
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEGENDALIAN 
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 
  
1. Kepala Dinas : 

a. merumuskan program kegiatan urusan pemerintahan pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak dan bidang  pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana berdasarkan peraturan perundang 
undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya secara lisan dan 

atau tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan hasil kerja 
yang optimal; 

d. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan di bidang  

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,  pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana; 

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan 
informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan  agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal; 
f. merumuskan kebijakan Bupati di bidang  pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak,  pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang  

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,  pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 
h. mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang  pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak,  pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

i. membina pelaksanaan kegiatan di bidang  pemberdayaan perempuan, 
perlindungan anak,  pengendalian penduduk dan keluarga berencana 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan 

yang ditetapkan Bupati; 
j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang  

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,  pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana; 
k. memberikan perijinan dan rekomendasi/pengesahan bidang  

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,  pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana; 

l. melaksanakan penyuluhan tentang masalah bidang bidang  

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,  pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana 



m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 
bawahan; 

n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
dasar pengambilan kebijakan; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas;  

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

2. Sekretaris : 

a. Merumuskan  program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan 
perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan; 
b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 

lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan 

dinasnya secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan hasil kerja yang optimal; 
e. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) Dinas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), 

Laporan Penyelenggraaan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan 
sejenisnya; 

f. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, 
kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan, 
rumah tangga Dinas sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran 

tugas; 
g. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 

(RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

h. menyelenggarakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan 
administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan 

secara efektif dan efisien; 
i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 

bawahan; 
j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan; 

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas;  

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 



3. Kepala Sub Bagian Keuangan 
a. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan 

peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan ; 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 
lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan  Kepala 

Seksi di lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal; 

e. menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi 
keuangan Dinas; 

f. melaksanakan penataan, pengendalian dan verifikasi serta pelaporan 

keuangan di lingkungan Dinas; 
g. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Dinas untuk tertib 

administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar 
dapat digunakan dengan optimal; 

h.  menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Dinas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan 
Penyelenggraaan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan sejenisnya; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 

bawahan; 
j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan; 
k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas;  
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan  
a. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan 

peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan ; 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 
lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan  Kepala Seksi 

di lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan hasil kerja yang optimal; 

e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 



f. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
g. menghimpun, meneliti dan mengkoreksi bahan usulan program kegiatan 

dan laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Bidang, Seksi dan 
Sub Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

h. menyiapkan bahan kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan 

dinas;  
i.  menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan 

Penyelenggraaan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan sejenisnya; 
j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 

bawahan; 
k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan; 

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas;  
m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 

5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

a. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan kegiatan ; 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 

lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan  Kepala Seksi 
di lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan hasil kerja yang optimal;  

e. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, pengurusan rumah 
tangga Dinas perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, 

serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; 
f. merencanakan dan melaksanakan penataan barang untuk keperluan 

rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
g. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut 

Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian 
lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian; 

h. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat 

pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya; 
i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 

bawahan; 

j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 



k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 

6. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 
a. merumuskan  program kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, 

Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan peraturan perundang 

undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
c. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 

lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di 

lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan hasil kerja yang optimal; 
e. melaksanakan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem 

informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana  

f. melaksanakan kebijakan pemerintah  dalam rangka pengendalian 

kuantitas penduduk  
g. melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk  
h. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi 

kemasyarakatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana ; 

i. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berenana; 
j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian 

penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan 

Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana  

k. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian 

penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan 
penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana.  
l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 

bawahan; 

m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebaga i  
dasar pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 
maupun tertulis sebaga i  bahan masukan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas;  

o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 
 

7. Seksi Advokasi dan Penggerakan 



a. menyusun program kegiatan Seksi Advokasi dan Penggerakan 
berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan ; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

c. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 

lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan  Kepala 

Seksi di lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal;  
e. menyiapkan bahan koordinasi dan kemitraan, baik dengan instansi 

terkait maupun dengan organisasi / lembaga swadaya masyarakat 
dalam penggerakan Keluarga Berencana 

f. menyiapkan bahan fasilitasi data Advokasi; 

g. melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui media Komunikasi, 
informasi dan Edukasi KB ( KIE KB) kepada masyarakat; 

h. melaksanakan pelayanan KIE kepada masyarakat melalui  media 
elektronika, cetak dan tradisional dalam penggerakan dan 
pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK. 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 
bawahan; 

j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan; 
k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 
8. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB 

m. menyusun program kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan 

PLKB dan Kader KB berdasarkan peraturan perundang undangan 
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ; 

n. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

o. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 
lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan  Kepala 
Seksi di lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal;  

q. menyiapkan bahan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader 
KB; 

r. menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan dan pendayagunaan 

PLKB dan Kader KB; 



s. menyusun petunjuk operasional  penyuluhan dan pendayagunaan 
PLKB dan Kader KB; 

t. memantau dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan dan 
pendayagunaan PLKB dan Kader KB; 

u. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis operasional 
penyuluhan KB; 

v. menyiapkan bahan peningkatan kualitas ketrampilan teknis 

operasional penyuluhan bagi PLKB dan Kader KB; 
w. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 

bawahan; 

x. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
dasar pengambilan kebijakan; 

y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

z. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 
 

9. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga 
a. menyusun program kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan 

Informasi Keluarga berdasarkan peraturan perundang undangan yang 

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
c. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 

lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan  Kepala 

Seksi di lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal;  
e. melaksanakan sinkronisasi kebijakan kependudukan dengan sektor 

terkait; 

f. menyiapkan bahan penyusunan analisis parameter kependudukan 
dan profile atau peta kependudukan Kabupaten; 

g. menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama kependudukan dengan 
stakeholder; 

h. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan 

analisis dan evaluasi program KKBPK; 
i. melaksanakan pengumpulan dan pengeolahan data basis keluarga; 

j. menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi teknik 
pengumpulan/pengolahan data basis kependudukan; 

k. melaksanakan dokumentasi, menyajikan dan melayani informasi 

program KKBPK; 
l. mengelola dan mengembangakan teknologi informasi program KKBPK 

sesuai dengan kebutuhan; 

m. melaksanakan konsultasi dan koordinasi internal maupun eksternal 
dalam pelaksanaan program KKBPK; 



n. melaksanakan bimbingan dan pembinaan pengelolaaan data dan 
informasi program KKBPK; 

o. melaksanakan pemantauan/ pemantauan dan evaluasi pelaksnaan  
pengelolaan data dan informasi program; 

p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 
bawahan; 

q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan; 
r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 
10. Bidang Keluarga Berencana 

a. merumuskan  program kegiatan Bidang Keluarga Berencana 

berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

c. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 
lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di 

lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan hasil kerja yang optimal; 

e. melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana; 
f. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan 

pendistribusian alat obat kontrasepsi 

g. melaksanakan pelayanan KB di kabupaten; 
h. melaksanakan pembinaan kesertaan ber KB di kabupaten; 
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga 

berencana; 
j. melaksanakan pengayoman peserta KB dan rujukan peserta KB; 

k. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga 
berencana; 

l. melaksanakan koordinasi bidang KB; 

m. membuat laporan kegiatan KB; 
n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 

bawahan; 
o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas;  

q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 
 



11. Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi 
a. menyusun program kegiatan Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi 

berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan kegiatan ; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

c. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 
lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan  Kepala 

Seksi di lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal;  

e. menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana penyediaan alat 
kontrasepsi; 

f. menyiapkan tata laksana pengadministrasian, penyimpanan dan 

pengeluaran kontrasepsi agar diperoleh hasil kerja yang maksimal 
g. menyiapkan tata laksana sistem distribusi alat kontrasepsi 

h. melaksanakan koordinasi dengan kepala seksi dan kepala sub bagian 
di lingkungan dinas secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal 
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan distribusi alat 

kontrasepsi sesuai dengan pedoman yang berlaku; 

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 
bawahan; 

k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
dasar pengambilan kebijakan; 

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 
12. Seksi Pelayanan KB 

a. menyusun program kegiatan Seksi Pelayanan KB berdasarkan 
peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan ; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
c. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 

lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan  Kepala 
Seksi di lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal;  



e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan keluarga 
berencana yang meliputi pra pelayanan, pasca pelayanan dan 

peningkatan kualitas pelayanan 
f. menyiapkan bahan untuk penyediaan alat dan bahan pelayanan 

keluarga berencana 
g. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan peningkatan 

kualitas pelayanan keluarga berencana 

h. menyusun rencana segmentasi sasaran pelayanan keluarga berencana 
i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional dan petunjuk 

operasional pembinaan kesertaan keluarga berencana 

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengayoman peserta KB; 
k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan pelayanan 

kontrasepsi KB sesuai dengan pedoman yang berlaku 
l. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait demi 

kelancaran pelayanan keluarga berencana 

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 
bawahan; 

n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
dasar pengambilan kebijakan; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 
13. Seksi Pembinaan Kesertaan KB 

a. menyusun program kegiatan Seksi Pembinaan Kesertaan KB 
berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan kegiatan ; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

c. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 
lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan  Kepala 
Seksi di lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal;; 

e. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan pemetaan sasaran 
pembinaan program keluarga berencana 

f. menyiapkan bahan untuk penyusunan strategi pembinaan kesertaan 
keluarga berencana; 

g. menyiapkan bahan untuk pemberian penghargaan kepada peserta KB 

lestari 
h. menyiapkan bahan peningkatan kualitaskesertaan KB; 
i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional dan petunjuk 

operasional pembinaan kesertaan keluarga berencana 



j. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pembinaan 
kepada peserta KB, peningkatan partisipasi pria dan duta KB untuk 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal 
k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan 

kesertaan KB sesuai dengan pedoman yang berlaku 
l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 

yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja 
m. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk 

pembinaan kelangsungan kesertaan KB 

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 
bawahan; 

o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
dasar pengambilan kebijakan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 
 

14. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

a. merumuskan  program kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
c. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 

lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di 
lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan hasil kerja yang optimal; 

e. melaksanakan pembinaan ketahanan remaja  
f. melaksanakan Bina Keluarga Lansia dan rentan  

g. melaksanakan pembinaan dibidang  pemberdayaan keluarga sejahtera 
melalui usaha mikro keluarga  

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang bidang ketahanan 

dan kesejahteraan keluarga; 
i. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang bidang 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga 
j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 

bawahan; 

k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
dasar pengambilan kebijakan; 

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas;  



m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 
 

15. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 
a. menyusun program kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 

berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan kegiatan ; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

c. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 

lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan  Kepala 

Seksi di lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal;  

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Keluarga 

Sejahtera  
f. menyiapkan bahan untuk pembinaan Pemberdayaan Keluarga 

Sejahtera 
g. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan  

Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 

h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional dan petunjuk 
operasional pembinaan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 

i. melaksanakan koordinasi mendapatkan masukan, informasi serta 

untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 
optimal 

j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Keluarga 
Sejahtera  

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 
yang tersedia; 

l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 

bawahan; 
m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan; 
n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 
16. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia 

a. menyusun program kegiatan Seksi Ketahanan Keluarga Balita, Anak 

dan Lansia berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 



c. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 
lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan  Kepala 
Seksi di lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal;  
e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bina ketahanan keluarga, 

balita, anak dan lansia  

f. menyiapkan bahan untuk pembinaan bina ketahanan keluarga, 
balita, anak dan lansia 

g. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan  bina 

ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia 
h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional dan petunjuk 

operasional pembinaan bina ketahanan keluarga, balita, anak dan 
lansia; 

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Keluarga 

Sejahtera; 
j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 

bawahan; 
k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan; 

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 
 

17. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
a. merumuskan  program kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak berdasarkan peraturan perundang undangan 

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
c. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 

lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di 

lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan hasil kerja yang optimal; 
e. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan , 
pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan perlindungan khusus  anak ,pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan 
anak; 

f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan 



terhadap perempuan perlindungan khusus  anak , pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan 

anak; 
g. melaksanakan sosialisasi ,bimbingan tehnis, pengarusutamaan 

gender dan pemberdayaan perempuan , pemenuhan hak anak, 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan 
perlindungan khusus  anak ,pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi gender dan anak; 
h. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 

penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan , pemenuhan hak anak, pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap perempuan perlindungan khusus  

anak ,pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender dan anak; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 

bawahan; 
j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan; 
k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas;  
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 

18. Seksi Pelembagaan Pengarusutaman Gender 
a. menyusun program kegiatan Seksi Pelembagaan Pengarusutaman 

Gender berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

c. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 

lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan  Kepala 

Seksi di lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal;  

e. menyusun program/kegiatan seksi Pengarusutamaan Gender; 

f. melaksanakan koordinasi, pengembangan dan penguatan 
kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender; 

g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi advokasi 
Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 
atas kebijakan program/kegiatan SKPD; 

h. melaksanakan penyediaan data terpilah gender dan anak menurut 
jenis kelamin; 

i. menyiapkan bahan  pengembangan materi Komunikasi Informasi 

Edukasi (KIE) Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan 
Perempuan; 



j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala 
Daerah; 

k. melaksanakan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif 
gender, 

l. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan 
terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM 
dan politik skala Daerah 

m. menyiapkan bahan  fasilitasi penguatan kelembagaan dan 
pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat 
Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga 

non pemerintah skala Daerah; 
n. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan 

kegiatan yang responsif gender skala Daerah; 
o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi PUG; 
p. melaksanakan program Advokasi dibidang pendidikan, kesehatan, 

ekonomi, HAM, politik, sosial budaya agar terlaksananya kegiatan 
dengan baik dan lancar; 

q. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumberdaya 
manusia perempuan; 

r. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan 
kesetaraan gender ; 

s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 

bawahan; 
t. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan; 
u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 

19. Seksi Perlindungan Perempuan 
a. menyusun program kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan 

berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan kegiatan ; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

c. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 
lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan  Kepala 

Seksi di lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal;  

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan perempuan;  

f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
perlindungan perempuan 



g. melaksanakan sosialisasi perlindungan perempuan; 
h. menyiapkan bahan bimbingan teknis   perlindungan perempuan; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
Perlindungan Perempuan 

j. menyiapkan bahan pelembagaan pengarusutamaan gender; 
standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;  

k. melaksanakan pemantauan,  evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender,data dan informasi di bidang perlindungan 
perempuan  

l. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas hidup perempuan 

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 
bawahan; 

n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan; 
o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 
20. Seksi Perlindungan Anak 

a. menyusun program kegiatan Seksi Perlindungan Anak berdasarkan 

peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan ; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

c. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara 
lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan  Kepala 

Seksi di lingkungan dinasnya secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal;  

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak; 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang pemenuhan hak anak;  

f. menyiapkan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pemenuhan hak anak , pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak 
g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pemenuhan hak anak, pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak 
h. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pemenuhan hak anak , pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak 
i. penyiapan bahan bimbingan teknis perlindungan anak  



j. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak 

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja 
bawahan; 

l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
dasar pengambilan kebijakan; 

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 
 


