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PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR  46  TAHUN  2008 

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA 

SEMARANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALIKOTA SEMARANG, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota 

Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, 

maka perlu segera menetapkan penjabaran tugas dan fungsi Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; 

  b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan 

Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi 

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kota Semarang. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976  tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan 

Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, 

Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah 

Propinsi Daerah  Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1992 Nomor 89); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Urusan  Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 

2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 

18); 

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah 

Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 23). 

 

 

MEMUTUSKAN    : 

Menetapkan  :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS 

DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 

PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA 

SEMARANG. 

 

BAB I  

KETENTUAN  UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan   : 

1. Daerah adalah Kota Semarang. 

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 

daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur  

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Walikota adalah Walikota Semarang. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang. 

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang. 

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kota Semarang. 
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8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana 

teknis pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. 

9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah  dan 

dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Daerah. 

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, 

wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam 

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta 

bersifat mandiri. 

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi 

tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 

melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung 

kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 

Keluarga Berencana. 

 

 

BAB II 

ORGANISASI 

Pasal 2 

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga 

Berencana, terdiri dari : 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 

2) Sub Bagian Keuangan; dan 

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, 

terdiri dari : 

1) Sub Bidang Fasilitasi Lingkungan dan Permukiman Perdesaan; dan 

2) Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna. 

d. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari : 

1) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat; dan 

2) Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat. 

e. Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari : 

1) Sub Bidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan; dan 

2) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Ketahanan Keluarga. 

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari : 

1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender; dan 

2) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. 

g. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari : 

1) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak Reproduksi; dan 

2) Sub Bidang Jejaring dan Informasi Keluarga Berencana. 
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h. UPTB, terdiri dari :  

-  UPTB Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan. 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

BAB III 

PENJABARAN  TUGAS  DAN  FUNGSI 

Bagian Pertama 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 3 

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di 

bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, bidang 

Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, 

bidang Pemberdayaan Perempuan serta bidang Keluarga Berencana. 

 

Pasal 4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pemberdayaan 

Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, 

Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya 

Masyarakat, bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, bidang Pemberdayaan 

Perempuan serta bidang Keluarga Berencana; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 

Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, bidang 

Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, bidang Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan serta bidang Keluarga Berencana; 

c. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Badan Pemberdayaan 

Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; 

d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan 

dan Keluarga Berencana; 

e. pelaksanaan kajian teknis atau rekomendasi di bidang pemberdayaan masyarakat, 

perempuan dan keluarga berencana; 

f. pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 

Keluarga Berencana; 

g. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, 

evaluasi terhadap UPTB; 

h. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat,  

Perempuan dan Keluarga Berencana; dan 

i. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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Bagian  Kedua 

Kepala Badan  

Pasal 5 

Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, 

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. 

 

Bagian  Ketiga 

Sekretariat 

Pasal 6 

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, 

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas 

Kesekretariatan, bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi 

Tepat Guna, bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, bidang Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan serta bidang Keluarga Berencana. 

 

Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai 

fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta 

bidang umum dan kepegawaian; 

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan 

evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian; 

c. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di bidang 

Kesekretariatan, bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan 

Teknologi Tepat Guna, bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, bidang 

Pengembangan Ekonomi Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan serta bidang 

Keluarga Berencana; 

d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, bidang 

Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, bidang 

Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, bidang Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan serta bidang Keluarga Berencana; 

e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan 

dan Keluarga Berencana; 

f. penyusunan laporan kinerja program Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan 

dan Keluarga Berencana; 

g. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan 

kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas & merata; 

h. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja program di bidang 

Kesekretariatan, bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan 

Teknologi Tepat Guna, bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, bidang 

Pengembangan Ekonomi Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan serta bidang 

Keluarga Berencana;  

i. pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi anggaran di bidang Kesekretariatan, 

bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, 

bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, bidang Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan serta bidang Keluarga Berencana; 

j. pengkoordinasasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, 

kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas; 
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k. penghimpunan data dan informasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 

Keluarga Berencana; 

l. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

Kesekretariatan, bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan 

Teknologi Tepat Guna, bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, bidang 

Pengembangan Ekonomi Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan serta bidang 

Keluarga Berencana; 

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesekretariatan, bidang 

Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, bidang 

Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, bidang Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan serta bidang Keluarga Berencana; 

n. penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat; 

o. penyusunan laporan kinerja program Sekretariat; dan 

p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Pasal 8 

(1) Sekretariat, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 

b. Sub Bagian Keuangan; dan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Sekretaris. 

 

Pasal 9 

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas  : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

perencanaan dan evaluasi; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan 

evaluasi; 

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan Badan Pemberdayaan 

Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; 

e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Badan Pemberdayaan 

Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; 

f. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Badan Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan dan Keluarga Berencana; 

g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan dan evaluasi; 

h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

perencanaan dan evaluasi; 

i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan 

evaluasi; 

j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Perencanaan dan 

Evaluasi; 
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k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Perencanaan dan 

Evaluasi; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 10 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan  rencana kerja anggaran di bidang 

keuangan; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan; 

d. menyiapkan bahan usulan perencanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan dan Keluarga Berencana; 

e. menyiapkan vahan verifikasi pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan dan Keluarga Berencana; 

f. menyiapkan bahan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran; 

g. menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban keuangan; 

h. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Anggaran Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; 

i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan; 

j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

keuangan; 

k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; 

l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan; 

m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Keuangan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 11 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas  : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

umum dan kepegawaian; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan 

kepegawaian; 

d. menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, perjalanan dinas, 

dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana 

prasarana kantor; 

f. menyiapkan bahan penghimpunan peraturan perundangan bidang Badan Pemberdayaan 

Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

h. menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; 

i. menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi; 

j. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
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k. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian; 

l. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

umum dan kepegawaian; 

m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan 

kepegawaian; 

m. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

n. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian  Keempat 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan  Teknologi Tepat Guna 

Pasal 12 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna 

mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan 

mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Fasilitasi Lingkungan dan Permukiman 

Perdesaan serta bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna. 

 

Pasal 13 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengembangan 

Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :  

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi lingkungan dan 

permukiman perdesaan serta bidang pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat 

guna; 

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang fasilitasi 

lingkungan dan permukiman perdesaan serta bidang pengelolaan sumber daya alam dan 

teknologi tepat guna; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi lingkungan dan permukiman 

perdesaan serta bidang pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 

d. pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana 

perdesaan, serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan perdesaan; 

e. pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan supervisi pemetaan dan pemenuhan kebutuhan 

teknologi perdesaan, pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna, serta 

kerjasama teknologi perdesaan; 

f. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan 

teknologi tepat guna; 

g. pelaksanaan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan pengelolaan sumber daya 

alam dan teknologi tepat guna; 

h. pelaksanaan kajian teknis dan rekomendasi pemberdayaan masyarakat dalam 

pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 

i. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang fasilitasi lingkungan dan 

permukiman perdesaan serta bidang pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat 

guna; 

j. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi 

lingkungan dan permukiman perdesaan serta bidang pengelolaan sumber daya alam dan 

teknologi tepat guna; 
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k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi lingkungan dan 

permukiman perdesaan serta bidang pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat 

guna; 

l. pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Pengembangan 

Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna; 

m. pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja program Bidang Pengembangan Sumber 

Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna; dan 

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Pasal 14 

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, 

terdiri dari   : 

a. Sub Bidang Fasilitasi Lingkungan dan Permukiman Perdesaan; dan 

b. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna  

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan 

Teknologi Tepat Guna. 

 

Pasal 15 

Sub Bidang Fasilitasi Lingkungan dan Permukiman Perdesaan mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi lingkungan dan 

permukiman perdesaan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan  rencana kerja anggaran di bidang 

fasilitasi lingkungan dan permukiman perdesaan; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi lingkungan 

dan permukiman perdesaan; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, pembinaan teknis dan pelatihan 

pengelolaan program peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman perdesaan; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan pemugaran pemukiman/ perumahan; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana 

perdesaan, pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang 

kawasan perdesaan; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan supervisi pelaksanaan Tentara 

Manunggal Masuk Desa (TMMD); 

i. menyiapkan bahan pengusulan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan Alokasi Dana Desa / Kelurahan (ADD/K) dan Stimulan Pembangunan 

Desa / Kelurahan (SPD/K); 

j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan peningkatan pengelolaan sumber daya air bersih (PSDAB); 
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k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 

(PAMSIMAS); 

l. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang fasilitasi lingkungan dan 

permukiman perdesaan; 

m. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

fasilitasi lingkungan dan permukiman perdesaan; 

n. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi lingkungan 

dan permukiman perdesaan; 

o. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Fasilitasi 

Lingkungan dan Permukiman Perdesaan; 

p. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Fasilitasi 

Lingkungan dan Permukiman Perdesaan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber 

Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna  sesuai dengan bidang tugasnya 

 

Pasal 16 

Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas 

: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya 

alam dan teknologi tepat guna; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan  rencana kerja anggaran di bidang 

pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber 

daya alam dan teknologi tepat guna; 

d. menyiapkan bahan kajian pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi 

tepat guna; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pengembangan, pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan pengembangan, penerapan dan pengelolaan teknologi tepat guna; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan pemetaaan, kajian dan pemenuhan kebutuhan teknologi perdesaan; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan pemasyarakatan teknologi tepat guna dan kerjasama teknologi perdesaan; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (POSYANTEKDES); 

j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan program Pasar Desa dan Desa Mandiri Energi; 

k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Program 

Lumbung Pangan; 

l. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengelolaan sumber daya 

alam dan teknologi tepat guna; 

m. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 

n. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber 

daya alam dan teknologi tepat guna; 
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o. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Pengelolaan 

Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; 

p. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Pengelolaan 

Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber 

Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna  sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian  Kelima 

Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat 

Pasal 17 

Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, 

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di 

bidang Kelembagaan Masyarakat dan bidang Sosial Budaya Masyarakat. 

 

Pasal 18 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kelembagaan 

dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi :  

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan masyarakat dan bidang sosial 

budaya masyarakat;  

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kelembagaan 

masyarakat dan bidang sosial budaya masyarakat; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan masyarakat dan bidang 

sosial budaya masyarakat; 

d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi pelaksanaan penguatan 

kelembagaan masyarakat;  

e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi pelaksanaan Gerakan 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);  

f. pelaksanaan koordinasi fasilitasi, advokasi dan supervisi pemberdayaan komunikasi 

sosial; 

g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi pelaksanaan pengembangan 

partisipasi masyarakat dan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat; 

h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi pelaksanaan pelestarian dan 

pengembangan adat istiadat dan lembaga adat serta nilai sosial budaya masyarakat; 

i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan 

dan pendayagunaan data potensi dan profil kelurahan; 

j. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi pelaksanaan bimbingan teknis 

dan pelatihan dibidang kelembagaan masyarakat dan sosial budaya masyarakat; 

k. pelaksanaan kajian teknis dan rekomendasi di bidang kelembagaan masyarakat dan 

sosial budaya masyarakat; 

l. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang kelembagaan masyarakat dan 

bidang sosial budaya masyarakat; 

m. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

kelembagaan masyarakat dan bidang sosial budaya masyarakat; 

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan masyarakat 

dan bidang sosial budaya masyarakat; 

o. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya 

Masyarakat; 
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p. pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja program Bidang Kelembagaan dan 

Sosial Budaya Masyarakat; dan 

q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang 

tugasnya 

 

Pasal 19 

(1) Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari : 

a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat; dan 

b. Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat.  

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat. 

 

Pasal 20  

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan masyarakat; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan  rencana kerja anggaran di bidang 

kelembagaan masyarakat;  

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan 

masyarakat; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan kelembagaan 

masyarakat; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga 

(RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan lain-lain; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi kegiatan 

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM); 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan pengembangan partisipasi masyarakat dan manajemen pembangunan 

partisipatif masyarakat (P3MD); 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

penyelenggaraan bimbingan teknis dan pelatihan dibidang kelembagaan masyarakat; 

j. menyiapkan bahan kajian teknis dan rekomendasi dibidang kelembagaan masyarakat; 

k. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang kelembagaan masyarakat; 

l. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

kelembagaan masyarakat; 

m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan 

masyarakat; 

n. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Kelembagaan 

Masyarakat; 

o. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Kelembagaan 

Masyarakat; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial 

Budaya Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 21 

Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial budaya masyarakat; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

sosial budaya masyarakat;  

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang sosial budaya 

masyarakat; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang sosial budaya 

masyarakat;  

e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat, lembaga adat dan nilai sosial 

budaya masyarakat; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan inventarisasi pengelolaan dan pendayagunaan data potensi dan profil 

kelurahan; 

g. menyiapkan bahan pengembangan, pembinaan teknis dan pelatihan pengelolaan 

jaringan informasi dan teknologi program data potensi dan profil kelurahan; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Kerja Operasional Pusat Pelayanan Terpadu 

(POKJANAL POSYANDU); 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan            supervisi 

pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS); 

j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM); 

k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat/Lomba Kelurahan; 

l. menyiapkan bahan kajian teknis dan rekomendasi di bidang sosial budaya masyarakat; 

m. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang sosial budaya masyarakat; 

n. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

sosial budaya masyarakat; 

o. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial budaya 

masyarakat; 

p. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Sosial Budaya 

Masyarakat; 

q. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Sosial Budaya 

Masyarakat; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial 

Budaya Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Bagian  Keenam 

Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat 

Pasal 22 

Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, 

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di 

bidang  pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan serta bidang pengembangan 

usaha ekonomi dan ketahanan keluarga. 

 

Pasal 23 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :  

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang  pengembangan jaringan 

penanggulangan kemiskinan serta bidang pengembangan usaha ekonomi dan ketahanan 

keluarga; 

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran kerja di bidang  

pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan serta bidang pengembangan 

usaha ekonomi dan ketahanan keluarga; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang  pengembangan jaringan 

penanggulangan kemiskinan serta bidang pengembangan usaha ekonomi dan ketahanan 

keluarga; 

d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi pelaksanaan pengembangan 

jaringan penanggulangan kemiskinan serta pengembangan usaha ekonomi dan 

ketahanan keluarga; 

e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi penyelenggaraan 

pengembangan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDES/BUMKEL); 

f. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi pelaksanaan pengembangan 

dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, ekonomi penduduk miskin, usaha 

ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat serta lembaga keuangan mikro pedesaan; 

g. penyelenggaraan pengembangan, bimbingan teknis dan pelatihan di bidang 

pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan serta bidang pengembangan 

usaha ekonomi dan ketahanan keluarga; 

h. pelaksanaan penyusunan penetapan sasaran penyelenggaraan, penumbuhan dan 

pengembangan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina 

Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 

(UPPKS); 

i. pelaksanaan ketahanan keluarga dan model-model kegiatan ketahanan keluarga; 

j. pelaksanaan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; 

k. pelaksanaan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan 

pemberdayaan keluarga; 

l. pelaksanaan penyusunan penetapan kebijakan, pengembangan dan penyelenggaraan 

dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 

m. pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan 

manajemen usaha bagi Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I Alasan 

Ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 

(UPPKS); 

n. pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok Usaha 

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); 
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o. pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta 

pemasaran guna peningkatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 

(UPPKS); 

p. pelaksanaan koordinasi/hubungan kerja/kemitraan dengan instansi terkait untuk 

melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan 

operasional program Keluarga Sejahtera (KS); 

q. pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan monitoring kegiatan kepada pengelola program 

Keluarga Sejahtera (KS) baik oleh instansi terkait maupun swasta (tokoh masyarakat, 

Lembaga Swadaya Masyarakat, perusahaan dan lain-lain); 

r. pelaksanaan kajian teknis dan rekomendasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di 

bidang pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan serta pengembangan 

usaha ekonomi dan ketahanan keluarga; 

s. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang  pengembangan jaringan 

penanggulangan kemiskinan serta bidang pengembangan usaha ekonomi dan ketahanan 

keluarga; 

t. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang  

pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan serta bidang pengembangan 

usaha ekonomi dan ketahanan keluarga; 

u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang  pengembangan jaringan 

penanggulangan kemiskinan serta bidang pengembangan usaha ekonomi dan ketahanan 

keluarga; 

v. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat; 

w. penyusunan laporan kinerja program Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat; dan 

x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Pasal 24 

(1) Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari   : 

a. Sub Bidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan; dan 

b. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Ketahanan Keluarga. 

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat. 

 

Pasal 25 

Sub Bidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan 

penanggulangan kemiskinan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan  rencana kerja anggaran di bidang 

pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan;  

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengembangan 

jaringan penanggulangan kemiskinan; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan perijinan pelaksanaan 

pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); 
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f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan Program Pengentasan dan Penanggulanan Kemiskinan Perkotaan (P2KP); 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

peningkatan peran serta masyarakat dalam Program Pengentasan dan Penanggulangan 

Kemiskinan; 

h. menyiapkan  bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi penduduk miskin; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan Program Kompensasi Pengembalian Subsidi Bahan Bakar Minyak 

(PKPSBBM); 

j. menyiapkan bahan kajian teknis dan rekomendasi dibidang pengembangan jaringan 

penanggulangan kemiskinan; 

k. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengembangan jaringan 

penanggulangan kemiskinan; 

l. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan; 

m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan 

jaringan penanggulangan kemiskinan; 

n. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Pengembangan 

Jaringan Penanggulangan Kemiskinan; 

o. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Pengembangan 

Jaringan Penanggulangan Kemiskinan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 26 

Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha 

ekonomi dan ketahanan keluarga; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan  rencana kerja anggaran di bidang 

pengembangan usaha ekonomi dan ketahanan keluarga; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengembangan 

usaha ekonomi dan ketahanan keluarga; 

d. menyiapkan bahan koordinasi / hubungan kerja / kemitraan dengan instansi terkait 

untuk melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan 

operasional program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK); 

e. menyiapkan bahan pengembangan kemitraan usaha, sumber permodalan, jaringan 

permodalan bagi kelompok Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK); 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan Pengembangan Usaha 

Ekonomi dan Ketahanan Keluarga; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan pemetaan dan kajian dibidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan 

Ketahanan Keluarga; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di 

perdesaan; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan peningkatan Ketahanan Keluarga; 



 - 17 - 

 

j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pengembangan Badan Usaha Milik Desa / Kelurahan (BUMDES / BUMKEL); 

k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi pengembangan badan usaha 

perdesaan dan lembaga keuangan mikro perdesaan; 

l. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pengembangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP); 

m. menyiapkan bahan kajian teknis dan rekomendasi dibidang dibidang pengembangan 

usaha ekonomi dan ketahanan keluarga; 

n. menyiapkan bahan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan,   

kewirausahaan dan manajemen usaha bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Sejahtera (UPPKS); 

o. menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan / magang bagi para kader / anggota 

kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); 

p. menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, 

dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Sejahtera (UPPKS); 

q. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga; 

r. menyiapkan bahan penumbuhan, pengembangan dan peningkatan kualitas kelompok 

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); 

s. menyiapkan bahan penyusunan penetapan, penyelenggaraan, penumbuhan dan 

pengembangan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), 

Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 

(UPPKS); 

t. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi dan supervisi 

pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 

u. menyiapkan bahan pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan keluarga dan 

pemberdayaan keluarga; 

v. menyiapkan bahan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; 

w. menyiapkan bahan penyelenggaraan dukungan pelayanan dan penyerasian penetapan 

kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 

q. menyiapkan bahan koordinasi / hubungan kerja / kemitraan dengan instansi terkait 

untuk melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan 

operasional program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK); 

x. menyiapkan bahan pengembangan kemitraan usaha, sumber permodalan, jaringan 

permodalan bagi kelompok Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK); 

y. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengembangan usaha 

ekonomi dan ketahanan keluarga; 

aa. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

pengembangan usaha ekonomi dan ketahanan keluarga; 

bb. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan usaha 

ekonomi dan ketahanan keluarga; 

cc. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Pengembangan 

Usaha Ekonomi dan Ketahanan Keluarga; 

dd. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Pengembangan 

Usaha Ekonomi dan Ketahanan Keluarga; dan 

ee. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Bagian  Ketujuh 

Bidang Pemberdayaan Perempuan 

Pasal 27 

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Pengarusutamaan 

Gender serta bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. 

 

Pasal 28 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pemberdayaan 

Perempuan mempunyai fungsi :  

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender 

serta bidang perlindungan perempuan dan anak; 

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengarusutamaan 

gender serta bidang perlindungan perempuan dan anak; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengarusutamaan gender serta bidang 

perlindungan perempuan dan anak; 

d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan 

Gender (PUG); 

e. pelaksanaan fasilitasi penguatan dan pengembangan mekanisme Pengarusutamaan 

Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga 

penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah; 

f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan 

yang responsif gender; 

g. pelaksanaan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 

(Analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsif gender serta pengembangan 

materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengarusutamaan Gender (PUG)); 

h. pelaksanaan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terkait dengan bidang 

Pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi 

Manusia (HAM) dan politik; 

i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG); 

j. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin; 

k. penyelenggaraan kebijakan, peningkatan kualitas Hidup Perempuan yang terkait 

dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, 

Hak Asasi Manusia (HAM), politik, lingkungan dan sosial budaya; 

l. pelaksanaan fasilitasi pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan 

dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia 

(HAM), politik, lingkungan dan sosial budaya; 

m. penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan dan anak terutama perlindungan 

terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan dan anak, perempuan lanjut usia, dan 

penyandang cacat, serta perempuan dan anak di daerah konflik dan daerah yang terkena 

bencana; 

n. pelaksanaan fasilitasi perintegrasian dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 

perlindungan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan dan 

anak, perempuan lansia dan penyandang cacat, serta perempuan dan anak di daerah 

konflik dan daerah yang terkena bencana; 

o. pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak; 
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p. pelaksanaan penyusunan penetapan kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan 

perlindungan anak; 

q. pelaksanaan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program dan 

pembangunan; 

r. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak; 

s. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pengarusutamaan gender serta 

bidang perlindungan perempuan dan anak; 

t. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

pengarusutamaan gender serta bidang perlindungan perempuan dan anak; 

u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender 

serta bidang perlindungan perempuan dan anak; 

v. pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Pemberdayaan 

Perempuan; 

w. pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja program Bidang Pemberdayaan 

Perempuan; dan 

x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Pasal 29 

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari   : 

a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender; dan 

b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. 

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan. 

 

Pasal 30  

Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan  rencana kerja anggaran di bidang 

pengarusutamaan gender;  

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengarusutamaan 

gender; 

d. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan 

Pengarusutamaan Gender (PUG); 

e. menyiapkan bahan fasilitasi penguatan dan pengembangan mekanisme 

Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita 

(PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah; 

f. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan 

kegiatan yang responsif gender; 

g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 

(PUG); 

h. menyiapkan bahan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender (Analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan 

pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengarusutamaan 

Gender (PUG); 
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i. menyiapkan bahan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terkait dengan 

bidang Pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak 

Asasi Manusia (HAM) dan politik; 

j. menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin; 

k. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengarusutamaan gender; 

l. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

pengarusutamaan gender; 

m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan 

gender; 

n. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang 

Pengarusutamaan Gender; 

o. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Pengarusutamaan 

Gender; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 31 

Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan 

anak; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan  rencana kerja anggaran di bidang 

perlindungan perempuan dan anak;  

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perlindungan 

perempuan dan anak; 

d. menyiapkan bahan penyelenggaraan kebijakan, peningkatan kualitas Hidup Perempuan 

yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, 

ekonomi, hukum, HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya; 

e. menyiapkan bahan fasilitasi pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup 

perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak 

Asasi Manusia (HAM), politik, lingkungan dan sosial budaya; 

f. menyiapkan bahan penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terutama 

perlindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan lanjut usia dan penyandang 

cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana; 

g. menyiapkan bahan fasilitasi perintegrasian dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 

perlindungan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan dan 

anak, perempuan lansia dan penyandang cacat serta perempuan dan anak di daerah 

konflik dan daerah yang terkena bencana; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan 

perlindungan anak; 

i. menyiapkan bahan penyusunan penetapan kebijakan tentang kesejahteraan dan 

perlindungan anak; 

j. menyiapkan bahan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program dan 

pembangunan; 

k. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak; 

l. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan 

dan anak; 
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m. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

perlindungan perempuan dan anak; 

n. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan 

perempuan dan anak; 

o. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Perlindungan 

Perempuan dan Anak; 

p. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Perlindungan 

Perempuan dan Anak; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian  Kedelapan 

Bidang Keluarga Berencana 

Pasal 32 

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang  Pelayanan 

Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak Reproduksi serta bidang Jejaring dan Informasi 

Keluarga Berencana. 

 

Pasal 33 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Keluarga 

Berencana mempunyai fungsi :  

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan Keluarga 

Berencana dan perlindungan hak reproduksi serta bidang jejaring dan informasi 

keluarga berencana; 

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pelayanan 

Keluarga Berencana dan perlindungan hak reproduksi serta bidang jejaring dan 

informasi keluarga berencana; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan Keluarga Berencana dan 

perlindungan hak reproduksi serta bidang jejaring dan informasi keluarga berencana; 

d. pelaksanaan penyusunan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga 

Berencana serta peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan 

reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; 

e. pelaksanaan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan 

reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan 

partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup 

ibu, bayi dan anak; 

f. pelaksanaan penyusunan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan Keluarga 

Berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan Keluarga Berencana di 

rumah sakit; 

g. pelaksanaan pemantauan tingkat drop out peserta Keluarga Berencana; 

h. penyusunan pengembangan materi penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana 

dan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana; 

i. pelaksanaan perluasan jaringan, dukungan pelayanan rujukan dan pembinaan 

pelayanan Keluarga Berencana; 

j. pelaksanaan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga 

Berencana pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana dan 

kesehatan reproduksi; 
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k. pelaksanaan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi 

peserta mandiri; 

l. pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program Keluarga 

Berencana; 

m. pelaksanaan koordinasi / hubungan kerja dengan instansi terkait untuk melakukan 

upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan operasional program 

Keluarga Berencana; 

n. penyusunan rencana distribusi alat kontrasepsi ke klinik Keluarga Berencana 

berdasarkan evaluasi kebutuhan alat kontrasepsi; 

o. pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan monitoring kegiatan kepada pengelola program 

baik instansi terkait pemerintah maupun swasta (tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, perusahaan dan lain-lain); 

p. pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, 

bayi, dan anak; 

q. pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat 

penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan 

anak;  

r. pelaksanaan fasilitasi upaya pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan 

promosi kesehatan reproduksi; 

s. pelaksanaan penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan 

Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome 

(HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, 

Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA); 

t. pelaksanaan penyiapan dukungan operasional dan pelayanan Kesehatan Reproduksi 

Remaja (KRR), termasuk pencegahan Human Immunodeficiency virus / Acquired 

Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan 

bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA); 

u. pelaksanaan pemanfaatan tenaga Sumber Daya Manusia pengelola, pendidik sebaya 

dan konselor sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), termasuk pencegahan 

Human Immunodeficiency virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome 

(HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, 

Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) baik antara sektor pemerintah dengan 

sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM); 

v. pelaksanaan kebijakan operasional jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, 

peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, 

kelangsungan hidup ibu, bayi & anak serta kesehatan reproduksi remaja dan 

pencegahan Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency 

Syndrome (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, 

Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA); 

w. pelaksanaan koordinasi / hubungan kerja dengan instansi terkait untuk melakukan 

upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan operasional program 

Keluarga Berencana; 

x. penyusunan rencana distribusi alat kontrasepsi ke klinik Keluarga Berencana 

berdasarkan evaluasi kebutuhan alat kontrasepsi; 

y. pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan monitoring kegiatan kepada pengelola program 

baik instansi terkait pemerintah maupun swasta (tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, perusahaan dan lain-lain); 

z. penyusunan penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro 

kependudukan dan keluarga; 
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aa. penyusunan penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro 

kependudukan dan keluarga; 

bb. pelaksanaan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-

government dan melakukan diseminasi informasi; 

cc. pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program 

kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, 

dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan 

di daerah; 

dd. penyusunan penetapan pendataan keluarga; 

ee. penyelenggaraan dukungan operasional penguatan kelembagaan keluarga kecil 

berkualitas dan jejaring program; 

ff. penyusunan penetapan pedoman  pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat 

dalam rangka kemandirian; 

gg. penyusunan penetapan pengelolaan personil dalam mendukung program, termasuk 

jajaran tokoh masyarakat dan tokoh agama; 

hh. penyusunan penetapan pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program 

dalam rangka kemandirian; 

ii. pelaksanaan penghimpunan klasifikasi dan melakukan telaahan masalah-masalah 

pengelolaan program KB serta melaporkan hasil telaahan dalam program baku; 

jj. pelaksanaan upaya-upaya pengembangan model kegiatan advokasi dan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE); 

kk. penyusunan penetapan kebijakan dan  pengembangan advokasi dan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE); 

ll. pelaksanaan penetapan perkiraan sasaran dan kriteria advokasi dan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE); 

mm. pelaksanaan penetapan pemanfaatan prototipe program Keluarga 

Berencana/Kesehatan Reproduksi (KR), Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), 

ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil 

berkualitas; 

nn. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pelayanan Keluarga Berencana 

dan perlindungan hak reproduksi serta bidang jejaring dan informasi keluarga 

berencana; 

oo. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

pelayanan Keluarga Berencana dan perlindungan hak reproduksi serta bidang jejaring 

dan informasi keluarga berencana; 

pp. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan Keluarga 

Berencana dan perlindungan hak reproduksi serta bidang jejaring dan informasi 

keluarga berencana; 

qq. pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Keluarga 

Berencana; 

rr. pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja program Bidang Keluarga Berencana; 

dan 

ss. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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Pasal 34 

(1) Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari   : 

a. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak Reproduksi; dan 

b. Sub Bidang Jejaring dan Informasi Keluarga Berencana. 

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana. 

 

Pasal 35 

Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak Reproduksi mempunyai 

tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan Keluarga 

Berencana dan perlindungan hak reproduksi; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

pelayanan Keluarga Berencana dan perlindungan hak reproduksi; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan Keluarga 

Berencana dan perlindungan hak reproduksi; 

d. menyiapkan bahan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana 

serta peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, 

kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan 

kesehatan reproduksi serta peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah 

kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;  

f. menyiapkan bahan pemantauan tingkat drop out  peserta Keluarga Berencana; 

g. menyiapkan bahan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan 

Keluarga Berencana dan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana; 

h. menyiapkan bahan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi 

Keluarga Berencana pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana 

dan kesehatan reproduksi; 

i. menyiapkan bahan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi 

bagi peserta mandiri; 

j. menyiapkan bahan pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program 

Keluarga Berencana; 

k. menyiapkan bahan untuk kegiatan koordinasi/hubungan kerja dengan instansi terkait 

untuk melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan 

operasional program Keluarga Berencana; 

l. menyiapkan bahan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat 

penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan 

anak;  

m. menyiapkan bahan fasilitasi upaya pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak 

reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi; 

n. menyiapkan bahan penyusunan penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja 

(KRR), pencegahan Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency 

Syndrome (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, 

Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA); 
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o. menyiapkan bahan dukungan operasional pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja 

(KRR), pencegahan Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency 

Syndrome (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, 

Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA); 

p. menyiapkan bahan pemanfaatan tenaga SDM pengelola,  pendidik sebaya dan konselor 

sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan Human 

Immunodeficiency virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), 

Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat 

Adiktif Lainnya (NAPZA) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga 

Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM); 

q. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pelayanan Keluarga 

Berencana dan perlindungan hak reproduksi; 

r. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

pelayanan Keluarga Berencana dan perlindungan hak reproduksi; 

s. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan Keluarga 

Berencana dan perlindungan hak reproduksi; 

t. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Pelayanan 

Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak Reproduksi; 

u. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Pelayanan 

Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak Reproduksi; dan 

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 36 

Sub Bidang Jejaring dan Informasi Keluarga Berencana mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang jejaring dan informasi 

keluarga berencana; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan  rencana kerja anggaran di bidang 

jejaring dan informasi keluarga berencana; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang jejaring dan 

informasi keluarga berencana; 

d. menyiapkan bahan penyusunan penetapan kebijakan dan pengembangan informasi data 

mikro kependudukan & keluarga; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan keluarga untuk memperoleh data mikro 

kependudukan, KB dan tahapan keluarga; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro 

kependudukan dan keluarga; 

h. menyiapkan bahan penyusunan penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan 

kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring  program; 

i. menyiapkan bahan dukungan operasional penguatan kelembagaan keluarga kecil 

berkualitas dan jejaring  program; 

j. menyiapkan bahan penyusunan perkiraan sasaran dan petunjuk teknis pengembangan 

peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP); 

k. menyiapkan bahan pengelolaan personil, pembinaan teknis dalam mendukung 

operasional program, termasuk jajaran tokoh masyarakat dan tokoh agama; 

l. menyiapkan bahan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program dalam rangka 

kemandirian; 
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m. menyiapkan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program; 

n. menyiapkan bahan upaya-upaya pengembangan model kegiatan advokasi dan 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); 

o. menyiapkan bahan penyusunan penetapan kebijakan dan  pengembangan advokasi dan 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); 

p. menyiapkan bahan penyusunan penetapan perkiraan sasaran dan kriteria advokasi dan 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); 

q. menyiapkan bahan pemanfaatan prototipe program Keluarga Berencana/ Kesehatan 

Reproduksi (KR), Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), ketahanan dan pemberdayaan 

keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas; 

r.  menyiapkan bahan pelaksanaan operasional advokasi Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE); 

s. menyiapkan bahan promosi, penyajian data dan informasi di bidang keluarga 

berencana; 

t. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

jejaring dan informasi keluarga berencana; 

u. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang jejaring dan informasi 

keluarga berencana; 

v. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Jejaring dan 

Informasi Keluarga Berencana; 

w. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Jejaring dan 

Informasi Keluarga Berencana; dan 

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

BAB IV 

KELOMPOK  JABATAN  FUNGSIONAL 

Pasal 37 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian 

dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 38 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, terdiri dari 

sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 

yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan 

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 
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BAB V 

KETENTUAN  PENUTUP 

Pasal 39 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Semarang 

Nomor 065/ 0301 Tahun 2003 tentang Lembaga Pelaksana Kewenangan Bidang Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 40 

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

 

Ditetapkan di   Semarang 

pada  tanggal   24 Desember 2008 

WALIKOTA  SEMARANG 

ttd 

H. SUKAWI  SUTARIP 

 

Diundangkan  di Semarang 

pada tanggal   24 Desember 2008 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

ttd 

H. SOEMARMO HS 

 

 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR  46 TAHUN 2008 

 


