
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

1. Jabatan   : Sekretaris 

2. Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, 

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan 

fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas 

3. Fungsi : a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman 

kerja; 

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; 

c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat; 

d. Pengelolaan urusan rumah tangga; 

e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai; 

f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; 

g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern; 

h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan 

kebersihan Dinas; 

i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana; 

j. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah; 

k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan; 

 

 
 

 

 

 



SASARAN/KINERJA 

UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA  

PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

1 Paket SAKIP - Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

- Peningkatan 

Penyusunan Rencana 

Kerja Anggaran (RKA) 

SKPD 

- Jumlah Laporan Terselesaikan + Jumlah 

Tahun X-1 

 
 

- Jumlah Laporan Terselesaikan + Jumlah 

Tahun X-1 

 

DPA 

15 Kegiatan 

 

 
 

 

2 Kegiatan 

 
1000 Surat 

 

 

78 Jenis Barang 

 
 

14 Jenis Barang 

 

 
2 Unit Balai Kecamatan 

 

 

1 Unit MUPEN 

 
 

1 Unit Papan Nama, 8 

- Penyusunan dan 

Pengelolaan Berkas 

Cuti, Pensiun, 
Kenaikan Pangkat 

Pegawai 

- Penyusunan Model C 

dan DP3 Pegawai 
- Terlaksananya 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

- Terlaksananya 

Kegiatan Penyediaan 
Alat Tulis Kantor 

- Terlaksananya 

Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik 
- Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur 

- Terlaksananya 

Pengadaan Kendaraan 
Dinas 

- Pengadaan 

- Jumlah Berkas Cuti, Pensiun, Kenaikan 

Pangkat Pegawai + Jumlah Tahun X-1 

 
 

 

- Jumlah Model C dan DP3 Pegawai + 

Jumlah Tahun X-1 
- Jumlah Surat + Jumlah Tahun X-1 

 

 

- Jumlah Barang + Jumlah Tahun X-1 

 
 

- Jumlah Barang + Jumlah Tahun X-1 

 

 
- Jumlah Balai Kecamatan + Jumlah Tahun 

X-1 

 

- Jumlah Kendaraan Dinas + Jumlah 

Tahun X-1 
 

- Jumlah Perlengkapan dan Peralatan 

DPA 



Unit Exhouse Fan dan 

5 Unit AC 
 

56 Unit Barang 

 

 

72 Unit Meubelair dan 
5 Meja Kursi Staf 

6 Unit Roda 4, 89 Unit 

Roda 2 

 
6 Unit AC 

 

 

 

 
10 Jenis Peralatan 

Perlengkapan dan 

Peralatan Gedung 
Kantor 

- Pengadaan 

Perlengkapan dan 

Peralatan Kantor 

- Pengadaan Meubelair 
Kantor 

- Pemeliharaan Rutin / 

Berkala Kendaraan 

Dinas / Operasional 
- Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan dan 

Peralatan Gedung 

Kantor 
- Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan dan 

Peralatan Kantor 

Gedung Kantor + Jumlah Tahun X-1 

 
 

- Jumlah Perlengkapan dan Peralatan 

Kantor + Jumlah Tahun X 

 

- Jumlah Meubelair + Jumlah Tahun X-1 
 

- Jumlah Pemeliharaan Kendis/Operasional 

+ Jumlah Tahun X-1 

 
- Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan dan 

Peralatan Gedung Kantor + Jumlah Tahun 

X-1 

 

 
- Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan dan 

Peralatan Kantor + Jumlah Tahun X-1 

Laporan Keuangan - Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan dan Barang 
Daerah 

- Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 
- Peningkatan 

Penyusunan Rencana 

Kerja Anggaran (RKA) 

SKPD 

- Jumlah Laporan Terselesaikan + Jumlah 

Tahun X-1 

 
 

- Jumlah Laporan Terselesaikan + Jumlah 

Tahun X-1 

 

 
- Jumlah Laporan Terselesaikan + Jumlah 

Tahun X-1 

 

DPA 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

1. Jabatan   : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 

2. Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program 

3. Fungsi : a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program; 

b. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program; 

c. melaksakan pengolahan data program, kegiatan dan anggaran; 

d. melaksanakan penyusunan perencanaan program/ kegiatan Dinas; 

e. melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk 

operasional kegiatan, dan revisi anggaran; 

f. melakukan penyusunan  laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana 

Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran Indeks Kepuasan 

Masyarakat dan lain-lain); 

g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan; 

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan masing-masing bidang; 

 

SASARAN/KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA  

PENJELASAN/FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA 

Laporan Perencanaan 

dan Kinerja 

- Peningkatan 

Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

Jumlah Laporan Terselesaikan + Jumlah 

Tahun X-1 

DPA 

- Peningkatan 

Penyusunan Rencana 

Kerja Anggaran (RKA) 
SKPD 

Jumlah Laporan Terselesaikan + Jumlah 

Tahun X-1 

DPA 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

1. Jabatan   : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengelola administrasi kepegawaian, rencana kebutuhan barang dan 

pengadaan serta inventarisasi barang inventaris, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana 

3. Fungsi : a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. melakukan administrasi kepegawaian; 

c. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris; 

d. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit; 

e. melakukan penatausahaan barang milik daerah; 

f. melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan dan keprotokolan; 

g. melakukan urusan kebersihan ketertiban dan kamanan; 

h. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana; 

i. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol; 

 

SASARAN/KINERJA 

UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA  

PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

15 Kegiatan  - Penyusunan dan 

Pengelolaan Berkas 

Cuti, Pensiun, 
Kenaikan Pangkat 

Pegawai 

Jumlah Berkas Cuti, Pensiun, Kenaikan 

Pangkat Pegawai + Jumlah Tahun X-1 

DPA 

2 Kegiatan - Penyusunan Model C 
dan DP3 Pegawai 

Jumlah Model C dan DP3 Pegawai + Jumlah 
Tahun X-1 

DPA 



1.000 Surat - Terlaksananya 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah Surat + Jumlah Tahun X-1 DPA 

78 Jenis Barang - Terlaksananya 

Kegiatan Penyediaan 

Alat Tulis Kantor 

Jumlah Barang + Jumlah Tahun X-1 DPA 

14 Jenis Barang - Terlaksananya 
Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik 

Jumlah Barang + Jumlah Tahun X-1 DPA 

2 Unit Balai Kecamatan - Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Jumlah Balai Kecamatan + Jumlah Tahun X-

1 

DPA 

1 Unit MUPEN - Terlaksananya 

Pengadaan Kendaraan 

Dinas 

Jumlah Kendaraan Dinas + Jumlah Tahun 

X-1 

DPA 

1 Unit Papan Nama, 8 
Unit Exhouse Fan dan 

5 Unit AC 

- Pengadaan 
Perlengkapan dan 

Peralatan Gedung 

Kantor 

Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Gedung 
Kantor + Jumlah Tahun X-1 

DPA 

56 Unit Barang  - Pengadaan 

Perlengkapan dan 
Peralatan Kantor 

Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

+ Jumlah Tahun X-1 

DPA 



72 Unit Meubelair dan 

5 Meja Kursi Staf  

- Pengadaan Meubelair 

Kantor 

Jumlah Meubelair + Jumlah Tahun X-1 DPA 

6 Unit Roda 4, 89 Unit 

Roda 2 

- Pemeliharaan Rutin / 

Berkala Kendaraan 

Dinas / Operasional 

Jumlah Pemeliharaan Kendis/Operasional + 

Jumlah Tahun X-1 

DPA 

6 Unit AC - Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 

Perlengkapan dan 

Peralatan Gedung 

Kantor 

Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan dan 
Peralatan Gedung Kantor + Jumlah Tahun 

X-1 

DPA 

10 Jenis Peralatan - Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan dan 
Peralatan Kantor 

Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan dan 

Peralatan Kantor + Jumlah Tahun X-1 

DPA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

1. Jabatan   : Kepala Sub Bagian Keuangan 

2. Tugas : Menyusun, mengelola, menyiapkan pengelolaan dokumen keuangan / laporan keuangan  

3. Fungsi : a. melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan; 

b. melaksanakan penatausahaan keuangan; 

c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

d. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan; 

e. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan lain-lain); 

f. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan 

perbendaharaan dan ganti rugi; 

g. melakukan penyusunan laporan kegiatan sub bag keuangan; 

 

SASARAN/KINERJA 

UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA  

PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

1 Paket Kegiatan 

Akuntansi 

- Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan dan Barang 
Daerah 

Jumlah Laporan Terselesaikan + Jumlah 

Tahun X-1 

DPA 

- Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

Jumlah Laporan Terselesaikan + Jumlah 

Tahun X-1 

DPA 

- Peningkatan 
Penyusunan Rencana 

Kerja Anggaran (RKA) 

SKPD 

Jumlah Laporan Terselesaikan + Jumlah 
Tahun X-1 

DPA 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan   : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 

2. Tugas : Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, 

penyuluhan dan penggerakan 

3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang  pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga,  penyuluhan, 

advokasi dan penggerakan masyarakat; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang  pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga,  penyuluhan, 

advokasi dan penggerakan masyarakat; 
c. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi 

keluarga, Penyuluhan, advokasi dan penggerakan masyarakat; 

d. Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan  pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; 

e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter)  pengendalian penduduk; 

f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran  serta organisasi kemasyarakatan dibidang 
pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan masyarakat; 

g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/PLKB; 

h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang  pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga,  

penyuluhan, advokasi dan penggerakan masyarakat; 
i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang  pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga,  

Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan masyarakat; 

 

SASARAN/KINERJA 

UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA  

PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

- Meningkatnya 
Kepesertaan KB 

 

 

 

 
 

 

- Jumlah Peserta KB 
Baru dan Aktif 

- Jumlah Peserta KB 

MKJP 

- Jumlah Peserta KB 

Aktif yang Drop Out 
- Jumlah PUS yang 

seharusnya ikut KB 

a. menyusun rencana program kerja Seksi 
Advokasi dan Penggerakan dibidang 

Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan 

Penggerakan; 

b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan 

program advokasi dan penggerakan 
dibidang pengendalian penduduk, 

penyuluhan dan penggerakan; 

Bidang Pengendalian Penduduk / 
Seksi Advokasi dan Penggerakan 



 

 
- Meningkatnya 

Pendewasaan 

Usia Perkawinan 

 

 
 

- Meningkatnya 

Kemampuan 

Petugas 
Lapangan 
 

- Meningkatnya 

Peran Institusi 

Masyarakat 

 

tapi tidak ikut KB 

 
- Jumlah Usia Kawin 

Pertama < 21 tahun 

terhadap Total 

Perkawinan 
 
 

- Jumlah Laporan yang 

Masuk Tepat Waktu  
 

 

 

- Jumlah Kehadiran 
Setiap Kader dalam 

Pembinaan 

 

- Jumlah Kegiatan yang 

Mendukung KIE dan 
Promosi kepada 

Masyarakat 
 

 

c. melaksanakan upaya terciptanya 

keterpaduan dan sinkronisasi 
pelaksanaan program advokasi dan 

penggerakan dibidang pengendalian 

penduduk, penyuluhan dan penggerakan; 

d. menyusun bahan kebijakan teknis, 

fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta 
pembinaan dibidang advokasi dan 

penggerakan; 

e. mempersiapkan fasilitas kegiatan yang 

mendukung advokasi dan penggerakan 
program keluarga berencana/keluarga 

sejahtera; 

f. melaksanakan pembinaan institusi 

masyarakat pedesaan dan institusi terkait 

dalam program keluarga berencana; 
g. melaksanakan advokasi, komunikasi 

informasi, edukasi dalam program 

keluarga berencana dan kesejahteraan 

keluarga; 
h. mengembangkan kegiatan lainnya, 

metode-metode, prosedur-prosedur kerja 

yang berkaitan dengan tugas dan menjadi 

tanggung jawabnya; 

i. melaksanakan pengawasan melekat di 
lingkungan unit kerja secara terus 

menerus, preventif, represif agar program 

kerja tercapai secara efektif dan efisien. 

- Seksi Penyuluhan dan 

Pendayagunaan PLKB 

dan Kader  KB  

a. menyusun rencana dan program kerja 

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan 

PLKB dan Kader KB; 

b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk 

teknik pelaksanaan program penyuluhan 

Bidang Pengendalian Penduduk / 

Seksi Penyuluhan dan 

Pendayagunaan PLKB dan Kader  

KB 



dan pendayagunaan PLKB dan kader KB; 

c. melaksanakan upaya-upaya terciptanya 
keterpaduan dan sinkronisasi 

pelaksanaan pengendalian program 

penyuluhan dan pendayagunaan PLKB 

dan kader KB; 

d. melaksanakan upaya-upaya tercapainya 
pelaksanaan dan pengendalian program 

penyuluhan dan pendayagunaan PLKB 

dan kader KB; 

e. melaksanakan hubungan kerja dengan 
komponen dan instansi terkait dalam 

pelaksanaan pengendalian penyuluhan 

dan pendayagunaan PLKB dan kader KB; 

f. memberikan motivasi, petunjuk dan 

penilaian prestasi kerja kepada staf agar 
semakin meningkat kinerjanya; 

g. melaksanakan identifikasi, analisis dan 

penyelesaian masalah yang berkaitan 

dengan program pelaksanaan 
pengendalian penyuluhan dan 

pendayagunaan PLKB dan kader KB; 

h. mengembangkan kegiatan lainnya, 

metode-metode, prosedur-prosedur, yang 

berkaitan dengan tugas yang menjadi 
tanggungjawabnya; 

i. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

para staf dibawahnya dan melakukan 

pengawasan melekat secara terus 

menerus, preventif, represif agar program 
kerja dapat tercapai secara efektif dan 

efisien. 



- Seksi Pengendalian 

Penduduk dan 
Informasi Keluarga   

a. Menyusun rencana program kerja Seksi 

Pengendalian Penduduk dan Informasi 
Keluarga; 

b. menyusun bahan kajian teknis, fasilitasi, 

koordinasi, evaluasi serta pembinaan 

dibidang penyusunan penetapan 

parameter penduduk dan kerjasama 
pendidikan kependudukan; 

c. melaksanakan sinkronisasi kebijakan 

kependudukan ; 

d. menyusun perencanaan dan pengendalian 
kependudukan; 

e. melaksanakan dan fasilitasi kerjasama 

pendidikan kependudukan; 

f. melaksanakan administrasi pengolahan 

data dan penyebarluasan infomasi 
program pengendalian penduduk dan 

informasi keluarga; 

g. mengumpulkan dan mengolah laporan-

laporan data, umpan balik hasil 
pelaksanaan program pengendalian 

penduduk dan informasi keluarga; 

h. memberikan layanan informasi kepada 

pihak-pihak yang memerlukan tentang 

pelaksanaan hasil program pengendalian 
penduduk dan informasi keluarga; 

i. mengelola dan mengembangkan teknologi 

informasi sesuai kebutuhan program 

pengendalian penduduk dan informasi 

keluarga; 
j. menyajikan data dan informasi dibidang 

kependudukan dan keluarga berencana 

serta keluarga sejahtera; 

Bidang Pengendalian Penduduk / 

Seksi Pengendalian Penduduk dan 
Informasi Keluarga   



k. mengembangkan sistem jaringan data dan 

informasi kependudukan dan keluarga 
berencana; 

l. menyiapkan bahan analisis dan evaluasi 

program pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana serta pembangunan 

keluarga sejahtera; 
m. menyusun analisis dan evaluasi serta 

penyebarluasan informasi hasil program 

pengendalian penduduk dan informasi 

keluarga sesuai kebutuhan; 
n. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

para staf di bawahnya dan melakukan 

pengawasan melekat  secara terus 

menerus, preventif maupun represif agar 

program kerja dapat tercapai secara efektif 
dan efisien; 

o. memberikan motivasi, petunjuk dan 

penilaian prestasi kerja kepada staf agar 

semakin meningkat kinerjanya. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



1. Jabatan   : Kepala Bidang Keluarga Berencana 

2. Tugas : Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan di bidang keluarga 

berencana 

3. Fungsi : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana; 
b. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang keluarga berencana; 

c. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian  dan pendistribusian alat obat kontrasepsi; 

d. Pelaksanaan pelayanan KB; 

e. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB; 

f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana; 
g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana; 

h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; 

 

SASARAN/KINERJA 

UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA  

PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Merencanakan, 
melaksanakan dan 

mengkoordinasikan 

kegiatan penyusunan 

perencanaan di bidang 

keluarga berencana 

- Seksi Distribusi Alkon a. menyusun rencana dan program kerja 
Seksi Distribusi Alkon; 

b. menyusun konsep kebijakan operasional 

dan strategis pelaksana pendistribusian 

alkon; 

c. menyusun pedoman pelaksanaan teknis 
peningkatan pendistribusian alkon; 

d. merencanakan distribusi alkon sampai 

dengan pertanggungjawaban pengiriman; 

e. mencatat dan melaporkan setiap kegiatan 
keluar masuknya alkon; 

f. mencatat dan mengetahui setiap mutasi 

penerimaan dan pengeluaran serta sisa 

persediaan akhir; 

g. mencatat setiap mutasi penerimaan dan 
pengeluaran serta sisa persediaan akhir; 

h. mencatat setiap mutasi pengeluaran 

Bidang Keluarga Berencana / Seksi 
Distribusi Alkon   



barang yang ditempatkan pada perjenis 

barang; 
i. membuat laporan persediaan barang 

(stock opname); 

j. membuat laporan bulanan persediaan 

alat, obat dan  kontrasepsi (F/V/KB); 

k. membuat laporan tribulan; 
l. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

para staf di bawahnya dan melakukan 

pengawasan melekat  secara terus 

menerus, preventif maupun represif agar 
program kerja dapat tercapai secara efektif 

dan efisien. 

- Seksi Jaminan 
Pelayanan Keluarga 

Berencana 

a. menyusun rencana program kerja Seksi 
Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; 

b. menyusun konsep kebijakan operasional 

dan strategi pelaksanaan kegiatan 

peningkatan jaminan pelayanan keluarga 

berencana; 
c. menyusun pedoman, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis 

peningkatan jaminan pelayanan keluarga 

berencana;  
d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan peningkatan jaminan pelayanan 

keluarga berencana; 

e. melaksanakan upaya-upaya terciptanya 

keterpaduan dan sinkronisasi peningkatan 
jaminan pelayanan Keluarga Berencana 

dengan lembaga dan dinas terkait; 

f. melaksanakan Contraceptive Technique 

Update (CTU) petugas, pembinaan dan 

jaminan mutu pelayanan keluarga 

Bidang Keluarga Berencana / Seksi 
Jaminan Pelayanan Keluarga 

Berencana 



berencana; 

g. melaksanakan upaya tercapainya 
pengembangan perumusan pelaksanaan 

dan pembinaan peningkatan jaminan 

pelayanan keluarga berencana; 

h. melaksanakan hubungan kerja dengan 

komponen dan instansi terkait dalam 
perumusan kegiatan dan pelaksanaan 

peningkatan jaminan pelayanan keluarga 

berencana; 

i. melaksanakan penilaian prestasi kerja 
para staf di bawahnya dan melakukan 

pengawasan melekat  secara terus 

menerus, preventif maupun represif agar 

program kerja dapat tercapai secara efektif 

dan efisien. 

- Seksi Pembinaan 

Kesertaan ber KB   

a. menyusun rencana program kerja Seksi 

Pembinaan Kesertaan KB; 

b. menyusun konsep kebijakan operasional 
dan strategi pelaksanaan kegiatan 

pembinaan dan peningkatan kesertaan 

ber-KB; 

c. menyusun pedoman, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis 

pembinaan dan peningkatan kesertaan 

ber-KB;  

d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan pembinaan dan peningkatan 
kesertaan ber-KB; 

e. melaksanakan upaya-upaya terciptanya 

keterpaduan dan sinkronisasi pembinaan 

dan peningkatan kesertaan ber-KB dengan 

lembaga dan dinas terkait; 

Bidang Keluarga Berencana / Seksi 

Pembinaan dan Peningkatan 

Kesertaan ber KB   



f. melaksanakan upaya tercapainya 

pengembangan perumusan pelaksanaan 
dan pembinaan dan peningkatan 

kesertaan ber-KB; 

g. melaksanakan hubungan kerja dengan 

komponen dan instansi terkait dalam 

perumusan kegiatan dan pelaksanaan 
pembinaan dan peningkatan kesertaan 

ber-KB; 

h. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

para staf di bawahnya dan melakukan 
pengawasan melekat  secara terus 

menerus, preventif maupun represif agar 

program kerja dapat tercapai secara efektif 

dan efisien; 

i. memberikan motivasi, petunjuk dan 
penilaian prestasi kerja kepada staf agar 

semakin meningkat kinerjanya. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



1. Jabatan   : Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

2. Tugas : Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan dibidang 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga 

3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 
b. Pelaksanaan kewenangan Norma Standar Prosedur Kriteria dibidang ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga; 

c. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bina keluarga balita, anak, lansia dan ketahanan remaja; 

d. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga; 

e. Pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 
f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

g. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; 

 

SASARAN/KINERJA 

UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA  

PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Merencanakan, 
melaksanakan dan 

mengkoordinasikan 

kegiatan penyusunan 

perencanaan dibidang 

ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga 

- Seksi Pemberdayaan 
Keluarga Sejahtera  

a. menyusun rencana program kerja Seksi 
Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; 

b. menyiapkan bahan-bahan untuk 

menyusun konsep kebijakan dan strategi 

pelaksanaan program pemberdayaan 

keluarga sejahtera; 
c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

program pemberdayaan keluarga 

sejahtera; 
d. menyusun upaya-upaya terciptanya 

pelaksanaan program pemberdayaan 

keluarga sejahtera; 

e. melaksanakan hubungan kerja dengan 

komponen dan instansi teknis terkait 
dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan keluarga sejahtera; 

Bidang Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga / Seksi 

Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 



f. melaksanakan identifikasi, analisis dan 

penyelesaian masalah yang berkaitan 
dengan kegiatan pemberdayaan keluarga 

sejahtera; 

g. mengembangkan program lainnya, 

metode-metode, prosedur-prosedur kerja 

yang berkaitan dengan tugas yang menjadi 
tanggung jawabnya; 

h. mengembangkan konsep kemitraan, 

permodalan, penjaringan pemasaran bagi 

program pemberdayaan keluarga 
sejahtera;  

i. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan 

pengendalian program pemberdayaan 

keluarga sejahtera; 

j. melaksanakan penilaian prestasi kerja 
para staf di bawahnya dan melakukan 

pengawasan melekat  secara terus 

menerus, preventif maupun represif agar 

program kerja dapat tercapai secara efektif 
dan efisien; 

k. memberikan motivasi, petunjuk dan 

penilaian prestasi kerja kepada staf agar 

semakin meningkat kinerjanya. 

- Seksi Bina Ketahanan 

Keluarga Balita, Anak 

dan Lansia   

a. menyusun rencana program kerja Seksi 

Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan 

Lansia; 

b. menyiapkan bahan-bahan untuk 
penyusunan konsep kebijaksanaan dan 

strategi pelaksanaan program Bina 

Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan 

Lansia; 

c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman 

Bidang Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga / Keluarga 

Balita, Anak dan Lansia   



petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

pelaksanaan program Bina Ketahanan 
Keluarga Balita, Anak dan Lansia; 

d. melaksanakan upaya-upaya tercapaianya 

keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan 

program Bina Ketahanan Keluarga Balita, 

Anak dan Lansia; 
e. melaksanakan upaya-upaya tercapainya 

pelaksanaan program Bina Ketahanan 

Keluarga Balita, Anak dan Lansia; 

f. melaksanakan hubungan kerja dengan 
komponen dan instansi teknis terkait 

dalam pelaksanaan dan program Bina 

Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan 

Lansia; 

g. melaksanakan identifikasi, analisis dan 
penyelesaian masalah yang berkaitan 

dengan program Bina Ketahanan Keluarga 

Balita, Anak dan Lansia; 

h. mengembangkan kegiatan lainnya, 
metode-metode, prosedur-prosedur kerja 

yang berkaitan dengan tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya; 

i. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan 

pengendalian program Bina Ketahanan 
Keluarga Balita, Anak dan Lansia; 

j. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

para staf di bawahnya dan melakukan 

pengawasan melekat  secara terus 

menerus, preventif maupun represif agar 
program kerja dapat tercapai secara efektif 

dan efisien. 



- Seksi Bina Ketahanan 

Remaja  

a. menyusun rencana program kerja Seksi 

Bina Ketahanan Remaja; 
b. menyusun konsep kebijakan operasional 

dan strategi pelaksanaan kegiatan 

peningkatan penanggulangan masalah 

bina ketahanan remaja; 

c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk teknis peningkatan 

penanggulangan masalah bina ketahanan 

remaja; 

d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan dan pembinaan peningkatan 

penanggulangan masalah bina ketahanan 

remaja; 

e. melaksanakan upaya-upaya keterpaduan 

dan sinkronisasi pelaksanaan dan 
pembinaan kegiatan peningkatan 

penanggulangan masalah bina ketahanan 

remaja; 

f. melaksanakan upaya tercapainya 
pengembangan perumusan program dan 

pelasanaan kegiatan peningkatan 

penanggulangan masalah bina ketahanan 

remaja; 

g. melaksanakan penilaian prestasi kerja 
para staf di bawahnya dan melakukan 

pengawasan melekat  secara terus 

menerus, preventif maupun represif agar 

program kerja dapat tercapai secara efektif 

dan efisien; 
h. memberikan motivasi, petunjuk dan 

penilaian prestasi kerja kepada staf agar 

semakin meningkat kinerjanya; 

Bidang Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga / Seksi 
Bina Ketahanan Remaja 



i. memberikan saran dan pertimbangan 

kepada Kepala Bidang Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga; 

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan 

dan Kesejahteraan Keluarga. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



1. Jabatan   : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

2. Tugas : Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan dibidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

3. Fungsi : a. pengkoordinasian penetapan kebijakan pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender; 
b. pengkoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, 

Lembaga Penyedia Layanan di Tingkat Kabupaten, Lintas Kecamatan dan Desa/Kelurahan;  

c. pelaksanaan pengarus utamaan gender dan kebijakan pemberdayaan perempuan;  

d. pembentukan Forum pengarus utamaan gender dan forum-forum pemberdayaan perempuan;  

e. pengelolaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis pelembagaan pengarus utamaan gender dan 
implementasi pemberdayaan perempuan pada organisasi kemasyarakatan;  

f. pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan analisis gender dan bantuan teknis terkait 

pemberdayaan perempuan bagi organisasi kemasyarakatan;  

g. pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin; 

h. pengkoordinasian pengembangan jejaring pelembagaan pengarus utamaan gender dan penguatan layanan 
pemberdayaan perempuan; 

i. penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial, ekonomi mengacu 

kebijakan nasional dan mempertimbangkan kebutuhan daerah; 

j. perumusan kebijakan pencegahan kekerasan  terhadap perempuan dan anak; 
k. pengkoordinasian penetapan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

l. pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak; 

m. pelayanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

n. pemfasilitasian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak; 
o. pemverifikasian informasi dan data bagi masyarakat dan pemangku kepentingan tentang kebijakan/ 

peraturan perundang-undangan, korban  kekerasan, ketenagakerjaan, kondisi khusus, dan situasi  

darurat (terkait perempuan dan anak); 

p. pemverifikasian data korban secara terpilah; 
q. pemfasilitasian tenaga ahli dalam penanganan korban kekerasan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan 

Orang; 

r. pelatihan ketrampilan bagi  korban kekerasan dan  korban tindak pidana  perdagangan orang; 

 



SASARAN/KINERJA 

UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA  

PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Merencanakan, 

melaksanakan dan 

mengkoordinasikan 
kegiatan penyusunan 

perencanaan dibidang 

pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan anak 

- Seksi Pengarus 

Utamaan Gender  

a. menyusun rencana program kerja Seksi 

Pengarus Utamaan Gender; 

b. menyiapkan konsep kebijakan 
pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender;  

c. menyiapan kelengkapan bahan koordinasi 

dan fasilitasi pelaksanaan Pengarus 

Utamaan Gender; 

d. melaksanakan kegiatan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan Pengarus Utamaan 

Gender; 

e. melaksanakan pembentukan forum 

koordinasi Pengarus Utamaan Gender; 
f. melaksanakan pelatihan dan bimbingan 

teknis pelembagaan Pengarus Utamaan 

Gender pada Lembaga Pemerintah; 

g. melaksanakan kegiatan pendampingan 

penyusunan analisis gender; 
h. melaksanakan penyediaan dan 

pemanfaatan data terpilah berdasarkan 

jenis kelamin; 

i. menyiapkan bahan dan materi pendukung 
pelaksanaan koordinasi pengembangan 

jejaring; 

j. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

para staf di bawahnya dan melakukan 

pengawasan melekat  secara terus 
menerus, preventif maupun represif agar 

program kerja dapat tercapai secara efektif 

dan efisien. 

Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak / Seksi 

Pengarus Utamaan Gender 



- Seksi Pemberdayaan 

Perempuan  

a. Menyusun rencana program kerja Seksi 

Pemberdayaan Perempuan; 
b. menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan 

pemberdayaan perempuan bidang politik, 

sosial dan ekonomi mengacu kebijakan 

nasional, provinsi dan mempertimbangkan 

kebutuhan daerah;  
c. menyiapkan kelengkapan bahan 

koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan 

pemberdayaan perempuan; 

d. melaksanakan kegiatan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan 

pemberdayaan perempuan; 

e. melaksanakan kegiatan layanan 

pemberdayaan perempuan bidang politik, 

hukum, sosial dan ekonomi  pada 
organisasi kemasyarakatan; 

f. melaksanakan pelatihan dan bimbingan 

teknis implementasi pemberdayaan 

perempuan bidang politik, hukum, sosial 
dan ekonomi  pada organisasi 

kemasyarakatan; 

g. melaksanakan kegiatan pendampingan 

dan bantuan teknis terkait bidang politik, 

hukum, sosial dan ekonomi  bagi 
organisasi kemasyarakatan; 

h. melaksanakan pembentukan forum-forum 

pemberdayaan perempuan di bidang 

politik, hukum, sosial dan ekonomi pada 

organisasi kemasyarakatan; 
i. menyiapkan bahan penguatan jejaring 

layanan pemberdayaan perempuan bidang 

politik, hukum, sosial dan ekonomi; 

Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak / Seksi 
Pemberdayaan Perempuan 



j. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

para staf di bawahnya dan melakukan 
pengawasan melekat  secara terus 

menerus, preventif maupun represif agar 

program kerja dapat tercapai secara efektif 

dan efisien; 

k. memberikan motivasi, petunjuk dan 
penilaian prestasi kerja kepada staf agar 

semakin meningkat kinerjanya. 

- Seksi Perlindungan 
Perempuan dan Anak  

a. menyusun rencana program kerja Seksi 
Perlindungan Perempuan dan Anak; 

b. menyiapkan rumusan kebijakan 

pencegahan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak; 
c. menyiapkan koordinasi penetapan 

kebijakan pencegahan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak; 

d. menyusun rencana sinkronisasi dan 

koordinasi pelaksanaan kebijakan 
pencegahan kekerasan dan penyediaan 

layanan bagi perempuan dan anak; 

e. melaksanakan kebijakan layanan 

pencegahan kekerasan terhadap 
perempuan dan anak; 

f. memfasilitasi layanan Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak; 

g. mengkoordinasikan penetapan kebijakan 
penyediaan layanan bagi perempuan dan 

anak; 

h. menyiapkan rumusan kebijakan 

penyediaan layanan bagi perempuan dan 

anak yang memerlukan perlindungan; 

Bidang Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak / Seksi 

Perlindungan Perempuan dan Anak 



i. menyusun informasi dan data bagi 

masyarakat dan pemangku kepentingan 
tentang:  Kebijakan/ Peraturan 

perundang-undangan, Korban  kekerasan, 

Ketenagakerjaan,  Kondisi khusus, dan 

situasi  darurat (terkait perempuan dan 

anak); 
j. menyelenggarakan pilihan layanan 

pencegahan kekerasan yang melibatkan 

organisasi kemasyarakatan; 

k. membentuk jaringan komunikasi 
pelaksanaan kebijakan dibidang 

Perlindungan Perempuan; 

l. merencanakan pendataan korban secara 

terpilah; 

m. merancang layanan pencegahan 
kekerasan yang melibatkan organisasi 

kemasyarakatan; 

n. menyediakan tenaga ahli dalam 

penanganan korban kekerasan dan Korban 
Tindak Pidana Perdagangan Orang; 

o. melaksanakan penilaian prestasi kerja 

para staf di bawahnya dan melakukan 

pengawasan melekat  secara terus 

menerus, preventif maupun represif agar 
program kerja dapat tercapai secara efektif 

dan efisien; 

p. memberikan motivasi, petunjuk dan 

penilaian prestasi kerja kepada staf agar 

semakin meningkat kinerjanya. 

 

 

 


