
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 2.0 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi dan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan
aparatur pemerintah yang terus meningkat, sejalan dengan
keberhasilan pembangunan, namun dengan organisasi yang
ramping akan tetapi multi fungsi;

b. bahwa dengan telah ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukkan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
perlu diatur dan ditetapkan peraturan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati
Musi Banyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat IIFan Kotapraja di .Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821); .

2. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Kepegawaian (Lembarari Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3890); ..

3. Undang-undang Nomor 17 TahuF;12003tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004.tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa 'kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
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alas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang
Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

8. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 lenlang Perimbangan
Keuangan anlara Pemerinlah Pusal dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraluran Pemerinlah Nomor 6 Tahun 1988 lenlang Koordinasi
Kegiatan Inslansi Pemerinlah di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4535);

10.Peraluran Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 lenlang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140);

11. Peraturan Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005 lenlang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinlah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4593);

12. Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kola (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

14. Peraturan Menter~ Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Penalaan Organisasi Perangkat Daerah; .

15.Peraturan Daerah Kabupalen'Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pembentukkan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN : .

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK
DAN ,FUNGSI BAD AN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah. Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menu rut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas - luasnya dalam sistem. dan Prinsip. Negara ..Kesatuan
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Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam
Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Otonomi Daerah adalah Hak Wewenang dan Kewajiban Daerah
Olonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang - undangan;

6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan
daerah;

8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin;

9. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Musi Banyuasin;

10. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Musi Banyuasin;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal2

(1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayan Perempuan
adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang
I<elllarga Berencana dan Pemberdayaan Perempllan sesuai

. dengan lIrusan pemerintah daerah serta berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayan Perempuan
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal3

Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan I<<lbupaten Mil~;iIklllyuasin, teroiri dari :

a. Kepala Badan
b, Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbag Umum, Perlengkapan dan Perencanaan;
2. Subbag Kepegawaian;
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3. Subbag Keuangan.
c. Bidang Informasi Data Keluarga dan Analisis Program, terdiri

dari:
1. Subbid Pengolaan Data, Dokumentasi, Penyebaran dan

Perencanaan Bina Program;
2. Subbid Monitoring,Analisis dan Evaluasi Program;

d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri
dari:
1. Subbid Pelayanan dan Pembinaan Keluarga;
2. Subbid Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, Kesehatan

Reproduksi Remaja dan Penanggulangan Kesehatan
Reproduksi, Kelangsungan Hidup Akan Bayi dan Anak;

e. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
1. Subbid Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
2. Subbid Peningkatan, Pengembangan lnstitusi, Peran Serta

Masyarakat dan Peningkatan Pemberdayaan dan Ekonomi
Keluarga;

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
1. Subbid Data, Informasi, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Subbid Pemberdayaan, Partisipasi Aktif Masyarakat dan

Organisasi Wanita.
g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB),
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

B.A:BIV
TATA KERJA

Pasal4
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayan Perempuan
memepunyai tugas melaksanakan tugas pokok Pemerintah Daerah
dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal5
Untuk menyelenggarakan tugas pada pasal 4 Peraturan Bupati ini,
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayan Perempuan,
mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang pembangunan

peranwanita;
b. Menyusun program dan melaksanakan program rintisan

pemberdayaan perempuan, organisasinya dan aktivitas lanjut;
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk upaya

kemampuan kelembagaan pengelolaan kemajuan wanita;
d. Mengevaluasi pelaksanaan program dan melakukan pemantauan

serta menguji berbagai dampak pembangunan terhadap upaya
pembangunan peran wanita menjadi kesejahteraan dan keadilan,
pelaporan;
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e. Melakukan pelayanan adminislrasi, pengelolaan sumber daya
pegawai dan lenaga program, pengelolaan perlengkapan dan
perbekalan serta keuangan dilingkungan Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

f. Melakukan Pelayanan Informasi keluarga dan penyelenggaraan
pencalatan dan pelaporan serta melaksanakan monitoring
program-program keluarga berencana;

g. Melaksanakan pelayanan keluarga berencana dan kesehalan
reproduksi keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

h. Melakukan pengendalian keluarga berencana dan pemberdayaan
keluarga dalam program keluarga berencana dan kelurga
sejahtera;

i. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan dinas/inslansi
dan Lembaga I Organisasi Masyarakat lain di Kabupalen Musi
Banyuasin dalam menggerakkan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan;

j. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupalen Musi
Banyuasin yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan
kewenangannya; .

k. Menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan lugas Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Musi Banyuasin;

I. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal6

(1) Sekretariat mempunyai tug as memberikan, melakukan koordinasi
penatausahaan, ~engelola urusan kepegawaian, keuangan,
rumah tangga, perlengkapan, mengatur penerimaan dan
penyimpanan serta penyaluran alat-alat kontrasepsi keluarga
berencana, hubungan masyarakat, keprotokolan, surat-menyurat,
melaksanakan penyusunan program kerja dan pelaporan,
perjalanan dinas dan pelayanan administratif lainnya kepada
seluruh organisasi dalam lingkungan Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan;

(2) Dalam melaksanakan lug as sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini, Sekretarial mempunyai fungsi :
a. Jv1embantukepala dinas dalam bidang tugasnya; .
b. Memimpin kegialan kasubbag yang ada dalam lingkungannya

dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan
tugasnya;

c. Menyusun rencana dan program .serta pelaporan sesuai
dengan kebijaksanaan kepala dinas;

d. Menyelenggarakan tata usaha kantor, urusan rumah tangga
dinas, dan hubungan masyarakat; ..'

e. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Menyiapkan bahan pengelolaan adminislrasi keuangan;
g. Menyiapkan bahan pengurusan .perlengkapan, pengadaan

barang, surat-menyuralkearsipan dan dokumentasi.
h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala dinas;
I. Mengkoordinir bidang-bidang di Badan Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan;
j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
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kepada kepala dinas tentang langkah-Iangkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal7

(1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Perencanaan
mempunyai tugas :
a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
b. Mengumpulkan dan mengola data untuk penyusunan program

kerja dan hasil pelaksanaan program kerja;
c. Merencanakan penyusunan program kerja jangka pendek,

jangka menengah dan jangka panjang;
d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan secara akuntabilitas

berdasarkan ukuran keberhasilan dan indikator kinerja;
e. Menyelenggarakan segala kegiatan pelayanan administrasi;
f. Menerima dan mencatat surat-surat yang masuk dan

menyampaikan kepada yang berkepentingan;
g. Memperbanyak surat-menyurat sesuai kebutuhan;
h. Menyimpan dan memelihara arsip;
i. Mengurus perjalanan dinas;
j. Menyelenggarakan hubungan masyarakat dan protokol;
k. Mengurus dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan

prasara dinas;
I. Melakukan pengumpulan dan penyajian data;
m. Melakukan penelaahan hukum dan perundang-undangan;
n. Mengelola urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
o. Menyusun anggaran rutin, anggaran pembangunan daerah

dan bantuan luar negeri;
p. Menyusun rencana dan program pembangunan, melakukan

pengawasan, pi!mantauan dan evaluasi pelaksanaan program,
menyiapkan dan mengkoordinir revisi anggaran dan program;;

q. Menyusun buku tentang data situasi ketenagakerjaan di
daerah; . .

r. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Sekretaris;
s. Melaksanakan tugas-tugas dibidang perlengkapan dan

pengadaan barang yang diberikan oleh Sekretaris;
t. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada Sekretaris tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) SuI! Bagian Kepegawaian,. mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan
pegawai, mutasi pegawai, pembinaan organisasi dan
ketatalaksanaan kepegawaian serta kesejahteraan pegawai di
lingkungan Badan KeluargaBerencana dan Pemberdayaan
Perempuan;

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan anggaran dan pengendalian keuangan ,
pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi, akuntansi
perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan administrasi keuangan
lainnya di Iingkungan Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan.
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Pasal8

(1) Bidang Informasi Data Keluarga dan Analisis Program,
mempunyai tugas :
a. Membantu kepala dinas dalam bidang tugasnya;
b. Melakukan pelayanan, pengolahan data dan penyebaran

informasi keluarga;
c. Menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program-program

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di
Kabupaten Musi Banyuasin;

e. Melakukan perencanaan bina program;
f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala dinas
f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala dinas tentang langkah-Iangkahdan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, Bidang Informasi Data Keluarga dan Analisis Program
mempunyai fungsi :
a. Membantu kepala dinas dalam bidang tugasnya;
b. Melaksanakan pengolahan data, dokumentasi, pengelolaan

teknologi informasi, pelayanan dan penyebaran informasi
program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

c. Melaksanakan monitoring analisis dan evaluasi, dan
menetapkan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan;

d. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan program Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; ,

e. Mengevaluasi dan menilai pelaksam:ian tugas bawahan;
f. Melaksanakan'tugas-tugas yang diberikan oleh kepala dinas.
g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala dinas tenta'ng langkah-Iangkah dan lindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya:

Pasal9 ' '

(1) Sub Bidang Pengolahan Data, Dokumentasl, Penyebaran dan
Perencanaan Bina Program, mempunyai tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. "Melaksanakan pengofahan data; .
c. Pengelolaan teknologi informasi;
d. Melakukan pelayanan telematika;
e. Melakukan dokumentasi informasi program keluarga

berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Musi
Banyuasin;

f. Melakukan pencatatan dan perencanaan bina program
kefuarga berencana dan pemberdayaan perempuan;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang;
h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Monitoring, Analisis dan Evaluasi Program,
mempunyai tugas:
a. Membantu kepala bidang dalambidang tugasnya;
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b. Melakukan monitoring, analisis dan evaluasi pelaksanaan
program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan
di Kabupaten Musi Banyuasin;

c. Melakukan pencatatan pelaporan program keluarga berencana
dan pemberdayaan perempuan;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang ;
e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal10

(1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dibidang keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
mempunyai fungsi :
a. Membantu kepala dinas dalam bidang tugasnya;
b. Menyusun kebijaksanaan operasional program peningkatan

partisipasi pria, pembinaan remaja, perlindungan hak-hak
reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga
berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi,
serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;

c. Menyelenggarakan program peningkatan partisipasi pria,
pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi,
pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana,
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta
kelangsungan ilidup ibu, bayi dan anak;

d. Melakukan evaluasi pelaksanaan program peningkatan
partisipasi pria, pembinaan-.remaja dan perlindungan hak-hak
reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga
berenoana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi,
serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;

e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala dinas;
f.. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala dinas tentang langkah-Iangkah dan lindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang lugasnya.

. Pasal 11

(1) Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga, mempunyai
lugas: .
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melakukan pelayanan dan pembinaan keluarga berencana;
c. Meningkalkan partisipasi pria dalam kesertaan berkeluarga

berencana;
d. Memantau mutu pelayanan KB/KR;
e. Pemantauan mulu alal dan abat kantrasepsi;
f. Pembinaan peserta KB mandiri;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan aleh kepala

bidang;
h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
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(2) Sub Bidang Perlindungan Hak-hak Reproduksi, Kesehatan
Reproduksi Remaja, Penanggulangan Kesehatan Reproduksi
dan Kelangsungan Hidup Akan Bayi dan Anak, mempunyai
tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melakukan evaluasi program remaja dan perlindungan hak-hak

reproduksi;
c. Penetapan kebijakan pengelolaan kesehatan reproduksi

remaja;
d. Penetapan prioritas kegiatan program kesehatan reproduksi

remaja;
e. Penetapan sistem pembinaan program kesehatan reproduksi

remaja;
f. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program

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

g. Menetapkan kebijakan pengelolaan kesehatan reproduksi dan
kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;

h. Menyusun rencana kegiatan dalam peningkatan
penanggulangan kesehatan reproduksi dan kelangsungan
hidup ibu, bayi dan anak;

I. Melakukan penyerasian dan keterpaduan kegiatan dengan
sektor terkait dalam penanggulangan kesehatan reproduksi
dan kelangsungan hidup ibu, bayidal) anak; ,

J. Melaksanakan tugas-tugas lain. yang diberikan oleh kepala
bidang;

k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ..'

Pasal12

(1) Bidang Keluarga Sejahtera, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dibidang Pengendalian Program Keluarga Sejahtera;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Bidang Keluarga Berencana mempunyai
fungsi:
a. Membantu kepala dinas dalam bidang tugasnya;
b. ,Melaksanakan dan mengendalikan program advokasi dan

komunikasi informasi edukasi serta meningkatkan kuantitas
dan kualitas institusi serta mengikutsertakannya dalam
peningkatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, melakukan
pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas
Iingkungan keluarga;

c. Melakukan dan mengendalikan pengembangan program
advokasi dan komunikasi informasi edukasi sebagai upaya
untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas institusi dan
program pemberdayaan ekonomi keluarga serta program
pengembangan ketahanan keluarga dan program peningkatan
kualitas Iingkungan keluarga;

d. Melakukan dan mengendalikan serta membentuk dan
menetapkan kelembagaan dalam bentuk kelompok ekonomi
produktif, kelompok peningkatan kualitas keluarga dalam
bentuk Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina
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Keluarga Lansia;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

badan;
f. 'Memimpin kegiatan-kegiatan kepala sub bidang yang berada

dalam Iingkungannya dan bertanggungjawab atas kelancaran
pelaksanaan pengembangan program keluarga berencana;

g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala badan tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal14

(1) Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi,
mempunyai tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melaksanakan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program

advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang
keluarga sejahtera;

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang;
d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Peningkatan Pengembangan Institusi dan Peran
Serta Masyarakat, Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi dan
Ekonomi Keluarga, mempunyai tug as :
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melakukan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program

ins!itusi, peran serta masyarakat dibidang keluarga sejahtera;
c. Melakukan k~iatan dan evaluasi pelaksanaan program

pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga dibidang
keluarga sejahtera;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang;
e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidangtugasnya.

Pasal15

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas :
a. Melaksanakan kebijaksanaan pemerintah daerah dalam

bidang pembangunan peranan perempuan;
b. Melakukan pemberdayaan, kesetaraan; keadilan;

penghapusan kekerasan terhadap perempuan
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

c. Melindungi hak-hak asasi manusia perempuan;
d. Mengembangkan kelembagaan yang mendukung kemajuan

perempuan;
e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala badan tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai
fungsi:
a. Membantu kepala dinas dalam bidangtugasnya;.
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b. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dibidang
pembangunan peranan wanita;

c. Menyusun program dan melaksanakan program rintisan
pemberdayaan perempuan, organisasinya dan aktivitas lanjut;

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk upaya
kemampuan kelembagaan pengelola kemajuan perempuan;

e. Mengevaluasi pelaksanaan program dan melakukan
pemantauan serta mengkaji berbagai dampak pembangunan
terhadap upaya pembangunan peranan perempuan menuju
kesetaraan dan keadilan termasuk pelaporan;

f. Memberikan saran.saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala badan tentang langkah-Iangkah dan lindakan.
lindakan yang perlu diambil dalam bidang lugasnya.

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala badan.

Pasal16

(1) Sub Bidang Data, Informasi, Evaluasi dan Pelaporan,
mempunyai lugas :
a. Membanlu kepala bidang dalam bidangnya;
b. Mengumpulkan dan mengelola dala informasi lenlang

pemberdayaan perempuan;
c. Melakukan evaluasi dan pemanlauan lerhadap pelaksanaan

program kegialan pemberdayaan perempuan;
d. Mengkaji dampak pembangunan lerhadap upaya mewujudkan

kesetaraan dan keadilan lerhadap perempuan;
. e. Membuat pelaporan lerhadap kegiatan Pemberdayaan

Perempuan;
f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala pidang tentang langkah-Iangkah dan lindakan-
lindakan yang perlu diambil dalam bidang lugasnya ..

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yangdiberikan kepala badan.

(2) Sub Bidang Pemberdayaan, Partisipasi Aktif Masyarakat dan
Organisasi Wanita, mempunyai tugas:
a. Membanlu kepala bidang dalam bidang lugasnya;
b. Melaksanakan program rintisan pemberdayaan perempuan,

organisasinya dan aktifitas lanjut;
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk

penyebarluasan informasi pembangunan peranan perempuan;
d. lYlemberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang lentang langkah-Iangkah dan tindakan.
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

e. Melaksanakan lugas-tugas lain yang diberikan kepala badan.

BABV
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)

Pasal 17

(1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) adalah pelaksana
koordinasi kegialan operasional program Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kecamalan dan Desa yang berada di
bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Musi Banyuasin;
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(2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai tugas
melakukan koordinasi kegiatan pelaksanaan program Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bersama instansi
pemerintah, swasta dan masyarakat di desa.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional
penyuluh keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan baik
di kecamatan, maupun desa;

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini ditentukan berdasarkan ketentuan beban kerja;

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) 8etiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini berkedudukan di desa dibawah pengawasan yang
bertanggungjawab langsung kepada kepala Badan melalui Unit
Pelaksana Teknis Badan Tingkat Kecamatan;

(5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan
penyuluhan dan pembinaan serta mengkoordinasikan seluruh
kegiatan program keluarga berencana dan pemberdayaan
perempuan di masing-masing wilayah kerja;

(6) Dalam melakukan tugas pengelolaan .administrasi jabatan
fungsional di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk
Tim Kerja administrasi Jabatan Fungsional di kabupaten;

(7) Kelompok Jabatan Fungsional di Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan di kabupaten secara teknis
administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal19

Denga.n berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati
Nomor 364 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Musi
Banyuasin dinyatakan tidak berlaku.



" t ,( '. ".., :

13

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal19

"Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund~l!gan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam . , .Berita
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 2S S'ept~mbl( 2008

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI .

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal lS Sept~rnbl' 2008 "

SEKRETARIS DERAH
KABUPA N MUSI BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR Jo;.
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran 1 Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Namar : 20 Tahun 2008
Tanggal : 25 Stf'tu"bc.. 2008

•

,

Kelompok Jabatan n' n
l
'

Fungsional ~ .'.'

KEPALA BADAN I
SUB BAG IAN

UMUM, PERLENGKAPAN,
& PERENCANAAN

SEKRET ARIAT I
SUB BAGIAN
KEPEGA\NAL~.N

SUB BAG IAN
KEUANGAN

BIDANG i
INFORMAS! DATA KELUARG.'" D;'.,'<i

ANALISIS PROGRA.M .

I I SUB BIDANG
Pengelolaan Data Dokumentasi,
Penyebajan & Perencanaa..-,

8ina P;-ogram

SUBBIDANG
.Monitoring, Analisis &
-Evaluasi Program

BIDANG
KELUARGA SERENCANA DAN
K"SEHATAN R"PRODUKSI

SUB BIDANG
Peiayanan & Pembina;;"', Keluarga

SUB BIDANG
l.- ?e:1rc!..'r~n~-hak ~uksi ,

Kes&.atan ~ Rerr.aja &
Pec.anggc,argan Kssei'=o Reproduksi
~ ~'" AA3.o 5ayi &Ar.<¥.

BIDANG
KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG
Advokasi, Komunikasi,
Informasi & EduKasi

SUB BIDANG
Per,ingkatan Pengembangan,

lnstitusi Peran Serta Masyarakat &
Peningkatan Pemberdayaan &

Ekonomi Keluarga

BIDANG
PEM6ERDAYAA'I PER::MPUAN

SUB BIDANG
Data, lnfcrmasi, Evaluasi dan

Pelaporan

,
pemberday;~n~~~~;s;paSiA"tif I
Masyarakat & Organisasi Wanitai

..'.
•

UNIT PELAKSAN TEKNIS BADAN
(UPTS)

t .

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI
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