
BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN

NOMOR '"e TAHUN2016

TENTANG

SUSUNANORGANISASI, URAIANTUGAS DANFUNGSI

DINAS PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA

KABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi

Banyuasin ten tang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Ke1uarga Berencana Kabupaten

Musi Banyuasin.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga .

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang

Penyelenggraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30) Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114) Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah

Kabupaten Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANBUPATI TENTANGSUSUNAN ORGANISASI, URAIAN

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIANPENDUDUK DAN

KELUARGABERENCANAKABUPATENMUSI BANYUASIN.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin.

3. Perangkat Daerah Kabupaten unsur pembantu Bupati dan DPRD

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. yang menjadi

kewenangan daerah kabupaten.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin;

5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Musi Banyuasin;



selanjutnya disingkat UPTD

dan Keluarga Berencana
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6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang

adalah Pengendalian Penduduk

Kabupaten Musi Banyuasin;

7. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat
Penyuluh KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Musi Banyuasin.

8. KelompokJabatan Fungsional adalah adalah Tenaga Fungsional
Penyuluh Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin baik di

Kecamatan, maupun Desa.

BABII
KEDUDUKAN

Pasal2

(1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Musi Banyuasin adalah unsur pelaksana Pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dibidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan
urusan pemerintah daerah serta berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

BABIII
SUSUNANORGANISASI

Pasal3

(1) Besaran Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana terdiri dari :
a. KepalaDinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Subbagian Keuangan dan Aset.
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c. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :
1. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian

Penduduk;
2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
3. Seksi Data dan Informasi.

d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
1. Seksi Pengendalian dan pendistribusian Alokon;
2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
3. Seksi pembinaan, peningkatan Keluarga Berencana.

e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Seksi bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;

3. Seksi Bina Ketahanan Remaja;

f. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi :
1. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi

(KIE);

2. Seksi Advokasidan Penggerakan;
3. Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana

(PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)dan

IMP;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana adalahtercantum pada lampiran dan
merupakart bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BABIV
URAIANTUGAS
Bagian Kesatu
KepalaDinas

Pasal4

Kelapa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan
kebijakkan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana;
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Pasal5

Untuk melaksanakan tugas pada Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai
Fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas
penduduk, Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Penggerakan
serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian
kuantitas penduduk, Keluarga berencana, Penyuluhan dan
Penggerakan serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan
dan penyiapan data serta informasi Pengendalian Penduduk;

d. pelaksanaan advokasi dan penggerakkan, Penyuluhan dan
komunikasi, informasi dan edukasi (KlE) serta pendayagunaan

Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga
Berencana dan IMP.

e. pelaksanaan Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi
(ALOKON),jaminan pelayanan KB, Pembinaan Peningkatan

Kesertaan KeluargaBerencana;
f. pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Bina Ketahanan

KeluargaBalita,Anak dan Lansia serta Ketahanan Remaja
g. pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga

Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan kader
KeluargaBerencana;

h. pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. pembinaan kelompokjabatan fungsional.

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretarlat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif
kepada semua unit keja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana melaksanakan perencanaan operasional,
pengelolaan urusan perencanaan, pelaporan, evaluasi, umum,
kepegawaian,keuangan, dan aset.
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Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Sekretarlat mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas

dan fungsi organisasi;

b. penyelenggaraan urusan penyusunan perencanaan, pelaporan dan
evaluasi pelaksanaan perencanaan;

c. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan
persuratan, kearsipan serta kepegawaian;

d. penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi
urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi,pencatatan aset dan
perlengkapan;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan.

Pasal8

(1) Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi mempunyai
tugas:

pengelolaan ketatausahaan,
dan kepegawaian, serta

rencana kegiatan
kerumahtanggaan

a. menyusun
persuratan,

kehumasan;

b. melaksanakan pengaturan pengelolaan surat masuk, surat
keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam
rangka kelancaran tugas;

c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi
layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala
(KGB),daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu
pegawai (Karpeg),Karis/ Karsu, tunjangan anak atau keluarga,
Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi
pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin
diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan
pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka
Kredit (PAK)Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin
pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan
yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai,
membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan
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dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan

atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku,
melaksanakan pengelolaan Standar KinerjaPegawai(SKP);

d. mengusulkan pegawai yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis serta fungsional penjenjangan sesuai dengan

kebutuhan;

e. menyelenggarakan apel pagi, apel siang dan upacara setiap

tanggal 17 setiap bulannya di lingkungan Dinas Pengendalian
Penduduk dan KeluargaBerencana;

f. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pegawai negeri
sipil dan pegawai lainnya di lingkup Dinas Pengendalian

Penduduk dan KeluargaBerencana;

g. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi
pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan,
hubungan media dan hubungan antar lembaga.

h. melaksanakan pengelolaan pengaduan dan keluhan
masyarakat dalam penyelenggaraan urusan Pengendalian
Penduduk dan KeluargaBerencana;

i. melaksanakan pengelolaan kearsipan di lingkup Dinas
Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana;

J. melaksanakan kegiatan gerakan disiplin pegawai di lingkungan
Dinas Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana;

k. melaksanakan kegiatan-kegiatan Korps PegawaiNegeri Sipil di
lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

1. melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional di
lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

m. melakukan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan
dan penyajian arsip inaktif menjadi informasi publik, serta
penyusutan arsip dan penyiapan penyerahan arsip statis;

n. melaporkan hasil melaksanakan tugas dan atau kegiatan
lainnya kepada atasan;

o. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

q. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
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r. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
beIjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

s. menilai hasil keIja bawahan dengan memonitor dan
mengevaluasi hasil keIjanya untuk bahan pengembangan
karier;

dan
dan

keuangan
Penduduk

yang meliputi
aset tetap dan

keuangan
akuntansi

t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan

oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan dan Asetmempunyai tugas:
a. menyusun rencana keIja administrasi

perlengkapan pada Dinas Pengendalian
KeluargaBerencana;

b. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat
Penatausahaan Keuangan dilingkup dinas sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

c. meneliti kelengkapan SPP-LSpengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan
diketahuij disetujui oleh PPTK;

d. meneliti kelengkapan SPP-UP,SPP-GU,SPP-TUdan SPP-LSgaji
dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran;

e. menyiapkan SPMdan melakukan verifikasiSPP;

f. meneliti dan melaksanakan pemeriksaan penatausahaan
pengeluaraan permintaan pembayaran oleh bendahara
pengeluaran secara berkala;

g. menyelenggarakan akuntansi
akuntansi pengeluaraan kas,
akuntansi selain kas;

h. menyusun laporan realisasi anggaran pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana setiap bulan, triwulan dan
akhir tahun;

i. menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan akhir
tahun;

J. menyusun catatan atas laporan keuangan;

k. menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang dan jasa
Dinas Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana;
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1. menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang Dinas
Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana;

m. melaksanakan penyusunan daftar inventaris barang lingkup
Dinas Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana;

n. melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan,
pemeliharaan atau penataan gedung kantor dan keperluan
Dinas Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana;

o. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan aset pemerintah
daerah yang berada dalam penguasaan Dinas Pengendalian
Penduduk dan KeluargaBerencana;

p. melaksanakan penyusunan Daftar Barang Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana menurut pengolongan dan
kodefikasibarang;

q. melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu
Inventaris Barang;

r. melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di
Dinas Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana sebagai
bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk
Inventaris barang milikpemerintah daerah;

s. menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas
untuk diajukan kepada Dinas/Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah;

t. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah yang berada dalam penguasaan Dinas Pengendalian
Penduduk dan KeluargaBerencana;

u. menyusun bahan laporan pertanggungjawaban keuangan
SKPD;

v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya
kepada atasan;

w. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
permasalahan di lingkup tugasnya serta
pemecahannya;

x. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat
beIjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
beIjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
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y. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan
karier;

z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan
oleh pimpinan.

(3) Subbagian UmumKepegawaianmempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan ketatausahaan,

persuratan, kerumahtanggaan dan kepegawaian, serta
kehumasan;

b. melaksanakan pengaturan pengelolaan surat masuk surat
keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam
rangka kelancaran tugas;

c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaianlingkup Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi
layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala

(KGB),daftar urut kepangkatan (DUK),data pegawai, kartu
pegawai (Karpeg),Karis/ Karsu, tunjangan anak atau keluarga,
Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi
pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin
diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan
pemberian penghargaan, memberikan layanan PenilaianAngka
Kredit (PAK)Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin
pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan
yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai,
membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan
dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan
atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku,
melaksanakan pengelolaanStandar KinerjaPegawai(SKP);

d. mengusulkan pegawai yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis serta fungsional penjenjangan sesuai dengan
kebutuhan;

e. menyelenggarakan apel pagi, apel siang dan upacara setiap
tanggal 17 setiap bulannya di lingkungan Dinas Pengendalian
Penduduk dan KeluargaBerencana;

f. menyelenggarakanpembinaan dan pengawasan pegawainegeri
sipil dan pegawai lainnya di lingkup Dinas Pengendalian
Penduduk dan KeluargaBerencana;
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g. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi
pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan,
hubungan media dan hubungan antar lembaga;

h. melaksanakan pengelolaan pengaduan dan keluhan
masyarakat dalam penyelenggaraan urusan Pengendalian
Penduduk dan KeluargaBerencana;

i. melaksanakan pengelolaan kearsipan di lingkup Dinas
PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana;

J. melaksanakan kegiatan gerakan disiplin pegawaidi lingkungan
Dinas PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana;

k. melaksanakan kegiatan-kegiatan Korps PegawaiNegeriSipil di
lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

1. melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional di
lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

m. melakukan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan
dan penyajian arsip inaktif menjadi informasi publik, serta
penyusutan arsip dan penyiapan penyerahan arsip statis;

n. melaporkan hasil melaksanakan tugas dan atau kegiatan
lainnya kepada atasan;

o. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

p. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat
beIjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

q. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
beIjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

r. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan
mengevaluasi hasil keIjanya untuk bahan pengembangan
karier; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan
oleh pimpinan.

BagianKetiga
BidangPengendalianPenduduk

Pasal9

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksakan
sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
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Berencana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemaduan
dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pemetaan
perkiraan pengendalianpenduduk, data dan informasi.

PasaliO

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
BidangPengendalianPenduduk menyelenggarakanfungsi:

a. perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalianpenduduk;
b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidangpengendalianpenduduk;
c. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria
pemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan
pengendalianpenduduk;

d. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta
pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian

penduduk;
e. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta
pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

f. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah
daerah, pemetaan perkiraan (parameter) serta pemantauan dan
evaluasi data dan informasidalam rangka pengendalian kuantitas
penduduk;

g. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian
penduduk;

h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian
penduduk;

1. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh

pimpinan

Pasalil

(1) Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian
Penduduk mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kelja kegiatan Seksi pemaduan dan
SinkronisasiKebijakanPengendalianPenduduk;
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b. menyusun konsep Seksi pemaduan dan Sinkronisasi
KebijakanPengendalianPenduduk;

c. menyiapkan bahan-bahan penyusunan Seksi pemaduan
dan SinkronisasiKebijakanPengendalianPenduduk;

d. menyiapkan bahan-bahan pembinaan pengendalian
kebijakan kependudukan;

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
penyerasian pemaduan kebijakan kependudukan;

f. menyusun laporan hasil pelaksanaan penyerasian
kebijakan kependudukan;

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan
oleh atasan.

(2) Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai
tugas:

a. menyusun rencana keIja kegiatan pemetaan perkiraan
pengendalianpenduduk;

b. menyiapkan konsep pemetaan perkiraan pengendalian
penduduk;

c. melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalianpenduduk;

d. melaksanakan pemantauan kegiatan pemetaan perkiraan
pengendalianpenduduk;

e. menyusun laporan hasil pelaksanaan pemetaan perkiraan
pengendalianpenduduk;

f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
berdasarkan peraturan yang berlaku;

g. melaporkan pelaksanaan tugas dengan KepalaBidang.
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan
oleh pimpinan

(3) Seksi Data dan Informasimempunyai tugas :
a. menyusun rencana keIja kegiatan pada seksi data dan

informasi;

b. melakukan pengendalian, pengumpulan, pengolahan, evaluasi
dan penyajian data dan informasi Dinas pengendalian
penduduk dan KeluargaBerencana;

c. menyusun perkiraan permintaan masyarakat;

d. mengumpulkan data mikro keluarga melalui kegiatan
pendataan keluarga;
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e. melaksanakan pelaporan bulanan triwulan dan tahunan hasil

pelaksanaan program data dan lnformasi;

f. melakukan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data

mikro keluarga;

g. memberikan layanan informasi kepada pihak yang

memerlukan tentang pelaksanaan dan hasil program;

h. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan penyelenggaraan

data dan informasi program;

i. menyiapkan bahan-bahan untuk melaksanakan rapat

koordinasi;

j. mengumpulkan dan mengolah data untuk kegiatan laporan

umpan balik;

k. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pembimbingan dan

fasilitasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan

informasi program;

1. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di

Seksi data dan informasi;

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan

oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Keluarga Berencana

Pasal12

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan

pengendalian dan pendistribusian Alokan, Jaminan Pelayanan KB

dengan pembinaan dan dan peningkatan kesehatan ber-KB;

Pasal13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pelayanan

Keluarga Berencana;

b. penetapan penyusunan dan program kerja pelayanan Keluarga

Berencana;
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c. penyelenggaraan pelaksanaan tugas' di bidang pelayanan

Keluarga Berencana;

d. penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang

Keluarga Berencana;

e. pengkoordinasian Perencanaan teknis di bidang Keluarga

Berencana;

dan

Musi

penyimpanan, pengendalian

kontrasepsi di Kabupaten

f. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan

Keluarga Berencana;

g. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang

Keluarga Berencana;

h. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana

1. pelaksanaan koordinasi/ keIjasama dan kemitraan dengan unit

keIja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan

Keluarga Berencana;

j. pelaksanaan Penerimaan,

pendistribusian alat obat

Banyuasin;

k. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan kebijakan

teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian

alkon di Kabupaten Musi Banyuasin;

1. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta

pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KBdi Kabupaten;

m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga

Berencana;

n. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga

Berencana;

o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh

pimpinan.

Pasal14

(1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi

mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan

tekhnis Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
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b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana Pengendalian
dan Pendistribusian AlatKontrasepsi;

c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatani
Pengendaliandan Pendistribusian AlatKontrasepsi;

d. membina, mengkoordinasikan, melaksanakan program dan
kegiatan Pengendaliandan Pendistribusian AlatKontrasepsi;

e. melaksanakan Pendistribusian AlatKontrasepsi;

f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penye1enggaraan program dan kegiatan Pengendalian dan
Pendistribusian AlatKontrasepsi;

g. melaporkan hasil pelaksanakaan tugas kepada
Bidang;

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan
oleh pimpinan.

(2) Seksi Jaminan Pelayanan KBmempunyai tugas :

a. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan
tekhnis Jaminan Pelayanan KeluargaBerencana;

b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pada seksi
Jaminan Pelayanan KeluargaBerencana;

c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan seksi
Jaminan Pe1ayananKeluargaBerencana;

d. membina, mengkoordinasikan, melaksanakan program dan
kegiatan pada seksi Jaminan PelayananKeluargaBerencana;

e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi Jaminan
Pelayanan KeluargaBerencana;

f. melaporkan hasil pelaksanakaan tugas kepada kepala
Bidang;

g. me1aksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan

oleh pimpinan.
(3) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber Ke1uarga

Berencana mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan
teknis Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber Keluarga
Berencana;
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b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana Pembinaan dan

Peningkatan Kesertaan ber Keluarga Berencana;

c. menyusun rencana pelaksanaan program,

Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber

Berencana;

d. membina, mengkoordinasikan, melaksanakan program dan

kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber Keluarga

Berencana;

e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan program dan kegiatan Pembinaan dan

Peningkatan Kesertaan ber Keluarga Berencana;

f. melaporkan hasil pelaksanakaan tugas kepada kepala

Bidang;

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan

oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal15

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas

melaksakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana yang berkaitan dengan kegiatan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga, pemberdayaan keluarga sejahtera dan bina

ketahan keluarga, balita anak dan lansia.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan

kesejahteraan keluarga;

b. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan

keluarga

c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga

balita;

d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan

ketahanan remaja;

e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga

lansia dan rentan;
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f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan

keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;

g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan

kesejahteraan keluarga;

h. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan keluarga

sejahtera;

i. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta

pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita

anak dan lansia;

j. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang

kesejahteraan dan ketahanan keluarga;

k. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;

1. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh

pimpinan.

Pasal17

(1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja pemberdayaan keluarga sejahtera;

b. menetapkan kriteria pemberdayaan keluarga sejahtera;

c. menetapan syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKS;

d. menetapan pengembangan UPPKS;

e. memfasilitasi pengembangan kualitas produk UPPKS;

f. membina dan fasilitasi penggunaan teknologi tepat guna pada

kelompok UPPKS;

g. melaksanakan pembinaan dan pembimbingan pengembangan

kualitas produk dan pemasaran hasil UPPKS;

h. memfasilitasi pendampingan ke1ompok UPPKS;

i. memfasilitasi kelompok UPPKS untuk mendapatkan bantuan

modal;

j. menetapkan kriteria pemberian sertifikat kelayakan usaha

(SKU)bagi kelompok UPPKS;

k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

pemberdayaan keluarga;
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1. memfasilitasi kemitraan kelompok UPPKS dengan usaha

ekonomi mikro; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainmnya yang diperintahkan

oleh pimpinan.

(2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Ketahanan Keluarga

Balita, Anak dan Lansia;

b. menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan di Seksi

Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;

c. merumuskan kebijakan di Seksi Bina Ketahanan Keluarga

Balita, Anak dan Lansia;

d. melaksanakan pembinaan kelompok bina ketahanan keluarga

Balita, Anak dan Lansia;

e. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyuluhan

ketahanan keluarga Balita, Anak dan Lansia;

f. memberikan fasilitasi kepada kelompok bina ketahanan

keluarga Balita, Anak dan Lansia;

g. melakukan koordinasi dengan sektor terkait;

h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

pada Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;

1. me1aksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan

oleh pimpinan.

(3) Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Ketahanan Remaja;

b. menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan di Seksi

Bina Ketahanan Remaja;

c. merumuskan kebijakan di Seksi Bina Ketahanan Remaja;

d. melaksanakan pembinaan kelompok bina ketahanan Remaja;

e. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyuluhan

ketahanan remaja;

f. memberikan fasilitasi kepada kelompok bina ketahanan

Remaja;

g. melakukan koordinasi dengan sektor terkait;

h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan tekhnis kepada

kelompok PIK - Remaja;
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1. mengembangkan dan memfasilitasi kelompok PIK- Remaja;

J. melakukan koordinasi dengan sektor terkait;

k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

pada Seksi Bina Ketahanan Remaja;

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan

oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal18

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksakan

sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan

dan KIE, Advokasi dan pengerakkan dan pemberdayagunaan

Penyuluh KBdan IMP.

Pasal19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,

Bidang penyuluhan dan penggerakan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan,

advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana;

b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan,

advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana;

c. pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta

organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten/ kota di

bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

d. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan

Komunikasi Implementasi dan Edukasi (KIE);

e. penyiapan bahanpembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi

danpenggerakan;
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f. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta
pemantauan dan evaluasi pendayagunaan Penyuluh Keluarga

Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);

g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga
Berencana /petugas Lapangan KeluargaBerencana (PKB/PLKB)

h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan,
advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana;

i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Penyuluhan,
advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana.

j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh

pimpinan

Pasal20

(1) Seksi Penyuluhan dan KIEmempunyai tugas :

a. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan
tekhnis pada seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi

dan Edukasi (KIE);

b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pada seksi
Penyuluhan dan KomunikasiInformasi dan Edukasi (KIE);

c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan seksi
Penyuluhan dan KomunikasiInformasi dan Edukasi (KIE);

d. membina, mengkoordinasikan, melaksanakan program dan
kegiatan pada seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi

dan Edukasi (KIE);

e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi
Penyuluhan dan KomunikasiInformasi dan Edukasi (KIE);

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan

pimpinan;
g. melaporkan hasil pelaksanakaan tugas kepada kepala

Bidang.
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan

oleh pimpinan.
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(2) Seksi Advokasidan Penggerakanmempunyai tugas :

a. menyusun rencana keIja kegiatan pada sub bidang advokasi

dan penggerakan;

b. menyusun konsep rumusan kebijakan diSeksi advokasi dan

penggerakan;

c. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan advokasi, Komunikasi
Implementasi dan Edukasi (KIE)dan penggerakan;

d. melaksanakan kegiatan advokasi, Komunikasi Implementasi
dan Edukasi (KIE)dan penggerakan;

e. melaksanakan Komunikasi Implementasi dan Edukasi (KIE)
melalui media MUPENdan sarana komunikasi lain;

f. menetapkan media advokasi dan Komunikasi Implementasi

dan Edukasi;

g. membina institusi masyarakat pedesaan;

h. mengembangkan kelembagaan institusi masyarakat pedesaan;

i. melaksanakan advokasi dan Komunikasi Implementasi dan
Edukasi kepada tokoh formaldan informal;

j. menfasilitasi penyelenggeraan pembinaan dan pembimbingan
kepada institusi masyarakat pedesaan, tokoh formal dan

informal;

k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di
sub bidang advokasi dan penggerakan;

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan

oleh pimpinan.
(3) Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas

Lapangan KeluargaBerencana dan IMPmempunyai tugas :
a. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan

tekhnis pada seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga
Berencana (PKB) /Petugas Lapangan Keluarga Berencana
(PLKB)dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);

b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana
Pendayagunaan PKB/PLKB dan Institusi
Pedesaan (IMP);

c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan seksi
Pendayagunaan PKB/PLKB dan Institusi Masyarakat

Pedesaan (IMP);
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d. membina, mengkoordinasikan, melaksanakan program dan
kegiatan pada seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga
Berencana (PKB) /Petugas Lapangan Keluarga Berencana
(PLKB)dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);

e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi
Pendayagunaan Penyuluh KeluargaBerencana (PKB)/Petugas
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP);

f. melaporkan hasil pelaksanakaan tugas kepada kepala
Bidang;

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintakan

oleh pimpinan.

BABV
UNITPELAKSANATEKNISDINAS

Pasal21

(1) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dapat dibentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undang:

(2) Pembentukan susunan organisasi dan uraian tugas serta tata
kerja UPTDditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati :

BABVI

KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL
Pasal22

(1) KelompokJabatan Fungsional Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Melaksanakan tugas menyiapkan dan
melaksanakan penyusunan draft rumusan, rencana program,
kebijakan serta proses penetapan kebijakan layanan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
MusiBanyuasin.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1)diatas,
KelompokJabatan Fungsional Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai

fungsi:
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a. penyiapan bahan penyusunan draft rumusan

urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Berencana.

kebijakan

Keluarga

peraturan

Penduduk

b. penyiapan kajian kajian kebijakan dan peraturan perundang-

undangan urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana;

c. penyiapan bahan dalam proses harmonisasi peraturan

perundang-undangan terkait kebijakan yang dirumuskan;

d. penyiapan bahan masukan dalam penyusunan rencana

program dan kegiatan urusan Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana;

e. penyiapan kebijkaan sosialisasi, advokasi, pembentukan dan

pembinaan forum koordinasi lembaga layanan Dinas

Pengendalian Penduduk dan Ke1uargaBerencana;

f. penyiapan bahan dalam proses penetapan kebijakan;

g. penyiapan bahan dalam proses sinkronisasi dan koordinasi

pelaksanaan kebijakan;

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang perintahkan oleh

pimpinan.

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2),uraian tugas KelompokJabatan Fungsional Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Musi Banyuasin adalah:

a. mempersiapkan bahan penyusunan draft rumusan kebijakan

urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana;

b. melaksanakan kajian kajian kebijakan dan

perundang-undangan urusan Dinas Pengendalian

dan Keluarga Berencana;

c. mempersiapkan bahan dalam proses harmonisasi peraturan

perundang-undangan terkait kebijakan yang dirumuskan;

d. mempersiapkan bahan masukan dalam penyusunan rencana

program dan kegiatan urusan Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana;

e. mempersiapakan

pembentukan dan

kebijkaan

pembinaan

sosialisasi, advokasi,

forum koordinasi lembaga
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layanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana mempersiapkan bahan dalam proses penetapan

kebijakan;

f. mempersiapkan bahan dalam proses sinkronisasi dan

koordinasi pelaksanaan kebijakan;

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan

oleh pempinan.

BABVII

TATAKERJA

Pasal23

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan

Pimpinan Satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas

kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara

Perangkat Daerah serta instansi lainnya;

(2) Setiap satuan unit oranisasi bertanggungjawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan

dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;

(3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas

Kabupaten bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing

secara berjenjang;

(4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melakukan tugas

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan.

BABVIII

KEPEGAWAlAN

Pasal24

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas

melalui Sekretaris Daerah;

(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan peraturan

perundang-undangan;

(4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan

pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan jabatan
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eselon ULa dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon m.b
atau jabatan administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
e~~lonIV.aatalijabatanyen.gawas!- ~ ._' - " . ". -- ..~ .•....•.., .....--- .,..--'

BABIX
KETENTUANPENUTUP

Pasal25

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 103), dicabut dinyatakan tidak

berlaku lagi.

Pasal26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu
pada Tanggal: IS t)~errl1ot:" 2016

P USIBANYUASIN,

I

Diundangkan di : Sekayu
pada Tanggal :.2.2. ~e""~ 2016
Pit. SEKRETARISDAERAH

KABUP USIBANYUASIN,

BERITADAERAHKABUPATENMUSIBANYUASINTAHUN2016 NOMOR78
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS

Lampiran:

Nomor

Tanggal

Tentang

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

b(J Tahun 2016

1!!1J:)fZ.J 1<:"., 'bet- :J.o'1O
Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan

C:U:S:>
DAVID BJ SIREGAR

Keluarga Berencana Kabupaten Musi
Banyuasin

I l

I KELOMPOK JABATAN I SEKRETARIAT

I I

SUBBAGIAN PERENCANAAN, SUBBAGIAN SUBBAGIAN
EVALUASI & PELAPORAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN ASET

I I I I

BIDANG
BIDANG'

BIDANG BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK KETAHANAN DAN PENYULUHAN DAN

KELUARGABERENCANA
KESEJAHTERAAN KELUARGA PENGGERAKAN

I I I I
.

SEKSI PEMADUAN DAN SEKSI SEKSI . SEKSI

- SINKRONISASI KEBIJAKAN I-- PENGENDALIAN DAN I- PEMBERDAYAAN KELUARGA I- PENYDLUHAN DAN KIE
. "

PENGENDALIAN PENDUDUK PENDISTRIBUSIAN ALOKON SEJAHTERA ' ...

SEKSI SEKSI SEKSI BINA KETAHANAN ..... 'SEKSI
I- PEMETAAN PERKIRAAN I-- JAMINAN I- KELUARGA BALITA, ANAK & l- .'.ADVOKASI

PENGENDALIANPENDUDUK PELAYANAN KB LANSIA DANPENGGERAKAN

SEKSI SEKSI
SEKSI

~ PENDAYAGUNAAN PKB(PLKB '-- SEKSI '-- '- PEMBINAAN PENINGKATAN
DATA DAN INFORMASI BINA KETAHANAN REMAJA

DAN IMP KELUARGA BERENCANA

I UPTD
~

t. BUP 'l' R SIN
~
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