
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALl 
NOMOR TAHUN 2018

TENTANO

URAIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS SOSIAL 

KABUPATEN BOYOLALl

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALl,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah dan sebagai pedoman gun a menunjang kelancaran 

pelakaanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Uraian 

Tugas Jabatan Pada Dinas Sosial Kabupaten Boyolali;

1. Undang‘Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita N^ara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang ...
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembarai) Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

4- Peraturan Pemerinlah Nomor 18 Tahun 2016 lencang 
Peran^a? Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 

Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Suaunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten 

Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabu paten Boyolali Nomor 183);

6, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 
tentang Kedudukan, Susunan Organiaasi, Tugas dan 
Fungsi. aerta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabu paten 

Boyolali (Berita Daerah Kabu paten Boyolali Tahun 

2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG URAIAN 

TUGAS JABATAN PADA DINAS SOSIAL KABU PATEN 
BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabu paten Boyolali.

2. Bupati adaJah Bupati Boyolali.

3. Urusan
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4.

5.

Urusan Pemerintahan adaJah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

kementerian n«gara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 

melindungi, me lay an i, memberdayakan. dan menyejahterakan 
masyarakac.

Dinas adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas So si a) yang selanjutnya disebut Din so s adalah Dinas SosiaJ 

Kabu paten Boyolali.

BAB II

URAJAN TUGAS

Bagian Keaatu 

Dinsos

Pasal 2

(1) Dinsos mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 
pern bantu an yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial.

(2) Dinsos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 
Dinsos yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial.

(3) Uraian tugas Kepala Dinsos sebagaimana dimaksud pada ayat (2)» 
adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir mi skin, rehabilitasi 
sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis bidang 

sosial sebagai pcdoman pelaksanaan tugas:

b. menetapkan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
anggaran di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir 
miskin, rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pern ban gu nan Daerah dan data perencanaan 

yang dapat dtpertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan ....
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e.

f.

c. mengoordinasikan penyelenggaraan pemeiintahan dan anggaran di 
bidang pcmbcrdayaan sosial dan penanganan fakir miskin* 

rebabititasi sosial. dan porlindungan dan jaminan soaiaJ 

berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a 

agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditentukan;

d. mendistribusikan tugas* membcrikan pefunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif. eHsien, dan re pat sasaran;

mengarahkan penyelen^araan bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir mi skin, 
rehabilitasi sosial. dan perlindungan dan jaminan sosial;

melaksanakan pengendaltan dan evaluasi pelaksanaan kineija 

urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin. rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan 

jaminan sosial sesuai dengan perencenaan dan indikator sistem 

pengendalian internal yang telah ditetapkan dal am rangka 

perbaikan kinerja;

g. memberikan saran, pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 

sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambiian 

kebijakan;

h. merumuskan laporan di bidang pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin. rehabilitasi sosial. dan perlindungan dan 
jaminan sosial berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

i. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Sekretariat

Paragraf I 

Sekretariat

Pasal 3 ....
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Pasal 3

(1) Sekretariat mempunyai tugaa melaksanakan p^mberian pelayanan 

administratif dan teknis yang meliputi perencanaan. keuangan dan 
pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, dan urusan 

Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di Ungkungan Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat |l) dipimpin oleh 
Sekretaris yang mempunyai tugaa memimpin dan mengoordinasikan 
pelakaanaan pcmberian pelayanan adminiatratif dan teknia yang 
meliputi perencanaan. keuangan dan pelaporan. urusan tata usaha, 
perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada 

semua unaurdi lingkungan Dinaa.

(3) Uraian tugas Sekretaha sebagaimana dimaksud pada ayat {2\, adalah 
sebagai berikut;

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan. hubungan masyarakat. keprotokolan, kearsipan. 
barang inventahs. kelembagaan» administrasi dan pengelolaan 

kepegawaian. dan administrasi keuangan aerta perencanaan dan 
pelaporan pada Dinsos sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat. keprotokolan, kearsipan, 
barang inventarts, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 

kepegawaian. dan administrasi keuangan sen a perencanaan dan 
pelaporan pada Dinsos sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdaaarkan rencana pernbangu nan Daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggunsawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
pembangunan Daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan. hubungan masyarakat. keprotokolan. kearsipan, 
barang invcntaris. kelembagaan. administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Dinsos berdaaarkan kewenangan dan 

mem pert imbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk. dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugaanya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif. efisien. dan tepat sasaran;

e. menvelia ...
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e. menyetia penyelenggaraan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan maayarakat, keprotokotan, kearatpan, 
dan barang inventaris serta keiembagaan seauai prosed ur dan 

ketemuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib 
administrasi dan dapat menunjang pelaksanaan tugas Dinsoa 
secara optimal;

f. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan 

kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
potensi agar tervv'ujud tertib administrasi kepegawaian dan kinerja 

pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas Dinsos;

g. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan 
meliputi penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja. 
perbendaharaan. verifikasi. pembukuan» dan pelaporannya eesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang'undangan agar 
terwujud tertib administrasi keuangan:

h. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang 
inventaris pada Dinsos meliputi penyiapan bahan rencana 
kebutuhan barang, perbendaharaan, verifikasi. pembukuan, dan 

pelaporannya sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar terwujud tertib administrasi barang inventaris;

i. menyelia penyelenggaraan penyusunan rencana, program, dan 

kegiatan penyelenggaraan di bidang kesekretariatan. dan penetapan 
target kineija serta pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan data yang dapat 

dipertanggungjauabkan agar tet^ujud tertib administrasi 
perenCanaan, tersusun dokumen perencanaan, dan akunrabilitas 

kinerja yang batk;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang kesekretariatan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

k. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

l. menyu sun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan haailnya sesuai target kinerja; dan

n. melaksanakan ....
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n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pirnpinan 
sesuaj ketentuan peraturan perundang>undangan dalam rangka 

mendukung kineija organ isasi.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pa sal 4

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pcrsuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi 
Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan 

penataan barangmilik negara.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1| dipimpin oleh Kepaia Sublwgian Umum dan Kepegawaian yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan persuratan, urusan 

tata usaha, kearsipan, urusan adminiatrasi Aparatur Sipil Negara, 
urusan perlengkapan. rumah tangga, dan penataan barang mflik 

negara.

(3| Uraian tugas Kepaia Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2}. adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat- 
menyurat, kerumahianggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan, pengelolaan barang inventaris, kelembagaan, 
administrasi. dan pengelolaan kepegawaian pada Dtnsos sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undan^n dan pertimbangan 

teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang tel ah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan surat- 
menyurat, keruraahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan, barang inventarns, kelembagaan, administrasi dan 
pengelolaan kepegawaian pada Dinsos sesuai prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana pembangunan Daerah;

c. menyelia pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat. keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris. kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 

kepegawaian pada Dinsos berdasarkan kewenangan dan 
roempertimbangkan sumber days agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhaail optimal;

d. mendistribusikan ....
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d. mendiatribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisicn, dan tepat sasaran;

e. menyelia pclaksanaan admin istrasi dan pengelolaan surat-menyurat 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

agar terwujud tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat;

f. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan 

keru mahtanggaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 
keru mahtanggaan dan menunjang pelaksanaan tugas Dinsos secara 

optimal;

g. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan hubungan 

masyarakat, dan keprotokolan sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi 
pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan scrta terwujud 

keterbukaan informasi publik;

h. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kearsipan 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
agar terwujud tertib administrasi kearsipan dan menunjang 
pelaksanaan tugas Dinsos secara optimal;

i. menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
agar terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan 

kineija pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

j. menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban dan keamanan 
lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan agar tenATjjud ketertiban, keamanan. dan kenyamanan 
lingkungan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

k. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang inventaris sesuai 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terwujud pengelolaan barang inventaris yang optimal dalam 
mendukung pelaksanaan tugas;

L melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan perencanaan dan 
indikator si stem pengendalian internal yang telah ditctapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

m. memberikan saran, pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat 
beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. menyusun ....

f
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n. Tnenyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan 

data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungawaban 
pelaksanaan tugas;

membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
keteniuan peraiuran perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

melaksanakan tugas kcdinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dal am rangka 

mendukung kineija organisasi.

o.

P-

Paragraf 3

Suhbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Pasal 5

(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan 

anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, 
verifikasi. pcmbukuan, dan pelaporan.

(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan sebagaimana 
dimaksud pad a ay at (1) dipimpin oleh KepaJa Subbagian Perencanaan, 
Keuangan, dan Pelaporan yang mempunyai tugas memimpin 

pelaksanaan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan 
anggaran serta pengelolaan keuangan, penalausahaan, akuntansi, 
verifikasi, pcmbukuan, dan pelaporan,

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ay at (2), adalah sebagai berikut:

a. menyuaun bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana, 
program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 

penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kineija 
pada Din SOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai 
dengan aasaran dan tujuan yang tel ah ditetapkan:

b, menyuaun bahan perencanaan di bidang penyusunan rencana, 
program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 

penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kineija 
pada Dinsos sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan 
Daerah;

c. menvelia ....
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d.

e.

f.

g
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menyelia petaksanaan penyusunan rencana. program, dan kegiatan 

fterta pengelolaan administrasi keuangan dan penyuaunan laporan 
penyeknggaraan pemerintahan dan kinerja pada Dinsos 

berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya 
agar pelakaanaan tugas berjalan dan berhasil optimal:

meml>erikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sacara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretahat 
berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-ur^dangan;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan a rah an kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efekiif, efisien, dan tepat sasaran;

menyelia pengumpulan data dan informasi perencanaan di lingkup 

tugasnya;

menyiapkan bahan dan pelaksanaan pen goo rdi nasi an penyusunan 
dokumen perencanaan melipud Rencana Strategis, Indikator Kinerja 
Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, Rencana 
Kegiatan dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, 
dan dokumen perencanaan lalnnya sesuai lingkup tugasnya;

h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 

bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati. Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya 
sesuai lingkup tugasnya;

i. menghimpun dan mengoordinasikan 
keuangan dan akuntansi;

pen ge tol aa n administrasi

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 

belanja langsung di lingkup tugasnya;

k. menyiapkan, mengoordinasikan dan menyusun rencana anggaran 
belanja langsung dan rencana anggaran belanja tidak langsung;

l. mengoordinasikan menyelia pelaksanaan kegiatan perbendaharaan 
meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi, dan dokumentasi 

pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung;

m. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;

n. mengurus gaji dan tunjangan pegawai;

o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan sesuai dengan 
perencanaan dan indikator si stem pengendalian internal yang telah 

ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

p, memberikan .
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p. memberikan saran, pendapat, dan pcrtimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulia berdaaarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat 
berjaJan scsuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. menyusun laporan di bidang Perencanaan, Keuangan, dan 

Pelaporan b^rdasarkan data dan anaJisa sebagai informasi dan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugaa;

r. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan seauai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai aesuai ketentuan dan haailnya sesuai target kinerja; dan

8. meiakaanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organ isasi.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan SosiaJ dan Penanganan Fakir
Mia kin

Paragraf 1

Bidang Pemberdayaan SosiaJ dan Penanganan Fakir Miskin

PasaJ 6

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai 

tugas meiakaanakan kebijakan teknis di bidang identifikasi, penguatan 
kapasitas, pendampingan bantuan stimulan dan pemberdayaan 
masyarakat, kclembagaan, dan restoraai sosial sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dipimpin oleh Kepala Bidang 

Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang mempunyai 
tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis 

di bidang identifikasi, penguatan kapasitas dan pendampingan bantuan 
stimulan, pemberdayaan masyarakat, kclembagaan, dan restorasi sosial 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan 

Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adaiah sebagai 
berikut:

a, menvusun
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a. menyusun kebijakan teknss di bidang pemberdayaan soaiaJ dan 

penanganan fakir miakin sesuai ket.<*ntuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
beijalan seauai dengan aasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miakin sesuai prosedur dan ketentuan pemturan 
perun dang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Dae rah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 

tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan 
sosial dan penanganan fakir miskin berdasarkan kewenangan dan 

mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijEdan 
dan berhasil optima);

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien. dan tepat sasaran;

melaksanakan pembehan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

identifikasi, penguatan kapasitas. pendampingan bantu an stimulan 
dan pemberdayaan masyarakat, kelombagaan, dan restorasi sosial;

melaksanakan pemantauan, evaJuasi dan melaporan pelaksanaan 
kebijakan di bidang identiHkasi. penguatan kapasitas, 
pendampingan bantu an stimulan dan pemberdayaan masyarakat. 
kelembagaan. dan restorasi sosial;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal 
yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kincrja;

h. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada ataaan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin berjalan sesuai 
ketentuan peraturan perun dang-undangan;

menyusun laporan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan 
fakir miskin berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pcrtanggu ngjawaban pelaksanaan tugas;

mcmbina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

e.

f.

g

j.

k. melaksanakan
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k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

aesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2

Sekai Identifikasi Penguatan Kapasitaa dan Pendampingan Bantuan
Stimulan

Pasal7

(1) Seksi Identifikasi Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Bantuan
Stimulan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan tekms, pem binaan, pelaksanaan dan
pemantauan di bid an g identifikasi penguatan kapasitas dan
pendampingan bantuan stimulan.

(2) Scksi Identifikasi Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Bantuan
Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 
Seksi Identifikasi Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Bantuan 
Stimulan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan 

pemantauan di bidang identifikasi penguatan kapasitas dan
pendampingan bantuan stimulan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Identifikasi Penguatan Kapasitas dan 

Pendampingan Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} 
adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang identifikasi penguatan 
kapasitas dan pendampingan bantuan stimulan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang identifikasi penguatan 

kapasitas dan pendampingan bantuan stimulan sesuai prosedur 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan 
rencana pembangunan Dae rah dan data perencanaan yang dapat 
dipertan^ungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. menyclia pelaksanaan tugas di bidang identifikasi penguatan 
kapasitas dan pendampingan bantuan stimulan berdasarkan 
kewenangan dan mem pert imbangkan sumber daya agar 

pelaksanaan tugas berjalan dan berhasii optimal;

d. mendistribusikan
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d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugaanya agar peJaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, eftsien, dan tepat aasaran;

e. mdaksanakan verifikasi dan valklasi fakir mi akin cakupan 
kabupaten;

f. mdaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknia, serta
Bupervisi, evaluasi dan pelaporan pdaksanaan identinkasi dan 

pemetaan dan penguaten kapasitas;

g. mdaksanakan kebijakan. pembehan bimbingan teknis, serta
supervisii evaJuasi dan pelaporan pclaksanaan pendampingan dan 
pembcrdayaan sosial;

h. mdaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan tcknis. serta
supervigi. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantu an stimulan 
dan penataan lingkungan sosial;

i. melaksanakan pelayanan bimbingan peningkatan kcmampuan
petugas pendamping pemberdayaan sosial dan penyandang masalah 
kescjahteraan sosial;

j. melaksanakan pengelolaan sumberdana bantuan sosial;

k. melaksanakan pemeriksaan dan penerbitan izin pengumpulan 
sumbangan bantuan sosial;

l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan pemberdayaan potensi 
sumbcr kescjahteraan sosial, penyuluhan sosial dan pengelolaan 
sumber dana bantuan sosial;

m. mdaksanakan inventarisasi dan pendataan kondisi fakir miskin 
bagi masyarakat pcdesaan dan perkotaan;

n. melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan monitoring
distribusi bantuan sosial kepada fakir miskin bagi masyarakat 
perdesaan dan perkotaan;

o. melaksanakan pengendalian. pengawasan, dan monitoring
pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial 
kepada fakir miskin bagi masyarakat perdesaan dan perkotaan;

p. mdaksanakan koordinasi dengan instansi terkait masalah fakir 
miskin;

q. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang identifikasi penguatan kapasitas dan pendampingan 
bantuan stimulan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

r. memberikan ....
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r. membcrikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langaung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
identifikasi penguatan kapasitas dan pendampingan bantuan 

stimulan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

s. menyusuri laporan di bidang identifikasi penguatan kapasitas dan 

pendampingan bantuan stimulan berdasarkan data dan analisa 
sebagai informasi dan pertanggu ngjawaban pelaksanaan tugas;

t. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan haailnya sesuai target kineija; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dal am rangka 

mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, dan Restorasi Sosial

Pasal8

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, dan Restorasi Sosial 
mem puny ai tugas melaksanakan penyiapan bah an perumusan 
kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat, 
kelembagaan, dan restorasi sosial.

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, dan Restorasi Sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat. Kelembagaan, dan Restorasi Sosial yang 
mem puny ai tugas memimpin pelaksanaan melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pemberdayaan 
masyarakat. kelembagaan, dan restorasi sosial.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelcmbagaan, 
dan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adaJah 
sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan 
masyarakat, kelembagaan. dan restorasi sosial sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan penimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan aasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun ....
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b- menyusun bahan perencanaan di bidang pemberdayaan 

maayarakat. kelembagaan, dan restorasl sosfal sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang'undangan berdasarkan rencana 
pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

aesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, 
kelembagaan. dan restoraai sosial berdasarkan kewenangan dan 
mempercimbangkan s umber day a agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi 
pekeija sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan serta Tenaga Kesejahteraan Sosial dan relawan 
sosial lainnya;

melaksanakan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi 
penggalian potenai, kepahlawanan, keperintisan. kesetiakawanan, 
dan restorasi sosial;

melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan kabupaten;

melaksanakan bimbingan teknis. serta pemantauan dan evaluast 
lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli 
keluarga.

i. melaksanakan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi 
wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat kesejahteraan 

sosial, karang taruna. dan lembaga kesejahteraan sosial;

j. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 

pembehan penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga 
pahlawan dan perintis kemerdekaan. pelestarian nilai-nilai 
kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan sosial;

k. melaksanakan inventarisasi pengelolaan taman makam pahlawan 
skala kabupaten;

l. melaksanakan pengendalian, pengawasan. dan monitoring 

disthbusi pemberian penghargaan dan tunjangan kesejahteraan 
keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai 
kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan sosial;

m. melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan 
pengelolaan taman makam pahlawan skala kabupaten;

f.

&

h.

n. melaksanakan ....
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n. melaksanakan pengendalian dan evaJuaai petaksanaan kineija di 
bidang pemberdayaan maayarakatf kelembagaan, dan restorasi 
aosial aasuai dengan perencanaan dan indikator aistem 

pengendalian mtemal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kineija;
o. membcnkan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada acasan 

secara langsung maupun lertulis berdasarkan kajian dan/atau 

tclaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
pemberdayaan masyarakat, kelembagaan. dan restoraai so dial 
sesuai ketentuan peraturan perilndang*undangan;

p. menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat, 
kelembagaan. dan restoraai sosial berdasarkan data dan anallsa 

sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

q. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan eesuai 
ketentuan peraluran perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineija organisasi.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial 

Paragraf I

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 9

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 
teknis, pern binaan, dan pelaksanaan kegiatan di bidang peiayanan dan 

rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang 

disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial, korban tindak kekerasan dan 
perdagangan orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang mempunyai tugas 
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang peiayanan dan 

rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang 
disabilltas, rehabilitasi sosial tuna sosial. korban tindak kekerasan dan 
perdagangan orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3| Uraian ....

/
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(3) Uraian tugaa Kepala Bidang Rehabilttaai Soaial sebagaimana dimakaud
pada ayat (2), adalah sebagai b«rikut:

a. menyuaun kebijakan reknis di bidang rehabilitasi aosial seauai 

keientuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 

teknis agar pel aksa naan tugas dapat berjalan sesuai dengan 
aasaran dan tujuan yang telah dicetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang rehabilitasi soaia) aesuai prosedur 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan 
rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dap>at 
dipertanggungjawabkan agar tersuaun dokumen perencanaan yang 

aesuai dengan rencana strategts;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugaa di bidang rehabilitasi sosial 
berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya 
agar pelaksanaan tugas betjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas« membenkan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan superviai di bidang 
rehabilitasi sosial;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan 

kebijakan di bidang rehabilitasi sosial;

g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinena di 
bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan perencanaan dan indikator 

si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

h. memberikan saran, pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
rehabilitasi sosial berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

i. menyusun laporan di bidang rehabilitasi sosial berdasarkan data 
dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

j. membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2 ....
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Paragraf 2

Seksi Rehabilita^ Soaial Anak, Lanjut Usia. dan Penyandang Diaabilitas

Pa&al 10

(1) Sekai Rehabilitasi Soaial Anak. Lanjut Usia, dan Penyandang Djsabilitaa 

mcmpunyai tugas melaksanakan penyiapan bah an perumusan 
kebijakan leknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang 
rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

(2( Seksi Rehabilitasi Sosia) Anak, Lanjut Usia. dan Penyandang Diaabilitas 
scbagaimana dimaksud pacia ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi 
Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas yang 

mempunyai cugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan cli 
bidang rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas,

{3) Uraian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, dan 

Penyandang Disabilitas scbagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial 
anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang rehabilitasi sosial anak, 
lanjut usia, dan penyandang disabilitas sesuai prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial anak, 
lanjut usia, dan penyandang disabilitas berdasarkan kewenangan 

dan mempercimbangkan s umber day a agar pelaksanaan tugas 
berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan pctunjuk. dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efekdf. efisien. dan tepat sasaran;

e. melaksanakan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan pelayanan sosial anak balita fcrlantar, anak terlantar, 
anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan 
perlindungan khusus dan pelayanan sosial lanjut usia dan 
pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;

f. melaksanakan ....
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f- melakaanakan superviai, evaluasi. dan pelaporan pelakaonaan 
rehabiHtasi sosial penyandang dfsabrlltas fiaik dan sensorik, mental 
dan intelektua);

g. melakaanakan pelayanan, pembinaan, dan rehabilitaai terhadap 
anak/reraaja. anak terlautar dan putus sekolah yang berasal dari 
masyarakat rentan dan ddak mampu;

h. melakaanakan pelayanan rehabilitasi bagi penyandang DiaabUitas 

fisik, mental, intelektua!, dan disabilitas ganda;

i. melakaanakan kegiatan penyaluran bantu an sarana dan modal 
usaha bagi penyandang disabilitas Hsik dan disabilitas ganda balk 
secara perorangan maupun Kelompok Usaha Bersama;

j. melakaanakan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas 
ftsik dan disabilitas ganda untuk mandiri secara ekonomi;

k. melakaanakan inventarisasi dan pendataan pelayanan rehabilitasi 
sosial penyandang disabilitas;

l. melakaanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas;

m. melakaanakan pelayanan, pembinaan. dan rehabilitasi bagi anak 
jalanan. anak nakak dan anak korban penyalahgunaan narkoba;

n. melakaanakan pelayanan dan pembinaan terhadap lanjut usia yang 
berasal dari masyarakat rentan. tidak mampu, dan terlantar;

0. melakaanakan kegiatan penyaluran baniuan dan pemberdayaan 
bagi anak dan lanjut usia;

p. melakaanakan pembinaan, koordinasi, dan ketjasama dengan 
lembaga panti asuhan. panti jompo/lanjut usia;

q. mcmfasiliiasi usaha pemberian izin pengangkatan/pemungutan 
anak/ball ta terlantar sebagai anak angkat/adopsi an tar warga 
negara Indonesia;

r. melakaanakan inventarisasi dan pendataan pelayanan dan 
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

8. melakaanakan pengendaJian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang rehabilitasi sosial anak. lanjut usia. dan penyandang 
disabilitas sesuai dengan perencanaan dan indikator siatem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

t. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
rehabilitasi sosial anak. lanjut usia, dan penyandang disabilitas 
berjalan sesuai ketentuan peraturan penmdang-undangan;

u. menyusun
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u. menyusun laporan di bidang rehabilitasi aosial anak, laryut usia, 
dan penyandang diaabditas bcrdasarkan data dan ana lisa aebagai 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

V. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai aesuai ketentuan dan hasilnya scsuai target kinerja, dan

w, melakaanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
aesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kiner^'a oi^anisasi.

Paragraf 3

Sekai Rehabilitasi Sosiai Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Pasal 11

(1) Sekai Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang 

mempunyai tugas melakaanakan penyiapan bahan perumuaan 
kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

rehabilitasi sosial tuna sosial, korban tindak kekerasan, dan 
perdagangan orang.

(2) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang 

sebagaimana dimakaud pada ayat (!) dipimpin oleh Kepala Seksi 
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang 
mempunyai tugas mcmimpin pelaksanaan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di 
bidang rehabilitasi sosiaJ tuna sosial, korban tindak kekerasan, dan 
perdagangan orang.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban 

Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut;

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial tuna 

sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 

teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang rehabilitasi sosial tuna 
sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang sesuai 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdaaarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar lersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia ....
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menyelia pelakaanaan tugas di bidang rehabilitasi aosial tuna sosial, 
korban tmdak kekerasajt dan perdagangan orang berdasarkan 
kcwenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 

pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

mandistribusikan tugas, memberikan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beTjalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;

melaksanakan pemberian bimbingan teknis, serta aupervisi, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, 
pengemis, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, serta 
korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan. eks tuna 
susila diluar panti dan/a(au lembaga;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan 
korban perdagangan orang diluar panti dan/atau lembaga;

melaksanakan pengolahan data pelayanan sosial orang dengan 
HIV/AIDS, korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan 2at 
Adiktif lainya untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada 
pemerintah Daerah provinsi;

melaksanakan pelayanan. pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi 
tuna sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan 
pemasyarakatan, eks tuna susila, dan orang dengan HIV/AIDS dan 

bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat 
Adiktif lainya;

melaksanakan pelayanan, pembtnaan, dan rehabilitasi terhadap 
korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang;

melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan rehabilitasi bagi anak 

jalanan. anak nakal, dan anak korban penyalahgunaan narkoba;

melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi terhadap psikotik yang 
terlantar dan tidak mampu;

melaksanakan kegiatan razia dan pembinaan terhadap tuna sosial 
dan psikotik beketjasama dengan dinas/instansi terkait;

m. melaksanakan program pemberdayaan bagi penyandang tuna sosial 
agar mandiri secara ekonomi;

n. melaksanakan inventarisasf dan pendataan pelayanan dan 
rehabilitasi sosial tuna sosial, korban tindak kekerasan, dan 
perdagangan orang;

o. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban 
Perdagangan orang;

p. melaksanakan
/
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r.

8.

t.

melaksanakan pengendaliaji dan evaluasf peiaksanaan kineija di 
bidang rehabilitasi soaial tuna aosial, korban tin dak kekeraaan dan 

perdagangan orang aeauai dengan perencanaan dan indikator 
aistem pengendalian internal yang telah ditctapkan dalam rangka 

perbaikan kinetja;

memberikan saran. prndapat, dan pertimbangan kepada ataaan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
rehabilitasi sosiaJ tuna sosial. korban tindak kekerasan dan 

perdagangan orang berjaJan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

menyusun laporan di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial. korban 
tindak kekerasan dan perdagangan orang berdasarkan data dan 
analiaa sebagai infoiinasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;

membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan haailnya sesuai target kinen^l dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberlkan oleh pirn pi nan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinetja oi^nisasi.

Bagian Kelima

Tugas dan Rungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Paragraf 1

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pa sal 12

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Soaial mempunyai tugas 

melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan 

soaial korban bencana alam. korban bencana soaial. dan perlindungan 
jaminan sosial keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.

(2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada 
ay at (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 
yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial korban 
bencana alam. korban bencana sosial, dan perlindungan jaminan sosial 
keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Uraian ....

(
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(3| Uraian tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Soaial
aebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai benkut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan 

aosial aeauai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugaa dapat betjalan aesuai 
dengan aasaran dan ti;,juan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang perlindungan dan jaminan sosial 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdaaarkan re n can a pembangunan Daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang aesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinaaikan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan 
jaminan sosial berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendiatribusikan tugas, member!kan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif. eflsien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan pel ay an an dan pen gem ban gan jaminan sosial bagi 
anak dan a rang tua lanjut usla yang berasal dari masyarakat rentan 

dan tidak mampu skala kabupaten;

f. melaksanakan pern be nan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

perlindungan dan jaminan aosial;

g. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta 
pemantauari dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana 

alam, sosial, dan jaminan sosiaJ keluarga;

h. melaksanakan pemantauan. evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan 

kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang perlindungan dan Jaminan sosiaJ sesuai dengan perencanaan 

dan indikalor si stem pengendalian intemaJ yang telah ditetapkan 
dalam rangka perbaikan kinerja;

j. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
tclaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
perlindungan dan jaminan sosial bcijalan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan;

k. menyusun laporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial
berdasarkan data dan analisa sebagai in formas! dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

1. membina ....
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I.

m.

membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugaa 

pegawai sesuai ketentuan dan haailnya sesuai tai^et kiner^a; dan

mclaksanakan tugas kedinaaan lain yang diberikan oleh pimpinan 
aeauaj ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organlsasi.

Paragraf 2

Seksi Perlindungan SosiaJ Korban Bencana Alain dan Bencana Sosial

Pa sal 13

(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Soaial 
mempunyai tugas mclaksanakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosiaJ.
(2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial 

aebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh KepaJa Seksi 
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di 
bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan Soaial Korban Bencana Alam 

dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial 
korban bencana alam dan bencana sosial sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dcngan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang perlindungan sosial 
korban bencana alam dan bencana sosial sesuai prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertunggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

menyelia pelaksanaan tugas di bidang perlindungan soaial korban 
bencana alam dan bencana sosial berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

C-

d. mendistribusikan ...
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d- mendistiibusikan tugaa. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan aesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijaJan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi, 
penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan 
sosial, kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan 

dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana aJam;
f. tnelaksanakan pemberian bimbingan teknis serta supervi&i,

evaluaai, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan 
korban bencana sosial, politik dan ekonomi, pemulihan sosial, dan 
reintegrasi sosial;

g. melaksanakan pemberian bimbingan teknis serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebutuhan dasar dan 
pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;

h. menyiapkan bah an petunjuk teknis pengelolaan logistik bencana; 

melaksanakan pengelolaan logistik bencana,
j. melaksanakan pendistribusian bantuan sosial yang meliputi 

bantuan korban bencana alam dan sosial;
k. melaksanakan kegiatan bagi pemulihan trauma bagi korban 

bencana alam dan sosial;
l. melaksanakan kegiatan bagi pemberdayaaan masyarakat terhadap 

kesiapsiagaan terhadap mitigasi, penanganan korban bencana alam, 
pemulihan, dan penguatan sosial;

m. melaksanakan inventarisasi dan pendataan perlindungan sosial 
korban bencana alam dan bencana sosial;

n. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban 
Bencana Alam dan Bencana Sosial;

o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana 
sosial sesuai dengan perencanaan dan indikator si stem 
pengendalian internal yang telah diletapkan dalam rangka 

pcrbaikan kinejja;
p. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

aecara iangsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
tclaahan agar a rah kebijakan pcnyelenggaraan tugas di bidang 

perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial 
beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. menyusun laporan di bidang perlindungan sosial korban bencana 
alam dan bencana sosial berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan percanggungjawaban pelaksanaan tugas;

r. membina
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r. membinat mengawasi. dan ment)ai kinetja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya aeauai target kineija; dan

a. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuaj ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija oi^anisaai.

Paragraf 3

Sekai Jaminan SosiaJ Keluarga

Pasal 14

(1) Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan 
pelaksanaan kegiatan di bidang jaminan aosiel keluarga,

(2) Seksi Jaminan Sosial Keluai^a sebagaimana dimaksud pada ayai (1) 

dipimpin oleh Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga yang mempunyai 
tugas memimpin penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang jaminan sosial 
keluarga.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang jaminan sosial 
keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang jaminan sosial keluarga 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di jaminan sosial keluarga berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas berjaJan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijaian dengan efektif, eflsien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis. serta supervisi, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan soleksi. veriflkasi. validasi, 
terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga dan pelaksanaan 
penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluaiga;

f. Dienyiapkan ....
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f. menyiapkfm bah an pengembangan sistem jaminan soaial melalui 
program asuransi kesejahteraian sosial dan program jaminan sosial 
yang lain;

g. meml>erikan pclayanan peserta jaminan sosial keluarga yang tidak 

mampu;

h. melaksanakan inventarisasi dan pendataan data penerima jaminan 
sosial keluat^;

i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Sosial Keluai^a;

j. melaksanakan pengeloiaan operasional dan monitoring Program 
Keluarga Harapan;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang jaminan sosial keluarga sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang tel ah ditctapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

l. memberikan saran, pendapai, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

jaminan sosial keluarga beijalan sesuai ketentuan peraiuran 
perundang-undangan;

m. menyusun laporan di bidang jaminan sosial keluarga berdasarkan 

data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

n. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineija organisasi.

BAB 111

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pad a saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 59 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabaian Eselon pada Dinas 

Sosial Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 
Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16 ....
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Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundajigan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten BoyolaH.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 2018

^ifeUPATl BOYOLALI, j

T

(sENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 2. 2018

1^. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATCN BOYOLALI 

Aaisten Admiriatrasi Umum,

SUGhAMTO

-Xum

BE RITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI, 

0

AGNES SRI 6u N NGS H
Pembina

NIP. 19671102 199403 2 009
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