
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

 

1. Rincian Tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengawasan 

dan pembinaan kegiatan Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Keluarga 

Sejahtera; 

b. Menyusun bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan 

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam 

rangka pengendalian kuantitas penduduk; 

c. Menyusun bahan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk 

cakupan Daerah provinsi; 

d. Menyusun bahan pengembangan desain program, pengelolaan dan 

pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi 

(KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya 

lokal; 

e. Menyusun bahan pemberdayaan dan peningkatan peran serta 

organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam 

pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; 

f. Menyusun bahan pengelolaan pelaksanaan desain program 

pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga; 

g. Menyusun bahan pemberdayaan dan peningkatan peran serta 

organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam 

pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga; 

h. Menyusun bahan standart operasional prosedur lingkup 

kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

i. Menyusun bahan analisis jabatan dan analsisi beban kerja 

lingkup Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana; 

j. Menyusun bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, 

mengkaji dan penyajian data dan informasi kegiatan 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

k. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana 

Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana; 

l. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, 

usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan 

kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

m. Menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, 

monitoring dan evaluasi; 

n. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 

 

2. Rincian Tugas Seksi Pengendalian Penduduk 

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis 

pengawasan dan pembinaan kegiatan Pengendalian Penduduk; 



b. Menyiapkan bahan penyusunan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan 

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 

provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan pemetaan perkiraan 

pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi; 

d. Menyiapkan bahan standart operasional prosedur lingkup 

seksi Pengendalian penduduk; 

e. Menyiapkan analisis jabatan dan analsisi beban kerja lingkup 

seksi Pengendalian penduduk; 

f. Menyiapkan data dan informasi lingkup seksi Pengendalian 

Penduduk; 

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian 

Pengendalian Penduduk; 

h. Menyiapkan rencana aksi kegiatan seksi Pengendalian 

penduduk; 

i. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana 

Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pengendalian Penduduk; 

j. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi 

pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan 

laporan kegiatan Pengendalian Penduduk; 

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, 

monitoring dan evaluasi; 

l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 

 

3. Rincian Tugas Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis 

pengawasan dan pembinaan kegiatan Pengendalian Penduduk; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan pengembangan desain 

program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, 

informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB 

sesuai kearifan budaya local; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan pemberdayaan dan 

peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat 

Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan 

kesertaan ber-KB; 

d. Menyiapkan bahan standart operasional prosedur lingkup seksi keluarga 

berencana dan kesehatan reproduksi; 

e. Menyiapkan bahan analisis jabatan dan analsisi beban kerja 

lingkup seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi 

f. Menyiapkan data dan informasi lingkup seksi keluarga 

berencana dan kesehatan reproduksi; 

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian keluarga 

berencana dan kesehatan reproduksi; 

h. Menyiapkan rencana aksi kegiatan seksi keluarga berencana 

dan kesehatan reproduksi; 

i. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana 

Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Keluarga Berencana dan 

Kesehatan Reproduksi; 



j. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi 

pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan 

laporan kegiatan Keluarga Berencana dan Kesehatan 

Reproduksi; 

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, 

monitoring dan evaluasi; 

l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 

 

4. Rincian Tugas Seksi Keluarga Sejahtera 

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategispengawasan dan pembinaan 

kegiatan Keluarga Sejahtera; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan pelaksanaan 

desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan pemberdayaan dan 

peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat 

Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui 

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

d. Menyiapkan bahan standart operasional prosedur lingkup 

seksi keluarga sejahtera; 

e. Menyiapkan bahan analisis jabatan dan analsisi beban kerja 

lingkup seksi keluarga sejahtera; 

f. Menyiapkan data dan informasi lingkup lingkup seksi seksi keluarga sejahtera; 

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian keluarga 

sejahtera; 

h. Menyiapkan rencana aksi kegiatan seksi keluarga sejahtera; 

i. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana 

Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Keluarga Sejahtera; 

j. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi 

pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan 

laporan kegiatan Keluarga Sejahtera; 

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, 

monitoring dan evaluasi; 

l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 

 


