
Bidang Perlindungan Perempuan 

 

1. Rincian Tugas Kepala Bidang PHP 

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pembinaan 

dan pengawasan kegiatan Perlindungan Tindak Kekerasan, 

Perlindungan Situasi Khusus dan Darurat serta Penguatan 

Kelembagaan dan Perlindungan; 

b. Menyusun bahan pencegahan kekerasan terhadap perempuan 

yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan 

lintas Daerah kabupaten/kota; 

c. Menyusun bahan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi 

perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi 

tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota; 

d. Menyusun bahan upaya penguatan dan pengembangan 

lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat 

darah provinsi; 

e. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan 

Perlindungan Hak Perempuan; 

f. Menyusun bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, 

mengkaji dan penyajian data dan informasi kegiatan 

Perlindungan Hak Perempuan; 

g. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana 

Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Perlindungan Hak 

Perempuan; 

h. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, 

usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan 

kegiatan Perlindungan Hak Perempuan; 

i. Menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, 

monitoring dan evaluasi; 

j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 

 

2. Rincian Tugas Seksi perlindungan dari tindak kekerasan 

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis 

pembinaan dan pengawasan kegiatan Perlindungan Tindak Menyiapkan bahan 

penyusunan kebijakan strategis 

pembinaan dan pengawasan kegiatan Perlindungan Tindak kekerasan. 

b. Menyiapkan bahan penyusunan pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup 

Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan penyediaan layanan rujukan 

lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan 

koordinasi tingkat daerah povinsi dan lintas daerah 

kabupaten/kota; 

d. Menyiapkan bahan penyusunan penguatan dan 

pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan 

perempuan tingkat daerah provinsi; 

e. Menyiapkan bahan standart operasional prosedur lingkup 

seksi perlindungan tindak kekerasan; 



f. Menyiapkan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja 

lingkup seksi perlindungan tindak kekerasan; 

g. Menyiapkan data dan informasi lingkup lingkup seksi 

perlindungan tindak kekerasan; 

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian 

perlindungan tindak kekerasan; 

i. Menyiapkan rencana aksi kegiatan seksi perlindungan 

perempuan dari tindak kekerasan; 

j. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana 

Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Perlindungan 

Tindak Kekerasan; Menyiapkan bahan penyusunan pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup 

Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota; 

k. Menyiapkan bahan penyusunan penyediaan layanan rujukan 

lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan 

koordinasi tingkat daerah povinsi dan lintas daerah 

kabupaten/kota; 

l. Menyiapkan bahan penyusunan penguatan dan 

pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan 

perempuan tingkat daerah provinsi; 

m. Menyiapkan bahan standart operasional prosedur lingkup 

seksi perlindungan tindak kekerasan; 

n. Menyiapkan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja 

lingkup seksi perlindungan tindak kekerasan; 

o. Menyiapkan data dan informasi lingkup lingkup seksi 

perlindungan tindak kekerasan; 

p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian 

perlindungan tindak kekerasan; 

q. Menyiapkan rencana aksi kegiatan seksi perlindungan 

perempuan dari tindak kekerasan; 

r. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana 

Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Perlindungan 

Tindak Kekerasan; 

s. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi 

pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan 

laporan kegiatan Perlindungan 

Tindak Kekerasan; 

t. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, 

monitoring dan evaluasi; 

u. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 

v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 

 

 

 

3. Rincian Tugas Seksi perlindungan situasi darurat dan kondisi khusus 

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis 

pengawasan dan pembinaan kegiatan Perlindungan Situasi khusus dan darurat. 

b. Menyiapkan bahan penyusunan pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan dalam situasi khusus dan darurat yang 



melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas 

Daerah kabupaten/kota; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan penyediaan layanan rujukan 

lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dalam situasi 

khusus dan darurat yang memerlukan koordinasi tingkat 

daerah povinsi dan lintas daerah kabupaten/kota; 

d. Menyiapkan bahan penyusunan penguatan dan 

pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan 

perempuan dalam situasi khusus dan darurat tingkat daerah 

provinsi; 

e. Menyiapkan bahan standart operasional prosedur lingkup 

seksi perlindungan situasi khusus dan darurat; 

f. Menyiapkan bahan analisis jabatan dan analsisi beban kerja 

lingkup seksi perlindungan situasi khusus dan darurat; 

g. Menyiapkan data dan informasi lingkup lingkup seksi 

perlindungan perempuan dalam situasi khusus dan darurat; 

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian 

perlindungan perempuan dalam situasi khusus dan darurat; 

i. Menyiapkan rencana aksi kegiatan seksi perlindungan 

perempuan dalam situasi khusus dan darurat; 

j. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana 

Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Perlindungan Situasi Khusus 

Dan Darurat; 

k. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi 

pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan 

laporan kegiatan Perlindungan Situasi Khusus Dan Darurat; 

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, 

monitoring dan evaluasi; 

m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 

 

4. Rincian Tugas Seksi Penguatan Kelembagaan dan Perlindungan (PKP) 

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis kegiatan penguatan 

kelembagaan dan perlindungan; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan penguatan dan 

pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan 

perempuan dan anak tingkat provinsi; 

c. Menyusun bahan standart operasional prosedur lingkup Seksi 

Penguatan Kelembagaan dan Perlindungan; 

d. Menyusun bahan analisis jabatan dan analsisi beban kerja 

lingkup seksi penguatan kelembagaan dan perlindungan; 

e. Menyiapkan data dan informasi lingkup lingkup seksi 

penguatan kelembagaan dan perlindungan; 

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian penguatan 

kelembagaan dan perlindungan; 

g. Menyiapkan rencana aksi kegiatan seksi penguatan 

kelembagaan dan perlindungan; 



h. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana 

Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Penguatan Kelembagaan Dan 

Perlindungan; 

i. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi 

pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan 

laporan kegiatan Penguatan Kelembagaan Dan Perlindungan; 

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, 

monitoring dan evaluasi; 

k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 
 


