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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Riau 

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga 

Berencana Provinsi Riau di bentuk pada Januari 2009. Pertama kali terbentuknya 

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 

Provinsi Riau pada awal januari 2009, menempati beberapa ruangan yang 

dipinjam dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi 

Riau di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang. Setelah lebih kurang 4 (empat) bulan 

menumpang, SKPD pindah tempat pada 21 april 2009 ke gedung lama dari Dinas 

Koperasi Provinsi Riau Jl. Pepaya no 67 Pekanbaru sampai saat ini dan pada 

Januari 2017 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga 

Berencana ditetapkan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2016. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Riau 

merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam 

bidang permberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan Peraturan 

Gubernur Riau nomor 72 tahun 2016 tentang Uraian Tugas DPPPA yakni “Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas 

membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”. 
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  Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, terdiri dari: 

a. Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, terdiri dari: 

- Subbagian Perencanaan Program. 

- Subbagian Keuangan dan Perlengkapan. 

- Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari: 

- Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG). 

- Seksi Kualitas Hidup Perempuan. 

- Seksi Ketahanan Keluarga. 

d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, terdiri dari: 

- Seksi Hak Perempuan dan KDRT. 

- Seksi Ketenagakerjaan dan Trafficking. 

- Seksi Hak Perempuan Dalam Kondisi Khusus. 

e. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, terdiri dari: 

- Seksi Perlindungan Anak. 

- Seksi Tumbuh Kembang Anak. 

- Seksi Partisipasi Anak. 

f. Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data, terdiri dari: 

- Seksi Partisipasi Lembaga Masyarakat 

- Seksi Data Gender dan Anak 

- Seksi Informasi dan Publikasi 
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4.2 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Riau 

4.2.1 Visi 

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Provinsi Riau tahun 2000-2025 serta visi dan misi Gubernur terpilih tersebut, 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau 

menetapkan visi sebagai berikut :  

“Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, terlindunginya hak-

hak perempuan dan anak, serta meningkatnya peran perempuan dalam 

pembangunan keluarga yang berkualitas dan menjunjung tinggi budaya 

melayu menuju masyarakat Riau yang sejahtera dan madani” 

4.2.2 Misi 

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 

Riau yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam 

mencapai visi dimaksud. Rumusan misi yang diangkat dalam Renstra DPPPA 

Provinsi Riau 2014-2019 didasarkan pada isu-isu strategik lingkup DPPPA 

Provinsi Riau untuk lima tahun kedepan, yang merupakan penjabaran dari visi 

DPPPA Provinsi Riau yaitu:  

a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; 

b. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari 

segala tindakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi; 
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c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan 

perempuan dan anak; 

d. Meningkatkan kapasitas Pengarusutamaan Gender menuju Kesetaraan dan 

Keadilan Gender. 

4.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Provinsi Riau 

4.3.1 Tujuan  

Tujuan yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan 

kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan visi dan misi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau adalah : 

a. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan gender dalam perlindungan 

perempuan agar peran sosial antara laki – laki dan perempuan (keadilan 

dan kesetaraan gender) anak laki-laki dan anak perempuan dapat terwujud 

dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

b. Menciptakan kondisi pemenuhan hak anak, perlindungan anak serta 

partisipasi anak agar tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusian. 

4.3.2 Sasaran 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, uraian sasaran dan indikator pencapaianya 

yaitu : 
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a. Meningkatnya jumlah dan kualitas permpuan yang dibekali, dengan 

wawasan dan keterampilan tentang berbagai bidang kehidupan 

kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, 

keterampilan hidup dan sebagainya. 

b. Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah stakeholder dan masyarakat 

yang memiliki wawasan tentang keadilan dan kesejahteraan gender, serta 

pemberdayaan perempuan. 

c. Meningkatnya jumlah stakeholder dan masyarakat yang memiliki 

wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan anak dan pemenuhan hak 

anak demi kelangsungan hidup bangsa. 

4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Provinsi Riau 

 Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2016 tentang  

Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga  

Berencana Provinsi Riau, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Provinsi Riau (DPPPA) mempunyai tugas membantu 

Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 

 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut : 
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a. Perumusan  kebijakan  pada  Sekretariat,  Bidang  Pemberdayaan 

Perempuan, Bidang Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak, Bidang 

Perlindungan Hak Perempuan dan Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data 

b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan 

Perempuan, Bidang Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak, Bidang 

Perlindungan Hak Perempuan dan Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang 

Pemberdayaan Perempuan, Bidang Tumbuh Kembang dan Perlindungan 

Anak, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Bidang Partisipasi 

Masyarakat dan Data 

d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan 

Perempuan, Bidang Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak, Bidang 

Perlindungan Hak Perempuan dan Bidang Partisipasi Masyarakat dan 

Data, dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

Adapun uraian tugas (Job Description) bagian/unit kerja Badan 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi 

Riau adalah : 

i. Kepala Dinas 

a.   Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan 
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yang ditugaskan kepada Daerah provinsi pada bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. 

b.   Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas menyelenggarakan 

fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

ii. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan Perencanaan Program, 

Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian dan Umum meliputi ketatausahaan, 

pengelolaan data dan informasi, organisasi ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, 

evaluasi dan pelaporan, serta koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat, 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas di lingkungan Sekretariat; 

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala 

Dinas; 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 
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iii. Kepala Subbagian Perencanaan Program 

 Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas: 

a. merencanakan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; 

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program; 

c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan 

dari masing-masing bidang; 

d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Rensra), Rencana Kerja 

Tahunan (RKT), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Laporan 

Kinerja Pemerintah (LKJiP) Unit Kerja, Perjanjian Kinerja; 

e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur 

(SOP); 

f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat 

koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan, musyawarah 

perencanaan pembangunan nasional serta rapat koordinasi teknis; 

g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada 

Subbagian Perencanaan Program; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

iv. Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan 

Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas: 

a. merencanakan kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; 
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b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; 

c. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai; 

d. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntasi keuangan dan aset; 

e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, 

pemeliharaan gedung kantor, peralatan kantor, pengamanan aset, usulan 

penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggung jawaban atas 

barang-barang inventaris; 

f. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan 

Ganti Rugi (TP-TGR); 

h. melaksanakan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelola 

keuangan dan aset; 

i. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban  anggaran; 

j. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan 

pencatatan aset; 

k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

v. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas: 
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a. merencanakan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; 

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum; 

c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat; 

d. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan 

formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, 

ujian diklat, ujian dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawai 

(KARPEG), Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Tabungan 

Pensiun (TASPEN), Kartu Isteri/Suami (Karis/Karsu); 

e. melaksanakan koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja 

(ABK), peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompentensi, 

dan evaluasi jabatan; 

f. membuat proses teguran dan peraturan disiplin pegawai; 

g. membuat laporan kehadiran pegawai; 

h. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem 

informasi manajamen kepegawaian; 

i. menyelenggarakan urusan kehumasan; 

j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta 

melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas; 

k. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk 

kepentingan masyarakat; 
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l. melaksanankan pengadaan barang yang dibutuhkan setelah berkoordinasi 

dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

m. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan 

ketertiban kantor; 

n. menatausahakan arsip dan dokumentasi; 

o. penyusunan regulasi peraturan perundang-undangan; 

p. mempersiapkan dan memproses permohonan izin pernikahan dan 

perceraian pegawai; 

q. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

vi.  Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pada Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi 

Kualitas Hidup Perempuan, Seksi Ketahanan Keluarga. 

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Pemberdayaan Perempuan; 

b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas di lingkungan Pemberdayaan Perempuan; 
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c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala 

Dinas; 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

vii. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) 

Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai tugas :  

a. merencanakan kegiatan pada Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG); 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG); 

penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan 

Gender (PUG); 

c. penyiapan   forum   koordinasi   penyusunan   pelaksanaan   kebijakan 

Pengarusutamaan Gender (PUG); 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 

Pengarusutamaan Gender (PUG); 

e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan 

Pengarusutamaan Gender (PUG); 

f. melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring Pengarusutamaan 

Gender (PUG); 

g. melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan Pengarusutamaan Gender 

(PUG); 
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h. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

viii. Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan 

Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan pada Seksi Kualitas Hidup Perempuan; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Seksi Kualitas Hidup Perempuan; 

c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan kualitas hidup 

perempuan; 

d. penyiapan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan kualitas 

hidup perempuan; 

e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kualitas 

hidup perempuan; 

f. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan 

kualitas hidup perempuan; 

g. melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring kualitas hidup 

perempuan; 

h. melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan kualitas hidup 

perempuan; 

i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; 
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j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

ix. Kepala Seksi Ketahanan Keluarga 

Kepala Seksi Ketahanan Keluarga mempunyai tugas: 

a. merencanakan kegiatan pada Seksi Ketahanan Keluarga; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketahanan Keluarga; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan Ketahanan keluarga; 

d. penyiapan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan ketahanan 

keluarga; 

e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan ketahanan 

keluarga; 

f. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan 

ketahanan keluarga; 

g. melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring ketahanan keluarga; 

h. melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan ketahanan keluarga; 

i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 
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x. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan 

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pada Seksi Hak Perempuan dan KDRT, Seksi 

Ketenagakerjaan dan Trafficking, Seksi Hak Perempuan Dalam Kondisi Khusus. 

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Perlindungan Hak Perempuan; 

b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Hak Perempuan; 

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala 

Dinas; 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

xi. Kepala Seksi Hak Perempuan dan KDRT 

Kepala Seksi Hak Perempuan dan KDRT mempunyai tugas 

a. merencanakan kegiatan pada Seksi Hak Perempuan dan KDRT; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Seksi Hak Perempuan dan KDRT; 

c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan hak perempuan dan 

KDRT; 

d. penyiapan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan hak 

perempuan dan KDRT; 



53 
 

e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan hak 

perempuan dan KDRT; 

f. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan hak 

perempuan dan KDRT; 

g. melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring hak perempuan dan 

KDRT; 

h. melaksanakan pemantauan  penerapan kebijakan hak perempuan dan  

KDRT; 

i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

xii. Kepala Seksi Ketenagakerjaan dan Trafficking 

Kepala Seksi Ketenagakerjaan dan Trafficking mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan pada Seksi Ketenagakerjaan dan Trafficking; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketenagakerjaan dan Trafficking; 

c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan Ketenagakerjaan dan 

trafficking; 

d. penyiapan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan 

Ketenagakerjaan dan trafficking; 

e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 

Ketenagakerjaan dan trafficking; 



54 
 

f. melaksanakan  fasilitasi, sosialisasi, distribusi  dan  advokasi  kebijakan 

Ketenagakerjaan dan trafficking; 

g. melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring Ketenagakerjaan dan 

trafficking; 

h. melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan ketenagakerjaan dan 

trafficking; 

i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

xiii. Kepala Seksi Hak Perempuan Dalam Kondisi Khusus 

Kepala Seksi Hak Perempuan Dalam Kondisi Khusus mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan pada Seksi Hak Perempuan Dalam Kondisi 

Khusus; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Seksi Hak Perempuan Dalam Kondisi 

Khusus; 

c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan hak perempuan dalam 

kondisi khusus; 

d. penyiapan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan hak 

perempuan dalam kondisi khusus; 

e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan hak 

perempuan dalam kondisi khusus; 
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f. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan hak 

perempuan dalam kondisi khusus; 

g. melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring hak perempuan dalam 

kondisi khusus; 

h. melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan hak perempuan dalam 

kondisi khusus; 

i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

xiv. Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak 

Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak mempunyai 

tugas menyelenggarakan urusan pada Seksi Perlindungan Anak, Seksi Tumbuh 

Kembang Anak, Seksi Partisipasi Anak. 

Untuk  melaksanakan  tugas Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak; 

b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas di lingkungan Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak; 

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala 

Dinas; 
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d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

xv. Kepala Seksi Perlindungan Anak 

Kepala Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan pada Seksi Perlindungan Anak; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Anak; 

c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak; 

d. penyiapan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan 

perlindungan anak; 

e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 

perlindungan anak; 

f. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan 

perlindungan anak; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penghapusan segala bentuk 

kekerasan, pencegahan pornografi dan pornoaksi terhadap anak; 

h. melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring perlindungan anak; 

i. melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan perlindungan anak; 

j. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 
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xvi. Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak 

Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan pada Seksi Tumbuh Kembang Anak; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Seksi Tumbuh Kembang Anak; 

c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan Tumbuh kembang 

anak; 

d. penyiapan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan 

pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 

pemnfaatan waktu luang; 

e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tumbuh 

kembang anak dibidang kesejahteraan pendidikan, agama dan kesehatan 

anak; 

f. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi, advokasi kebijakan tumbuh 

kembang anak dan komitmen Kabupaten/Kota layak anak; 

g. melaksanakan penguatan kelembagaan tumbuh kembang anak; 

h. melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan tumbuh kembang anak; 

i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

xvii. Kepala Seksi Partisipasi Anak 

Kepala Seksi Partisipasi Anak mempunyai tugas : 
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a. merencanakan kegiatan pada Seksi Partisipasi Anak; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Seksi Partisipasi Anak; 

c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan Partisipasi anak; 

d. penyiapan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan partisipasi 

anak; 

e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi 

anak; 

f. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan 

partisipasi anak; 

g. melaksanakan pembinaan dan bimbingan terkait partisipasi anak; 

h. melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring partisipasi anak; 

i. melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan partisipasi anak; 

j. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

xviii. Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data 

Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pada Seksi Partisipasi Lembaga Masyarakat, Seksi 

Data Gender dan Anak, Seksi Informasi dan Publikasi. 

Untuk  melaksanakan  tugas Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Partisipasi Masyarakat dan Data, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas di lingkungan Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data; 

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala 

Dinas; 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

xix. Kepala Seksi Partisipasi Lembaga Masyarakat 

Kepala Seksi Partisipasi Lembaga Masyarakat mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan pada Seksi Partisipasi Lembaga Masyarakat. 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Seksi Partisipasi Lembaga Masyarakat; 

c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan partisipasi lembaga 

masyarakat; 

d. penyiapan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan partisipasi 

lembaga masyarakat; 

e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi 

lembaga masyarakat; 

f. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan 

partisipasi lembaga masyarakat; 
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g. melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring partisipasi lembaga 

masyarakat; 

h. melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan partisipasi lembaga 

masyarakat; 

i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

xx. Kepala Seksi Data Gender dan Anak 

Kepala Seksi Data Gender dan Anak mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan pada Seksi Data Gender dan Anak; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Seksi Data Gender dan Anak; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

penyajian data gender dan anak; 

d. penyiapan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan, 

pengumpulan, pengolahan, analisis data gender dan anak; 

e. penyiapan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis data gender dan anak; 

f. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi data gender dan anak; 

g. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; 
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h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

xxi. Kepala Seksi Informasi dan Publikasi 

Kepala Seksi Informasi dan Publikasi mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan pada Seksi Informasi dan Publikasi; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Seksi Informasi dan Publikasi; 

c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan informasi dan 

publikasi data gender dan anak; 

d. penyiapan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan 

penyediaan layanan informasi, publikasi data gender dan anak dalam 

website (e-gov); 

e. penyiapan perumusan kajian kebijakan penyediaan layanan informasi, 

publikasi data gender dan anak dalam website (e-gov); 

f. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan informasi, 

publikasi data gender dan anak dalam bentuk website (e-gov); 

g. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan 

penyediaan layanan informasi, publikasi data gender dan anak dalam 

website (e-gov); 

h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan 

kebijakan penyediaan layanan informasi, publikasi data gender dan anak 

dalam website (e-gov) 
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i. melaksanakan penguatan dan pengembangan jejaring informasi, publikasi 

penyediaan layanan data gender dan anak dalam website (e-gov); 

j. melaksanakan pemantauan dan analisis penerapan kebijakan penyediaan 

layanan informasi, publikasi data gender dan anak dalam website (e-gov); 

k. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

m. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

4.5 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Provinsi Riau 
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