
 
Sambutan Kepala OPD 

 

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan 

petunjukNya sehingga website portal OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel  telah disusun guna memenuhi kewajiban 

menyampaikan informasi kepada publik khalayak umum, sebagaimana Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 

Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Terselenggaranya good government merupakan syarat utama 

untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. 

Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem 

pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam 

rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting 

untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen good government. 

Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai 

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun 

kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga di harapkan dengan adanya website portal 

OPD ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel serta dapat diketahui 

apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target 

kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven 

Digoel. 



Dengan adanya website portal OPD ini, diucapkan terima kasih kepada tim 

penyusunan data portal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Boven Digoel, Dinas Komunikasi dan Informatika serta para pelaksana 

kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita 

semua tentunya penyusunan website portal OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel ini, benar-benar didasarkan pada 

pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan 

sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas kedepan. 
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PROFIL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

 

A. LATAR BELAKANG  

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel 

berkedudukan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang beralamat di Jln. 

Trans.Papua Km. 04 Tanah Merah Tlp.(0975) Fa.(0975), Kode Pos : 99663 Email : 

pppa.bovendigoel @gmail.com. 

B. TUGAS DAN FUNGSI 

Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu 

untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel 

Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  adalah unsur pelaksana 

otonomi daerah yang menangani urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak di Kabupaten Boven Digoel yang mana Unit Pelaksana Teknis 

Dinas selanjutnya disebut UPTD, adalah pelaksana kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau 

beberapa distrik. 

C. STRUKTUR ORGANISASI 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; 



2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi 

: 

1. Seksi Ekonomi dan Kualitas Keluarga 

2. Seksi Sosial dan Hukum 

d. Bidang Pemenuhan Hak –Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, 

membawahi : 

1. Seksi Pemenuhan Hak Anak  

2. Seksi Perlindungan Anak 

e. Bidang Perlindungan Perempuan, membawahi : 

1. Seksi Pelayanan Perelindungan Perempuan; 

2. Seksi Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Perempuan dan Anak. 

f. Jabatan Fungsional. 

 

D. PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI 

 

I. KEPALA DINAS 

 

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas bupati dalam 

memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, 

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis 

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan 

juga  dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ; 



b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup  tugasnya; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

II. SEKRETARIAT  

 

Sekretariat dipimpin oleh  seorang Sekretaris, yang mana mempunyai tugas 

pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan 

pelayanan kesekretariatan yang meliputi  pengkoordinasian penyusunan 

program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan 

juga dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimakasud, Sekretaris 

menyelenggarakana fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program kerja; 

b. Merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan 

penyelenggaraan tugas-tugas  bidang secara terpadu; 

c. Merumuskan kebijakan pelayanan administratif  dinas; 

d. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi  umum dan 

kerumahtanggaan; 

e. Merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta 

hubungan masyarakat; 

f. Merumuskan pengkoordinasian pembuatan standar operasional prosedur 

(SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas; 

g. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; 

h. Merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan dan aset dinas; 



i. Merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas dinas; 

j. Merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas  

k. Merumuskan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian 

bahan pelaksanaan tugas dinas; 

l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

m. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan; 

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 Sekretariat membawahi : 

a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan keuangan 

mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, 

pengelolaan administrasi dan pertangungjawaban pengelolaan keuangan dan 

aset dinas. Yang mana Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan 

Keuangan menyelenggarakan fungsi ; 

a. Menyusun rencana dan program kerja; 

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional kegiatan dan 

program kerja dinas; 

c. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan LAKIP 

serta penyiapan bahan – bahan LPPD dinas; 

d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan penunjang pelaksanaan tugas; 



e. Melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan 

pembiayaan dinas; 

f. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran 

pendapatan dan belanja; 

g. Melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji 

serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil; 

h. Merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program 

administrasi pengelolaan keuangan; 

i. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan angggaran pendapatan dan 

belanja dinas; 

j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administasi akutansi 

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas; 

k. Mengkoordinasikan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan 

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas; 

l. Melaksanakan konsultasi penyusunan rencana dan program kerja 

pengelolaan keuangan dengan para kepala bidang dilingkungan dinas; 

m. Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung 

pelaksanaan tugas pengelolaan keuanggan; 

n. Melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan  rencana dan 

dukungan anggaran pelaksanaan tugas dinas; 

o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

p. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana, program 

kerja dan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan dinas dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas; 

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

 



b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris 

dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan  administrasi kepegawaian dinas. Dalam 

melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi ; 

a. Menyusun rencana dan program kerja ; 

b. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, 

naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan; 

c. Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; 

d. Melaksanakan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas; 

e. Melaksanakan pengelolaan dan Penyiapan bahan pembinaan 

dokumentasi dan kearsipan Kepala Sub Unit kerja dilingkungan dinas; 

f. Melaksanakan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi 

perjalanan dinas; 

g. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat 

dinas; 

h. Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat  

i. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban 

kantor; 

j. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan 

lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya; 

k. Melaksanakan perencanaan pengadaan,  penyimpanan pendistribusian 

dan inventarisasi perlengkapan dinas; 

l. Menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 

pelaksanaan tugas dinas; 



m. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian 

peraturan perundang-undangan; 

n. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan 

pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian; 

o. Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dinas; 

p. Menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang 

meliputi sasaran kinerja pegawai (SKP), kenaikan pangkat, gaji berkala, 

pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen,BPJS dan pemberian 

penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai; 

q. Menyusun dan menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti 

pendidikan/pelatihan structural, teknis dan fungsional serta ujian dinas; 

r. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta 

disiplin pegawai; 

s. Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi cuti pegawai; 

t. Pelaksanaan penyusunan administrasi DUK, sumpah/janji pegawai 

u. Melaksnakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

kepala dinas melalui sekretaris; 

v. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelayanan administrasi umum 

dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan Sub Unit 

Kerja lain dilingkungan Dinas 

w. Melakasanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

 

III. BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

 

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang mempunayai tugas pokok menyusun rencana 



kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program 

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi, 

Kualitas Keluarga, Sosial, Politik dan Hukum. Kepala Bidang Pengarusutamaan 

Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan Program kerja; 

b. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di Bidang Ekonomi, Kualitas Keluarga, Sosial, 

Politik dan Hukum; 

c. Perumusan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan   di Bidang 

Ekonomi, Kualitas Keluarga, Sosial, Politik dan Hukum; 

d. Perumusan Kajian Kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan   di Bidang Ekonomi, Kualitas Keluarga, Sosial, 

Politik dan Hukum; 

e. Perumusan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  di 

Bidang Ekonomi, Kualitas Keluarga, Sosial, Politik dan Hukum; 

f. Perumusan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan   di 

Bidang Ekonomi, Kualitas Keluarga, Sosial, Politik dan Hukum; 

g. Perumusan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

penerapan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan   di Bidang Ekonomi, Kualitas Keluarga, Sosial, 

Politik dan Hukum; 

h. Perumusan kegiatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 

penerapan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan 



Pemberdayaan Perempuan   di Bidang Ekonomi, Kualitas Keluarga, Sosial, 

Politik dan Hukum; 

i. Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

informasi gender di Bidang Ekonomi, Kualitas Keluarga, Sosial, Politik dan 

Hukum; 

j. Perumusan 

k.  penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di Bidang 

Ekonomi, Kualitas Keluarga, Sosial, Politik dan Hukum; 

l. Perumusan  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender 

di Bidang Ekonomi, Kualitas Keluarga, Sosial, Politik dan Hukum; 

m. Perumusan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender 

di Bidang Ekonomi, Kualitas Keluarga, Sosial, Politik dan Hukum; 

n. Perumusan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

penerapan kebijkan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi gender di Bidang Ekonomi, Kualitas Keluarga, Sosial, Politik 

dan Hukum; 

o. Perumusan penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender  

p. Perumusan penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pembedayaan 

perempuan  

q. Perumusan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan 

gender dan hak anak  

r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas  

s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas  



 

Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan perempuan,membawahi 

: 

a. Seksi Ekonomi dan Kualitas Keluarga  dipimpin oleh kepala seksi yang 

mana mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan,melaksanakan 

koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Program 

pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi 

dan Kualitas Keluarga dalam rangka Peningkatan Peran Serta dan 

Partisipasi Perempuan, keadilan Gender dan Kesetaraan Gender serta 

membuat laporan Pelakasanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas pokok  

Seksi Ekonomi dan Kualitas Keluarga Menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja 

b. Melaksanakan penyiapan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi dan Kualitas 

Keluarga; 

c. Melaksanakan Penyiapan Forum Koordinasi penyusunan kebijakan 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

di Bidang ekonomi dan kualitas Keluarga; 

d. Melaksanakan Penyiapan Kajian Kebijakan Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang 

Ekonomi dan Kualitas Keluarga; 

e. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan di Bidang ekonomi dan kualitas Keluarga; 

f. Melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

di Bidang ekonomi dan kualitas Keluarga; 



g. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 

dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang ekonomi dan kualitas 

Keluarga; 

h. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pelakasanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan di Bidang ekonomi dan kualitas Keluarga; 

i. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 

ekonomi dan kualitas keluarga; 

j. Melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender dibidang ekonomi dan kualitas keluarga; 

k. Melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di Bidang 

ekonomi dan kualitas Keluarga; 

l. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi gender di Bidang ekonomi dan kualitas Keluarga; 

m. Melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang di Bidang ekonomi dan kualitas Keluarga; 

n. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi gender di Bidang ekonomi dan kualitas 

Keluarga; 



o. Melaksanakan penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di 

bidang ekonomi ; 

p. Melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan 

kesetaraan gender dan hak anak; 

q. Melaksanakan penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan 

perempuan di bidang ekonomi; 

r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. 

 

b. Seksi Sosial Politik dan Hukum  di Pimpin oleh seorang kepala seksi yang 

mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan,melaksanakan koordinasi 

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program PUG dan 

Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum dalam rangka 

peningkatan Peran serta dan partisipasi perempuan dan keadilan Gender 

serta membuat laporan pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas 

Pokok Seksi Sosial Politik dan Hukum Menyelenggarakan Fungsi : 

a. Penyusunan Rencana dan program kerja; 

b. Melaksanakan Penyiapan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial Politik dan 

Hukum; 

c. Melaksanakan penyiapan Forum Koordinasi penyusunan kebijakan 

pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

di Bidang Sosial Politik dan Hukum; 

d. Melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempan di Bidang 

social Politik dan Hukum; 



e. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan di Bidang Sosial Politik dan Hukum;  

f. Melaksanakan Penyiapan Fasilitasi,Sosialisasi dan Distribusi kebijakan 

pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

di Bidang Sosial Politik dan Hukum; 

g. Melaksanakan Penyiapan bahan pemberian Bimbingan Teknis dan 

supervise penerapan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 

dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang sosial Politik dan Hukum; 

h. Melaksanakan pemantauan,analisi evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan di Bidang Sosial Politik dan Hukum; 

i. Melaksanakan penyiapa kebijakan pengumpulan,Pengolahan, Analisis 

dan penyajian data dan informasi Gender di Bidang Sosial politik dan 

Hukum; 

j. Melaksanakan penyiapan Forum Koordinasi penyusunan kebijakan 

pengumpulan,pengolahan,analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang Sosial politik dan Hukum; 

k. Melaksanakan penyiapan kajian kebijakan 

pengumpulan,pengolahan,analisis dan penyajian data dan informasi 

Gender di Bidang Sosial Politik dan Hukum; 

l. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pengumpulan,pengolahan,analisis dan penyajian data dan 

informasi Gender di Bidang Sosial Politik dan Hukum; 

m. Melasanakan penyiapan fasilitasi,sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pengumpulan,pengolahan,analisis dan penyajian data dan informasi 

Gender di Bidang sosial Politik dan Hukum;  



n. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pengumpulan,penolahan,analisis dan 

penyajian data dan informasi Gender di Bidang ssosial Politik dan 

Hukum; 

o. Melaksanakan penyiapan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender di 

Bidang Ekonomi; 

p. Melaksanakan penyiapan standarisasi lembaga penyediaan layanan 

Perempuan Di Bidang Ekonomi; 

q. Melaksanakan pemantauan,analisis,evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan 

tugas; 

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang; 

 

IV. BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 

 

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dipimpim oleh 

seorang kepala Bidang yang mana mempunyai tugas pokok menyusun rencana 

kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan program pemenuhan Hak Anak dan 

perlindungan khusus Anak. Dalam melaksanakan  tugas pokok Kepala Bidang 

Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, menyelenggarakan Fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan Program Kerja; 

b. Perumusan kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; 

c. Perumusan Penyiapan Forum Koordinasi Penyususnan kebijakan pemenuhan 

Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; 

d. Perumusan Kajian Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus 

Anak; 

e. Melaksanakan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerapan Kebijakan Pemenuhan 

Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; 



f. Melaksanakan Fasilitasi,Sosialisasi dan Distribusi Kebijakan Pemenuhan Hak 

Anak dan Perlindungan Khusus Anak; 

g. Melaksanakan Penyiapan Bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise 

penerapan kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; 

h. Melaksanakan pemantauan,analisis,evaluasi dan pelaporan penerapan kajian 

Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; 

i. Melaksanakan kebijakan pengumpulan,pengolahan,analisis dan penyajian data 

dan informasi di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; 

j. Melaksanakan Penyiapan Forum Koordinasi penyususnan kebijakan 

pengumpulan,Pengolahan,analisis dan Penyajian data dan informasi di Bidang 

Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; 

k. Melaksanakan kajian kebijakan pengumpulan,pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan 

khusus anak; 

l. Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi Penerapan kebijakan 

pengumpulan,pengolahan,analisis dan penyajian data dan informasi di Bidang 

Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; 

m. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

Pengumpulan,pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di Bidang 

Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak 

n. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; 

o. Melaksanakan penyiapan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 

Pemerintah, Nonpemerintah,dan dunia usaha; 

p. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningkatan kualitas hidup anak; 



q. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi 

anak yang memerlukan perlindungan khusus; 

r. Melaksanakan pemantauan, analisis,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

 

 Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak Membawahi : 

a. Seksi Pemenuhan Hak Anak yang dipimpin oleh kepala seksi yang mana 

mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan,melaksanakan 

koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan peningkatan Pemenuhan 

Hak Anak dan membuat laporan 

Pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi 

Pemenuhan Hak Anak, menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan Rencana dan program kerja; 

b. Melaksanakan perumusan kebijakan Pemenuhan Hak Anak; 

c. Melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

Pemenuhan Hak Anak; 

d. Melaksanakan Penyiapan perumusan kajian kebijakan Pemenuhan Hak 

Anak; 

e. Melaksanakan Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan Pemenuhan Hak Anak; 

f. Melaksanakan penyiapan fasilitasi,Sosialisasi dan distribusi kebijakan 

Pemenuhan Hak Anak; 

g. Melaksanakan Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervise penerapan kebijakan Pemenuhan Hak Anak; 

h. Melaksanakan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pemenuhan hak anak; 



i. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi; 

j. Melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyususnan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan,analisis dan penyajian data dan informasi; 

k. Melaksanakan Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan,analisis dan penyajian data dan informasi; 

l. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pengumpulan,pengolahan, analisis,dan penyajian data dan 

informasi di Bidang pengasuhan alternative dan pendidikan serta 

pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 

m. Melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pengumpulan,pengolahan,analisis dan penyajian data dan informasi 

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi; 

n. Melaksanakan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada 

lembaga pemerintah,nonpemerintah,dan dunia usaha; 

o. Melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; 

p. Melaksanakan pemantauan,analisis,evaluasi dan pelaporan pelaksana 

tugas; 

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

 

b. Seksi Perlindungan Anak, Seksi Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang 

kepala seksi yang mana mempunyai tugas pokok menyusun rencana 

kegiatan,melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan 

peningkatan perlindungan khusus anak dan membuat laporan pelaksanaan 



tugas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana kepala seksi 

perlindungan anak menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program kerja; 

b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan 

khusus anak; 

c. Melaksanakan penyiapan Forum koordinasi penyusunan kebijakan 

dibidang perlindungan khusus anak; 

d. Melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang 

perlindungan khusus anak; 

e. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan di bidang perlindungan khusus anank; 

f. Melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di 

bidang perlindungan khusus anak; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervise penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 

h. Melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; 

i. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaopran 

pelaksanaan tugas; 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang. 

 

 

V. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

 

Bidang Perlindungan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

mana mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan pelayanan 

perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan melaksanakan 



pencatatan serta pelaporan perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam 

melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perlindungan Perempuan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program kerja ; 

b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 

kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan korban kekerasan serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak ; 

c. Perumusan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan 

dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, serta pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 

perempuan dan anak; 

d. Perumusan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan 

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan korban kekerasan serta pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 

perempuan dan anak ; 

e. Perumusan penyiapan koordinasi  dan sinkronisasi penerapan kebijakan di 

bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, 

perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan serta 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

kekerasan terhadap perempuan dan anak ; 

f. Perumusan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan 

dan pembedayaan perempuan korban kekerasan serta pengumpulan, 



pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 

perempuan dan anak ; 

g. Perumusan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penangan kekerasan 

terhadap perempuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan  korban 

kekerasan, serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak ; 

h. Perumusan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan 

kekerasan terhadap perempuan serta  perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan korban kekerasan ; 

i. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi  dan pelaporan pelaksanaan 

tugas ; 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ; 

Bidang Perlindungan Perempuan membawahi : 

a. Seksi Pelayanan Perlindungan Perempuan  dipimpin oleh Seorang Kepala 

Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, 

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan 

peningkatan pelayanan perlindungan perempuan dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan juga Kepala Seksi Pelayanan  Perlindungan 

Perempuan menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program kerja ; 

b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan 

penanganan kekerasan terhadap perempuan ; 

c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Perlindungan 

dan Pemberdayaan Perempuan korban kekerasan ; 



d. Melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap perempuan ; 

e. Melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 

bidang perlindungan dan pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan; 

f. Melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan di  Bidang 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap perempuan ; 

g. Melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan di Bidang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan korban kekerasan ; 

h. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di Bidang 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap perempuan ; 

i. Melaksanakan penyiapan koordiansi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan di Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan korban 

kekerasan ; 

j. Melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di 

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap perempuan ; 

k. Melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di 

Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan korban kekerasan ; 

l. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan terhadap perempuan ; 

m. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan di Bidang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Perempuan korban kekerasan ; 

n. Melaksanakan  

o. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

perlindungan perempuan di Bidang Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan terhadap perempuan ; 



p. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas ; 

q. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh Kepala  Bidang. 

 

b. Seksi Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Perempuan dan Anak 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mana mempunyai tugas pokok 

menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi  penyusunan rencana 

dan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan data terkait kekerasan terhadap 

perempuan dan anak dan membuat laporan pelaksanaan tugas. Kepala 

Seksi Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Perempuan dan Anak 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program kerja ; 

b. Melakasanakan Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan 

terhadap perempuan dan anak ; 

c. Melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis  dan penyajian data dan informasi 

kekerasan terhadap perempuan dan anak ; 

d. Melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis  dan penyajian data dan informasi kekerasan 

terhadap perempuan dan anak ; 

e. Melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan  

pengumpulan, pengolahan, analisis  dan penyajian data dan informasi 

kekerasan terhadap perempuan dan anak ; 



f. Melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis  dan penyajian data dan informasi 

kekerasan terhadap perempuan dan anak ; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis  dan 

penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak ; 

h. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas ; 

i. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh Kepala  Bidang. 

 

 

G.   JABATAN FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK  

  

 

 

 

 

 

 

 



PROFIL PEJABAT 

 

NAMA : EDMUNDA KUTAMOP, SH 

TEMPAT & TANGGAL LAHIR : TANAH MERAH, 27 AGUSTUS 1961 

JENIS KELAMIN : PEREMPUAN 

ALAMAT : Jln. TMP KAMPUNG SOKANGGO 

AGAMA : KATOLIK  

STATUS PERKAWINAN : KAWIN 

PEKERJAAN : PEGAWAI NEGERI SIPIL 

NIP LAMA : 130984304 

NIP BARU : 19610827 198204 2 007 

PANGKAT / GOL : PEMBINA Tk.I (IV/ b) 

JABATAN : PELAKSANA TUGAS (Plt.) KEPALA DINAS  

PADA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & 

PERLINDUNGAN ANAK 

PENDIDIKAN : i. SD YPPK SANTO FRANSISKUS XAVERIUS 

TANAH MERAH (TAMAT 1974).  

ii. SMP YPK MERAUKE ( TAMAT 1977) 

iii. SPG YPPK YOS SUDARSO MERAUKE (TAMAT 

1981 ) 

iv. UNIVERSITAS TERBUKA ( TAMAT 2004 ) 

v. UNIVERSITAS CENDERAWASIH (TAMAT 2012) 

TAHUN JADI PEGAWAI : 01 APRIL 1982 

TMT CPNS / PNS :  01 MARET 1986 

KEPANGKATAN : i. Pangkat / Gol. : PENGATUR MUDA (II/a) 

    Tanggal : 01 APRIL 1982 



   ii. Pangkat / Gol. : PENGATUR Tk. I (II/b) 

    Tanggal : 01 Oktober 1987 

   iii. Pangkat / Gol. : PENGATUR (I/c)  

    Tanggal : 01 APRIL 1991 

   iv. Pangkat / Gol. : PENGATUR Tk. I (II/d) 

    Tanggal : 01 APRIL 1995 

   v. Pangkat / Gol. : PENATA MUDA (III/a) 

    Tanggal : 01 APRIL 1998 

   vi. Pangkat / Gol. : PENATA MUDA Tk. I (III/b) 

    Tanggal : 01 APRIL  2000 

vii.Pangkat / Gol. : PENATA (III/c) 

     Tanggal : 01 OKTOBER 2002 

viii.Pangkat / Gol. : PENATA Tk. I (III/d) 

  Tanggal : 01 OKTOBER 2004 

ix.  Pangkat / Gol. : PEMBINA (IV/a) 

  Tanggal : 01 APRIL 2007 

x. Pangkat / Gol. : PENATA Tk. I (IV/b) 

  Tanggal : 01 APRIL 2015 

Demikian profil singkat pejabat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. 

    

 

 

 

 

 

 



 

DATA  MEMORANDUM  KASUS  PADA 
P2TPA 

 

NO TAHUN KASUS  

DITERIMA 

KASUS 

YANG 

DITARIK 

KEMBALI 

KASUS 

TERSELASAI 

VIA MEDIASI 

YANG 

SAMPAI 

P21 

YANG 

DIPULANGKAN 

KETERANGAN 

1 2015 21 14 6 1   

2 2016 16 13 2 1   

3 2017 22 7 10 3 2  

4 2018 9 2 5 2   

 

CATATAN : 1. Kasus untuk tahun 2018 ( Januari – Maret ) 

                     2. Dua kasus merupakan kasus rujukan dari UPT POLRES 

  

 

 

 

 

 

 

 


