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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran Kota Bandar Lampung 

 

 

1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung 

 

Kotamadya Bandar Lampung selain Ibu Kota Provinsi Lampung juga merupakan Ibu 

Kota Bandar Lampung. Provinsi Lampung dibentuk dengan Peraturan Pemerintah 

UU No. 3 Tahun 1964 pengganti UU No. 14 Tahun 1964. Sebelum menjadi Provinsi 

Lampung, Lampung merupakan suatu Keresidenan. Sebagai tindak lanjut statusnya di 

zaman Hindia Belanda dahulu dengan sebutan Residentie der Lapongohe Districten, 

sewaktu zaman Hindia Belanda dahulu keresidenan Lampung merupakan bagian dari 

Provinsi Sumatera Selatan. 

 

Wilayah Kota Bandar Lampung di zaman Hindia Belanda dahulu termasuk wilayah 

onder afdeling Telokbetong yang dibentuk dengan Staatsbalat 1912 Nomor 462, 

terdiri dari Ibu Kota Telukbetong sendiri dan daerah-daerah sekitarnya. Sebelum 

tahun 1912 Ibu Kota Telukbetong ini meliputi juga Tanjungkarang yang terletak 

sekitar 5 km di sebelah utara Kota Telukbetong. Ibu Kota onder afdeling Telokbetong 

adalah Tanjungkarang, sementara Kota Telokbetong sendiri berkedudukan sebagai 

Ibu Kota Keresidenan Lampung, kedua kota tersebut tidak termasuk dalam Marga 

Verband, melainkan berdiri sendiri yang dikepalai oleh seorang Asisten Demang 
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tunduk kepada Hoof Van Plaatsyek Besrtuur yaitu Kepala Onder afdeling 

Telokbetong. Biaya sehari-hari untuk pemeliharaan kedua kota tersebut ditanggung 

oleh suatu dana yang disebut Plaatsleyk Fonds. Pengelolaan keuangan diatur dalam 

Keputusan Residen Lampung tanggal 24 November 1930 Nomor 169. 

Sejak kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1946, 

Kota Tanjungkarang dan Telukbetung berstatus Kota Kecil yang merupakan bagian 

dari Kabupaten Lampung Selatan. Wilayah sekitarnya dipisahkan dari wilayah Onder 

afdeling Telukbetung–Tanjungkarang yang di dalamnya terdapat 2 Kecamatan yaitu: 

Kecamatan Tanjungkarang dan Kecamatan Telukbetung. Sisa wilayah Onder afdeling 

Telukbetung dimasukkan dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kotamadya 

Tanjungkarang-Telukbetung (Bandar Lampung) sebagai Ibu Kota Provinsi Lampug 

berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-

Telukbetung (Bandar Lampung) Nomor 5 Tahun 1983, tanggal 26 Januari 1983 telah 

ditetapkan hari jadinya pada tanggal 17 Juni 1682.  

 

2. Kondisi Demografi Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung, selain merupakan 

pusat kegiatan pemerintahan, sosial politik, pendidikan dan kebudayaan. Kota Bandar 

Lampung juga merupakan pusat kegiatan perekonomian dari Provinsi Lampung, yang 

secara ekonomis menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar 

Lampung yaitu sebagai pusat perdagangan, industri dan wisata. Penduduk kota 

Bandar Lampung terdiri dari berbagai suku bangsa (heterogen) dari hasil proyeksi 
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tahun 2009 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tercatat 833,517 jiwa dengan sex 

ratio 101,90 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk 

perempuan. 

 

B. Gambaran umum Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan 

 

a. Sejarah Singkat berdirinya Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan 

 

 

Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dilakukan pembangunan nasional secara 

berkesinambungan. Pada masa orde baru dikenal adanya Garis-Garis Besar Haluan 

Negara sebagai pedoman pembangunan nsional, dan pelaksanaannya bdibagi dengan 

tahapan pembangunan lima tahunan. Setelah era rreformasi, tepatnya pada tahuun 

2005 konsep pembangunan nasional dirumuskan dalam bentuk undang-undang yaitu 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005-2025. 

 

RPJP nasional seperti yang ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 

tahun 2007 tentang rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik 

Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 

untuk melindungi segenap bangsa dan seluuruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mensejahterakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 
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social dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Pelaksanaan 

RPJP Nasional tersebut dijabarkan dalam program pembangunan lima tahun yang 

dikenal dengan sebutan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode 

pertama adalah Tahun 2005-2009, dan saat ini sudah memasuki periode kedua RPJM 

yaitu periode tahun 2010-2014, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden 

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

tahun 2010-2014, selanjutnya RPJM ini dirinci dalam bentuk Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) setiap tahun.  

 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan 

program pembangunan sebagaimana yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014. Pelaksanaan program tersebut bersama-sama 

dengan program pembangunan nasional di bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, 

politik, social budaya dan pertahanan keamnan adlah untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat Indonesia adil, makmur, sebagaimana telah dicita-citakan oleh 

pendiri Negara serta diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945. 

Dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional, hakikat pembangunan adalah 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dengan demikian faktor penduduk 

merupakan salah satu factor kunci keberhasilan dan terwujudnya tujuan nasional 

yaitu masyarkat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini disebabkan pertambahan 

penduduk yang selalu diikuti dengan bertambahnya kebutuhan hidup baik sandang, 

pangan, maupun papan. 
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Kondisi kependudukan masih menjadi tantangan bagi pembangunan di Indonesia 

dewasa ini. Berbagai temuan empiric menunjukkan bahwa tingkat kemajuan suatu 

bangsa sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan bukan 

kareenan melimpahnya sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar akan 

bermanfaat jika kualitasnya tinggi. Sebaliknya jika kualitasnya rendah maka jumlah 

penduduk yang besar hanya akan menjadi beban pembangunan. Pada saat ini mulai 

diterapkan model pembangunan berwawasan kependudukan. Dalam konteks ini yang 

dikatakan pembangunan berwawasan kependudukan adalah kebijakan pembangunan 

yang lebih mengacu pada prinsip-prinsip daya dukung lingkungan, kelestarian alam, 

hak-hak penduduk, serta pemberdayaan masyarkat local untuk berpartisipasi dalam 

menentukan kebijakan publik. Menurut Priyono Tjiptoheriyanto, pembangunan 

berwawasan kependudukan adalh pembangunan sumber daya manusia yaitu 

pembangunan yang lebih menekankan pada peningkatan sumber daya manusia dari 

pada pembangunan infrastuktur saja. Kemudian menurut Ahmad Ghozali 

pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan 

dengan potensi penduduk lokal dan diarahkan pada pemberdayaan dan pembinaan 

penduduk sehingga proses pembangunan dapat dipercepat denagn SDM lokal yang 

lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan. 

Upaya pemerintah dalam hal mengendalikan angka kelahiran dan laju pertumbuhan 

penduduk adalah melalui program keluarga berencana nasionalyang secara resmi 

dimulai pada tahun 1970. Lembaga yang menangani hal ini adalah Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 

52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga , 
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lembaga ini berubah menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN), dengan tugas utama urusan program keluarga berencana dan 

penyerasian kebijakan kependudukan. Lembaga yang mengelola program 

kependudukan dan keluarga berencana ditingkat provinsi diselenggaarakan oleh 

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sedangkan 

ditingkat Kabupaten/Kota masih dengan struktur yang lama yaitu penggabungan 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 

 

Pelaksanaan program Keluarga Berencana (selanjutnya disingkat dengan KB) di 

Provinsi menjadi urusan pemerintah pusat sedangkan untuk Kabupaten/Kota, 

pelaksanaan programnya telah diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah 

sesuai dengan Undang-Undang 32 Nomor 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai 

pengganti Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah. Dengan 

adanya undang-undang ini menjadikan daerah melaksanakan sendiri urusan rumah 

tangganya (otonomi) yyang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Program Kelaurga 

Berencana adalah termasuk salah satu urusan pemerintah yang diserahkan Kepala 

Daerah pada Tahun 2004. Namun demikian pada kenyataannya, urusan yang 

diserahkan hanyalah untuk  Kabupaten/Kota, sedangkan pengelolaan program KB di 

tingkat Provinsi masih tetap diselenggarakan oleh BKKBN selaku instansi vertikal. 

Sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang mengenai pengelolaan program KB ada 

dua lembaga sebagai pelaksananya, yaitu: 

1. Untuk tingkat provinsi pengelolanya adalah BKKBN Provinsi Lampung sebagai 

instansi vertikal perwakilan BKKBN Pusat. Kedudukan BKKBN Provinsi 
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Lampung adalah perwakilan dari BKKBN Pusat, sehingga tetap sebagai instansi 

vertikal yang diberi kewenangan uuntuk mengelola dan melaksanakan program 

KB di Provinsi Lampung. 

2. Untuk tingkat Kabupaten/Kota pengelolanya adalah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang merupakan perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota, 

kedudukan SKPD KB Kabupaten/Kota adalah merupakan perangkat Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota, karena sejak penyerahan P3D tidak lagi menjadi 

instansi vertikal. Kewenangan yang ada pada SKPD KB Kabupaten/Kota adalah 

mengelola dan melaksanakan Program KB tetapi terbatas pada skala wilayah 

Kabupaten/Kota. 

 

Selanjutnya untuk Kota Bandar Lampung, SKPD yang mengelola program tersebut 

adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

(BKKBPP). Dalam menegelola program tersebut, BKKB dan Pemberdayaan 

Perempuan (PP) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan  Polisi  Pamong Praja 

Daerah Kota Bandar Lampung, berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, BKKB dan 

PP kota Bandar Lampung menyelenggarakan program KB dan PP. untuk pengelola 

dan pelaksanaan program KB dan program pemberdayaan perempuan, BKKB da PP 

Kota Bandar Lampung merupakan pelaksana dari kebijakan pemerintah di bidang 

keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini pelaksanaan 

program tersebut tidak terlepas dari instansi Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung. 
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BKKB dan PP Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis daerah yang 

merupakan perangkat daerah otonom seharusnya sesuai dengan tugas dan fungsinya 

melaksanakan kebijakan dan program manusia yang tangguh bagi pembangunan 

nasional, yang telah direncanakan dan disusun sendiri, namun sampai dengan saat ini 

ternyata masih menjalankan program nasional dari pemerintah yang salah satu 

programnya adalah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). 

Sejak tahun 1979 sampai saat ini Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Bandar Lampung telah dijabat oleh beberapa Kepala 

Badan berturut-turut sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Nama Pejabat Pemerintah yang pernah menjadi Kepala BKKB dan PP 

Bandar Lampung 

No Nama Periode 

1 Drs. Hamidi Tamin 1979-1983 

2 Drs. Hassari  1983-1986 

3 Amriwan Sangun 1986-1992 

4 Drs. Zuhairi Abdullah 1992-1998 

5 Drs. Yusuf Umar 1998-2001 

6 Zainal Arifin S.H 2001-2005 

7 Drs. Hasan Basri 2005-2010 

8 Ir. Yurida M.Si 2010-Sekarang 

Sumber : Profil BKKB dan PP Tahun 2013 
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Sub Bagian 

Penyusunan , 

Monitoring, dan 

Evaluasi Program 

 

Sri Sunanti, SE 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar 

Lampung 
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b. Visi dan Misi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan 

Perempuan 

 

Visi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota 

Bandar Lampung adalah “ Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015” 

Sedangkan misi dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan 

Perempuan kota Bandar Lampung: 

1. Mewujudkan kinerja sumber daya manusia yang baik disatuan kerja perangkat 

daerah dalam rangka meningkatkan keberhasilan program KB 

2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pengelola program baik 

dengan lembaga pemerintah ataupun pihak swasta 

3. Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan mewujudkan 

keluarga kecil bahagia sejahtera 

4. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga 

kecil berkualitas melalui penggalangan kemitraan dalam peningkatan 

kesejahteraan, kemandirian, ketahanan keluarga dan kualitas pelayanan 

5. Meningkatkan kualitas peelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi 

6. Meningkatkan upaya-upaya promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak-

hak reproduksi 

7. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraaan 

dan keadilan gender dalam pelaksanaan program KB nasional  

8. Mempersiapkan pengembangan SDM berpotensi sejak pembuahan sampai 

dengan usia lanjut 
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9. Menyediakan data dan informasi keluarga berbasiss data mikro untuk 

pengelolaan, menyangkut upaya pemberdayaan keluarga miskin. 

 

c. Uraian Tugas Unsur Dinas 

1. Kepala Badan 

Kepala badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakn sebagian 

urusan pemerintahan daerah dibidang Keluarga Berencana dan 

Pembeerdayaan Perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh  Walikota. 

2. Sekretariat 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan 

dibidang kesekretariatan 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksankan 

tugasnya bertanggungjawab kepada kepala badan 

(3) Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud nomor (1) sekretariat 

mempunyai fungsi:  

a. Evaluasi 

b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian 

c. Pengelolaan urusan keuangan 

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaiman dimaksud pada 

nomor (1) dan (3) sekretariat dibantu oleh:  

a. Sub bagian penyusunan program, monitoring dan evaluasi 
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b. Sub bagian umum dan kepegawaian 

c. Sub bagian keuangan 

(5) Masing-masing Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

3. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi 

Sub bagian penyusunan program, monitoring dan evaluasi mempunyai tugas: 

a. Menghimpun dan menyusun program kegiatan 

b. Melaksanakan monitoring kegiatan 

c. Menghimpun dan menyusun pelaporan kegiatan 

d. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas: 

a. Melakukan pengolahan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi 

pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan dinas, melaksankan Urusan 

rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, 

urusan hokum dan menyiapkan rapat badan 

b. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrai kepegawaian yang 

meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusuan rencana kebutuhan 

pegawaian, mutsi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan 

pegawai 

c. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

5. Sub Bagian Keuangan 

Sub bagian keuangan mempunyai tugas: 
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a. Melakukan pengolahan urusan administrasi keuangan yang meliputi 

urusan penyusunan anggaran dinas, administrasi gaji, administrasi 

perjalanan dina 

b. Menyusun pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporannya 

c. Melaksankan tugas lain yang diberikan atasan 

6. Bidang Data dan Informasi 

a. Bidang data dan I nformasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Badan dibidang Data dan Informasi meliputi pelaporan dan 

pengolahan data setrta evaluasi Program 

b. Bidang data dan informasi dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang 

dalam melaksanakan tugsnya bertanggungjawab kepada kepala Badan 

c. Untuk melaksanakan tugas bidang data dan informasi mempunyai fungsi: 

1. Penerapan kebijakan dan pengembangan sistem data dan informasi 

program serta data mikro kependudukan dan keluarga 

2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data berbasis 

3. Pelaksanaan evaluasi program dan penyebarluasan informasi berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

d. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang data dan informasi 

dibantu oleh: 

1. Sub bidang pelaporan dan pengolahan data 

2. Sub bidang data dan evaluasi program 

e. Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
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7. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data 

Sub bidang pelaporan dan pengolahan data mempunyai tugas: 

a. Membuat laporan bulanan dan tahunan yang bersumber dari hasil 

pendataan di lapangan 

b. Melakukan pengolahan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

8. Sub Bidang Data dan Evaluasi Program 

Sub bidang data dan evaluasi program mempunyai tugas: 

a. Melaksankan analisa program KB dan Pemberdayaan Perempuan 

b. Melaksanakan evavluasi program KB dan Pemberdayaam perempuan 

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

9. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 

Sub bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi mempunyai tugas: 

a. Melakukan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaan pelayanan 

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi 

b. Melakukan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian 

program kesehatan reproduksi remaja dan penanggulangan masalah HIV 

dan AIDS 

c. Melaksaksankan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

10. Sub Bidang Keluarga Kesejahteraan dan Pemberdayaan 

Sub bidang keluarga kesejahteraan dan pemberdayaan kjeluarga mempunyai 

tugas: 
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a. Melakukan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian 

program pemberdayaan kesejahteraan keluarga 

b. Melakukan pengendalian serta mengevaluasi pelaksaksanaan 

pengendalian program pembinaan ketahanan keluarga yang meliputi Bina 

Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Kelluarga 

Lansia (BKL), Peningkatan Kualiatas Lingkungan Keluarga (PKLK) 

c. Melaksankann tugas lain yang diberikan oleh atasan 

11. Bidang Penggerakan Masyarakat 

a. Bidang penggerakan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas badan dibidang penggerakan masyarakat meliputi 

pendampingan dan pemberdayaan mesyarakat serta advokasi dan 

koomunikasi informasi dan edukasi (KIE) 

b. Bidang penggerakan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang 

yang dalam melaksankan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala 

badan 

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (a), Bidang 

penggerakan masyarakat mempunyai fungsi: 

(a) Penyusunan, penetapan dan penyerasian criteria kelayakan 

pelaksanaan kebijakan program penggerakan masyarakat, advokasi 

dan komunikasi, informasi dan edukasi  

(b) Pengendalian pelaksanaan kebijakan program penggerakan 

masyarakat, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi 
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(c) Pelaksanaan evaluasi kebijakan program penggerakan masyarakat, 

advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi 

d. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaiman dimaksud  pada 

poin (a) dan (c) bidnag penggerakan masyarakat dibantu oleh: 

(a) Sub bidang pendampingan dan pemberdayaan masyarakat 

(b) Sub bidang advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi 

e. Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang 

dalam melksankan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala bidang 

12. Sub Bidang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Sub bidang pendampingan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas: 

a. Melakukan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaan pendampingan 

institusi masyarakat 

b. Melakukan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian 

program pembinaan institusi masyarakat dan peningkatan peran 

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

13. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 

Sub bidang advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

mempunyai tugas: 

a. Melakukan penyerasian bahn perumusan kebijakan operasional advokasi 

dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

b. Melakukan evaluasi pelaksanaan dan pengendalian program advokasi dan 

komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

c. Melaksankann tugas lain yang diberikan oleh atasan 
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14. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

a. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi pengumpulan bahan dan 

pengolahan data, menyiapakan bahn pembinaan, koordinasi, pengendalian 

dan penyusunan petunjuk teknis kebijakan dipembangunan dibidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

b. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang dalam melaksankan tugasnya 

bertanggungjawab kepada kepada badan 

c. Untuk melaksanakan tugas poin (a) bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak mempunyai fungsi: 

(a) Pengumpualn dan analisa data dalm rangka penyiapan kebijakan 

pemerintah kota Bandar Lampung di bidang pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan annak, penyusunan program dan pelaksanaan 

program rintisan pemberdayaan dalam rangka penghormatan martabat 

perempuan serta perlindungan anak 

(b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan 

pemberdayaan perempuan ddan perlindungan terhadap anak 

(c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan, perencanaan dan 

pemantauan pelaksana program serta kajian berbagai dampak 

pembangunan pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan/keadilan 

dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak 
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d. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

poin (a) dan (c) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

dibantuu oleh: 

(a) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan 

(b) Sub Bidang Pemberdayaan Anak 

e. Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang 

dalam melksankan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang. 

15. Sub Bidang Pemberdayaann Perempuan 

Sub bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas: 

a. Mengumpulkan dan menganalisa data pembangunan pemberdayaan 

perempuan 

b. Menyiapkan bahan kebijakan pemerintah kota Bandar lampung di bidang 

pemberdayaan perempuan 

c. Melaksanakan penyusunan program pemeberdayaan perempuan dan 

pengarusutamaan gender 

d. Melaksanakan program rintisan dalam rangka penghormatan martabat 

perempuan 

e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kelembagaan 

pengelolaan kemajuan perempuan 


