
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GU BERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NoMoR qt 1lH\)il to\t
, TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (21

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yograkarta

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah

Daerah Daerah Istimewa Yograkarta, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi, T\rgas, Fungsi dan Tata Kefa Unit Pelaksana

Teknis pada Dinas Sosial;

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogiakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Ta-hun 195O Nomor 3) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogiakarta (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 827);
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3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2Ol2 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta (tembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s3s9);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,'tarrrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950

tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950

tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogzakarta

Nomor I Tahun 2018 tentang Keiembagaan pemerintah

Daerah Daerah Istimewa Yograkarta (Lembaran Daerah

Daerah Istimewa Yograkarta Tahun 2018 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yograkarta Nomor 7);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL.

Menetapkan



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yoryakarta, selanjutnya disingkat

DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai

keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut

Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

3. Dinas adalah Dinas Sosial DIY.

4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT

adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada

Dinas, terdiri atas:

a. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas;

b. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita;

c. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras;

d. Ba-lai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja;

e. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak; dan

f. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha.

(2) Bagan susunan organisasi UFT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.



BAB III

SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagiaa Kesatu

Ba-lai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

Pasal 3

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang

Disabilitas, terdiri dari :

a. Kepala Balai;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Bina Netra dan Grahita;

d. Seksi Bina Daksa dan Rungu Wicara;

e. Seksi Rehabilitasi Medik; dan

f. Jabatan Fungsional.

Pasal 4

(1) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a

mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam

perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi

medis bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa,

rungu wicara, dan werdha disabilitas untuk

meningkatkan persentase warga binaal yang terpenuhi

dan terlindungi haknya, mampu hidup mandiri dan

berfungsi sosial.

(2\ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) , Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang

Disabilitas mempunyai fungsi:

a. penyusunan prograrn keda Balai;

b. penyusunan teknis operasional perlindungan sosial,

rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medis;

c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;

d. penyelenggaraan identifikasi, asesmen dan pemetaan

pelayanan;



e. penyelenggaraan perlindungan sosial, rehabilitasi

sosial dan rehabilitasi medis;

f. fasilitasi pendampingan dan advokasi sosial;

g. pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan

rujukan;

h. penyelenggaraan konsultasi dan edukasi;

i. pengembangan inovasi pelayanan Balai;

j. pelaksanaanketatausahaan;

k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

program Balai; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 5

(l) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang,

kerumahtanggaan, kehumasan, kearsipan,

kepustakaan, penyusun€rn program dan laporan kine{a.

12) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud

pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan program ke{a Subbagian Tata Usaha;

b. penyusunan progr€rm ke{a Balai;

c. pengelolaan keuangan;

d. pengelolaan kepegawaian;

e. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;

f. pelaksanaankehumasan;

g. pengelolaan barang nonmedis;

h. penyelenggaraan dan pengelolaan asrama;

i. pengelolaan kearsipan;

j. pengelolaan kepustakaan;

k. pengelolaan data, pelayanan informasi dan

pen gembangan sistem informasi Balai;

1. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan

program Balai;



m. pelaksanaan pemantauzrn, evaluasi, dan

penyusunzrn laporan prograrn Subbagian Tata

Usaha; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi UPI.

Pasal 6

(1) Seksi Bina Netra dan Grahita sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas

menyelenggarakan perlindungan dan rehabilitasi sosial

fagi penyandalg disabilitas netra dan grahita.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Bina Netra dan Grahita mempunyai

fungsi:

a. penyusunan rencana ketja Seksi;

b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan

rehabilitasi sosial;

c. pelaksanaan identifftasi, asesmen, dan pemetaan

layanan;

d. pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial;

e. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;

f. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring, dan

rujukan;

g. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;

h. pelaksanaan konsultasi dan edukasi;

i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

kegiatan Seksi Bina Netra dan Grahita; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 7

(1) Seksi Bina Daksa dan Rungu Wicara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas

menyelenggarakan perlindungan dan rehabilitasi sosial

bagi penyandang disabilitas daksa dan rungu wicara.



(21 Untuk melal<sanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Bina Daksa dan Rungu Wicara

mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi;

b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan
rehabilitasi sosial;

c. pelaksanaan identifikasi, asesmen, dan pemetaan

layanan;

d. pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial;

e. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;

f. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring, dan
rujukan;

g. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;

h. pelaksanaan konsultasi dan edukasi;

i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan

kegiatan Seksi Bina Daksa dan Rungu Wicara; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi UPf.

Pasal 8

(1) Seksi Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam
Pasa-l 3 huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan

peiayanan rehabilitasi medis penyandang disabilitas
netra, grahita, daksa, rungu wicara, dan perlindungan

serta jaminan sosial werdha disabilitas.

(21 Untuk melaksanakan tugas, Seksi Rehabilitasi Medik

mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerl'a Seksi;

b. penyusunan teknis operasional rehabilitasi medik;

c. pelaksanaan rehabilitasi medik;

d. pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial

werdha disabilitas;

e. pelayanan kesehatan dasar bagr penyandang

disabilitas;

f. pengelolaan rekam medik;

C. pengelolaan obat, perlengkapan, dan peralatan

medis;



h. penyediaan dukungan alat bantu rehabilitasi medis;

i. pelaksanaal koordinasi, pengembangan jejaring dan

rujukan;
j. penyelenggaraan konsultasi dan edukasi;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penlrrsunan

laporan kegiatan Seksi Rehabilitasi Medik ; dan

L pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi UPI.

Bagian Kedua

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita

Pasal 9

Susunan Organisasi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi

Sosial Wanita, terdiri atas:

a. Kepala Balai;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan

d. Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(l) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b

mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam

perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang

masalah kesejahteraal sosial wanita rawan sosial

ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak

kekerasan, wanita pekeg'a migran bermasalah sosial dan

wanita korban perdagangan orang (tralficking) untuk
meningkatkan persentase warga binaan yang memiliki

kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

Wanita mempunyai fungsi:

a. penyusunan program ke{a Balai;

b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan

rehabilitasi sosial;



c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;

d. penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan

pelayanan;

e. penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial;

f. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;

g. pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan

rujukan;

h. penyelenggaraan pengembangan kapasitas pelayanan;

i. pelaksanaan reintegrasi dan resosialisasi warga

binaan pada keluarga dan/atau masyarakat;

j. fasilitasi penyelenggaraan konsultasi dan edukasi;

k. pengembangan inovasi pelayanan Balai;

l. pelaksanaan ketatausahaan;

m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

program Balai; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasarl

sesuai dengan tugas.

Pasal l1

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal t huruf b mempunyai tugas kearsipan, keuangal,

kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan,

kehumasan, kepustakaan serta. penyusunan program dan

laporan kinerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;

b. penyusunan progran kela Balai;

c. pengelolaan kearsipan;

d. pengelolaan keuangan;

e. pengelolaan kepegawaian;

f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;

g. pelaksanaan kehumasan;

h. pengelolaan barang;

i. penyelenggaraan dan pengelolaan asrama;

j. pengelolaan kepustakaan;



k. pengelolaan data dal pelayanan informasi dan

pengembangan sistem informasi Balai;

l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan

laporan program Balai;

m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

program Subbagian Tata Usaha; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 12

(1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal t huruf c mempunyai tugas

melaksanakan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial Wanita Rawan

Sosial Ekonomi, Wanita Ttrna Susila, Wanita Korban

Tindak Kekerasan, Wanita Pekerja Migran Bermasalah

Sosial dan Wanita Korban Perdagangan Orang

(trafficking).

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana keq'a Seksi;

b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan

rehabilitasi sosial;

c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;

d. pelaksanaan identifikasi, asesmen dan pemetaan

pelayanan;

e. pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial;

f. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;

g. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring dan

rujukan;

h. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;

i. pelaksanaan reintegrasi dan resosialisasi warga

binaan pada keluarga dan / atau masyarakat;

j. pelaksanaan konsultasi dan edukasi;



k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan

kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;

dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas.

Bagian Ketiga

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karva dan Laras

Pasal 13

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan

la,ras, terdiri dari :

a. Kepala Balai;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Karya;

d. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Laras; dan

e. Jabatan Fungsional.

Pasal 14

(1) Batai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c

mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam

perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi

sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

gelandangan, pengemis dan penyandang disabilitas

mental untuk meningkatkan persentase warga binaan

balai yang marnpu berfungsi sosial dan hidup mandiri

serta kembali ke keluarga/masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

mempunyai fungsi:

a. penyusunan prograrn kerJ'a Balai;

b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan

rehabilitasi sosial;

c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;

d. penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan

pelayanan;



e. penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial

dan rehabilitasi sosial;

f. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;

g. pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaal
rujukan;

h. pelaksanaan reintegrasi dan resosialisasi warga

binaan pada keluarga dan masyarakat;

i. penyelenggaraan konsultasi dan edukasi;
j. pengembangan inovasi pelayanan Balai;

k. pelaksanaan ketatausahaan;

l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

program Ba1ai; dart

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesu ai dengan tugas.

Pasal 15

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaip4n6 dimaksud dalam

Pasal 13 huruf b melaksanakan kearsipan, keuangan,

kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtalggaan,

kehumasan, kepustakaan serta penyusunan program dan

laporan kineq'a.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;

b. pen5rusunan program kerja Balai;

c. pengelolaankearsipan;

d. pengelolaan keuangan;

e. pengelolaan kepegawaian;

f. pelaksanaankegiatankerumahtanggaan;

g. pelaksanaankehumasan;

h. pengelolaan barang;

i. penyelenggaraan dan pengelolaan asr€rma;

j. pengelolaankepustakaan;

k. pengeloiaan data dan pelayanan informasi dan
pengembangan sistem informasi Balai;

l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan

program Balai;



m. pemantauzrn, evaluasi dan penyusunan laporan

program Subbagian Tata Usaha; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 16

(1) Seksi Pertndungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Karya

sebagaimana dimalsud dalam Pasal 13 huruf c

mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan

rehabilitasi sosial bagr penyandang masalah

kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina

Karya mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana ke{a Seksi;

b. penyusunan teknis operasional Perlindungan dan

Rehabilitasi Sosia-l;

c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;

d. pelaksanaan identifikasi, asesmen, dan pemetaan

pelayanan;

e. pelalsanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial;

f. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;

g. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring, dan

rujukan;

h. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;

i. pelalsanaan reintegrasi, resosialisasi, reunifikasi dan

pemberdayaan warga binaan sosial;

j. pelaksanaan konsultasi dan edukasi;

k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

Bina Karya; dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi UPI.



Pasal 17

(l) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Laras

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d

mempunyai tugas melaksanakan perlindungan sosial,

jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan fasilitasi perawatan

kesehatan dasar dan mental bagi penyandang disabilitas

mental.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina

Laras mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana keda Seksi;

b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan

rehabilitasi sosial;

c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;

d. pelaksanaan identifikasi, asesmen, dan pemetaan

pelayanan;

e. pelaksanaan perlindungan sosial, jaminan sosial,

rehabilitasi sosial dan fasilitasi perawatan kesehatan

dasar dan mental;

f. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;

g. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring, dan

rujukan;

h. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;

i. pelaksanaan reintegrasi, resosialisasi, reunifikasi

warga binaan sosial pada keluarga dan masyarakat;

j. pelaksanaan fasilitasi pengabdian, penelitian dan

pengembangan kesejahteraan sosial disabilitas

mental;

k. pelaksanaan konsultasi dan edukasi;

1. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

Bina l-aras; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas.



Bagian Keempat

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

Pasal 18

Susunan Organisasi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi

Sosial Remaja, terdiri atas:

a. Kepala Balai;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan

d. Jabatan Fungsional.

Pasal 19

(1) Bafai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (l) huruf d

mempunyai tugas sebagai sebagai pelaksana teknis

dalam pelayanan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial,

advokasi, reunifikasi, dan rujukan bagi remaja

bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan

hukum untuk meningkatkan persentase warga binaan

yang muunpu hidup normatif dalam pengasuhan

keluarga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) Balai Pertindungan dan Rehabilitasi Sosial

Remaja mempunyai fungsi :

a. penJrusunan progrzrm kerja Balai;

b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan

rehabilitasi sosial;

c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;

d. penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan

pelayanan;

e. penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi

sosial;

f. fasilitasi pendampingan mediasi anak yang

berhadapan dengan hukum;

g. fasilitasi pendampingan dan advokasi sosial;

h. pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan

rujukan;



i. penyelenggaraan konsultasi dan edukasi;

j. pengembangan inovasi pelayanan Balai;

k. pelaksanaan ketatausahaan;

1. pemantauan, evaluasi dan penyusun;rn laporan

program Balai; dan

m. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 2O

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf b mempunyai tugas melaksanakan

kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang,

kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta

penyusunan program dan laporan kine{a.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;

b. penyusunan program kerja Balai;

c. pengelolaan kearsiPan;

d. pengelolaan keuangan;

e. penyelenggaraan kepegawaian;

f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;

g. penyelenggaraan kehumasan;

h. pengelolaan barang;

i. penyelenggaraan dan pengelolaan asrarna;

j. pengelolaan kepustakaan;

k. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan

pengembangan sistem informasi Balai;

l. pemantauan, evaluasi dan penyusunzrn laporan

program Balai;

m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan

program Subbagian Tata Usaha; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.



Pasal 2 1

(1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas

menyelenggarakan perlindungan dan rehabilitasi sosial

penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja

bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan

hukum.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana keq'a Seksi;

b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan

rehabilitasi sosial;

c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;

d. pelaksanaan identifikasi, asesmen, dan pemetaan

pelayanan;

e. pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial;

f. pelaksanaan pendampingan mediasi dalam sidang

diversi dan sidang penuntutan anak yang berhadapan

dengan hukum;

g. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;

h. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring, dan

rujukan;

i. pelalsanaan pengembangan kapasitas pelayanan;

j. pelaksanaan konsultasi dan edukasi;

k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan

kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;

dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kelima

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

Pasal 22

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial dan

Pengasuhan Anak, terdiri atas:



a. Kepala Balai;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial; dan

d. Jabatan Fungsional.

Pasal 23

(1) Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhal Anak
sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e

mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam
perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan
rehabilitasi sosial bagr penyandang masalah

kesejahteraan sosial anak untuk meningkatkan
persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya, terlindungi hak - haknya dan mampu berfungsi

sosial dalam pengasuhan keluarga.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Balai Rehabilitasi Sosiat dan Pengasuhan Anak
mempunyai fungsi:

a. penyusunan program ke!'a Balai;

b. penyusunan teknis operasional pengasuhan dan
rehabilitasi sosial;

c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;

d. penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan

pelayanan;

e. penyelenggaraan perlindungan sosial, pengasuhan,

pengembangan dan rehabilitasi sosial;

f. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;

g. pengembangan koordinasi, jejaring dan pelaksanaan

rujukan;

h. penyelenggaraan pengasuhan, dan penguatan

keluarga pra reunifikasi;

i. pelaksanaan reintegrasi dan resosialisasi pada

keluarga dan masyarakat;

j. fasilitasi pengasuhan permanen;

k. penyelenggaraan program Rumah Perlindungan Sosial

Anak;

1. penyelenggaraan konsultasi dan edukasi;



m. pengembangan inovasi pelayanan Balai;

n. pelaksanaan ketatau sahaan;

o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan

laporan program balai; dan

p. pelalsanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 24

(1) Subbagtan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal22 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan rencana teknis operasional,

koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi

dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;

b. penyusunan program kefa Balai;

c. pengelolaan kearsipan;

d. pengelolaan keuangan;

e. pengelolaan kepegawaian;

f. pelaksanaan kerumahtanggaan;

g. pelaksanaan kehumasan;

h. pengelolaan barang;

i. pengelolaankepustakaan;

j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan

pengembangan informasi;

k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

program Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan

Anak;

1. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan

laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas dan fungsi UPT.



Pasal 25

(1) Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c

mempunyai tugas, penyelenggaraan perlindungan,

pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosia-l

penyandang masalah kesejahteraan sosial bagl

penyandang masalah kesejahteraan sosial anak.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial

mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kela Seksi;

b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan

pengemban gan sosial;

c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;

d. pelaksanaan identifikasi, asesmen dan pemetaan;

e. pelaksanaan perlindungan, pengasuhan,

pengembangan dan rehabilitasi sosial;

f. pelaksanaan perlindungan dan advokasi sosial;

g. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring dan

rujukan;

h. pelaksanaan pengasuhan dan penguatan keluarga pra

reunifikasi;

i. fasilitasi pelaksanaan pengasuhan perrnanen melalui

pengangkatan anak;

j. pelaksanaan pengasuhan perrnanen melalui lembaga;

k. pelaksanaan prograrn Rumah Perlindungan Sosial

Anak;

1. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat

dalam penanganan anak;

m. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;

n. penyelenggaraan konsultasi dan edukasi;

o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

kegiatan Seksi Perlindungan dan Pengembangan

Sosial; dan

p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.



Bagian Keenam

Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha

Pasal 26

Susunan Organisasi Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha,

terdiri atas:

a. Kepala Balai;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan

d. Jabatan Fungsional.

Pasal 27

(1) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f mempunyai

tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan,

jaminan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial lanjut usia untuk mempertahankan

persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan

dasar dan haknya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Baiai Pelayanan Sosial Tresna Werdha

mempunyai fungsi :

a. penyusunan program ke{a Balai;

b. penyusunan teknis operasional perlindungan,

jaminan dan rehabilitasi sosial;

c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;

d. penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan

pelayanan;

e. penyelenggaraan perlindungan, jaminan dan

rehabilitasi sosial;

f. pengembangan koordinasi, jejaring dan pelaksanaan

rujukan;

g. pengembangan inovasi pelayanan Balai;

h. penyelenggaraan ketatausahaan;

i. pemantauan, evaluasi, dan penyusun€rn laporan

program Balai; dan



pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 28

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf b mempunyai tugas melaksanakan

kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang,

kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta

penyusunan program dan laporan kine{a.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan progr€un kerja Subbagian Tata Usaha;

b. penyusunan program keg'a Balai;

c. pengelolaan kearsipan;

d. pengelolaan keuangan;

e. pengelolaan pendapatan;

f. pengelolaan kepegawaian;

g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;

h. pelaksanaan kehumasan;

i. pengelolaan barang;

j. penyelenggaraan dan pengelolaan asralna;

k. pengelolaan kepustakaan;

l. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan

pengembangan sistem informasi Balai;

m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan

program Balai;

n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan

kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 29

(1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 huruf c mempunyai tugas

penyelenggaraan perlindungan, jaminan dan rehabilitasi

sosial bagi lanjut usia.

J



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencElna ke{a Seksi;

b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan

jaminan sosial;

c. pelaksanaan identi{ikasi, asesmen, dan pemetaan

pelayanan;

d. pelaksanaan perlindungan, jaminan dan rehabilitasi

sosial serta fasilitasi perawatan kesehatan dasar;

e. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;

f. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring dan

rujukan;

g. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;

h. pelaksanaan konsultasi dan edukasi;

i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan

kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi UPI.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

(1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.

(2) Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok

sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-

masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga

fungsional senior.

(3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala

UPT.

(4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan

sifat, jenis, dan beban keq'a.

(5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V

TATA KERJA

Pasal 31

(i) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan

jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

(2\ Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib

mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan apabila te4'adi penyimpangan.

(3) Setiap Kepala UPT, Kepa1a Subbagian dan Kepala Seksi

dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan

kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat

berkala.

(4) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala

Seksi bertanggungiawab memimpin dan

mengoordinasikan bawahannya dan memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahannya.
(5) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung

jawab kepada atasannya.

(6) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi

berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan

tugasnya secara berkala dan tepat walrtu kepada

atasannya.



(7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala

Subbagran dan Kepala Seksi dari bawahan wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 32

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah

berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogzakarta Nomor 100

Tahun 20 15 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Sosial Daerah Istimewa

Yogzakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yoryakarta Tahun 2O15 Nomor 102), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Gubemur Daerah Istimewa

Yog,akarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogzakarta

Nomor 100 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Daerah

Istimewa Yograkarta (Berita Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yograkarta Tahun 2016 Nomor 56 ) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur

diundangkan.

Pasal 33
ini mulai berlaku pada tanggal



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa

Yoryakarta.

Ditetapkan di Yograkarta

pada tanggar \1 OkT0gER tS\[

GUBERNUR

D STIMEWA YOGYAKARTA,\)

t

/
lr

(-

NGKU BUWONO X

Diundangkan di Yoryakarta

pada tanssal U 0\I[tEg't0\t

SEKRETARIS DAERAH

TIME W Y AKARTA,

r.-t 1)

I
4-t-
E,{

n
SAPTADI

/S

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA TAHUN 2OIll NOMOR 90

5

I

I



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NoMoR g$ thtt\tN L0\\
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL

1. Bagan susunan organisasi Barai Rehabiiitasi rerpadu penyandang

Disabilitas

SEKSI
BINA DAKSA DAN
RUNGU WICARA

SEKSI
REI{ABILITASI

MEDiK

2 Bagan susunan organisasi Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi sosial
Wanita

JAI}ATiU\
TUIGSlO}iAL

JABATA}{
FUNGSIO}{AL

KEPAI.A
BALAI

SUBBAGIAN
TATA USAHA

BINA NETRA DAN
GRAI{iTA

SEKS

KEPAI,A
BALAI

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
PERLINDUNGAN DAN
REHABILITASI SOSIAL

t
1



3. Bagan Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras

JABATAN
FIJ$GSIO:{AL

Bagan Susunan Organisasi Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial

Remaja

4

JABATNT
FU:{GSIONAL

5 Bagan Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Dan Pengasuhan

Anak

KEPA-LA
BAI,AI

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
PERLINDUNGAN DAN
REHABILITASI SOSIAL

BINA LARAS

SEKSI
PERLINDUNGAN DAN
REHAIIILITASI SOSIAL

BINA KARYA

KEPAI-A
BAI.A]

SUBBAGI,q.N
TATA USAHA

SEKSI
PERLINDUNGAN DAN
REHABILITASI SOSIAL

KEPALA
BALAI

SUBBAGTAN
TATA USA}IA

SEKSI
PERLINDUNGAN DAN

PENGEMBANGAN SOSIAL

JABATA!(
FUI{GSIONAL



6. Bagan Susunan Organisasi Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha

JABAT.{\
Ft;IGSIOT"AL

GUBERNUR
TIMEWA YOGYAKARTA,

GKU BUWONO X

c
'a

c'

KEPALA
BALAI

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
PELINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL

I


