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KETUA a. Menyusun program kerja sesuai dengan peraturan perundanga yang 
berlaku,  

b. Menyusun Kebijakan sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku; 

c. Mengkoordinasikan Berta mengendalikan program kegiatan; 
d. Melakukan konsolidasi internal organisasi termasuk FKUB 

Kab/Kota; 
e. Meningkatkan koordinasi eksternal dengan semua pihak terkait; 
f. Menampung dan Menyalurkan aspirasi serta memberikan masukan 

kepada Gubernur dan pihak yang terkait, 
g. Merencanakan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan 

penggunaan anggaran; 
h. Mengadakan pembagian tugas, dan wewenang serta koordinasi 

dengan wakil-wakil ketua; 
i.  Mengadakan rapat, kunjungan, pertemuan, monitoring dan 

evaluasi program, 
j. Menyampaikan laporan dan pertanggung-jawaban kepada 

Gubernur. 

2 WAKIL KETUA I a. Mengkoordinasikan program kegiatan dalam bidang 
pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat; 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan hal-hal yang 
berkaitan dengan pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah 
ibadat; 

c. Mengadakan rapat, kunjungan, pelatihan, workshop, pertemuan 
monitoring, evaluasi dll.  Yang berkaitan  dengan  tugas dan 
kewenangannya, 

d. Memberikan saran dan masukan kepada ketua, 
e. Mewakili ketua dalam bidang tugasnya;  
f. Melaporkan dan bertanggung jawab kepada ketua. 

3 WAKIL KETUA 11 a. Mengkoordinasikan program dalam bidang penielillaraan KUB; 
b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan hal-hal yang 

berkaitan dengan pemeliharaan KUB; 
c. Mengadakan rapat, kunjungan, pertemuan, monitoring, evaluasi 

yang berkaitan dengan togas kewenangannya; 
d. Memberikan saran dan masukan kepada ketua; 
e. Mewakili ketua dalam bidang tugasnya; 
f. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada ketua. 

4 SEKRETARIS a. Mengkoordinasikan hal-hal teknis yang berkaitan dengan 
administrasi kesekretariatan; 

b. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan tata persuratan 
dan tertib administrasi kesekretariatan; 

c. Menfasilitasi ketua dan wakil ketua, serta anggota forum dalam 
rapat, pertemuan, kunjungan, pelatihan dll, berkaitan dengan 
hal-hal yang bersifat administratif dan protokoler; 

d. Memberikan saran dan masukan kepada ketua dibidang tugasnya; 
e. Menyusun laporan pertanggungJawaban; 
f Bertanggung jawab kepada ketua. 
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5 WAKIL SEKRETARIS a. Membantu tugas-tugas dan tanggung jawab sekretaris 

sebagaimana yang tersebut diatas; 
b. Bcrtanggungjawab kepada ketua. 

6 BENDAHARA a. Mengkoordinasikan hal-hal teknis yang berkaitan dengan  
anggaran kegiatan; 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan penggunaan 
anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

c. Mengendalikan tertib administrasi anggaran termasuk bukti fisik 
penggunaannya; 

d. Memberikan saran dan masukan kepada ketua dibidang  ugasnya; 
e. Menyusun laporan dan pertanggung- jawaban penggunaan 

anggaran 
7 BIDANG a.    Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan dalam 

 

PEMELIHARAAN KUB   bidang pcinellhanian KUB; 
b.   Melaksanakan togas pokok FKUB di bidang pemeliliaraan KUB,- 
c.  Melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas antara lain 

menggandakan peraturan perundang-undangan, mengadakan 
sosialisasi ke instansi dan daerah-daerah, koordinasi dan 
kerjasama, penyebaran pecan KUB; 

d.    Memberikan saran dan melakukan evaluasi; 
e.   Melakukan koordinasi dengan wakil ketua II 
f.   Bertanggung jawab kepada ketua. 

8 BIDANG a.    Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang 

 PEMBERDAYAAN FKUB    pemberdayaan FKUB; 
b.    Melaksanakan tugas pokok FKUB dalam bidang pemberdayaan 

  

   FKUB 
c.   Melaksanakan kcgiatan- kegiatan  prioritas antara   lain 

  konsolidasi o rgan isas i dan kepengurusan  FKUB, penerb itan 
  bullet in, direktori, kunjungan/ dialog/ pelatihan, koordinasi dan 
   kerjasama dengan pihak terkalt; 

d.   Mcnyampaikan saran dan masukan serta evaluas i kepada ketua I; 
e.   Melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua I; 
f.   Bertanggung jawab kepada ketua. 

9 BIDANG PENDIRIAN a.    Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang 
RUMAH IBADAT   pengaturan pendirian rumah lbadah-, 

b.   Melaksanakan tugas pokok FKUB dalam bidang pendirian rumah 

 

  ibadat 
c.  Melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas tas antara lain: sosialisasi, 

 pembinaan dan pengawasan serta koordinasi dan deteksi dini 
 terhadap konflik yang mungkin timbul berkaitan dengan 
 pendirian rumah ibadat; 

d.   Menyampaikan saran dan masukan serta evaluasi; 
e.   Berkoordinasi dengan Wakil Ketua I; 
f.  Bertanggung jawab kepada Ketua. 

   


