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2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai 

  Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (n-2=2017) 

dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1=2018) berdasarkan target 

indikator kinerja program tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

1. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target keluaran yang sesuai 

dengan Renstra tahun 2016-2021 

a. Program pelayanan administrasi perkantoran  

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

operasional  

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 

b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur  

- Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor  

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan  

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

d. Perncanaan umum dan pengendalian pelaksanaan kegiatan  

- Pembinaan dan pengendalian pelksanaan program dan kegiatan  

e. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan  

- Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak 

dan pemenuhan hak anak  

f. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak  

- Fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG dan PP 

g. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan  

- Fasilitasi upaya perlindugnan perempuan terhadap tindak 

kekerasan  

 

BAB II  HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2017 
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h. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam 

pembangunan  

- Pembinaan POKJA dalam pelaksanaan PPRG  

- Fasilitasi perempuan dalam pembangunan ‘ 

i. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang 

mandiri  

- Peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat 

dalam pelayanan KB  

j. Keluarga sejahtera  

- Pelatihan / pertemuan PLKB, IMP dan penilaian lomba PKB dan 

IMP  

2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi 

target 

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017, adanya 

ketidaktercapaian, terpenuhinya ataupun kelebihan target dalam suatu 

program/kegiatan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya anggaran yang 

ditetapkan pada kegiatan tersebut, tidak tepatnya waktu pelaksanaan 

kegiatan. 

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra 

Perangkat Daerah  

Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap 

target kinerja sasaran dan kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.  

4. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu 

diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.  

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab:  

a. Perubahan target capaian kinerja akhir periode RENSTRA. 

b. Efisiensi alokasi belanja 

c. Penambahan alokasi pagu anggaran  

 

Untuk melihat hasil pelaksanaan renja tahun 2017 dan pecapaian 

renstra s/d tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Banggai 

Saat ini kondisi kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dalam bidang pelayanan sudah berjalan sesuai target yang diharapkan, 

namun ada hal - hal yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu sarana 

dan prasarana pendukung, selain itu juga diklat – diklat yang berkaitan 

dengan peningkatan kualitas pegawai sangat diperlukan guna 

peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan 

masyarakat. 

 Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak  selama satu periode kedepan dengan sasaran kinerja 

pelayanan, yakni: 

a. Terlaksananya kesertaan dalam aspek pembangunan. 

b. Terlaksananya pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan 

dan anak. 

c. Terlaksananya pelayanan pembangunan Keluarga Berencana. 

d. Terlaksananya pembangunan keluarga sejahtera yang mandiri. 

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan 

dengan format tabel 2.2 sebagai berikut: 
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Dilihat dari target yang telah ditetapkan dan realisasi yang telah 

terlaksana dari program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak serta program dan kegiatan dari bidang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana.  Hal ini menunjukkan 

adanya kesenjangan yang terjadi dari adanya perbedaan antara jumlah 

yang ditargetkan dengan capaian yang diperoleh. Perbedaan tersebut di 

sebabkan beberapa faktor yakni : 

a. Kurangnya SDM, dalam hal ini jumlah SDM yang ada tidak memenuhi 

kebutuhan yang diharapkan serta minimnya pengetahuan karena 

kurangnya bimbingan/pelatihan yang diberikan tidak maksimal 

sehingga pelayanan yang diberikan pun tidak maksimal. 

b. Sarana dan prasarana yang ada kurang memadai sehingga 

pelayananpun kurang maksimal. 

c. Data dan informasi yang diberikan terlihat lambat tidak sesuai yang 

diharapkan/targetkan. 

d. Pendanaan/pembiayaan yang tersedia dinilai kurang untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik 

yang bersumber dari APBD (DAU) maupun APBN (DAK) sehingga 

pelayanan tidak sesuai dengan yang di harapkan/targetkan. 
 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  

Dalam upaya menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD supaya dapat 

mencapai target yang telah ditetapkan melalui rencana strategi OPD yang 

dilandasi Visi dan Misi Bupati terpilih, untuk mewujudkan hal tersebut 

diperlukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

DP2KB-P3A yang antara lain yakni : 

1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan 

pelayanan SKPD 

 Menanamkan Nilai dan Norma pegawai DP2KB-P3A mengenai 

kesadaran disiplin dan kinerja pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari :  

- Tingkat Kehadiran, baik apel pagi dan kehadiran di kantor 
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- Kecepatan penyelesaian tugas setiap pegawai 

- Ketepatan melaksanakan perintah tugas 

- Tanggung Jawab melaksanakan tugas 

- Kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas individu 

masih terus ditingkatkan 

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan 

tugas dan fungsi SKPD meliputi : 

a. Pelayanan PPKBD dan Sub PPKBD yang menjadi kader program KB 

kurang maksimal. 

b. Kerjasama lintas sektor terlihat dalam upaya – upaya pelayanan 

keluarga berencana dan pemberdayaan perlindungan perempuan dan 

anak belum maksimal. 

c. Dukungan operasional dalam peningkatan pelayanan KB dan 

Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak masih 

kurang.  

d. Sumber daya masyarakat maupun aparatur DP2KB-P3A masih 

kurang maksimal. 

e. Aktifitas kelompok ketahanan keluarga BKB dan BKR dilihat dari 

tingkat pelaporan kegiatan masih rendah, demikian juga dengan 

tingkat kehadiran keluarga yang aktif mengikuti pertemuan untuk 

BKB masih kurang 

f. Akses bantuan modal bagi kelompok UPPKS yang anggota 

seluruhnya peserta KB sangat terbatas. 

g. Terbatasnya pelatihan – pelatihan keterampilan bagi kelompok usaha 

perempuan di wilayah. 

h. Penyetaraan gender dalam lingkungan kerja dan lingkungan sosial 

belum merata. 

i. Perlindungan terhadap KDRT belum sepenuhnya terdeteksi. 

j. Pelayanan KB di klinik KB yang masih perlu ditingkatkan. 

k. Meningkatnya kasus-kasus TRIAD (Seksualitas, HIV/AIDS, Napza). 

l. Tahapan kelompok PIK KRR yang masih lemah. 

m. Masih adanya efek samping dan komplikasi alat/obat kontrasepsi KB 
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n. Pencatatan dan pelaporan di klinik KB belum maksimal. 

o. Belum maksimalnya kendaraan operasional (sarana mobil unit 

pelayanan dan penerangan KB) bagi masyarakat yang berada di 

wilayah Galcitas. 

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap 

capaian program nasional. 

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh OPD dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi akan berdampak pada pencapaian visi 

dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional seperti tidak 

terpenuhinya target SPM. 

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan 

Adanya ancaman merupakan suatu jawaban yang dijadikan 

tantangan untuk menjawab setiap permasalahan yang ada. Ancaman 

yang dihadapi dalam pengembangan suatu daerah diantaranya adalah : 

a. Kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat 

b. Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak  

c. Ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan meningkat  

d. Memperkerjakan anak dibawah umur meningkat  

e. Eksistensi kelembagaan PUG masih kurang  

f. Keinginan setiap keluarga terhadap jumlah anak masih tinggi (TFR) 

g. Komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program KKB terkait 

dengan kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan 

pengangguran masih kurang  

h. Pengetahuan dan perilaku PUS tentang program KB dan alat 

kontrasepsi masih kurang  

i. Belum optimalnya peranan bidan dan petugas lapangan KB dalam 

konseling KB 

j. Pemakaian alat kontrasepsi dengan cara modern masih kurang  

k. Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) masih cukup 

tinggi  

l. Angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun masih tinggi  
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m. Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik 

dan tumbuh kembang anak masih rendah  

n. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku 

berisiko masih kurang  

o. Jumlah keluarga miskin masih cukup tinggi  

Dengan tantangan yang ada maka Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak  sebagai dinas yang memiliki kewenangan dalam hal pembinaan, 

perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan, anak dan keluarga. 

Permasalahan yang semakin kompleks dimana laju pertumbuhan 

penduduk yang tidak seimbang mengakibatkan kehidupan yang layak 

bagi keluarga dan perlindungan terhadap anak dan perempuan semakin 

sulit terjangkau. 

Dengan adanya ancaman tersebut merupakan peluang untuk 

memacu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu 

badan yang mengembangkan pelayanan yang ada dengan metode – 

metode yang menjangkau seluruh masyarakat, agar program – program 

yang menyentuh masyarakat miskin dengan penguatan kelembagaan, 

pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran serta masyarakat 

memperoleh harapan – harapan dengan jumlah penduduk menurun dan 

perekonomian semakin meningkat. 

Untuk mewujudkan harapan dimaksud dalam mencapai kinerja 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai dengan 

memanfaatkan peluang (Oportunitas) yang ada dan dapat 

dikembangkan secara baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun 

aspek peluang yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Banggai sebagai berikut: 

a. Dukungan pembiayaan oleh pusat / sentralistik (BKKBN dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)  
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b. Sinergitas pelayanan dengan instansi terkait (Polisi, TNI, Kesehatan, 

PKK, Dinas Sosial dan BPMPD) 

c. Dukungan program nasional melalui Menteri Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  

d. Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan 

kependudukan dan pembangunan keluarga. 

e. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah  Daerah  

f. Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 2014 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga  

g. Adanya dukungan tenaga potensial lokal / daerah  

5. Formulasi isu-isu penting dan strategis untuk ditindaklanjuti dalam 

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.  

a. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

1) Jumlah kelompok usaha perempuan masih rendah dan tidak aktif 

2) Angka kekerasan dalam rumah tangga masih cukup tinggi 

3) Kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan 

terhadap perempuan dan anak masih rendah  

4) Penguatan kelembagaan pengerusutamaan gender masih lemah  / 

kurang  

5) Jumlah penanganan dan pelayanan bagi anak-anak terlantar, 

putus sekolah dan traficking masih kurang  

b. Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 

Keluarga Sejahtera  

1) Penggunaan alat kontrasepsi / Contraseptic Prevaluasi Rate 

(CPR) masih terbatas  

2) Unmet Need masih tinggi, hal ini disebabkan kelompok sasaran 

masih berada di galcitas yang belum tersentuh karena adat 

istiadat 

3) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terutama bagi pria 

masih cukup kurang  

4) Child Woman Ratio (CWR) masih cukup tinggi 
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5) Presentase Keluarga Pra Sejahtera (KPS) KS I (Keluarga Miskin) 

terhadap jumlah keluarga relatif masih tinggi  

6) Jumlah lembaga relatif kurang  

7) Kepadatan penduduk relatif  tinggi  

8) Jumlah Catur Bina (BKB, BKR, BKL, UPPKS) masih kurang  

 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

tahun 2019 ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Visi yang diemban oleh 

RPJMD 2016-2021 ini adalah untuk Mewujudkan Kabupaten Banggai 

Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman 

Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya. 

Dalam RKPD Tahun 2019 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada 

Tabel 2.4. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan 

kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena 

program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk 

besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang 

diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki 

oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. 
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang 

baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat 

desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif 

terhadap permasalahan serta isuisu strategis, efesien dalam 

perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan 

demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan 

perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan 

yang ada di masyarakat. Pada tahun 2018, usulan masyarakat yang 

diakomodir oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai 

adalah pembimbingan dan pelatihan kelompok perempuan melalui 

kegiatan fasilitasi perempuan dalam pembangunan dengan anggaran 

sebesar Rp 5.000.000, pengadaan alat kontrasepsi dengan anggaran 

sebesar Rp 50.000.000, pembinaan dan penyuluhan KB untuk 

masyarakat KAT melalui kegiatan fasilitasi pembentukan kelompok 

masyarakat peduli KB dengan anggaran sebesar Rp 75.000.000. Usulan 

kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana 

kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. 

Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan 

Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum 

OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. Usulan yang disampaikan pada 

saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas 

program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Banggai, seperti tersaji dalam Tabel 2.5. 

 

 

 

 


