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BAB I  
PENDAHULUAN  

 

 

 

 

1.1. LatarBelakang 

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB-

P3A) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai 

tahun 2016-2021 yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis 

DP2KB-P3A, sebagai implementasi dari kebijakan, program dan kegiatan 

pokok RPJMD yang telah direview dengan memperhatikan variabel 

penting visi, misi maupun tugas pokok dan fungsi DP2KB-P3A yang secara 

yuridis merupakan amanat PERDA tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

Dengan demikian Renstra DP2KB-P3A harus didesain dalam koridor 

integrasi dua dimensi kepentingan yang keduanya akan efektif untuk 

mencapai sasaran maupun perwujudan visi dan misi Kabupaten Banggai 

sebagaimana yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai 

tahun 2016-2021. Berkenaan dengan itu baik formula maupun proses 

penyusunan Renstra OPD benar-benar mampu mendukung rencana 

pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana substansi 

RPJMD Kabupaten Banggai, sehingga target kinerja yang tertuang dalam 

RPJMD dapat tercapai dan dipertanggungjawabkan. 

Dinas P2KB-P3A Kabupaten Banggai melalui peran dan posisi 

dalam serangkaian program-program yang terencana dan terukur yang 

dituangkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 

menangani 2 urusan pemerintahan yakni :1. Urusan pemerintahan bidang 

pengendalian penduduk dan KB, 2. Urusan pemerintahan bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DP2KB-P3A) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, didasarkan pada hasil 
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penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Banggai 2016-2021. Tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (DP2KB-P3A) Kabupaten Banggai,adalah 

mendukung misi ke-6 yaitu : “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya 

Manusia dan Daya saing Daerah”.  

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB-

P3A) Kabupaten Banggai tahun 2016-2021, telah melalui beberapa langkah 

penyempurnaan, dengan melakukan penajaman pada tujuan, sasaran, 

outcome, output dan kegiatan berdasarkan perubahan lingkungan strategis 

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 

(KKBPK), sertaPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggaimelibatkan 

seluruh komponen internaldi lingkungan DP2KB-P3A, BAPPEDA dan 

Litbang serta masukan dari berbagai elemen yang lain. Dalam 

implementasinya, diharapkan seluruh perencanaan di lingkungan Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai mengacu pada dokumen 

Renstra Perubahan DP2KB-P3A Kabupaten BanggaiTahun 2016-2021 ini, 

terutama sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan 

program, kegiatan dan anggaran tahunan yang dituangkan dalam Rencana 

Kerja (Renja) DP2KB-P3A Kabupaten Banggai.  

 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan Hukum dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana 

Strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021 

mengacu pada : 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
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Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia 

Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai 

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai tahun 2016 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 

115); 

5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 

6. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 

8. Peraturan Bupati BanggaiNomor 13 Tahun 2017 Tentang Uraian 

Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak. 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1 Maksud 

Dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis untuk 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, dimaksudkan untuk beberapa hal 

sebagai berikut : 

a. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan 

DP2KB-P3Adalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada 

masyarakat 

b. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antar 

target kinerja dalam RPJMD dengan renstra DP2KB-P3A. 

c. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) Tahun 

mendatang dalam urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga 

Sejahtera dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang 

sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat 

Kabupaten Banggai.  

1.3.2 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Dokumen Perubahan 

Rencana Strategis pada DP2KB-P3A Kabupaten Banggai Tahun 2016-

2021sebagai berikut: 

a. sebagai arah kebijakan kinerja yang ingin dicapai DP2KB-P3A dalam 

kurun waktu 5 tahun. 

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan DP2KB-

P3A. 

c. Memudahkan seluruh jajaran DP2KB-P3A Kabupaten Banggai dalam 

mencapai tujuan dengan cara menyusun arah kebijakan, program, 

kegiatan secara terpadu terarah dan terukur dalam kurun waktu 5 

tahun. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
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Kabupaten Banggai periode Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika 

sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

 Pada Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan 

Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan 

Bab II  Gambaran Umum Pelayanan DP2KB-P3A 

Pada Bab ini menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur 

Organisasi, Sumber Daya dan Kinerja Pelayanan DP2KB-P3A. 

Bab III Permasalahan dan Isu-isu strategis DP2KB-P3A 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan 

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DP2KB-P3A,  Telaahan 

visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan rencana 

tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, 

Penentuan isu-isu strategis. 

Bab IV Tujuan dan Sasaran  

 Pada bab ini menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran jangka 

menengah. 

Bab V Stategi dan Arah Kebijakan 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai rumusan pernyataan 

strategi dan arah kebijakan perangkat daerah 5 tahun 

mendatang. 

Bab VI Rencana program dan kegiatan serta pendanaan 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif  

yang ada di DP2KB-P3A untuk periode tahun 2016-2021. 

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan  

 Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DP2KB-P3A 

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 

DP2KB-P3A dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen 

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 
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Bab VIII Penutup 

Pada bagian ini dikemukakan ulasan singkat dan harapan akan 

manfaat dari Rencana Strategis DP2KB-P3A Kabupaten 

Banggai. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN 

DP2KB-P3A 

 

 

 

 

 

2.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai dibentuk 

berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor : 13 Tahun 2017 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Banggai.  

A. Tugas  

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok yakni 

melaksanakan  sebagian  urusan  pemerintah  Daerah meliputi urusan  

wajib bidang  Pengendalian  Penduduk, Keluarga  Berencana, Ketahanan  

dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anaksesuai  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan. 

B. Fungsi 

Adapun fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan yakni 

a. Perumusan kebijakan  teknis sesuai  dengan lingkup  tugasnya; 

b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan  pelayanan  umum 

di Bidang  Pengendalian  Penduduk, Keluarga  Berencana, Ketahanan  

dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

c. Pembinaan  dan  pelayanan tugas di Bidang Pengendalian  Penduduk, 

Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,  

Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak; 

d. Pelaksanaan  tugas lain yang diberikan  oleh  Bupati  sesuai  dengan  

tugas dan  fungsinya.  
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A. Uraian Tugas 

1. Kepala Dinas  

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas 

memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi 

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, 

pelaporan dan pelaksanaan administrasi kesekertariatan, 

pengendalian penduduk, penyuluhan dan perggerakan, keluarga 

berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengarusutamaan 

gender dan pemberdayaan perempuan serta pencegahan dan 

penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tugas kepala Dinas 

meliputi : 

a. mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan kebijakan umum 

daerah dan ketentuan yang berlaku; 

b. menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak sesuai dengan program yang telah ditetapkan; 

c. membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di 

lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

d. mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang 

sesuai ketentuan dan rencana kerja; 

e. melaksanakan perumusan kebijakan pengendalian penduduk, 

keluarga berencana, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan 
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perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan 

evaluasi kegiatan kesekretariatan, bidang pengendalian 

penduduk, keluarga berencana, kesejahteraan keluarga, 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

sertapencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan 

dan anak sesuai ketentuan  yang berlaku; 

g. melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

pelayanan umum di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

sesuai kebijakan umum daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang 

pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga 

berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan 

anak sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan petunjuk dan 

ketentaun yang berlaku; 

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang 

sesuai program yang telah ditetapkan; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 

sesuai pencapaian dan target kinerja; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai tugas dan fungsinya. 

 

2. Sekretaris 

Sekretaris memimpin dan melaksanakan operasional di bidang 

kesekretariatan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi 
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pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi, 

pengelolaan aset, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, 

keuangan dan aset berdasarkan ketentuan yang berlaku.  

Dengan uraian tugas sekretaris meliputi : 

a. merencanakan program operasional sekretariat Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan rencana 

strategis dinas dan ketentuan yang berlaku; 

b. membagi tugas kepada kepala Sub Bagian berdasarkan rencana 

kerja; 

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan; 

d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan kesekretariatan  

sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan penyiapan,  penataan, pengembangan dan 

pembinaan organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, 

kehumasan, protokol,  kerumahtanggaan, urusan kesehatan, 

keamanan, ketertiban lingkungan, urusan utilitas, bangunan 

gedung serta sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan 

yang berlaku;  

f. melaksanakan koordinasi perencanaan program/kegiatan, 

penyusunan administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan 

penyusunan laporan kinerja dinas  sesuai dengan sasaran dan 

indikator kinerja; 

g. melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, 

pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan 

penetapan pejabat perbendaharaan, penatausahaan hasil 

pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan 

penyusunan laporan program pengendalian, penatausahaan, 
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pengelolaan informasi, dokumentasi barang serta layanan 

pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku;berdasarkan capaian kinerja; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian berdasarkan          

capaian kinerja; 

j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai ketentuan     

yang berlaku; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anaksesuai pencapaian/target kinerja; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  

sesuai tugas dan fungsinya. 
  

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan 

Penggerakan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

operasional pengendalian penduduk, penyuluhan dan 

penggerakanmeliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta 

pelaksanaan administrasi tugas advokasi dan penggerakan, 

penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta pengendalian penduduk 

dan informasi keluarga, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan 

dan Penggerakan adalah sebagai berikut: 

1. merencanakan operasional BidangPengendalian Penduduk, 

Penyuluhan dan Penggerakanberdasarkan rencana strategis dinas 

dan ketentuan yang berlaku; 

2. membagi tugas kepada Kepala SeksiBidang Pengendalian 

Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan rencana 

kerja; 
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3. mengatur pelaksanaan tugas Kepala SeksiBidang Pengendalian 

Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakansesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan; 

4. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengendalian 

penduduk, penyuluhan dan penggerakan sesuai hasil analisis data 

dan ketentuan yang berlaku; 

5. melaksanakan penyiapan pengkoordinasian, pemberdayaan dan 

peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat 

kabupaten bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana sesuai ketentuan yang berlaku; 

6. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program 

kegiatan bidang pengendalian penduduk sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

7. melaksanakan NSPK bidang pengendalian penduduk, sistem 

informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan 

bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

8. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah 

daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan 

pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di 

Kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku; 

9. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala SeksiBidang 

Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan 

Penggerakanberdasarkan capaian kinerja; 

10. menyelia pelaksanaan tugas Kepala SeksiBidang Pengendalian 

Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

11. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, 

Penyuluhan dan Penggerakan sesuai pencapaian/target kinerja; 

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 
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4. BidangKeluarga Berencana 

Kepala Bidang Keluarga Berencanamempunyai tugas 

memimpin dan melaksanakan operasional pemasaran pariwisata 

meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan 

administrasi tugas pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi, 

jaminan pelayanan KB serta pembinaan dan peningkatan kesertaan 

ber-KB, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Uraian tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana adalah 

sebagai berikut: 

1. merencanakan operasional BidangKeluarga 

Berencanaberdasarkan rencana strategis dinas  dan ketentuan 

yang berlaku; 

2. membagi tugas kepada Kepala SeksiBidang Keluarga Berencana 

berdasarkan rencana kerja; 

3. mengatur pelaksanaan tugas Kepala SeksiBidang Keluarga 

Berencanasesuai dengan tanggungjawab yang diberikan; 

4. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan keluarga 

berencana sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

5. melaksanakan penyiapan dan pengkoordinasian verifikasi                    

data/dokumen pelayanan rujukan keluarga berencana, operasional 

jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan 

partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi 

serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak sesuai ketentuan 

berlaku; 

6. melaksanakan penyiapan pengkoordinasian verifikasi dokumen 

penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga 

berencana dan pembinaan kesertaan keluarga berencana sesuai 

ketentuan      yang berlaku; 

7. melaksanakan penyiapan menyusun dokumen penetapan 

perkiraan sasaran pelayanan keluarga berencana, sasaran 

peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan 
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partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan 

kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi 

dan anak sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku; 

8. melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi upaya peningkatan 

kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan 

memuaskan, terbebas dari infeksi HIV/AIDS dan Infeksi Menular 

Seksual (IMS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

9. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala SeksiBidang Keluarga 

Berencanaberdasarkancapaian kinerja; 

10. menyelia pelaksanaan tugas Kepala SeksiBidang Keluarga 

Berencana sesuai ketentuan yang berlaku; 

11. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana sesuai 

pencapaian/target kinerja; dan 

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga meliputi penyiapan 

perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas 

pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, 

anak dan lansia serta bina ketahanan remaja, berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

Uraian tugas Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga adalah sebagai berikut: 

1. merencanakan operasional Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang 

berlaku; 

2. membagi tugas kepada Kepala SeksiBidang Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga  berdasarkan rencana kerja; 
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3. mengatur pelaksanaan tugas Kepala SeksiBidang Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluargasesuai dengan tanggungjawab yang 

diberikan; 

4. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga sesuai hasil analisis data dan ketentuan      

yang berlaku; 

5. melaksanakan pengkoordinasian bimbingan dan penyuluhan 

dalam pembuatan laporan tahunan kelompok pemberdayaan 

keluarga sejahtera, kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina 

Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

6. melaksanakan kootdinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan pengembangan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan 

keluarga berdasarakan capaian kinerja; 

7. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksilingkup Bidang 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargaberdasarkan capaian 

kinerja; 

8. menyelia pelaksanaan tugas Kepala SeksiBidang Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga sesuai ketentuan yang berlaku; 

9. melaporkanpelaksanaan tugas Bidang Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

6. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuanmempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

operasional pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan 

administrasi tugas pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang ekonomi, pengarusutamaan gender dan 
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pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum serta 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

kualitas keluarga, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

Uraian tugas Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut: 

1. merencanakan operasional Bidang Pengarusutamaan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuanberdasarkan rencana strategis dinas 

dan ketentuan yang berlaku; 

2. membagi tugas kepada Kepala SeksiBidang Pengarusutamaan 

Gender dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan rencana 

kerja; 

3. mengatur pelaksanaan tugas Kepala SeksiBidang 

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuansesuai 

dengan tanggungjawab yang diberikan; 

4. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan  

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sesuai 

hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

5. melaksanakan penyiapan dan pengkoordinasian sinkronisasi 

penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik 

hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku; 

6. melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik 

hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku; 

7. melaksanakan pengkoordinasian bimbingan dan penyuluhan  

penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik 

hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku; 

8. melaksanakan penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender 

dan  penyusunan standarisasi, penguatan dan pengembangan 
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lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan serta 

lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

9. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksidi bidang 

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuanberdasarkan capaian kinerja; 

10. menyelia pelaksanaan tugas Kepala SeksiBidang 

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

11. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengarusutamaan Gender 

dan Pemberdayaan Perempuan sesuai pencapaian/target kinerja; 

dan 

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

7. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan TerhadapPerempuan 

dan Anak 

Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 

Terhadap Perempuan dan Anakmempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan operasional pencegahan dan penanganan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak meliputi penyiapan perumusan 

kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas  pencegahan dan 

penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak serta 

pemenuhan hak anak, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut: 

1. merencanakan operasional Bidang Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anakberdasarkan rencana 

strategis dinas dan ketentuan yang berlaku; 
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2. membagi tugas kepada Kepala SeksiBidang Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 

berdasarkan rencana kerja; 

3. mengatur pelaksanaan tugas Kepala SeksiBidang Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anaksesuai 

dengan tanggungjawab yang diberikan; 

4. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis 

operasioanal pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak sesuai hasil analisis data dan ketentuan 

yang berlaku; 

5. melaksanakan penyiapan dan pengkoordinasian kebijakan 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan 

anak sesuai ketentuan yang berlaku; 

6. melaksanakan penyiapan penyusunan dokumen pelaksanaan 

fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia 

usaha untuk pelaksanaan peningkatan kesejahteraan serta 

perlindungan anak sesuai ketentuan yang berlaku; 

7. melaksanakan penyiapan pengumpulan, pengolahan data dan 

analisis pemanfaatan serta penyebarluasan sistem informasi 

perlindungan dan peningkatan kesejahteraan hidup anak sesuai 

dengan ketentuan     yang berlaku; 

8. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksilingkup Bidang 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan 

dan Anakberdasrakan capaian kinerja; 

9. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksilingkup Bidang 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan 

dan Anak sesuai ketentuan yang berlaku; 

10. melaporkanpelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sesuai 

pencapaian/target kinerja; dan 

11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 
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C. Susunan Organisasi 

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengendalian Penduduk,  

Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  

Anakmembawahi 1 Bagian Sekretariat, 3 Sub Bagian, 5 Bidang, 15 Sub 

Bidang yaitu  : 

a. Kepala  Dinas sebagai unsur pimpinan; 

b. Sekretariat, meliputi  : 

1. Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian; 

2. Sub  Bagian  Keuangan  dan  Aset; dan 

3. Sub  Bagian  Perencanaan  Program  dan  Evaluasi. 

c. Bidang  Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan: 

1. Seksi  Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

Bidang Ekonomi; 

2. Seksi  Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

Bidang Kualitas Keluarga; dan 

3. Seksi  Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

Bidang Kualitas Sosial, Politik dan Hukum. 

d. Bidang  Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan 

dan Anak: 

1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap 

Perempuan; 

2. Seksi  Perlindungan Anak; dan 

3. Seksi  Pemenuhan Hak  Anak. 

e. Bidang  Pengendalian  Penduduk: 

1. Seksi  Advokasi dan  Penggerakan; 

2. Seksi  Penyuluhan dan  Pendayagunaan  PLKB dan Kader  KB; dan 

3. Seksi  Pengendalian  Penduduk dan  Informasi  Keluarga. 

f. Bidang  Keluarga  Berencana: 

1. Seksi  Distribusi  ALOKON; 

2. Seksi  Jaminan  Pelayanan  Keluarga  Berencana; dan 

3. Seksi  Pembinaan  Kesertaan Keluarga  Berencana. 

g. Bidang  Ketahanan  dan  Kesejahteraa  Keluarga : 
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1. Seksi  Pemberdayaan  Keluarga  Sejahtera; 

2. Seksi  Bina  Ketahanan  Keluarga, Balita, Anak dan Lansia; dan 

3. Seksi  Bina  Ketahanan  Remaja. 

2.2 Sumber Daya DP2KB-P3A 

Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana tugas pelayanan di bidang 

pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat 

berpengaruh terhadap kinerja dinas. Oleh karena itu, kualifikasi, 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku aparatur hendaknya sesuai 

dengan yang diperlukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Keadaan Tenaga / Pegawai : 

Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak keseluruhannya 

berjumlah : 62 orang 

a. Berdasarkan Jabatan / Struktural 

1) Tenaga Eselon II : 1 Orang 

2) Tenaga Eselon III : 6 Orang 

3) Tenaga Eselon IV : 18 Orang 

4) Tenaga Non Eselon : 37 Orang 

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

1) S2 (Strata 2)  : 6 Orang 

2) S1 (Strata 1)  : 37  Orang 

3) D3 (Diploma 3)  : 2 Orang 

4) SMU/SMA  : 17 Orang 

2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 Secara umum pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh 

Dinas P2KB-P3A Kabupaten Banggai terdiri dari 2 urusan, Urusan Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Bidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Program  keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan 

Perempuan 
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2. Program  Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak 

3. Program  Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan 

4. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam 

pembangunan 

5. Program  Keluarga Berencana 

6. Program  Kesehatan Produksi Remaja 

7. Program  pelayanan kontrasepsi 

8. Program  Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR 

yang mandiri 

9. Program  Keluarga Sejahtera 

Ditambah 8 program yang menyangkut belanja DP2KB-P3A yakni : 

▪ Program  Pelayanan Administrasi Perkantoran 

▪ Program  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

▪ Program  Peningkatan disiplin Aparatur 

▪ Program fasilitasi pindah / purna tugas PNS 

▪ Program  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

▪ Program  Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan 

▪ Program  Pengembangan Sistem informasi / data 

▪ Program  Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 

Dalam melaksanakan program tersebut,Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anakselama satu periode kedepan dengan sasaran kinerja 

pelayanan, yakni: 

a. Terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 

b. Terwujudnya Kabupaten Layak Anak. 

c. Terwujudnyakeluarga kecil bahagia sejahtera yang melaksanakan 8 

fungsi keluarga 
 

Untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel 2.1.1 sebelum perubahan dan 

2.1.2 sesudah perubahan. 
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Selanjutnya untuk melihat anggaran dan realisasi pendanaan 

pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai 

dapat dilihat pada tabel 2.2. 
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BAB III 
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU 

STRATEGIS DP2KB-P3A 

 

 

 

 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  
 

Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat beberapa 

permasalahan dalam rangka pelaksanaan tugas, yaitu: 

a. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak  

b. Belum optimalnya kelembagaan P2TP2A dalam upaya perlindungan hak 

perempuan dan anak 

c. Berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak masih terjadi 

seperti: pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan 

hukum (ABH)  

d. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti: pornografi 

dan pelecehan seksual 

e. Penyetaraan gender dalam lingkungan kerja dan lingkungan sosial belum 

merata 

f. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko 

masih rendah 

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

h. Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan 

tumbuh kembang anak masih rendah 

i. Masih adanya efek samping dan komplikasi alat/obat kontrasepsi KB 

j. Pelayanan KB di klinik KB yang masih perlu ditingkatkan 

k. Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) 

terus meningkat, sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 

cenderung menurun. 
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3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banggai 

Rencana Strategis Kabupaten Banggai disusun dalam bentuk 

perencanaan kerja jangka menengah (lima tahunan) yang mengacu pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Banggai. 

Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Periode 2016 – 2021 

yaitu  

 

 

 

 

Yang bermakna sebagai berikut :  

Kabupaten Banggai : Kesatuan wilayah dan masyarakat Kabupaten Banggai 

yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, 

termasuk sarana dan prasarana, kelembagaan serta potensi sumberdaya 

alam dan lingkungan ilmiah. Sebagai daerah otonom, maka Kabupaten 

Banggai adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas 

wilayah geografis yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus 

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Daerahmenunjukkan suatu kesatuan pemerintah dan 

kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki. 

Pusat Pertumbuhan Ekonomi :Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai pusat 

pertumbuhan dan pengembangan ekonomi yang dapat mempengaruhi atau 

memberikan imbas terhadap daerah sekitar atau hinterlandnya, utamanya 

wilayah / daerah kabupaten di kawasan timur Pulau Sulawesi. Pusat 

pertumbuhan ekonomi dimaksud dengan mempertimbangkan keunggulan 

komparatif Kabupaten Banggai dibanging daerah hinterlandnya, yaitu dari 

posisi geografis, potensi sumberdaya alam dan komoditas unggulan daerah 

yang telah dikembangkan ataupun akan dikembangkan. 

Pusat Pertanian:Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai pusat 

pembangunan dan pengembangan pertanian di kawasan timur Pulau 

“Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai  

Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman  

Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya” 
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Sulawesi sehingga dapat menjadi produsen dan penyuplai tertinggi bahan 

pangan bukan hanya secara domestik di Provinsi Sulawesi Tengah tetapi juga 

ke provinsi lainnya. 

Pusat Kemaritiman : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai pusat 

pembangunan dan pengembangan kemaritiman di kawasan timur melalui 

upaya pemanfaatan dan pengembangan potensi perikanan, fasilitasi / 

pengembangan konektivitas dan perdagangan antar pulau, dan 

pengembangan industri / jasa transportasi laut serta pengembangan wisata 

maritim / bahari, guna mendukung perwujudan Kabupaten Banggai sebagai 

pusat pertumbuhan ekonomi. 

Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya : Mewujudkan Kabupaten Banggai 

sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pertanian dan pusat 

kemaritiman, harus didasarkan atau dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal 

dan budaya masyarakat Kabupaten Banggai. 

Mengacu pada visi tersebut, kemudian ditetapkan 6 (enam) misi 

pembangunan Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 sebagaibentuk upaya 

mencapai visi yaitu : 

1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan 

yang berwibawa 

2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi  

3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah  

4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata  

5. Mewujudkan pengembangan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya 

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah  

Sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Banggai, Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak  memiliki peran untuk dapat mewujudkan visi dan 

misi tersebut.  

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  dengan visi, 

misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Banggai, termaktub dalam misi 
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keenam yakni “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya 

Saing Daerah”. 

Dalam mewujudkan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati 

Banggai melalui tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dimungkinkan adanya faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian 

visi dan misi tersebut yaitu :  

a. Faktor Penghambat  

1. Masyarakat masih enggan melapor adanya kekerasan terhadap 

Perempuan dan Anak 

2. Masih terdapat perdagangan orang khususnya perempuan dan anak  

3. Partisipatif Perempuan dalam kesertaan Pembangunan Masih Kurang 

4. Eksistensi kelembagaan PUG masih kurang  

5. Penduduk prasejahtera masih cukup tinggi  

6. Masih banyak penduduk / pasangan usia subur yang enggan memakai 

ataupun menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) modern  

7. Masih banyak penduduk / PUS bertempat tinggal di daerah tertinggal / 

terpencil dan perbatasan yang belum terakses dengan program 

pelayanan KB 

8. Kendaraan pelayanan KB mengalami kerusakan berat dan belum 

mendapat perhatian sering dalam penanganan / perbaikan oleh 

pemerintah daerah 

b. Faktor Pendorong  

1. Adanya dukungan pembiayaan oleh pusat 

2. Adanya sinergitas pelayanan dengan instansi terkait  

3. Adanya dukungan program nasional melalui Menteri Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Badan Kependudukan Keluarga 

Berencana Nasional  

4. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana 

5. Adanya dukungan tenaga potensial lokal / daerah  



 57 PERUBAHAN RENSTRA DP2KBP3A KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 - 2021 

 

6. Adanya Operasional bagi tenaga teknis kesehatan, Petugas Lapangan 

KB serta PPKBD dan Sub PPKBD 

 

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembagadan Renstra 

3.3.1.Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Pembangunan Kependudukan di Indonesia selama ini telah 

diletakkan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang mencakup pembangunan Sumber Daya Manusia. Hal ini tiap 

tahun menjadi prioritas karena maju mundurnya suatu daerah atau 

berhasil tidaknya suatu daerah dikarenakan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan kompatibel. 

Melihat program yang ditawarkan adalah pengendalian kuantitas 

penduduk dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. 

Cakupannya adalah menciptakan masyarakat yang berkualitas dengan 

mewujudkan, keluarga sejahtera dengan penduduk seimbang sehingga 

angka kemiskinan dapat ditekan. 

Peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat ekonomi lemah dan 

masyarakat pra sejahtera menjadi sebuah tantangan yang harus 

mendapat jawaban dan prioritas utama karena keberhasilan suatu OPD 

dapat dilihat dari capaian kinerja yang menjadi prioritasnya. 

Urgensi dari renstra propinsi dan renstra kabupaten pada dasarnya 

adalah saling terkait, hal ini dikarenakan program dan kegiatan 

propinsi sebagian di arahkan untuk kabupaten. Sehingga kerjasama 

untuk pencapaian kinerja yang maksimal sangat dibutuhkan untuk 

mensukseskan program dan kegiatan yang ada. 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

 Pengembangan wilayah merupakan rangkaian upaya untuk mencapai 

suatu perkembangan yang diinginkan wilayah tersebut. Dalam 

pengembangan wilayah yang ingin dicapai keterpaduan dalam penggunaan 
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berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan 

nasional / wilayah suatu kesatuan wilayah. 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah adalah 

sumber daya terbatas, tetapi kebutuhan kita banyak oleh karena itu kita 

harus merencanakan ruang untuk mempertemukan kebutuhan dan 

keterbatasan. Dalam pengembangan wilayah, penataan ruang dapat 

memberikan intervensi untuk mengarahkan pengembangan wilayah sesuai / 

mendekati rencana yang diinginkan melalui rencana tata ruang. 

Kabupaten Banggai adalah daerah yang saat ini banyak dilirik oleh 

para investor, karena kekayaan alam yang dimiliki. Sehingga banyak 

pendatang yang tiap tahun meningkat jumlahnya. Percepatan pembangunan 

di Kabupaten Banggai meningkatkan lajunya peningkatan populasi tetapi 

tidak diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten. 

Penyebab terjadinya hal tersebut antara lain adalah, Pertama, rencana 

tata ruang kabupaten tidak disesuaikan dengan keadaan wilayah, social dan 

ekonomi. Kedua, penataan ruang saat ini masih banyak berupa Planning 

Paper ketimbang sebagai Planning Management. 

Oleh sebab itu diperlukan tindakan nyata dan berkelanjutan untuk 

menghadapi masalah yang ada. Efektivitas sebagai instrumen pengelolaan 

menuju pembangunan berkelanjutan, memberikan kesempatan untuk proses 

perencanaan pada tahap sangat awal sehingga dapat sepenuhnya 

memperkirakan penataan ruang wilayah yang potensial, termasuk yang 

bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik. 

3.5.Penentuan Isu - Isu Strategis 

Berdasarkan identifikasi dan telaah dokumen terkait, terdapat isu-isu 

strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain : 

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  
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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 

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  

 

Analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan 

menggunakan analisis SWOT (Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, 

Opportunities/peluang, dan Threats/tantangan). 
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Tabel. 3 

Analisis Faktor Internal dan Eksternal  

Faktor   

Eksternal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Internal 

 

Peluang (Opportunities) 

1. Dukungan pembiayaan 

pusat  

2. Sinergitas pelayanan 

dengan instansi terkait 

(POLRI, TNI, 

Kesehatan dan PKK, 

Dinas Sosial dan 

BPMD) 

3. Lembaga / instansi 

hukum  

4. Lembaga / Komisi 

Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) 

5. Masyarakat yang 

terlatih 

(Kader/PPKBD) 

6. Undang-undang No. 52 

Tahun 2009 tentang 

Perkembangan 

Kependudukan dan 

Pembangunan 

Keluarga  

7. Undang-undang 

Perlindungan Anak  

8. Adanya pendidikan 

dan pelatihan tehnis 

aparatur  

 

Tantangan (Threats)  

1. Kekerasan terhadap 

perempuan dan anak 

meningkat  

2. Adanya perdagangan 

orang / traficking  

3. Eksistensi kelembagaan 

pengarusutamaan 

gender masih kurang  

4. Peran bidan dan 

petugas lapangan KB 

belum optimal  

5. Komitmen dan 

dukungan stakeholder 

terhadap program KKB 

belum optimal  

6. Unmet Need masih 

cukup tinggi  

7. Masyarakat 

prasejahtera masih 

cukup tinggi  

Kekuatan (Strenght)  

1. Ketersediaan alokasi 

pembiayaan melalui 

pusat dan daerah  

2. Ketersediaan SDM / 

aparatur dengan 

pendidikan Strata 1 

3. Motivasi kerja aparatur 

efektif  

4. Kerjasama dengan 

pimpinan dalam 

organisasi / kantor baik  

5. Memiliki standar kerja  

6. Memiliki moralitas kerja 

yang baik  

 

Strategi (S-O) 

1. Meningkatkan 

sinergitas pelayanan 

dengan instansi 

terkait  

2. Meningkatkan 

pendidikan dan 

pelatihan bagi 

aparatur DP2KB-

P3A  

3. Meningkatkan 

sarana dan 

prasarana pelayanan 

baik KB maupun 

Pemberdayaan 

Strategi (S-T) 

1. Melakukan 

penyuluhan dan 

konseling terhadap 

masyarakat  

2. Membentuk 

kelembagaan 

pengarusutamaan 

gender 

3. Memberikan 

pelatihan bagi 

petugas dan kader  

4. Melakukan 

pertemuan tehnis / 

program KB dan 

pemberdayaan 



 61 PERUBAHAN RENSTRA DP2KBP3A KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 - 2021 

 

 

Kelemahan (Weakness) 

1. Pembiayaan baik pusat 

maupun daerah masih 

terbatas  

2. Petugas lapangan KB 

dibeberapa kecamatan 

dalam kabupaten masih 

sangat terbatas  

3. Keterbatasan 

pengetahuan baik 

program keluarga 

berencana maupun 

pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak  

4. Keterbatasan peralatan 

pendukung KB  

5. Keterbatasan operasional 

kendaraan pelayanan KB 

maupun penerangan KB 

6. Keterbatasan 

pengetahuan tentang 

pengelolaan perencanaan 

maupun keuangan 

 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak  

Strategi (O-W)  

1. Menambah petugas 

lini lapangan di 

kecamatan sesuai 

Undang-undang No. 

52 tahun 2010  

2. Meningkatkan peran 

PPKBD dan kader 

BKB  

3. Memberikan 

pembinaan tehnis 

bagi kader maupun 

PPKBD 

4. Memberikan jasa / 

honor bagi kader dan 

PPKBD  

5. Memberikan 

pelayanan KB 

maupun 

memberdayakan 

perempuan dan 

perlindungan anak 

secara optimal  

perempuan dan anak  

Strategi (W-T)  

1. Mengurangi ataupun 

membatasi 

ketidakadilan atas 

ekonomi bagi 

perempuan  

2. Mendorong 

masyarakat / PUS 

mengenal 

pemanfaatan alat 

kontrasepsi (Alkon) 

baik yang sederhana 

maupun modern  
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN  

 

 

 

 

 

4.1.TujuandanSasaranJangkaMenengahDinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Tujuan   dan   sasaran   pada   hakekatnya   merupakan   arahan   bagi 

pelaksanaan  setiap  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  organisasi  

dalam mendukung  pelaksanaan  visi  dan  misi pembangunan  daerah . 

a. Tujuan  

DP2KB-P3A Kabupaten Banggai mengharapkan segala 

permasalahan yang dihadapi dapat segera terpecahkan dan teratasi 

dengan baik sehingga pembangunan pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak dan keluarga berencanabenar-benar dapat tercapai 

sesuai dengan rencana artinya pembangunan tersebut benar-benar dapat 

dinikmati oleh semua masyarakat Kabupaten Banggai. 

Adapun harapan / tujuan yang hendak dicapai dalam periode 5 

tahun kedepan yakni : Meningkatkan pengendalian penduduk dan 

pemberdayaan perempuan & perlindungan anak. 

a. Sasaran  

Tujuan DP2KB-P3A Kabupaten Banggai tentunya mempunyai 

sasaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun sasaran yang 

dapat mendukung tujuan diatas yakni :Meningkatnya pengendalian 

penduduk dan pemberdayaan perempuan & perlindungan anak. 

Dalam perwujudan visi Bupati Banggaiyakni “Mewujudkan 

Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan 

Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”, dan Misi yang 

terkait dengan tugas pokok DP2KB-P3A Kabupaten Banggai adalah misi 

ke-6 yaitu : “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya 

saing Daerah”. Tujuan dan sasaran perangkat Daerah harus sesuai 

dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021. 

Tujuan RPJMD DP2KBP3A ialah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya 
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Manusia dengan Sasaran RPJMD ialah Meningkatkan Kualitas 

Pembangunan Manusia dan kemuadian tertuang dalam Renstra 

DP2KBP3A Kabupaten Banggai yakni Meningkatkanpengendalian 

penduduk dan pemberdayaan perempuan & perlindungan anak dengan 

sasaran Meningkatnya pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan 

Perempuan & Perlindungan Anak. 

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah DP2KB-P3A 

Kabupaten Banggai dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel 4.1.  
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN 

 

 

 

 

 

Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategis dan target indikator 

kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai 

Tahun 2016 – 2021, dirumuskan arah kebijakan dan strategi DP2KB-P3A 

sebagai berikut: 

A. Peningkatan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

dalamrangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta kesetaraan 

dankeadilan gender di berbagai bidang pembangunan  

Strategi yang ditempuh  yaitu meningkatkan kualitas keluarga dalam 

mewujudkan Kesetaraan Gender. 

B. Peningkatan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak 

kekerasan 

Strategi yang ditempuh  yaitu menguatkan sistem data dan informasi 

tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

C.  Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas 

untukmengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup  

Strategi yang ditempuh yaitu menyusun, mereview, mengharmonisasikan 

dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak 

anak serta melakukan kerjasama lintas sektor dalam penyusunan 

program, kegiatan dananggaran yang peduli anak  melalui pelembagaan 

kabupaten/kecamatan layak anak. 

D. Peningkatan pelayanan keluarga berencana 

Strategi yang ditempuh  yaitu meningkatkan pelayanan KB dengan 

penggunaan MKJP untuk mengurangi risiko drop out dan penggunaan 

non MKJP dengan memberikan informasi secaraberkesinambungan 

untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB. 
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E. Peningkatan kesehatan reproduksi remaja 

Strategi yang ditempuh yaitu meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, 

sosialisasi mengenai pentingnyaWajib Belajar 12 tahun dalam rangka 

pendewasaan usiaperkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB 

bagi pasanganusia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja. 

F. Peningkatan keluarga sejahtera 

Strategi yang ditempuh yaitu pembinaan ketahanan dan pemberdayaan 

keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka 

melestarikankesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada 

keluargacalon akseptor untuk ber-KB. 
 

Adapun Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan 

dan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai 

Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini : 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN 

KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

 

 

 

 

Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditentukan, maka 

dirumuskan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 

tahun sesuai dengan Renstra DP2KB-P3A yang sesuai dengan RPJMD 

Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Dinas P2KBP3A terdiri dari 2 urusan yaitu pertama 

Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kedua 

Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindingan Anak.  

Sejalan dengan RPJMD Tahun 2016 - 2021 program yang dilaksanakan 

oleh Dinas P2KBP3A dengan dua urusan pemerintahan yang dilaksanakan, 

adalah sebagai berikut : 

1. Program  keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan 

Perempuan 

2. Program  Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak 

3. Program  Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan 

4. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam 

pembangunan 

5. Program  Keluarga Berencana 

6. Program  Kesehatan Produksi Remaja 

7. Program  pelayanan kontrasepsi 

8. Program  Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR 

yang mandiri 

9. Program  Keluarga Sejahtera 

Rencana capaian program dan kegiatan DP2KB-P3A Tahun 2016 - 2021 

dapat dilihat pada 6.1 sebelum perubahan dan tabel 6.2 sesudah 

perubahanyakni: 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN 

BIDANG URUSAN 

   

 

 

 

 

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dapat diukur dengan standar indikator kinerja yang telah ditetapkan 

dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 , hal ini dapat 

dilihat pada tabel 7.1. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

 

 

 

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021 merupakan 

pedoman perencanaan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Banggai dalam menyusun program dan kegiatan dalam 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak selama lima tahun. 

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Banggai berisikan strategi, kebijakan, 

program dan kegiatan beserta penganggaran untuk mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan . 

Untuk melihat keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan 

sasaran telah ditetapkan melalui indikator kinerja utama dan indikator 

kinerja kuncikeberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan yang 

telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Banggai tergantung pada faktor – faktor kunci keberhasilan 

dan dukungan partisipasi masyarakat, sektor swasta dan lembaga 

pemerintah lain dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan pengendalian pembangunan. 

 

 

 

 


