
VISI :

MISI 1 :

Tujuan

1 Peningkatan Kualitas 

Kinerja dan tata kelola 

1 Penerapan system, proses 

dan prosedur kerja yang 

jelas, efektif, 

efisien,cepat,terukur, 

sederhana, transparan, 

parsipatif dan berbasis 

goverment

2 Meningkatkan  

akuntabilitas kinerja 

DP2KBP3A

1 Peningkatan implementasi 

sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah 

(SAKIP)

3 Meningkatkan kinerja/ 

kualitas perencanaan 

pembangunan, pengelolaan 

keuangan serta penelitian 

dan pengembangan daerah

1 Penyediaan data yang valid 

dan reliable untuk 

mendukung perencanaan 

pembangunan daerah

3 Peningkatan kompetensi 

profesionalitas, dan disiplin 

ASN serta budaya kerja

1 Penegakan dispilin ASN 

melalui penerapan reward 

dan funishment

MISI 6 :

Tujuan

Meningkatkan 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Pemberdayaan 

Perempuan & 

Perlindungan Anak

1 Meningkatkan kualitas 

keluarga dalam 

mewujudkan Kesetaraan

Gender

1 Peningkatan 

pengarustamaan gender 

dan pemberdayaan 

perempuan dalam

rangka meningkatkan 

kualitas hidup perempuan, 

serta kesetaraan dan

keadilan gender di berbagai 

bidang pembangunan

2 Menguatkan sistem data 

dan informasi tindak 

kekerasan terhadap 

perempuan dan anak

2 Peningkatan dan 

perlindungan perempuan 

dan anak dari tindak 

kekerasan 

3 Menyusun, mereview, 

mengharmonisasikan, dan 

mengkoordinasikan,

berbagai regulasi dan 

kebijakan pemenuhan hak 

anak serta melakukan 

kerjasama lintas sektor 

dalam penyusunan 

program, kegiatan dan

anggaran yang peduli anak  

melalui pelembagaan

kabupaten/ kecamatan 

layak anak

3 Peningkatan akses semua 

anak terhadap pelayanan 

yang berkualitas untuk

mengoptimalkan tumbuh 

kembang dan kelangsungan 

hidup

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pertanian 

dan kemaritiman berbasis kearifan lokal dan budaya 

Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang 

beribawa

Meningkatnya Tata 

Kelola DP2KBP3A yang 

baik, bersih dan 

akuntabel

Meningkatkan Tata 

Kelola DP2KBP3A 

yang baik, bersih 

dan akuntabel

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah

Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya 

Pengendalian Penduduk 

dan Pemberdayaan 

Perempuan & 

Perlindungan Anak



4 Meningkatkan pelayanan 

KB dengan penggunaan 

MKJP untuk mengurangi 

risiko

drop-out dan penggunaan 

non MKJP dengan 

memberikan informasi 

secara

berkesinambungan untuk 

keberlangsungan kesertaan 

ber-KB

4 Peningkatan pelayanan

keluarga berencana 

5 Meningkatkan pengetahuan 

dan pemahaman kesehatan 

reproduksi

bagi remaja melalui 

pendidikan, sosialisasi 

mengenai pentingnya

Wajib Belajar 12 tahun 

dalam rangka pendewasaan 

usia

perkawinan, dan 

peningkatan intensitas 

layanan KB bagi pasangan

usia muda guna mencegah 

kelahiran di usia remaja

5 Peningkatan

kesehatan reproduksi 

remaja

6 Pembinaan ketahanan dan 

pemberdayaan keluarga 

melalui

kelompok kegiatan bina 

keluarga dalam rangka 

melestarikan

kesertaan ber-KB dan 

memberikan pengaruh 

kepada keluarga

calon akseptor untuk ber-KB

6 Peningkatan keluarga 

sejahtera 

 


