BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 tahun 2005 tentang
Organisasi Perangkat Daerah telah dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Surabaya. Sejalan
dengan perkembangan organisasi maka Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan
Pemerintah No. 41 Tahun 2007 mengenai Organisasi Perangkat Daerah. Untuk
mengakomodir perubahan tersebut maka Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan
Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 8 Tahun 2008. Untuk kantor Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana terdapat penambahan satu
bidang baru yaitu bidang Ketahanan Ekonomi.
Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota
Surabaya terhadap pentingnya Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat Kota Surabaya sehingga berupaya dengan maksimal untuk
mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat serta lebih transparan dalam
menginformasikan kegiatan – kegiatan yang ada di Bapemas dan KB.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai bagian
dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan Keluarga Berencana perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang
sejalan dengan Rencana Program Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah
Kota Surabaya sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan.
Perubahan Renja memuat evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan
Triwulan II tahun berjalan, Perubahan Renja SKPD memuat perubahan rencana
program dan kegiatan pada Tribulan III dan IV. Dokumen perubahan Renja
merupakan sub sistem penting sebagai input dalam penyusunan program dan
penganggaran SKPD.
Kelembagaan :
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2005 dan disempurnakan
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dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008, mempunyai struktur organisasi
sebagai berikut :
1.

Kepala Badan

2.

Sekretaris
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan

3.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat
b. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

4.

Bidang Ketahanan Ekonomi
a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

5.

Bidang Pemberdayaan Perempuan
a. Sub Bidang Peran Aktif Perempuan
b. Sub Bidang Pembinaan Pemberdayaan Perempuan

6.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a. Sub Bidang Keluarga Berencana
b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera



Tugas dan fungsi
Berdasarkan Perwali Nomor 37 tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga

Berencana

pelaksanaan

mempunyai

kebijakan

daerah

tugas
yang

melaksanakan

bersifat

khusus,

penyusunan
yaitu

di

dan

bidang

pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana.
Untuk

menyelenggarakan

tugas

tersebut,

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :
a.

Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan
keluarga berencana

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat khusus, yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat
dan keluarga berencana

d.

Pengelolaan ketatausahaan
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e.

Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya untuk masing – masing bidang mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Sekretariat
Sekretariat

mempunyai

mengkoordinasikan

dan

tugas

merencanakan,

mengendalikan

kegiatan

melaksanakan,

administrasi

umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
 Tugas :


Pemrosesan administrasi perizinan/rekomendasi;



Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan
laporan badan;



Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;



Pengelolaan administrasi kepegawaian;



Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas,
kearsipan dan perpustakaan;



Pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;



Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;



Penilaian angka kredit jabatan fungsional;



Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan alokon.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 Tugas :


Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;



Penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat
skala kota;



Pelaksanaan

koordinasi

dan

fasilitasi

penguatan

kelembagaan

masyarakat skala kota;


Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota;



Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
penguatan kelembagaan masyarakat skala kota;



Pelaksanaan

koordinasi

dan

fasilitasi

pelaksanaan

pelatihan

masyarakat skala kota;


Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota;
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Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

pelatihan masyarakat skala kota;


Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen
pembangunan partisipatif masyarakat skala kota;



Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif
masyarakat skala kota;



Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala
kota;


Penyusunan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang
pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya
masyarakat skala kota;



Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan
budaya skala kota;



Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya
skala kota;



Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan
lembaga adat dan budaya skala kota;



Pelaksanaan

koordinasi

dan

fasilitasi

pelaksanaan

peningkatan

kesejahteraan sosial skala kota;


Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan
sosial skala kota;



Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

peningkatan kesejahteraan sosial skala kota;


Pelaksanaan

pelatihan/bimbingan

teknis,

penyebarluasan

dan

penerapan Teknologi Tepat Guna skala kota;


Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan
sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kota;



Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama
teknologi skala kota;



Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna
skala kota;



Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota;
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Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pemanfaatan

teknologi tepat guna skala kota;


Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi skala kota;



Pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan
dan keluarga miskin.

3. Bidang Ketahanan Ekonomi
 Tugas :


Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;



Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala
kota;



Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan
ekonomi penduduk miskin skala kota;



Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala
kota;



Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota;



Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan
usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota;



Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan
kelompok masyarakat skala kota;



Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat
skala kota;



Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan
lembaga keuangan mikro skala kota;



Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro skala kota;



Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pengembangan lembaga keuangan mikro skala kota;



Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi
dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota;



Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala
kota;
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Pembinaan

teknis

peningkatan

pengetahuan,

keterampilan,

kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan
keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota;


Pelaksanaan
kelompok

pendampingan/magang

Usaha

Peningkatan

bagi

para

Pendapatan

kader/anggota

Keluarga

Sejahtera

(UPPKS) skala kota;


Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan
manajemen serta pemasaran guna peningkatan Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota.

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan
 Tugas :


Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;



Pelaksanaan

koordinasi,

fasilitasi

dan

mediasi

pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender (PUG) skala kota;


Pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan
mekanisme

Pengarusutamaan

pemerintahan,

Pusat

Studi

Gender
Wanita,

(PUG)
lembaga

pada

lembaga

penelitian

dan

pengembangan, lembaga non pemerintah skala kota;


Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan
yang responsif gender skala kota;



Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
(PUG) skala kota;



Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif
gender, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengarusutamaan Gender (PUG) skala kota;



Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terkait dengan
bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan,
ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia dan politik skala kota;



Pelaksanaan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin
skala kota;



Penyelenggaraan

kebijakan

kota

peningkatan

kualitas

hidup

perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama
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dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi
Manusia, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota;


Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam
kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak
Asasi Manusia, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota;



Pelaksanaan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan

kualitas

hidup

perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan
Hak Asasi Manusia, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota;


Penyelenggaraan kebijakan kota perlindungan perempuan terutama
perlindungan terhadap kekerasan perempuan skala kota;



Pelaksanaan fasilitasi pengintegrasian kebijakan kota perlindungan
perempuan terutama perlindungan kekerasan terhadap perempuan
skala kota;



Pelaksanaan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan

perlindungan

perempuan terutama perlindungan kekerasan terhadap perempuan
skala kota;


Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan
anak skala kota;



Perumusan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan
anak skala kota;



Pengintegrasian

hak-hak

anak

dalam

kebijakan

dan

program

pembangunan skala kota.


Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan
anak skala kota;



Pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan
dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan
peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota;



Pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja
lembaga

masyarakat

dan

dunia

usaha

untuk

pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender (PUG), kesejahteraan dan perlindungan
anak skala kota;

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016
7



Pelaksanaan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan
rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender
(KKG) dan perlindungan anak skala kota;



Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan
anak skala kota dengan merujuk pada kebijakan nasional;



Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan
dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kota;



Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan
dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak;



Pelaksanaan

analisis,

pemanfaatan,

penyebarluasan

dan

pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, spesifik
perempuan dan anak skala kota;


Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan
dan sistem informasi gender dan anak skala kota;



Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kota;



Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan
perempuan skala kota;



Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan
skala kota;



Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

pemberdayaan perempuan skala kota;


Pelaksanaan

koordinasi

dan

fasilitasi

pelaksanaan

gerakan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) skala kota;


Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) skala kota;



Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) skala kota.

5. Bidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera
 Tugas :


Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;



Perumusan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana,
peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan
reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kota;
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Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana
dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan
Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan
masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan
anak skala kota;



Penyusunan bahan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan
Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan
Keluarga Berencana di rumah sakit skala kota;



Perumusan

perkiraan

sasaran

pelayanan

Keluarga

Berencana,

sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan
partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan
masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu,
bayi dan anak skala kota;


Penyerasian dan perumusan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan
Keluarga

Berencana

dan

kesehatan

reproduksi,

peningkatan

partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta
kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;


Pelaksanaan

jaminan

dan

pelayanan

Keluarga

Berencana,

peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan
reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;


Pemantauan tingkat drop out peserta Keluarga Berencana;



Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan
Keluarga Berencana dan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana;



Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana;



Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana
dan kesehatan reproduksi;



Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga
berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari
Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency
Syndromes (AIDS) dan Infeksi Menular Seksual (IMS);



Pembinaan penyuluh Keluarga Berencana;
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Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi
Keluarga Berencana pria dalam pelaksanaan program pelayanan
Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;



Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan
kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas
dan merata skala kota;



Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara
kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan
kelompok rentan skala kota;



Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi
peserta mandiri skala kota;



Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi
kesehatan reproduksi skala kota;



Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program
Keluarga Berencana;



Penyelenggaraan

dukungan

operasional

Kesehatan

Reproduksi

Remaja (KRR) skala kota.


Perumusan perkiraan sasaran pelayanan Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR) skala kota;



Penyerasian

dan

penyusunan

kriteria

serta

kelayakan

tempat

pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota;


Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
skala kota;



Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga
Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;



Penyusunan bahan penetapan fasilitas pelaksanaan Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR) baik antara sektor pemerintah dengan
sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;



Pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik antara sektor
pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat
(LSOM) skala kota;



Perumusan sasaran Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota;
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Perumusan prioritas kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
skala kota;



Pemanfaatan tenaga Sumber Daya Manusia pengelola, pendidik
sebaya dan konselor sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya
Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;



Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan
keluarga skala kota;



Penyerasian

penetapan

kriteria

pengembangan

ketahanan

dan

pemberdayaan keluarga skala kota;


Perumusan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga
Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kota



Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja
(BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) termasuk pendidikan pramelahirkan skala kota;



Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;



Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan
keluarga skala kota;



Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kota;



Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan
keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota;



Perumusan

perkiraan

sasaran

pengembangan

penguatan

pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala
kota;


Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan
fungsional penyuluh Keluarga Berencana;



Perumusan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat
Perkotaan (IMP) dalam program Keluarga Berencana nasional;



Penyusunan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh
Keluarga Berencana;



Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi
masyarakat program Keluarga Berencana nasional dalam rangka
kemandirian;
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Perumusan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program
Keluarga Berencana nasional;



Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam
mendukung program Keluarga Berencana nasional, termasuk jajaran
medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama;



Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh Keluarga
Berencana;



Penyediaan dukungan operasional penyuluh Keluarga Berencana;



Penyediaan dukungan operasional Institusi Masyarakat Perkotaan
(IMP) dalam program Keluarga Berencana nasional;



Pelaksanaan pembinaan teknis Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)
dalam program Keluarga Berencana nasional;



Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program
Keluarga Berencana nasional dalam rangka kemandirian;



Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program
Keluarga Berencana nasional di kota



Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian;



Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis
kota;



Pendayagunaan Sumber Daya Manusia program terlatih, serta
perencanaan dan penyiapan kompetensi Sumber Daya Manusia
program yang dibutuhkan kota;



Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program
peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia;



Penyelenggaraan operasional advokasi Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) skala kota;



Perumusan perkiraan sasaran advokasi dan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) skala kota;



Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) skala kota;



Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), serta
konseling program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR);

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016
12



Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketahanan dan
pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan
institusi program Keluarga Berencana;



Pemanfaatan

prototipe

program

Keluarga

Berencana/Kesehatan

Reproduksi (KR), Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), ketahanan
dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil
berkualitas.


Pelaksanaan promosi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk
pencegahan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno
Deficiency Syndromes (AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS), dan
bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya
(NAPZA) dan perlindungan hak-hak reproduksi;



Perumusan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro
kependudukan dan keluarga skala kota;



Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan
keluarga skala kota;



Perumusan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data
mikro kependudukan dan keluarga skala kota;



Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program
Keluarga Berencana nasional;



Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan
dan keluarga;

Perubahan Renja Bapemas dan KB disusun dengan maksud untuk
tercapaianya indicator program dan kegiatan yang telah ditetapkan Bapemas dan
KB pada tahun 2016.
Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Bapemas dan KB ini adalah
tersedianya arahan bagi unit kerja di Bapemas dan KB dalam menjawab berbagai
tuntutan dan kebutuhan yang akan dihadapi di tahun berjalan dimana memuat
kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan
target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan
dan yang tidak mengalami perubahan.
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Pada Bab ini, akan disajikan uraian kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota
surabaya tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan (2016). Evaluasi
Pelaksanaan kinerja ini dipergunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan
ataupun ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota surabaya.
Adapun hasil pelaksanaan kinerja dari masing-masing kegiatan sampai
dengan Triwulan II tahun berjalan (2016) adalah sebagai berikut :
I.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan
Anak
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan
perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hasil pelaksanaan masing-masing
kegiatan dari program ini sampai dengan Triwulan II tahun berjalan (2016) adalah
sebagai berikut:
a. Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender
Sumber data yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator output
pada Kegiatan ini adalah persentase keberhasilan pengembangan system
pendataan dinamika gender, Target indikator output Renja Tahun 2016
adalah 100% dan Realisasi indikator output Renja Tahun 2016 sampai
dengan Triwulan II adalah 0 Dokumen atau 0%.
b. Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak
Sumber data yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator output
pada Kegiatan ini adalah persentase keberhasilan fasilitasi pencapaian
indicator kota layak anak, Target indikator output Renja Tahun 2016 adalah
100%. Realisasi indikator output Renja Tahun 2016 sampai dengan Triwulan
II adalah 70,72%.
c. Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak
Sumber data yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator output
pada Kegiatan ini adalah persentase keberhasilan fasilitasi penanganan
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permasalahan perempuan dan anak. Target indikator output Renja Tahun
2016 adalah 100%. Realisasi indikator output Renja Tahun 2016 sampai
dengan Triwulan II adalah 49,94%.
d. Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarustamaan Gender
Sumber data yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator output
pada

Kegiatan

ini

adalah

persentase

keberhasilan

penguatan

dan

pengembangan jaringan pengarusutamaan gender. Target indikator output
Renja Tahun 2016 adalah 100%. Realisasi indikator output Renja Tahun 2016
sampai dengan Triwulan II adalah 27,77%.
II. Program Keluarga Berencana
Program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau
bagi masyarakat. Hasil pelaksanaan kegiatan dalam Program Penanganan
Bidang Kesehatan dan KB adalah :
a. Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana
Sumber data yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator output
pada Kegiatan ini adalah persentase keberhasilan fasilitasi masyarakat peduli
keluarga berencana. Target indikator output Renja Tahun 2016 adalah 100%.
Realisasi indikator output Renja Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II
adalah 33,15%.
b. Pembinaan Keluarga Berencana
Sumber data yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator output
pada Kegiatan ini adalah persentase keberhasilan pembinaan keluarga
berencana. Target indikator output Renja Tahun 2016 adalah 100%. Realisasi
indikator output Renja Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II adalah 47,87%.
c. Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin
Sumber data yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator output
pada Kegiatan ini adalah persentase keberhasilan penyediaan pelayanan KB
bagi keluarga miskin, Target indikator output Renja Tahun 2016 adalah 100%.
Realisasi indikator output Renja Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II
adalah 70.52%.
d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
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Sumber data yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator output
pada Kegiatan ini adalah persentase keberhasilan penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus
(DAK) Bidang Keluarga Berencana. Target indikator output Renja Tahun 2016
adalah 100%. Realisasi indikator output Renja Tahun 2016 sampai dengan
Triwulan II adalah 25,00%.
III. Program Bina Keluarga
Kegiatan yang

dilaksanakan dalam Program Bina Keluarga, yaitu

Pembinaan Ketahanan Keluarga dimana Sumber data yang digunakan untuk
mengukur pencapaian indikator output pada Kegiatan ini adalah persentase
keberhasilan pembinaan ketahanan keluarga, Target indikator output Renja
Tahun 2016 adalah 100%. Realisasi indikator output Renja Tahun 2016 sampai
dengan Triwulan II adalah 171,50%.
IV. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Kegiatan

yang

dilaksanakan

dalam

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, yaitu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat
dan Lembaga Kelurahan, dimana Sumber data yang digunakan untuk mengukur
pencapaian indikator output pada Kegiatan ini adalah persentase keberhasilan
pelatihan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kelurahan. Target indikator
output Renja Tahun 2016 adalah 100%. Realisasi indikator output Renja Tahun
2016 sampai dengan Triwulan II adalah adalah 16,37%.
V. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin
serta meringankan beban keluarga miskin Kota Surabaya dengan kegiatan pokok
: Pemberian bantuan kebutuhan dasar (raskin, pendidikan dan kesehatan),
pemberdayaan keluarga miskin serta perbaikan lingkungan pemukiman miskin.
Hasil pelaksanaan masing-masing kegiatan dari program ini sampai dengan
Triwulan II tahun berjalan (2016) adalah sebagai berikut:
a. Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Sumber data yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator output
pada Kegiatan ini adalah persentase keberhasilan pembinaan pemanfaatan
sumber daya alam. Target indikator output Renja Tahun 2016 adalah 100%.
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Realisasi indikator output Renja Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II
adalah 50%.
b. Bulan Bhakti Gotong Royong
Sumber data yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator output
pada Kegiatan ini adalah persentase keberhasilan bulan bhakti gotong
royong. Target indikator output Renja Tahun 2016 adalah 100%. Realisasi
indikator output Renja Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II adalah 80,26%.
c. Pemberdayaan Ekonomi
Sumber data yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator output
pada Kegiatan ini adalah persentase keberhasilan pemberdayaan ekonomi.
Target indikator output Renja Tahun 2016 adalah 100%. Realisasi indikator
output Renja Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II adalah 56,59%.
d. Dinamisasi Data Keluarga Miskin
Sumber data yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator output
pada Kegiatan ini adalah persentase keberhasilan dinamisasi data keluarga
miskin. Target indikator output Renja Tahun 2016 adalah 100%. Realisasi
indikator output Renja Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II adalah 0%.
e. Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin
Sumber data yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator output
pada Kegiatan ini adalah persentase keberhasilan fasilitasi pelaksanaan
program beras miskin. Target indikator output Renja Tahun 2016 adalah
100%. Realisasi indikator output Renja Tahun 2016 sampai dengan Triwulan
II adalah 76,15%.
f. Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro
Sumber data yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator output
pada Kegiatan ini adalah persentase keberhasilan fasilitasi pengembangan
hasil usaha ekonomi mikro. Target indikator output Renja Tahun 2016 adalah
100%. Realisasi indikator output Renja Tahun 2016 sampai dengan Triwulan
II adalah 50%.
g. Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Sumber data yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator output
pada Kegiatan ini adalah persentase keberhasilan fasilitasi program
penanggulangan kemiskinan. Target indikator output Renja Tahun 2016
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adalah 100%. Realisasi indikator output Renja Tahun 2016 sampai dengan
Triwulan II adalah 50%.
VI. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran. Adapun kegiatan dalam program tersebut berupa kegiatan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran. Sumber data yang digunakan untuk
mengukur pencapaian indikator output pada Kegiatan ini adalah persentase
keberhasilan penyediaan barang dan jasa perkantoran, Target indikator output
Renja Tahun 2016 adalah 100%. Realisasi indikator output Renja Tahun 2016
sampai dengan Triwulan II adalah 53,98%.
VII.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
aparatur. Adapun kegiatan dalam program tersebut berupa kegiatan Pengadaan
dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran. Sumber data yang
digunakan untuk mengukur pencapaian indikator output pada Kegiatan ini
adalah persentase keberhasilan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran. Target indikator output Renja Tahun 2016 adalah 100%.
Realisasi indikator output Renja Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II adalah
41,59%.
Evaluasi Pelaksanaan kinerja ini dipergunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan ataupun ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota surabaya. Dalam
rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana Kota surabaya harus mengidentifikasi faktor pendorong keberhasilan
kinerja, faktor penghambat pencapaian kinerja, tindak lanjut yang diperlukan dalam
tribulan berikutnya. Hasil indentifikasi yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota surabaya faktor pendorong keberhasilan
kinerja adalah ketersediaan dana tepat waktu, faktor penghambat pencapaian
kinerja adalah banyak kegiatan yang akan di realisasikan pada semester 2 sehingga
penyerapan anggaran pada semester 1 masih rendah. Tindak lanjut yang diperlukan
dalam triwulan berikutnya adalah identifikasi hambatan yang mungkin akan terjadi.
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BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
Program-program untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2016 mengacu kepada
program-program yang ada di Permendagri nomor 59 tahun 2007. Adapun rencana
program dan kegiatan dalam perubahan Renja yang dilakukan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
I.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan
Anak
Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagai berikut :
a.

Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender


Kelompok Sasaran : Gakin, Bayi, Lansia, Anak-Anak, Pelajar, PNS



Lokasi : Bapemas dan KB Kota Surabaya



Target Capaian Kinerja : 100%



Pagu Indikatif sebelum perubahan: 574.696.290



Pagu Indikatif setelah perubahan: 518.051.090



Alasan: Efisiensi narsum praktisi dan eselon 4 dihapus, menggunakan
narsum eselon 2 dan setingkat staf

b.

Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak


Kelompok Sasaran : masyarakat kota surabaya, anak-anak, Pelajar



Lokasi : ruangan indoor dan outdoor dalam lingkup kota surabaya ,
sekolah-sekolah yang ada di kota surabaya



Target Capaian Kinerja : 100%



Pagu Indikatif sebelum perubahan : 1.341.650.743



Pagu Indikatif setelah perubahan : 1.422.169.144



Alasan: Penyesuaian kegiatan kampunge arek suroboyo dan renovasi
rumah sahabat anak
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c.

Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak


Kelompok Sasaran : relawan masyarakat tingkat kecamatan dan
kelurahan, Lansia, anak-anak, pelajar, PNS, perempuan, anak, pelajar,
dan masyarakat yang menjadi korban kekerasan dan trafiking

d.



Lokasi : Bapemas dan KB, 154 kelurahan di kota Surabaya , PPTP2A



Target Capaian Kinerja : 100%



Pagu Indikatif sebelum perubahan : 1.679.748.851



Pagu Indikatif setelah perubahan : 1.750.538.898



Alasan: Penyesuaian operasionalisasi shelter PPTP2A

Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender


Kelompok Sasaran : Gakin, Bayi, Lansia, Anak-Anak, Pelajar, PNS, "SKPD dan masyarakat peduli gender LSM -akademisi -Dunia Usaha",
PNS (staf perencana), organisasi peduli perempuan dan anak,
Masyarakat di tingkat kecamatan (jajaran muspika, aparat, dll)

II.



Lokasi : Bapemas dan KB



Target Capaian Kinerja : 100%



Pagu Indikatif sebelum perubahan : 1.321.408.590



Pagu Indikatif setelah perubahan: 1.319.007.220



Alasan: Efisiensi kebutuhan kegiatan lomba hari anti kekerasan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, sebagai berikut :
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran


Kelompok Sasaran : PNS



Lokasi : Kantor Bapemas dan Kb Kota Surabaya Jl, Nginden Permata
No. 1

III.



Target Capaian Kinerja : 100%



Pagu Indikatif sebelum perubahan : 3.176.056.138



Pagu Indikatif setelah perubahan : 3.032.072.996



Alasan: Penambahan gaji tenaga OS bulan Desember

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, sebagai berikut :
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Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran


Kelompok Sasaran : Gedung Kantor Bapemas dan KB Kota Surabaya,
Kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat di Bapemas dan KB
Kota Surabaya, Peralatan Gedung kantor Bapemas dan KB Kota
Surabaya



Lokasi : Kantor Bapemas dan Kb Kota Surabaya Jl, Nginden Permata
No. 1

IV.



Target Capaian Kinerja : 100%



Pagu Indikatif sebelum perubahan : 3.543.574.190



Pagu Indikatif setelah perubahan : 3.444.265.284



Alasan: Penyesuaian harga BBM Non Subsidi

Program Keluarga Berencana
Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Keluarga Berencana,
sebagai berikut :
a.

Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana


Kelompok Sasaran : Kader IMP, Pelajar



Lokasi : Di wilayah Kecamatan masing-masing, Area Terbuka
representatif (GOR, Kebun bibit Wonorejo, dsb)



Target Capaian Kinerja : 100%



Pagu Indikatif sebelum perubahan : 1.427.162.610



Pagu Indikatif setelah perubahan : 1.389.511.880



Alasan: Jumlah peserta kegiatan Saka Kencanayang dikirimkuwaran
(kwartir ranting) berkurang

b.

Pembinaan Keluarga Berencana


Kelompok Sasaran : Pasangan Usia Subur berjenis kelamin Laki-laki,
Lembaga Masyarakat Tk RW Kota Surabaya, PNS, Mitra Kerja KKBPK



Lokasi : Aula Bapemas KB, Lembaga masyarakat yang ditunjuk
Kelurahan, Gedung Pertemuan pemerintah, Ruang terbuka dan gedung
Pertemuan Pemerintahan



Target Capaian Kinerja : 100%



Pagu Indikatif sebelum perubahan : 602.305.150



Pagu Indikatif setelah perubahan : 582.623.980
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Alasan : Efisiensi pada belanja sewa sound system, meja kursi, taman,
backdrop untuk Rakerda KB. Target dari 4500 menjadi 4000

c.

Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin


Kelompok Sasaran : seluruh elemen Pasangan Usia Subur



Lokasi : faskes dan mitra pelayanan KB di Kota Surabaya



Target Capaian Kinerja : 100%



Pagu Indikatif sebelum perubahan : 909.605.722



Pagu Indikatif setelah perubahan: 904.717.256



Alasan : Tenaga operasional yang semula 2 orang terealisasi 1 orang
karena pengadaan mobil box tidak diperkenankan di juknis BOKB

d.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang Disediakan Melalui
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana

V.



Kelompok Sasaran : Akseptor dan Faskes



Lokasi : Bapemas dan KB Kota surabaya



Target Capaian Kinerja : 100%



Pagu Indikatif sebelum perubahan : 683.318.000



Pagu Indikatif setelah perubahan : 620.708.000



Alasan : sisa lelang

Program Bina Keluarga
Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Bina Keluarga, sebagai
berikut :
Pembinaan Ketahanan Keluarga


Kelompok Sasaran : Kader Tribina



Lokasi : Wilayah Kecamatan Masing - masing



Target Capaian Kinerja : 100%



Pagu Indikatif sebelum perubahan : 650.884.360



Pagu Indikatif setelah perubahan : 620.110.260



Alasan : Honor Pembina II tidak terealisasi penuh karena definitive
bulan Maret. Efisiensi belanja sewa sound system dan meja pada
kegiatan tribina. Rasionalisasi petugas kebersihan menyesuaikan
jadwal.
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VI.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Kegiatan

yang

akan

dilaksanakan

dalam

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut :
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan


Kelompok Sasaran : Seluruh Masyarakat Kota Surabaya yang memiliki
Identitas Penduduk Kota Surabaya dibuktikan dengan KSK dan KTP
serta memiliki keinginan untuk menjadi relawan sebagai Kader
Pemberdayaan Masyarakat dan selanjutnya dittetapkan melalui Surat
Keputusan Lurah, Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Pengurus
LKMK yang ditetapkan dalam SK Lurah yang berpedoman pada
Peraturan Daerah Kota



Lokasi : 154 kelurahan, Pembinaan dan Pendampingan Lembaga
Kelurahan dilakukan di seluruh Kota Surabaya mulai tingkat Kelurahan,
Kecamatan dan Kota



Target Capaian Kinerja : 100%



Pagu Indikatif sebelum perubahan : 607.116.510



Pagu Indikatif setelah perubahan: 653.204.560



Alasan

:

Digunakan

untuk

membuat

Aplikasi

Kinerja

Kader

Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan pendamping KPM kepada KSM
Tk. Kecmatan
VII. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat, sebagai berikut :
a.

Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam


Kelompok Sasaran :

Masyarakat yang tinggal di wilayah dengan

potensi sumber daya alam, Masyarakat luas yang memiliki kreativitas
menciptakan Alat/Teknologi Tepat Guna sebagai bentuk dukungan
Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Pembangunan Ekonomi
Rakyat dan untuk merangsang tumbuhnya usaha kreatif dalam
menciptakan Teknologi Tepat Guna untuk mendukung pengembangan
Usaha Koperasi, usaha mikro dan usaha kecil di Kota Surabaya


Lokasi : Kecamatan



Target Capaian Kinerja : 100%
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Pagu Indikatif sebelum perubahan : 439.813.720



Pagu Indikatif setelah perubahan: 389.079.520



Alasan : Kegiatan dilaksanakan dalam berkelompok lebih besar
sehingga mengurangi lokasi pelatihan

b.

Bulan Bhakti Gotong Royong


Kelompok Sasaran :

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, untuk

dinilai seberapa besar peran Lembaga Kemasyarakatan dalam
melaksanakan pembangunan secara bergotong royong; 2. Kota, untuk
dinilai seberapa besar program/kegiatan di Kota dalam mendukung
pelaksanaan

pembangunan

secara

partisipatif,

Pelaksanaan

Pencanangan Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan di Kelurahan
Pemenang Lomba Pelaksana

Gotong Royong Terbaik dengan

melibatkan seluruh Unsur SKPD Pemerintah Kota Surabaya, Unsur
DPRD, Unsur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Surabaya dan Unsur
Masyarakat serta Lembaga Masyarakat.


Lokasi : Kelurahan, Kelurahan Pemenang Pelaksana Gotong Royong
Terbaik Tingkat Kota yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai
perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan



Target Capaian Kinerja : 100%



Pagu Indikatif sebelum perubahan : 606.993.190



Pagu Indikatif setelah perubahan : 591.537.810



Alasan

:

Penggunaan

anggaran

untuk

fasilitas

perlengkapan

pelaksanaan pencanangan BBGRM sudah dipenuhi oleh SKPD terkait
c.

Pemberdayaan Ekonomi


Kelompok Sasaran : Gakin, PMKS



Lokasi : Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan tersebar dibeberapa
tempat di seluruh wilayah Kota Surabaya, Jalan Klakah Rejo RT.
002/RW. 002 Kel.Kandangan Kec.Benowo, 21 Kecamatan 26 kelurahan



Target Capaian Kinerja : 100%



Pagu Indikatif sebelum perubahan : 3.979.405.868



Pagu Indikatif setelah perubahan : 2.449.473.067



Alasan : Perubahan target, metode dan pola pelatihan
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d.

Dinamisasi Data Keluarga Miskin


Kelompok Sasaran :

Seluruh Masyarakat Kota Surabaya yang

terindikasi miskin dan sudah tercatat dalam Dinas Kependudukan Kota
Surabaya dibuktikan dengan Kepemilikan KSK dan KTP Kota
Surabaya, Gakin


Lokasi : Seluruh wilayah Kota Surabaya mulai dari Tingkat RT, RW,
Kelurahan, Kecamatan daan Kota



Target Capaian Kinerja : 100%



Pagu Indikatif sebelum perubahan : 1.678.673.740



Pagu Indikatif setelah perubahan : 639.413.140



Alasan : Tidak dilaksanakan Sosialisasi dan pelatihan pemutakhiran
data di tingkat kelurahan

e.

Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin


Kelompok Sasaran : Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat yang
telah ditetapkan dari data TNP2K dan untuk selanjutnya telah
diverifikasi melalui Muskel di tingkat Kelurahan, Seluruh Tikor Raskin
Kota Surabaya, yang terdiri dari : Tim Koordinasi Raskin Kota Surabaya
Tahun 2016 terdiri dari :SKPD : 20 SKPD; Kecamatan : 31 Kecamatan;
Kelurahan : 154 Kelurahan; TKSK : 31 orang; Total = 236



Lokasi : Seluruh Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Surabaya, Seluruh
Titik Distribusi Raskin di Kota Surabaya;Gudang Perum BULOG
Subdivre Surabaya Utara, Gedung Wanita Surabaya dan/atau Ruang
Sawunggaling lantai 6-Pemkot Surabaya



Target Capaian Kinerja : 100%



Pagu Indikatif sebelum perubahan : 461.412.791



Pagu Indikatif setelah perubahan : 507.575.776



Alasan : Cetak buku yang semula satu jenis menjadi 3 jenis (pedum
raskin, juknis raskin dan profil raskin)

f.

Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro


Kelompok Sasaran : UKM kelompok usaha binaan Dekranasda Kota
Surabaya, Kelompok usaha binaan Bapemas dan KB Kota Surabaya,
Kelompok usaha binaan Bapemas dan KB
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Lokasi : Lokasi pameran : di Surabaya, Jakarta dan Luar Pulau Jawa
dan BaliLokasi sewa stand : di Royal Plasa, Kecamatan, Pameran :
mengikuti pameran di Surabaya dan di Jawa TimurPekan Kreatif
Srikandi : di Taman Bungkul



Target Capaian Kinerja : 100%



Pagu Indikatif sebelum perubahan : 2.476.999.678



Pagu Indikatif setelah perubahan : 2.409.369.388



Alasan : Perjalanan dinas Eselon II tidak terealisasi karena ijin tidak
turun

g.

Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan


Kelompok Sasaran :
Pemerintah

yang

Lembaga Non Pemerintah; Lembaga Non

dapat

mengikuti

lomba

adalah

organisasi

kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan atau
orporasi bisnis yang berdomisili di wilayah Kota Surabaya dan memiliki
komitmen, kepedulian, reputasi dan kontribusi nyata dalam usaha
penanggulangan kemiskin 2.Perorangan Unsur perorangan yang dapat
mengikuti perlombaan adalah tokoh dan penggerak yang telah
menunjukkan komitmen, reputasi, kepedulian dan kontribusi nyata
dalamprogram penanggulangan ke miskinan bagi suatu komunitas
masyarakat miskin di wilayah kecamatan


Lokasi : Lokasi pameran : Bapemas dan KB Kota Surabaya



Target Capaian Kinerja : 100%



Pagu Indikatif sebelum perubahan : 560.133.382



Pagu Indikatif : 389.297.732



Alasan : 1. Pelaksanaan lomba pro poor award/karya penanggulangan
kemiskinan Tahun 2016 tidak dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Timur.
2.PNPM/P2KP menjadi KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) hingga saat ini
belum ada petunjuk teknis pembagian tugas/sinergi dengan Pemerintah
Kota Surabaya.
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BAB IV
PENUTUP

Memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata
Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, Maka Kepala SKPD menyampaikan perubahan Renja SKPD
Kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota sebagai bahan masukan
penyusunan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Perubahan Renja SKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai acuan
baik bagi Rencana Anggaran dan Kegiatan bagi SKPD guna mencapai dan
mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditentukan sesuai dengan visi dan misi Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
Perubahan

Renja

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Keluarga

Berencana, disusun sebagai upaya untuk mencapai visi misi SKPD yang telah
disinkronkan dengan tujuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana selama kurun waktu ½ tahun mendatang (tahun berjalan)

sebagai

bentuk tuntutan dan kebutuhan yang akan dihadapi dimana perubahan tersebut
memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternative, penambahan atau
pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang
mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan
Penyusunan Perubahan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana tahun 2016 ini akan menjadi
pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai kewenangan yang telah
dilimpahkan kepada SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana. Pedoman dan arahan dimaksud adalah untuk mendukung tercapaianya
tujuan pembangunan Sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Maka dibutuhkan
peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan
dan mengevaluasinya, serta kerjasama yang intensif antara SKPD dilingkungan
Pemerintah Kota Surabaya
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016
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BAB IV
PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana Kota Surabaya Tahun 2016.
Diharapkan, dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (Renja SKPD) Tahun
2016 ini dapat

mencapai hasil yang diinginkan sehingga berdampak pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya

Surabaya,

2016

KEPALA BADAN,

Dra. Nanis Chairani, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630519 198903 2 003
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