BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan
Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota
Surabaya

terhadap

pentingnya

Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan
penduduk dan peningkatan kualitas kehidupan keluarga masyarakat Kota Surabaya.
Dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara lebih transparan
dengan menginformasikan program dan kegiatan yang ada di Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
Dinas

Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai
kewenangan di bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak perlu menyusun rencana strategis yang sejalan dengan Rencana
Program Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Kota Surabaya sebagai
landasan dalam melaksanakan kegiatan.

 Kelembagaan
Dinas

Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor
14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Surabaya,

Dinas Pengendalian

Penduduk, Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai struktur organisasi
sebagai berikut :
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1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi:
a. Seksi Pembinaan Pemberdayaan Perempuan;
b. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peran Aktif Perempuan.
4. Bidang Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
b. Seksi Ketahanan Keluarga.
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi:
a. Seksi Keluarga Berencana;
b. Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi,
Edukasi (KIE);
6. Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak,
membawahi:
a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
b. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

 Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Surabaya.

Uraian

Tugas

Dinas

Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya memiliki tugas melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
Sedangkan

fungsi

Dinas

Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
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c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

Dinas

Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas dibantu oleh 1
Sekretariat dan 4 Bidang dengan rincian sebagai berikut :
I. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di
bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan
rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan
kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan
dan

pengendalian,

melaksanakan

evaluasi

dan

pelaporan,

dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya
Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai
berikut :
1.I. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran
dan perundang-undangan;
1.II. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan
administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
1.III.

pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

1.IV.

pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

1.V.pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
1.VI.

pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan

masyarakat, dan protokol;
1.VII.

pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

1.VIII.

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

1.IX.

pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

1.X.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas;
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1.XI.

pelaksanaan pelaporan indikator kinerja Sekretariat yang

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
1.XII.

pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
1.XIII.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai tugas dan fungsinya.
II. Bidang Pemberdayaan Perempuan
Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan yang meliputi
menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain,

melaksanakan

pengawasan

dan

pengendalian,

melaksanakan

evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugasnya,

Bidang

Pemberdayaan

Perempuan

mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi
sesuai bidangnya;
b. pelaksanaan

perumusan

kebijakan

teknis

bidang

pemberdayaan

perempuan;
c. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang
pemberdayaan perempuan;
d. pelaksanaan

koordinasi,

sinkronisasi

dan

fasilitasi

bidang

pemberdayaan perempuan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan
perempuan;
f. pelaksanaan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka
peningkatan pemberdayaan perempuan;
g. pelaksanaan pendalaman dan penjangkauan permasalah perempuan
dalam rangka pemberdayaan perempuan;
h. pelaksanaan

pemetaan

terkait

pemberdayaan

perempuan,

Pengarusutamaan Gender dan peran aktif perempuan;
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i. pelaksanaan

analisis

dalam

upaya

penguatan

pemberdayaan

perempuan;
j. pelaksanaan penyusunan pedoman dan pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender dan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya,
politik, hukum dan lingkungan hidup;
k. pelaksanaan

penyiapan

pedoman

teknis

dan

program

Pengarusutamaan Gender dan peran aktif perempuan;
l. pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi
tentang Pengarusutamaan Gender dan peran aktif perempuan;
m.pelaksanaan fasilitasi jejaring Pengarusutamaan Gender dan peran aktif
perempuan;
n. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja Bidang yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
III.Bidang Kesejahteraan Keluarga
Bidang Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang Kesejahteraan Keluarga yang meliputi menyusun
dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan
koordinasi

dan

kerjasama

dengan

lembaga

dan

instansi

lain,

melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi
dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk

melaksanakan

tugasnya,

Bidang

Kesejahteraan

Keluarga

mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi
sesuai bidangnya;
b. pelaksanaan supervisi, konsultasi dan/atau pembinaan di bidang
kesejahteraan keluarga;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan/atau pelaporan penyelenggaraan
tugas di bidang kesejahteraan keluarga;
d. pelaksanaan

konsultasi,

koordinasi,

fasilitasi,

penyelenggaraan,

pengembangan produksi dan promosi hasil usaha keluarga;
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e. pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan dan/atau
keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha;
f. pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas manajemen dan promosi
usaha di bidang kesejahteraan keluarga;
g. pelaksanaan penyusunan rencana program, petunjuk pelaksanaan
dan/atau petunjuk teknis bidang kesejahteraan keluarga;
h. pelaksanaan rencana program dan/atau petunjuk teknis dan/atau
bimbingan teknis pemberdayaan ekonomi keluarga;
i. pelaksanaan peningkatan sumber daya ekonomi keluarga;
j. pelaksanaan

norma,

standar,

program

dan

kriteria

(NSPK)

pemberdayaan ekonomi keluarga;
k. pelaksanaan penyusunan pedoman, analisis, koordinasi, sinkronisasi,
kerjasama, fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga;
l. penyiapan

bahan,

sarana

dan/atau

prasarana

dalam

upaya

dalam

upaya

pemberdayaan ekonomi keluarga;
m.pelaksanaan

konsultasi,

fasilitasi,

promosi

usaha

pemberdayaan ekonomi keluarga;
n. penyiapan bahan/ sarana/ prasarana dan fasilitasi usaha keluarga;
o. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang
ketahanan keluarga melalui usaha keluarga;
p. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, pelaksanaan kebijakan
teknis, bimbingan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK)
serta

pemantauan,

pengendalian

dan/atau

evaluasi

bidang

kesejahteraan keluarga;
q. penyiapan dan pelaksanaan pengembangan, penyebarluasan informasi,
edukasi bidang kesejahteraan keluarga;
r. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita,
pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan;
s. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja Bidang yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
t. pelaksaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
IV.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi menyusun dan
melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan
koordinasi

dan

kerjasama

dengan

lembaga

dan

instansi

lain,

melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi
dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi
sesuai bidangnya;
b. perumuskan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana;
c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana;
d. pelaksanaan

norma,

standar

prosedur

dan

kriteria

dibidang

pengendalian penduduk, sistem informasi dan keluarga Keluarga
Berencana ;
e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan ditingkat kota;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;
g. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;
h. pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/ efek samping dan
kegagalan ber-Keluarga Berencana ;
i. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana;
j. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber- Keluarga Berencana;
k. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah
dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
l. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk
di kota;
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m.pelaksanaan pendampingan program peningkatan kesertaan berKeluarga Berencana;
n. pelaksanaan fasilitasi program pembinaan dan peningkatan kesertaan
ber-Keluarga Berencana;
o. pembinaan, pendampingan, dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
pelayanan Keluarga Berencana;
p. pembinaan dan pembimbingan dibidang advokasi dan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE);
q. pembinaan

dan

pembimbingan

hubungan

antar

lembaga

dan

pembinaan lini lapangan;
r. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria
hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan;
s. pemantauan dan evaluasi hubungan antar lembaga dan pembinaan lini
lapangan;
t. pembinaan,

pembimbingan,

sinkronisasi

kebijakan

pengendalian

penduduk di tingkat Kota;
u. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan
keluarga berencana;
v. pelaksanaan

penerimaan,

penyimpanan,

pengendalian

dan

pendistribusian alat obat kontrasepsi di kota;
w. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja Bidang yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
x. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
V. Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak
Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak yang
meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk
teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan
evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengarusutamaan Hak Anak,
Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi
sesuai bidangnya;
b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan
hak anak, perlindungan perempuan dan anak;
c. pelaksanaan

sinkronisasi

dan

kegiatan

jaringan

perlindungan

perempuan, perlindungan anak dan pengarusutamaan hak anak;
d. pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

Bidang

Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak;
e. penyiapan bahan upaya perlindungan perempuan dan anak;
f. pelaksanaan penjangkauan permasalahan perempuan dan anak;
g. pelaksanaan pendampingan bagi korban perempuan dan anak yang
mengalami permasalahan;
h. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Hak Anak,
Perlindungan Perempuan dan Anak;
i. pelaksanaan

koordinasi,

sinkronisasi

dan

fasilitasi

di

Bidang

Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak;
j. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup anak;
k. pelaksanaan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi
tentang Pengarusutamaan Hak Anak;
l. pelaksanaan fasilitasi jejaring pemenuhan hak anak;
m.pelaksanaan perwujudan keserasian kebijakan di berbagai bidang
pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2017
Pada Bab ini, akan disajikan uraian kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota surabaya tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun
berjalan (2017). 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

Dinas

Pengendalian

Penduduk

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Kota surabaya.
Adapun hasil pelaksanaan kinerja dari masing-masing kegiatan pada Dinas
Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
surabaya tahun n-1 (Tahun 2016) adalah sebagai berikut:
I.

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Program ini memiliki indikator kinerja persentase terfasilitasinya kegiatan
keagamaan

dan

nilai-nilai

kepahlawanan.

Kegiatan

yang

mendukung

pencapaian dari program ini adalah kegiatan Pelatihan pemberdayaan
masyarakat dan lembaga kelurahan, dengan indikator kinerja persentase
keberhasilan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kelurahan,
target kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 97% dengan tingkat
realisasi 97%, serta realisasi anggaran sebesar 91,30%.
II. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan
anak
Program ini memiliki indikator kinerja persentase indikator kota layak anak (KLA)
yang terpenuhi, persentase indikator pengarusutamaan gender (PUG) yang
terpenuhi, persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani.
Kegiatan yang mendukung pencapaian dari program ini terdiri dari:
a. Pengembangan sistem pendataan dinamika gender, dengan Indikator

kinerja

persentase keberhasilan pengembangan sistem pendataan

dinamika gender, target kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja
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sebesar 100% dengan tingkat realisasi 100%, serta realisasi anggaran
sebesar 92,02%.
b. Fasilitasi pencapaian indikator Kota Layak Anak , dengan Indikator kinerja

persentase keberhasilan Fasilitasi pencapaian indikator Kota Layak Anak,
target kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100% dengan
tingkat realisasi 100%, serta realisasi anggaran sebesar 90,87%.
c. Fasilitasi penanganan permasalahan perempuan dan anak, dengan

Indikator

kinerja

persentase

keberhasilan

Fasilitasi

penanganan

permasalahan perempuan dan anak, target kinerja sebesar 100% dan
realisasi kinerja sebesar 93% dengan tingkat realisasi 93%, serta realisasi
anggaran sebesar 88,91%.
d. Penguatan

dan pengembangan jaringan pengarusutamaan gender,

dengan Indikator kinerja

persentase keberhasilan Penguatan dan

pengembangan jaringan pengarusutamaan gender, target kinerja sebesar
100% dan realisasi kinerja sebesar 98% dengan tingkat realisasi 98%,
serta realisasi anggaran sebesar 84,45%.
III. Program keluarga berencana

Program ini memiliki indikator kinerja persentase pasangan usia suburyang berKB aktif. Kegiatan yang mendukung pencapaian dari program ini terdiri dari:
a. Fasilitasi masyarakat peduli keluarga berencana, dengan Indikator kinerja

persentase keberhasilan Fasilitasi masyarakat peduli keluarga berencana,
target kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 98% dengan
tingkat realisasi 98%, serta realisasi anggaran sebesar 99,40%.
b. Pembinaan keluarga berencana, dengan Indikator kinerja persentase

keberhasilan Pembinaan keluarga berencana, target kinerja sebesar
100% dan realisasi kinerja sebesar 96% dengan tingkat realisasi 96%,
serta realisasi anggaran sebesar 91,81%.
c. Penyediaan pelayanan KB bagi keluarga miskin, dengan Indikator kinerja

persentase keberhasilan Penyediaan pelayanan KB bagi keluarga miskin,
target kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 112% dengan
tingkat realisasi 112%, serta realisasi anggaran sebesar 96,83%.
d. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Keluarga Berencana, dengan
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Indikator kinerja persentase keberhasilan Penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus
(DAK) bidang Keluarga Berencana, target kinerja sebesar 100% dan
realisasi kinerja sebesar 25% dengan tingkat realisasi 25%, serta realisasi
anggaran sebesar 72,38%.
IV. Program Bina Keluarga

Program ini memiliki indikator kinerja persentase Kelompok Bina Keluarga Balita
(BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif.
Kegiatan yang mendukung pencapaian dari program ini adalah kegiatan
Pembinaan

ketahanan

keluarga,

dengan

indikator

kinerja

persentase

keberhasilan Pembinaan ketahanan keluarga, target kinerja sebesar 100% dan
realisasi kinerja sebesar 133% dengan tingkat realisasi 133%, serta realisasi
anggaran sebesar 95,43%.
V.

Program peningkatan keberdayaan masyarakat
Program ini memiliki indikator kinerja Persentase Kelompok Usaha Ekonomi
Masyarakat (UEM) yang berdaya, Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data
Keluarga Miskin. Kegiatan yang mendukung pencapaian dari program ini terdiri
dari:
a. Pembinaan pemanfaatan sumber daya alam, dengan indikator kinerja

Persentase keberhasilan Pembinaan pemanfaatan sumber daya alam,
target kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100% dengan
tingkat realisasi 100%, serta realisasi anggaran sebesar 70,09%.
b. Bulan bhakti gotong royong, dengan Indikator kinerja

Persentase

keberhasilan Bulan bhakti gotong royong, target kinerja sebesar 100% dan
realisasi kinerja sebesar 99% dengan tingkat realisasi 99%, serta realisasi
anggaran sebesar 95,33%.
c. Pemberdayaan

ekonomi,

dengan

Indikator

kinerja

Persentase

keberhasilan Pemberdayaan ekonomi, target kinerja tahun 2016 adalah
100% dan realisasi kinerja sebesar 106% dengan tingkat realisasi 106%,
serta realisasi anggaran sebesar 75,71%.
d. Dinamisasi data keluarga miskin, dengan indikator kinerja persentase

keberhasilan Dinamisasi data keluarga miskin, target kinerja sebesar
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100% dan realisasi kinerja sebesar 101% dengan tingkat realisasi 101%,
serta realisasi anggaran sebesar 86,49%.
e. Fasilitasi pelaksanaan program beras miskin, dengan indikator kinerja

Persentase keberhasilan Fasilitasi pelaksanaan program beras miskin,
target kinerja sebesar 100%, dan realisasi kinerja sebesar 112% dengan
tingkat realisasi 112%, serta realisasi anggaran sebesar 93,55%.
f.

Fasilitasi pemgembangan hasil usaha ekonomi mikro, dengan indikator
kinerja Persentase keberhasilan Fasilitasi pemgembangan hasil usaha
ekonomi mikro, target kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar
100% dengan tingkat realisasi 100%, serta realisasi anggaran sebesar
86,38%.

g. Fasilitasi program penanggulangan kemiskinan, dengan indikator kinerja

Persentase keberhasilan Fasilitasi program penanggulangan kemiskinan,
target kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100% dengan
tingkat realisasi 100%, serta realisasi anggaran sebesar 79,98%.
VI. Program pelayanan administrasi perkantoran
Program ini memiliki indikator kinerja Indeks kepuasan karyawan terhadap
program pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan yang mendukung
pencapaian dari program ini adalah kegiatan penyediaan barang dan jasa
perkantoran, dengan indikator kinerja persentase keberhasilan penyediaan
barang dan jasa perkantoran, target kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja
sebesar 97% dengan tingkat realisasi 97%, serta realisasi anggaran sebesar
95,27%.
VII. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program ini memiliki indikator kinerja Indeks kepuasan karyawan terhadap
program persentase sarana dan parasarana aparatur, Persentase gedung
pemerintahan dalam kondisi baik. Kegiatan yang mendukung pencapaian dari
program ini adalah kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran, dengan indikator kinerja persentase keberhasilan
pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, target kinerja
sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 101% dengan tingkat realisasi
101%, serta realisasi anggaran sebesar 94,40%.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017

13

Adapun hasil pelaksanaan kinerja dari masing-masing kegiatan sampai
dengan Triwulan II tahun berjalan (2017) adalah sebagai berikut :
I.

Program Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Program ini memiliki indikator kinerja persentase indikator PUG tingkat
kecamatan yang terpenuhi. Hasil pelaksanaan masing-masing kegiatan dari
program ini sampai dengan Triwulan II tahun berjalan (2017) adalah sebagai
berikut:
a. Penguatan dan pengembangan jaringan pengarusutamaan gender
Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja jumlah lembaga penguatan
dan pengembangan jaringan pengarusutamaan gender, Target Capaian
Renja Tahun 2017 adalah 72 lembaga. Realisasi Kinerja Renja Tahun
2017 sampai dengan Triwulan II adalah 34 lembaga atau 47,22%, dan
realisasi anggaran sebesar 23,81%. Capaian kinerja terhadap renstra
sebesar 9,44% dan realisasi anggaran sebesar 4,76%.
b. Penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan. Kegiatan ini
menggunakan

indikator

kinerja

Jumlah

peserta

penguatan

dan

pengembangan pemberdayaan perempuan, Target Capaian Renja Tahun
2017 adalah 33 lembaga. Realisasi Kinerja Renja Tahun 2017 sampai
dengan Triwulan II adalah 32 lembaga atau 96,97%, dan realisasi
anggaran sebesar 38,42%. Capaian kinerja terhadap renstra sebesar
19,39% dan realisasi anggaran sebesar 7,68%.
c. Peningkatan peran serta wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera
(P2WKSS). Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja Jumlah lembaga
yang berperan serta menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS),
Target Capaian Renja Tahun 2017 adalah 5 Kelurahan. Realisasi Kinerja
Renja Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II adalah 5 kelurahan atau
100,00%, dan realisasi anggaran sebesar 45,99%. Capaian kinerja
terhadap renstra sebesar 20,00% dan realisasi anggaran sebesar 9,20%.
d. Penyusunan data terpilah gender dalam pembangunan. Kegiatan ini
menggunakan indikator kinerja Jumlah profil gender, profil anak dan
mapping data permasalahan perempuan dan anak yang disusun, Target
Capaian Renja Tahun 2017 adalah 3 dokumen. Realisasi Kinerja Renja
Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II adalah 1 dokumen atau 33,33%,
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dan realisasi anggaran sebesar 19,87%. Capaian kinerja terhadap renstra
sebesar 6,67% dan realisasi anggaran sebesar 3,97%.
II. Program perlindungan perempuan dan anak
Program ini memiliki indikator kinerja persentase permasalahan perempuan dan
anak

yang

ditangani,

persentase

efektivitas

pusat

pelayanan

terpadu

pelindungan perempuan dan anak (PPTP2A), Persentase jejaring yang berperan
dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak, persentase
berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisi Berbasis Masyarakat) di kecamatan.
Hasil pelaksanaan masing-masing kegiatan dari program ini sampai dengan
Triwulan II tahun berjalan (2017) adalah sebagai berikut:
a.

Fasilitasi penanganan permasalahan perempuan dan anak. Kegiatan
ini menggunakan indikator kinerja jumlah permasalahan perempuan dan
anak yang ditangani. Target Capaian Renja Tahun 2017 adalah 289
orang. Realisasi Kinerja Renja Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II
adalah 146 orang atau 50,52%, dan realisasi anggaran sebesar 32,81%.
Capaian kinerja terhadap renstra sebesar 10,10% dan realisasi anggaran
sebesar 6,56%.

b.

Fasilitasi pencapaian indikator kota layak

anak.

Kegiatan ini

menggunakan indikator kinerja Jumlah lembaga yang dibina dalam
pencapaian indikator kota layak anak yang tercapai. Target Capaian
Renja Tahun 2017 adalah 421 lembaga. Realisasi Kinerja Renja Tahun
2017 sampai dengan Triwulan II adalah 125 lembaga atau 29,69%, dan
realisasi anggaran sebesar 46,46%. Capaian kinerja terhadap renstra
sebesar 5,94% dan realisasi anggaran sebesar 9,29%.
c.

Fasilitasi

pengembangan

jaringan

kelembagaan

perlindungan

perempuan dan anak. Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja Jumlah
peserta capacity building bagi relawan PKBM, Satgas PPA dan anggota
PPTP2A, Target Capaian Renja Tahun 2017 adalah 926 orang. Realisasi
Kinerja Renja Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II adalah 463 Orang
atau 50,00%, dan realisasi anggaran sebesar 38,74%. Capaian kinerja
terhadap renstra sebesar 10,00% dan realisasi anggaran sebesar 7,75%.
d. Inisiasi kampunge arek suroboyo. Kegiatan ini menggunakan indikator
kinerja Jumlah lembaga yang membentuk kampunge arek suroboyo.
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Target Capaian Renja Tahun 2017 adalah 154 Kelurahan. Realisasi
Kinerja Renja Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II adalah 154
Kelurahan atau 100%, dan realisasi anggaran sebesar 11,54%. Capaian
kinerja terhadap renstra sebesar 20,00% dan realisasi anggaran sebesar
2,31%.
a...III. Program Keluarga Berencana
Program ini memiliki indikator kinerja persentase peserta KB baru, persentase
peserta KB aktif, persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi,
persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need). Hasil
pelaksanaan masing-masing kegiatan dari program ini sampai dengan Triwulan
II tahun berjalan (2017) adalah sebagai berikut:
a.

Fasilitasi

masyarakat

peduli

keluarga

berencana.

Kegiatan

ini

menggunakan indikator kinerja Jumlah masyarakat peduli keluarga
berencana yang dibina. Target Capaian Renja Tahun 2017 adalah 2033
orang. Realisasi Kinerja Renja Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II
adalah 1568 orang atau 77,13%, dan realisasi anggaran sebesar 43,15%.
Capaian kinerja terhadap renstra sebesar 15,43% dan realisasi anggaran
sebesar 8,63%.
b. Fasilitasi

penggerakan

program

kependudukan

dan

keluarga

berencana. Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja Jumlah peserta
dalam rangka penggerakan program kependudukan dan keluarga
berencana. Target Capaian Renja Tahun 2017 adalah 310 orang.
Realisasi Kinerja Renja Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II adalah
185 orang atau 59,68%, dan realisasi anggaran sebesar 34,81%.
Capaian kinerja terhadap renstra sebesar 11,94% dan realisasi anggaran
sebesar 6,96%.
c.

Pembinaan keluarga berencana. Kegiatan ini menggunakan indikator
kinerja Jumlah peserta pembinaan keluarga berencana. Target Capaian
Renja Tahun 2017 adalah 4000 orang. Realisasi Kinerja Renja Tahun
2017 sampai dengan Triwulan II adalah 1572 orang atau 39,30%, dan
realisasi anggaran sebesar 28,48%. Capaian kinerja terhadap renstra
sebesar 7,86% dan realisasi anggaran sebesar 5,70%.
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d. Penyediaan pelayanan KB bagi keluarga. Kegiatan ini menggunakan
indikator kinerja penyediaan pelayanan KB bagi keluarga. Target
Capaian Renja Tahun 2017 adalah 600 orang. Realisasi Kinerja Renja
Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II adalah 263 orang atau 43,84%,
dan realisasi anggaran sebesar 38,17%. Capaian kinerja terhadap
renstra sebesar 8,77% dan realisasi anggaran sebesar 7,63%.
e. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan
melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang keluarga berencana.
Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja Jumlah

sarana dan

prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui dana alokasi khusus
bidang keluarga berencana. Target Capaian Renja Tahun 2017 adalah 2
unit. Realisasi Kinerja Renja Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II
adalah 1 unit

atau 50,00%, dan realisasi anggaran sebesar 5,10%.

Capaian kinerja terhadap renstra sebesar 10,00% dan realisasi anggaran
sebesar 1,02%.
a...IV. Program Bina Keluarga
Program ini memiliki indikator kinerja persentase kelompok Bina Keluarga Balita
(BKB)/ Bina Keluarga Remaja (BKR)/ Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif,
Persentase pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun. Hasil
pelaksanaan masing-masing kegiatan dari program ini sampai dengan Triwulan
II tahun berjalan (2017) adalah sebagai berikut:
a. Fasilitasi pendampingan Bina Keluarga Balita/ Bina Keluarga Remaja/
Bina Keluarga Lansia. Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja
Jumlah peserta Bina Keluarga Balita/ Bina Keluarga Remaja/ Bina
Keluarga Lansia yang dibina. Target Capaian Renja Tahun 2017 adalah
1350 orang. Realisasi Kinerja Renja Tahun 2017 sampai dengan
Triwulan II adalah 822 orang atau 60,89%, dan realisasi anggaran
sebesar 47,57%. Capaian kinerja terhadap renstra sebesar 12,18% dan
realisasi anggaran sebesar 9,51%.
b. Pembinaan keluarga sejahtera. Kegiatan ini menggunakan indikator
kinerja Jumlah peserta keluarga sejahtera yang dibina. Target Capaian
Renja Tahun 2017 adalah 1240. Realisasi Kinerja Renja Tahun 2017
sampai dengan Triwulan II adalah 1144 orang atau 92,26%, dan realisasi
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anggaran sebesar 51,13%. Capaian kinerja terhadap renstra sebesar
18,45% dan realisasi anggaran sebesar 10,23%.
a...V. Program peningkatan keberdayaan masyarakat
Program ini memiliki indikator kinerja persentase PMKS usia produktif dari hasil
pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Hasil pelaksanaan masing-masing
kegiatan dari program ini sampai dengan Triwulan II tahun berjalan (2017)
adalah sebagai berikut:
a.

Dinamisasi data keluarga berpenghasilan rendah.

Kegiatan ini

menggunakan indikator kinerja Jumlah kelurahan yang mendapat dinamisasi
data keluarga berpenghasilan rendah. Target Capaian Renja Tahun 2017
adalah 154 kelurahan. Realisasi Kinerja Renja Tahun 2017 sampai dengan
Triwulan II adalah 154 kelurahan atau 100,00%, dan realisasi anggaran
sebesar 28,18%. Capaian kinerja terhadap renstra sebesar 20,00% dan
realisasi anggaran sebesar 5,64%.
b.

Fasilitasi inkubasi usaha mandiri. Kegiatan ini menggunakan indikator

kinerja Jumlah peserta pelatihan peningkatan ketrampilan. Target Capaian
Renja Tahun 2017 adalah 1025 orang. Realisasi Kinerja Renja Tahun 2017
sampai dengan Triwulan II adalah 257 orang atau 25,07%, dan realisasi
anggaran sebesar 25,57%. Capaian kinerja terhadap renstra sebesar 5,01%
dan realisasi anggaran sebesar 5,11%.
c.

Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi. Kegiatan ini menggunakan

indikator kinerja Jumlah lembaga yang terfasilitasi pengembangan usaha
ekonomi. Target Capaian Renja Tahun 2017 adalah 63 lembaga. Realisasi
Kinerja Renja Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II adalah 20 lembaga
atau 31,75%, dan realisasi anggaran sebesar 28,31%. Capaian kinerja
terhadap renstra sebesar 6,35% dan realisasi anggaran sebesar 5,66%.
d.

Fasilitasi program kesejahteraan keluarga. Kegiatan ini menggunakan

indikator kinerja Jumlah dokumen program kesejahteraan keluarga. Target
Capaian Renja Tahun 2017 adalah 1 dokumen. Realisasi Kinerja Renja
Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II adalah 1 dokumen atau 100,00%,
dan realisasi anggaran sebesar 21,04%. Capaian kinerja terhadap renstra
sebesar 20,00% dan realisasi anggaran sebesar 4,21%.
a...VI. Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif
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Program ini memiliki indikator kinerja persentase individu/ kelompok yang
mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah
kreatif handicraff. Kegiatan yang mendukung pencapaian dari program ini adalah
kegiatan pembinaan rumah kreatif kandangan. Kegiatan ini menggunakan
indikator kinerja Jumlah gedung yang dipelihara. Target Capaian Renja Tahun
2017 adalah 1 unit. Realisasi Kinerja Renja Tahun 2017 sampai dengan Triwulan
II adalah 1 unit atau 100,00%, dan realisasi anggaran sebesar 29,85%. Capaian
kinerja terhadap renstra sebesar 20,00% dan realisasi anggaran sebesar 5,97%.

a...VII.

Program perencanaan pembangunan daerah

Program ini memiliki indikator kinerja persentase ketepatan waktu penyusunan
dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral. Kegiatan
yang mendukung pencapaian dari program ini adalah kegiatan penyusunan dan
evaluasi perencanaan strategis. Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja
Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis. Target
Capaian Renja Tahun 2017 adalah 9 dokumen. Realisasi Kinerja Renja Tahun
2017 sampai dengan Triwulan II adalah 5 dokumen atau 55,56%, dan realisasi
anggaran sebesar 11,68%. Capaian kinerja terhadap renstra sebesar 11,11%
dan realisasi anggaran sebesar 2,34%.
a...VIII.

Program pelayanan administrasi perkantoran

Program ini memiliki indikator kinerja tingkat kepuasan pegawai terhadap
pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan yang mendukung pencapaian
dari program ini adalah kegiatan penyediaan barang dan jasa perkantoran
perangkat daerah. Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja Jumlah jenis
barang dan jasa perkantoran yang disediakan. Target Capaian Renja Tahun
2017 adalah 56 jenis. Realisasi Kinerja Renja Tahun 2017 sampai dengan
Triwulan II adalah 104 jenis atau 36,86%, dan realisasi anggaran sebesar
41,91%. Capaian kinerja terhadap renstra sebesar 7,37% dan realisasi
anggaran sebesar 8,38%.
a...IX. Program

pembangunan

dan

pengelolaan

sarana

dan

prasarana

perkantoran
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Program ini memiliki indikator kinerja persentase ketepatan pemenuhan sarana
dan parasarana perkantoran. Kegiatan yang mendukung pencapaian dari
program ini adalah kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran. Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja Jumlah unit
sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola. Target Capaian Renja Tahun
2017 adalah 114 unit. Realisasi Kinerja Renja Tahun 2017 sampai dengan
Triwulan II adalah 541 unit atau 52,85%, dan realisasi anggaran sebesar
23,29%. Capaian kinerja terhadap renstra sebesar 10,57% dan realisasi
anggaran sebesar 4,66%.
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BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Adapun rencana program dan kegiatan dalam perubahan Renja yang dilakukan
oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
anak tahun 2017 adalah sebagai berikut :
2.d.I. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan, sebagai berikut :
a.

Penguatan dan pengembangan jaringan pengarusutamaan gender


Kelompok Sasaran : Lembaga dan OPD berbasis gender



Lokasi

:

Dinas

Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

b.



Target Capaian Kinerja : 72 Lembaga



Pagu Indikatif : Rp.595.164.330,-

Penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan


Kelompok Sasaran : lembaga/ organisasi peduli pemberdayaan

perempuan


Lokasi

:

Dinas

Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Gedung Wanita

c.



Target Capaian Kinerja : 33 Lembaga



Pagu Indikatif : Rp.663.943.767,-

Peningkatan Peran serta Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera
(P2WKSS)


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

Pekerja, masyarakat khususnya perempuan berdaya


Lokasi

:

Dinas

Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, 5 kelurahan terpilih


Target Capaian Kinerja : 5 Kelurahan



Pagu Indikatif : Rp. 315.171.940,-
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d.

Penyusunan Data Terpilah Gender dalam Pembangunan


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

karyawan/karyawati, masyarakat kota surabaya


Lokasi

:

Dinas

Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak


Target Capaian Kinerja : 3 Dokumen



Pagu Indikatif : Rp.488.305.545,Program perlindungan perempuan dan

2.d.II.
anak

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program perlindungan perempuan
dan anak, sebagai berikut :
a.

Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak


Kelompok Sasaran : Anak-anak



Lokasi : Di Tempat Kejadian Perkara dan Di Kepolisian



Target Capaian Kinerja : 289 Orang



Perubahan Target Capaian Kinerja : 319 Orang



Pagu Indikatif : Rp.2.322.329.419,-



Perubahan Pagu Indikatif : Rp. 2.671.746.119,- dengan

penambahan sebesar Rp.349.416.700,b.

Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak


Kelompok Sasaran : Bayi, Anak-anak, Pelajar, RT, RW, LSM

peduli perempuan dan anak, Toga, Tomas, sekolah dan siswanya


Lokasi : Di RW setiap kelurahan di Kota Surabaya, Sekolah

yang ada di Kota Surabaya baik setingkat SD, SMP maupun SMA baik
negeri maupun swasta

c.



Target Capaian Kinerja : 421 Lembaga



Pagu Indikatif : Rp.921.939.812,-

Fasilitasi

pengembangan

Jaringan

Kelembagaan

Perlindungan

Perempuan dan Anak


Kelompok Sasaran : Satgas PKBM dan Satgas PPA



Lokasi

:

Di

kantor

Dinas

Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Target Capaian Kinerja : 926 Orang
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d.

Pagu Indikatif : Rp.627.759.280,-

Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo


Kelompok Sasaran : Lansia, Anak-anak, Masyarakat di

kelurahan yang mengikuti IKAS


Lokasi : Di Seluruh Kelurahan yang ada di Kota Surabaya



Target Capaian Kinerja : 154 Kelurahan



Pagu Indikatif : Rp.572.242.680,Program Keluarga Berencana

2.d.III.

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

Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana


Kelompok Sasaran : Pelajar, Kader IMP



Lokasi : 1) Di wilayah Kecamatan masing-masing 2) Area

Terbuka representatif (GOR, Kebun bibit Wonorejo, dsb)

b.



Target Capaian Kinerja : 2033 Orang



Pagu Indikatif : Rp. 1.372.011.730,-

Fasilitasi

penggerakan

program

kependudukan

dan

keluarga

berencana


Kelompok Sasaran : kader IMP, Pasangan Usia Subur se Kota

Surabaya, Penduduk Kota Surabaya sebagai sasaran kegiatan
pengendalian kelahairan baru dan Pasangan Usia Subur untuk
mendapat Intervensi Kegiatan KIE KB


Lokasi : Kelurahan, Kecamatan dan seluruh wilayah se Kota

Surabaya, SKPD DP4 dan PA bersama dengan Instansi terkait

c.



Target Capaian Kinerja : 310 Orang



Pagu Indikatif : Rp. 399.774.462,-

Pembinaan Keluarga Berencana


Kelompok Sasaran : seluruh elemen Pasangan Usia Subur,

Pasangan Usia Subur berjenis kelamin Laki-laki, PNS, Mitra Kerja
KKBPK


Lokasi : 30 kecamatan di Kota Surabaya, Aula DP5A, Gedung

Pertemuan pemerintah, Ruang terbuka


Target Capaian Kinerja : 4000 orang
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Pagu Indikatif : Rp. 579.725.788,-

Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga

d.



Kelompok Sasaran : seluruh elemen Pasangan Usia Subur



Lokasi : faskes dan mitra pelayanan KB di Kota Surabaya



Target Capaian Kinerja : 600 orang



Pagu Indikatif : Rp. 1.191.099.577,-



Perubahan

Pagu

Indikatif:

Rp.

1.406.709.227,-

dengan

penambahan sebesar Rp. 215.609.650,Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan

e.

melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana


Kelompok Sasaran : Masyarakat di Kampung KB, Akseptor dan

Faskes


Lokasi : Pembentukan Kampung KB pada tingkat RW pada

kelurahan

yang

ditunjuk,

Dinas

Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Target Capaian Kinerja : 2 unit



Perubahan Target Capaian Kinerja: 3 unit



Pagu Indikatif : Rp. 1.388.573.231,-



Perubahan

Pagu

Indikatif:

Rp.

1.380.974.232,-

dengan

pengurangan sebesar Rp. 7.598.999,Program Bina Keluarga

2.d.IV.

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

Fasilitasi

pendampingan

Bina

Keluarga

Balita/Bina

Keluarga

Remaja/Bina Keluarga Lansia


Kelompok Sasaran : Kader Tribina dan /atau mereka yang

berhubungan langsung dengan balita, remaja dan lansia (ayah, ibu,
atau pengasuh)


Lokasi : Wilayah kecamatan masing - masing (atau tempat yang

telah disepakati)

b.



Target Capaian Kinerja : 1350 orang



Pagu Indikatif : Rp.708.730.903,-

Pembinaan Keluarga Sejahtera
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Kelompok Sasaran : pasangan dan calon pengantin yang usia

pasangan perempuannya kurang dari sama dengan 20 tahun,Keluarga
Setara yang terdiri dari ayah, ibu dan 2 orang anak


Lokasi : Wilayah kecamatan masing - masing (atau tempat yang

telah disepakati)


Target Capaian Kinerja : 1240 orang



Pagu Indikatif : Rp. 413.059.874,Program

2.d.V.

peningkatan

keberdayaan

masyarakat
Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program peningkatan keberdayaan
masyarakat, sebagai berikut :
a.

Dinamisasi Data Keluarga Berpenghasilan Rendah


Kelompok Sasaran : Gakin



Lokasi :Kelurahan, Kecamatan dan seluruh Wilayah se Kota

Surabaya


Target Capaian Kinerja : 154 Kelurahan



Pagu Indikatif : Rp. 2.404.230.379,-



Perubahan

Pagu

Indikatif:

Rp.

3.107.740.798,-

dengan

penambahan sebesar Rp. 703.510.419,b.

c.

Fasilitasi Inkubasi Usaha Mandiri


Kelompok Sasaran : Gakin, kelompok marginal



Lokasi : Di rusun milik Pemerintah Kota Surabaya



Target Capaian Kinerja : 1025 orang



Perubahan Target Capaian Kinerja : 750 orang



Pagu Indikatif : Rp. 2.444.839.424,-

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi


Kelompok Sasaran : UKM binaan, UPPKS binaan



Lokasi : Pameran di Jakarta, Pameran di Surabaya dan

Pameran di Luar Pulau Jawa, dan di Propinsi Jawa Timur

d.



Target Capaian Kinerja : 63 Lembaga



Pagu Indikatif : Rp. 1.717.175.585,-

Fasilitasi Program Kesejahteraan Keluarga
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Kelompok Sasaran : Gakin, Kelompok marginal antara lain

warga rusun, TKI, pembantu rumah tangga


Lokasi

:

Dinas

Pengendalian

Penduduk,

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dan/atau tempat
lain yang telah disepakati


Target Capaian Kinerja : 1 Dokumen



Pagu Indikatif : Rp. 561.586.347,Program pemanfaatan rumah kreatif

2.d.VI.
dan pengembangan usaha kreatif

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program pemanfaatan rumah kreatif
dan

pengembangan

usaha

kreatif

adalah

Pembinaan

Rumah

Kreatif

Kandangan


Kelompok Sasaran : Gakin, PMKS



Lokasi : Jalan Klakah Rejo RT.002 /RW.002 Kel. Kandangan

Kec.Benowo


Target Capaian Kinerja : 1 unit



Pagu Indikatif : Rp. 552.070.336,Program perencanaan pembangunan

2.d.VII.
daerah

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program perencanaan pembangunan
daerah adalah Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis


Kelompok

Sasaran

:

Dinas

Pengendalian

Penduduk

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya,
PNS


Lokasi

: Dinas

Pengendalian

Penduduk

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya


Target Capaian Kinerja : 9 Dokumen



Pagu Indikatif : Rp. 291.733.224,-

2.d.VIII.

Program

pelayanan

administrasi

perkantoran
Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program pelayanan administrasi
perkantoran adalah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat
Daerah
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Kelompok Sasaran : PNS, Tenaga Kontrak, Peralatan Rumah

Tangga (Pemeliharaan)


Lokasi

: Dinas

Pengendalian

Penduduk

Pemberdayaan

perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya


Target Capaian Kinerja : 56 Jenis



Pagu Indikatif : Rp. 2.890.371.176,Program

2.d.IX.

Pembangunan

dan

Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan adalah Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran


Kelompok Sasaran :Pemeliharaan Saranan dan Prasarana

Perkantoran Dinas Pengendalian penduduk Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Surabaya


Lokasi

: Dinas

Pengendalian

Penduduk

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya



Target Capaian Kinerja : 114 Unit

Perubahan Target Capaian Kinerja : 107 Unit


Pagu Indikatif : Rp. 838.743.775,-
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BAB IV
PENUTUP
Demikian

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian

Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya
Tahun 2017.
Diharapkan, dengan adanya Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja
PD) Tahun 2017 ini dapat mencapai hasil yang diinginkan sehingga berdampak
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya
Surabaya,

2017

KEPALA DINAS,

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