BAB I
PENDAHULUAN
Dalam rangka mewujudkan good and clean government, maka Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota
Surabaya menyajikan Laporan Pelaksanaan Kinerja SKPD yang merupakan
realisasi tahunan dari Renstra SKPD Tahun 2011 – 2015.
Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih merupakan wujud
aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004

dan

disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan

Daerah,

maka

terjadi

perubahan

paradigma

dalam

penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang baik dan bertanggung jawab
(good governance) dengan ditandai 4 (empat) pilar elemen dasar berupa
efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.
Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil-hasil akhir dari
kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dalam rangka
perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan sistem akuntabilitas yang
memadai.
A. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2005 dan disempurnakan
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008, mempunyai struktur
organisasi sebagai berikut :
1.

Kepala Badan

2.

Sekretaris
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
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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 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus, yaitu di 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

e.

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

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

mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 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;



Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pelatihan masyarakat skala kota;
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPEMAS DAN KB 2015 - 3



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;



Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan
teknologi tepat guna skala kota;
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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
pengembangan

koordinasi

dan

fasilitasi

usaha

ekonomi

keluarga

penyelenggaraan
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;
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Pelaksanaan

monitoring

evaluasi

dan

pelaporan

penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil
usaha masyarakat skala kota;


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 pendampingan/magang bagi para kader/anggota
kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan 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 Gender (PUG)
pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita, 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;
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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
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

untuk

kesejahteraan

dan

perlindungan anak skala kota;


Perumusan

kebijakan

daerah

perlindungan anak skala kota;


Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program
pembangunan skala kota.
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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;


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;
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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

Berencana,

peningkatan

jaminan

dan

partisipasi

pelayanan
pria,

Keluarga

penanggulangan

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


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;
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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

pelayanan

Keluarga

Berencana;


Perluasan

jaringan

dan

pembinaan

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;



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;
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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;



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
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Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga
Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) termasuk
pendidikan pra-melahirkan 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;



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

dukungan

operasional

penyuluh

Keluarga

Berencana;


Penyediaan

Institusi

Masyarakat

Perkotaan (IMP) dalam program Keluarga Berencana nasional;
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPEMAS DAN KB 2015 - 12



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);



Pelaksanaan
ketahanan
kelembagaan

Komunikasi,
dan
dan

Informasi

pemberdayaan
jaringan

dan

Edukasi

keluarga,

institusi

(KIE)

penguatan

program

Keluarga

Berencana;


Pemanfaatan prototipe program Keluarga Berencana/Kesehatan
Reproduksi

(KR),

ketahanan

dan

Kesehatan

Reproduksi

pemberdayaan

Remaja

keluarga,

(KRR),

penguatan

pelembagaan keluarga kecil berkualitas.


Pelaksanaan promosi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
termasuk pencegahan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/
Acquired Immuno Deficiency Syndromes (AIDS), Infeksi Menular
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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;
PERSONIL
NO
URAIAN
1. Pejabat Struktural

PNS
16

2.

Staf kantor

36

3.

Penyuluh KB Kota

5

4.

Koordinator Penyuluh KB Kecamatan

31

5.

Penyuluh KB/PLKB

34

JUMLAH

122

B. Permasalahan Utama (Strategic issued)
Dari evaluasai terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan
permasalahan utama yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target yang
telah direncanakan. Permasalahan yang dihadapi Kota Surabaya dan
menjadiprioritas

dan

sasaran

pembangunan

serta

tugas

dari

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:
1. Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya membawa tantangan terhadap
pemenuhan pelayanan pendidikan, kesehatan serta sarana dan
prasarana perkotaan. Bidang layanan pendidikan tidak hanya pada
pendidikan sekolah formal saja, akan tetapi pendidikan usia dini sebagai
landasan membentuk generasi yang berkualitas perlu menjadi prioritas
bagi Permerintah Kota. Salah dalam menangani tumbuk kembang anak
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akan membawa akibat yang berpanjangan, sedangkan pemahaman
warga terhadap pola pengasuhan tumbuh kembang anak yang benar
dan sesuai dengan usianya masih sangat minim. Maka pemerintah kota
perlu memberikan intervensi pendidikan anak usia dini yang merupakan
bagian dari program pendidikan anak usia dini di Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluaraga Berencana.
2. Di bidang perlindungan prempuan dan anak terdapat permasalahan
yaitu belum optimalnya upaya penanganan perempuan dan anak serta
mendorong partisipasi perempuan dalam pengarusutamaan gender.
Selain itu meningkatnya jumlah kasus kekerasan perempuan dalam
rumah tangga dan kasus eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap
anak semakin tinggi. Kedua permasalahan tersebut mengharapkan
pemerintah kota untuk mengintervensi melalui program penguatan
kelembagaan pengarustamaan gender dan anak serta program
peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Kedua
program

tersebut

merupakan

tugas

dari

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluaraga Berencana.
3. Di bidang keluarga berencana terdapat permasalahan yaitu masih
rendahnya cakupan peserta KB aktif untuk menekan laju pertumbuhan
penduduk

dan

meningkatkan

kualitas

keluarga.

Permasalahan

berikutnya adalah belum optimalnya pelayanan terhadap keluarga pra
sejahtera 1 (gakin). Kedua permasalahan tersebut mengharapkan
pemerintah kota untuk mengintervensi melalui program keluarga
berencana.

Program

tersebut

merupakan

tugas

dari

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluaraga Berencana.
4. Di bidang penanggulangan kemiskinan terdapat permasalahan yaitu
rendahnya minat pencari kerja untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Permasalahan berikutnya adalah peran dan keterlibatan kelompok
masyarakat dalam proses perncanaan dan pelaksanaan pembangunan
dalam penyelesaian masalah diwilayah masih belum optimal. Kedua
permasalahan

tersebut

mengharapkan

pemerintah

kota

untuk

mengintervensi melalui program penanggulangan kemiskinan. Program
tersebut merupakan tugas dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluaraga Berencana.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota
Surabaya memiliki visi ”Terwujudnya Keluarga Cerdas dan Berkualitas yaitu
keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, mempunyai jumlah anak ideal,
berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa”, maka untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang
harus dilaksanakan adalah Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat
serta

lembaga

masyarakat

untuk

berpartisipasi

dalam

pembangunan,

Menyukseskan Program Keluarga Berencana, Menggalang kemitraan dalam
peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga dan
Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender serta Meningkatkan kualitas SDM SKPD
dalam pelaksanaan program
Tujuan yang ingin dicapai dalam Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Keluarga Berencana Kota Surabaya yaitu:
a. Mewujudkan kehidupan pribadi dan sosial yang dilandasi asas
kesetaraan, khususnya dengan memberikan kesempatan yang
setara kepada segenap warga untuk mengembangkan diri dan
meningkatkan kualitas hidupnya
b. Memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan jasmani dan rohani
segenap

warga

kota

dengan

mengimplementasikan

gagasan

pengembangan kota yang sehat, bersih dan hijau
c. Memastikan

berjalannya

fungsi-fungsi

kebijakan

pengelolaan

keuangan daerah dalam konteks peningkatan taraf hidup dan
kesejahteraan warga, khususnya terkait dengan pengurangan angka
pengangguran dan pengentasan kemiskinan
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Tabel Hubungan antara Misi dan Tujuan
MISI

TUJUAN

Memberdayakan dan
menggerakkan
masyarakat serta
lembaga masyarakat
untuk berpartisipasi
dalam pembangunan

Memastikan berjalannya
fungsi-fungsi kebijakan
pengelolaan keuangan
daerah dalam konteks
peningkatan taraf hidup
dan kesejahteraan warga,
khususnya terkait dengan
pengurangan angka
pengangguran dan
pengentasan kemiskinan

Menggalang kemitraan
dalam peningkatan
kesejahteraan,
kemandirian dan
ketahanan keluarga

Memfasilitasi peningkatan
derajat kesehatan jasmani
dan rohani segenap warga
kota dengan
mengimplementasikan
gagasan pengembangan
kota yang sehat, bersih
dan hijau
Mewujudkan kehidupan
pribadi dan sosial yang
dilandasi asas kesetaraan,
khususnya dengan
memberikan kesempatan
yang setara kepada
segenap warga untuk
mengembangkan diri dan
meningkatkan kualitas
hidupnya

Percepatan
pelaksanaan
pengarusutamaan
gender dalam
mewujudkan
kesetaraan dan
keadilan gender

INDIKATOR

Jumlah Kelompok
Swadaya Masyarakat
(KSM) yang aktif
melakukan usaha
ekonomi produktif
Jumlah Kader
Pemberdayaan
Masyarakat (KPM)
yang ikut
mengembangkan
potensi yang ada di
wilayahnya
Jumlah Peserta KB
Aktif

Jumlah Kasus KDRT
yang dilaporkan dan
dilayani

Jumlah lembaga
yang peduli terhadap
perempuan dan anak

Mengacu kepada visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan
mempertimbangkan permasalahan yang tengah dihadapi serta berupaya
mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, maka sasaran yang
hendak dicapai atau dihasilkan untuk melaksanakan Misi dan tujuannya yang
didukung oleh program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya

pelayanan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan
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Tabel Hubungan antara Tujuan dan Sasaran
TUJUAN

SASARAN
URAIAN
INDIKATOR

URAIAN

INDIKATOR

Tumbuh dan
kembangnya peranan
masyarakat dan
Lembaga Masyarakat
dalam pemberdayaan
masyarakat miskin

Jumlah Kelompok
Swadaya
Masyarakat (KSM)
yang aktif
melakukan usaha
ekonomi produktif
Jumlah Kader
Pemberdayaan
Masyarakat (KPM)
yang ikut
mengembangkan
potensi yang ada di
wilayahnya
Jumlah Peserta KB
Aktif

Peningkatan
taraf hidup dan
kesejahteraan

Jumlah
Keluarga
Miskin yang
Melakukan
Usaha
Ekonomi
Produktif

Meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat

Persentase
Peserta KB
Aktif

Jumlah Kasus
KDRT yang
dilaporkan dan
dilayani

Meningkatnya
pelayanan
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan
anak

Jumlah
lembaga
yang peduli
terhadap
perempuan
dan anak
Persentase
kasus
kekerasan
terhadap
perempuan
anak yang
dilaporkan
dan ditangani

Memfasilitasi
peningkatan derajat
kesehatan jasmani
dan rohani segenap
warga kota dengan
mengimplementasikan
gagasan
pengembangan kota
yang sehat, bersih
dan hijau
Mewujudkan
kehidupan pribadi dan
sosial yang dilandasi
asas kesetaraan,
khususnya dengan
memberikan
kesempatan yang
setara kepada
segenap warga untuk
mengembangkan diri
dan meningkatkan
kualitas hidupnya

Jumlah lembaga
yang peduli
terhadap
perempuan dan
anak

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi, misi dan strategi instansi. Pengukuran kinerja merupakan
hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok
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indikator kinerja kegiatan yaitu indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan
dampak. Artinya pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
tahun 2015 yang sudah ditetapkan adalah 1.Jumlah lembaga yang peduli
terhadap perempuan dan anak dengan target kinerja 85 Lembaga. 2.
Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan
ditangani dengan target kineja 100%. Kedua indikator kinerja tersebut untuk
mengukur sasaran Maningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak. Indikator kinerja yang ke-3 adalah Persentase peserta KB
aktif dengan target kinerja 81% untuk mengukur sasaran Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat. Indikator kinerja yang ke-4 adalah Jumlah keluarga
miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif dengan target kinerja 1.487
orang untuk mengukur sasaran Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.
Tabel Rencana Kinerja Tahun 2015
TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR
SASARAN

TARGET

Tumbuh dan kembangnya
peranan masyarakat dan
Lembaga Masyarakat dalam
pemberdayaan masyarakat
miskin

Peningkatan
Jumlah
taraf hidup dan Keluarga Miskin
kesejahteraan yang Melakukan
Usaha Ekonomi
Produktif

1.487
Orang

Memfasilitasi peningkatan
derajat kesehatan jasmani dan
rohani segenap warga kota
dengan mengimplementasikan
gagasan pengembangan kota
yang sehat, bersih dan hijau
Mewujudkan kehidupan pribadi
dan sosial yang dilandasi asas
kesetaraan, khususnya dengan
memberikan kesempatan yang
setara kepada segenap warga
untuk mengembangkan diri
dan meningkatkan kualitas
hidupnya Penguatan jaringan
kelembagaan
pengarusutamaan gender dan
anak

Meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat

Persentase
Peserta KB Aktif

81 %

Meningkatnya
pelayanan
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan
anak

Jumlah lembaga
yang peduli
terhadap
perempuan dan
anak
Persentase
kasus
kekerasan
terhadap
perempuan
anak yang
dilaporkan dan
ditangani

85
Lembaga

100 %
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Untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan, maka Badan
Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Keluarga

Berencana

menyusun

program-program sebagai berikut:
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
dan Anak
3. Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan
4. Program Keluarga Berencana
5. Program Penanggulangan Kemiskinan
Pelaksanaan program pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana

didukung dana yang bersumber dari APBD Kota

Surabaya serta APBN, daya dukung inilah yang menguatkan pelaksanaan
rencana

strategis

dan

rencana

kerja

seluruh

program

dari

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian

kinerja

merupakan

pengukuran

masing-masing

sasaran

strategis organisasi. Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing sasaran
strategis tersebut dianalisis dengan membandingkan antara teget dan realisasi
kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Membandingkan
realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Selain itu untuk mengukur capaian kinerja masing-masing sasaran
strategis dengan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada), melakukan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau
peningkan atau penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan,
melakukan analisis atas efisiensi penggunaan
program/kegiatan

yang

menunjang

sumber daya,

keberhasilan

ataupun

analisis

kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga berencana Kota surabaya tahun 2015 untuk setiap sasaran
strategis dijelaskan sebagai berikut:
1. Sasaran Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan
Sasaran peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan memiliki indikator
sasaran berupa jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi
produktif.

Sasaran

ini

dicapai melalui program

penanggulangan

kemiskinan dengan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi. Target yang
harus dicapai pada tahun 2015 adalah sebesar 1.487 orang. Realisasi
kinerja tahun 2015 adalah 1.725 orang dengan capaian 116,01%.
Capaian tahun 2015 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun
sebelumnya dalam perencanaan strategis tahun 2011-2015 dijabarkan
sebagai berikut:
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Tahun 2011: target kinerja sebesar 1.487 orang, realisasi kinerja
sebesar 3.347 orang dengan capaian 225,08%



Tahun 2012: target kinerja sebesar 1.487 orang, realisasi kinerja
sebesar 1.500 orang dengan capaian 100,87%



Tahun 2013: target kinerja sebesar 1.487 orang, realisasi kinerja
sebesar 1.490 orang dengan capaian 100,20%



Tahun 2014: target kinerja sebesar 1.487 orang, realisasi kinerja
sebesar 1.655 orang dengan capaian 111,30%

Dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga berencana tahun 2011-2015 Sasaran peningkatan taraf hidup
dan kesejahteraan memiliki indikator sasaran berupa jumlah keluarga
miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif dengan target setiap
tahunnya yang sama selama 5 tahun yaitu sebesar 1.487 orang. Jenis
pelatihan yang diberikan berupa pelatihan membuat aneka makanan,
pelatihan membatik, pelatihan menjahit, dan pelatihan aneka usaha.
Kegiatan ini didukung dana yang cukup dalam memberikan pelatihan
yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan tidak hanya berhenti setelah
peserta

Kegiatan tidak hanya berhenti setelah peserta mendapatkan

pelatihan selama 2 – 4 hari mereka akan dibentuk dalam suatu
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berkelanjutan dengan
pendampingan dengan tujuan pemantapan teknis produksi, teknik
pemasaran yang efektif serta fasilitasi modal. Pendampingan dilakukan
oleh instruktur pelatihan itu sendiri, Faskel, Kader, KPM dan PLKB tiaptiap wilayah. Setelah selesai pendampingan dan para KSM sudah aktif
berproduksi maka para KSM diajak untuk memamerkan produknya
dalam setiap event mulai tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga ke Event
Pameran yang berskala besar.
Keberhasilan pencapaian target dari sasaran peningkatan taraf hidup
dan kesejahteraan didukung kegiatan-kegiatan lain yang terdapat dalam
Program

Penanggulangan

Kemiskinan,

kegiatan-kegiatan

tersebut

adalah:
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1) Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro
Salah satu kegiatan dari Penanggulan Kemiskinan yang
merupakan tindak lanjut dari kegiatan Pelatihan Keterampilan
bagi

Keluarga

Miskin

adalah

pengembangan

usaha

ekonomi

kegiatan
keluarga

Penyelenggaraan
dan

kelompok

masyarakat. Dalam kegiatan ini para KSM yang terbentuk pasca
Pelatihan keterampilan akan diajak untuk mulai memasarkan
produknya di pusat perbelanjaan modern dan tradisional,
Bapemas dan KB menyewa ruang pamer di pusat perbelanjaan
Royal Plaza

di Surabaya dan Rumah Kreatif Masyarakat

Surabaya (RUKMAYA) di Kantor Bapemas KB, di terminal
Bungurasih, di Balai Kota Surabaya. Tempat - tempat tersebut
ditujukan bagi KSM untuk menjual dan memamerkan produknya
kepada masyarakat luas.
Tujuan dipamerkan tidak hanya menjual di stand itu saja
akan tetapi diharapkan melalui stand pamer tersebut ada
keberlanjutan order kepada para KSM yang bersangkutan. Selain
stand pamer di pusat perbelanjaan Bapemas dan KB juga
mengajak para KSM untuk mengikuti event pameran yang ada di
Surabaya seperti Surabaya Great Expo di Grand City Surabaya,
Jatim Fair dan UMKM Expo di Grand City serta event-event
pameran di mall yang diadakan oleh Dekranasda serta event
kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Selain mengikuti event pameran di dalam Surabaya, Bapemas
dan KB juga memfasilitasi even pameran di luar Surabaya dalam
propinsi seperti pameran di Kabupaten Ngawi, Probolinggo dan
Kota Malang. Keikutsertaan KSM dalam setiap event pameran
diharapkan KSM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan
semakin berkembang.
Puncak kegiatan pameran untuk KSM adalah Pekan Kreatif
Srikandi. Kegiatan diikuti KSM dari 31 Kecamatan yang
menampilkan produk unggulannya dari kategori Handycraft,
Garment, Produk Rumah Tangga dan Makanan.
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2) Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Monitoring dan
evaluasi

pelaksanaan

distribusi

raskin,

Monitoring

Raskin

dilakukan untuk mengetahui apakah bantuan beras tersebut telah
sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengetahui keberhasilan
program ini, dilakukan dengan 6 (enam) indikator yaitu tepat
sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan
tepat administrasi. Dari hasil monitoring diketahui bahwa distribusi
raskin dilakukan sampai ke titik distribusi.
Sub kegiatan selanjutnya adalah Sosialisasi program beras
miskin, dalam rangka pendistribusian beras miskin, maka perlu
dilakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada
aparat pemerintah di kecamatan dan kelurahan. Dalam sosialisasi
ini disampaikan pagu raskin di tiap-tiap kelurahan, mekanisme
penggantian keluarga miskin yang tidak tercantum dalam data
BPS, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pendistribusian
raskin.
3) Bulan Bhakti Gotong Royong
Dalam rangka memperkuat kesadaran bersama terhadap
pergeseran arah kebijakan pembangunan pada era Otonomi
Daerah yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama
pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,
diperlukan semangat kebersamaan, ketekunan, keuletan dan
kesabaran yang kuat. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM) diawali dengan pelaksanaan Lomba
Gotong Royong Terbaik dengan 6 Kelurahan pemenang, antara
lain:

Kelurahan

Kelurahan

Wonokromo,

Kandangan,

Kelurahan

Kelurahan

Rungkut

Nginden

Tengah,

Jangkungan,

Kelurahan Barata Jaya, dan Kelurahan Kapasan.
Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan 5
April 2015 dilaksanakan sosialisasi Kegiatan Gotong Royong
Masyarakat. Selama sebulan penuh mulai pertengahan April
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sampai dengan awal Mei seluruh Kelurahan se Kota Surabaya
melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong sampai dengan
tingkat Kelurahan, RW dan RT. Rangkaian kegiatan ini diakhiri
dengan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2015 bertempat di Kelurahan
Wonokromo yang diikuti oleh 6 Kelurahan pemenang Lomba
Gotong Royong Terbaik, Lembaga Masyarakat seperti BKM,
KPM, LKMK dan PNPM, seluruh Kelurahan se Kecamatan
Wonokromo. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pameran
produk-produk

unggulan

hasil

produksi KSM

dan

produk

Teknologi Tepat Guna binaan dari beberapa SKPD seperti Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi serta Bapemas
dan KB.
4) Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Alam diberikan
kepada para anggota aktif Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
yang telah mendapatkan Pelatihan Ketrampilan (aneka usaha
makanan / minuman, handycraft, menjahit, dll) dan telah
berkembang maupun Kelompok Swadaya Masyarakat yang baru
dibentuk sebagai penguatan pelatihan ketampilan dimaksud serta
1 (satu) kelas yang terdiri dari para Kader Pemberdayaan
Masyarakat (KPM).
Adapun materi yang disampaiakan adalah Pengelolaan
Limbah Industri Rumah Tangga Ramah Lingkungan. Selain materi
tersebut

peserta

juga

dibekali

Manajemen

Pemasaran,

Manajemen Keuangan dan Pembukuan Sederhana, Design
Produk dan Labelling serta Mindset Kewirausahaan dengan
harapan penguatan kapasitas menjadi bekal tambahan dalam
mendampingi dan mengarahkan para KSM baru maupun KSM
yang sudah aktif berproduksi sehingga dapat memberikan nilai
tambah kepada anggota KSM, dengan target 1487 peserta
sedangkan peserta hadir 1354 orang.
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Selain Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam
pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya
Alam juga Melaksanakan Seleksi Teknologi Tepat Guna Kota
Surabaya Tahun 2015 pada bulan Februari s/d Mei 2015. Seleksi
TTG diikuti peserta Peroangan, Kelompok Masyarakat / Lembaga
maupun SMK dan Perguruan Tinggi. Indikator Seleksi adalah
Hasil karya sudah lulus uji coba dan merupakan gagasanasli /
original dan belum pernah diperjualbelikan di dalam maupun di
luar negeri. Sedangkan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional
XVII Tahun 2015 diselenggarakan di Banda Aceh, Provinsi Aceh
pada tanggal 7-12 Oktober 2015 yang diikuti perwakilan seluruh
Kabupaten / Kota / Provinsi se-Indonesia. Adapun Teknologi
Tepat Guna yang ditampilkan oleh Kota Surabaya adalah :
1) “Mesin

Pengurai

Sampah

Serabut

Organik

Kelapa

'ButoIjo'

Seri

dan Pencacah
100”

oleh

Budi

Rachmad, Warga Kelurahan Rungkut Menanggal,
Kecamatan

Gunung

Anyar.

Mesin

ini

sekaligus

merupakan Produk Ungulan Provinsi Jawa Timur pada
Gelar Pameran Teknologi Tepat Guna Nasional XVII
Tahun 2015.
2) “Alat Pengupas Kulit Ari Kacang Koro Pedang Secara
Elektrik Mekanik” oleh Ir. Hadi Santosa, MM dan Ir.
Yuliati, S.Si, MT dari Universitas Katholik Widya
Mandala Surabaya.
3) “Penggoreng Mekanik” oleh Arifin dan Prof. Dr. Ir.
TeguhSoedarto, MP dari UPN Veteran Surabaya.
5) Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan
 Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
Adapun

tujuan

dari

kegiatan pelatihan

Kader

Pemberdayaan Masyarakat (KPM) adalah:


Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas KPM
sebagai
pemimpin,

fasilitator
serta

dan

pendamping,

pelopor

kader

Pemberdayaan
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Masyarakat dan pembangunan yang handal yang
tertuang dalam Pokok-pokok Peran KPM, antara
lain;
a) Pelopor
Yaitu

yang

merintis

atau

mempelopori

gagasan-gagasan kegiatan pemberdayaan
masyarakat.
b) Penggerak
Yaitu yang

memotivasi, mendorong dan

menggerakkan

partisipasi,

swadaya

dan

gotong royong masyarakat untuk kegiatan
pemberdayaan masyarakat.
c) Pembimbing
Yaitu

yang

meberi

memfasilitasi,

masukan

atau

membelajakan,
mendampingi

kelompok sasaran kegiatan pembedayaan
masyarakat
d) Perencana
Yaitu yang memproses perencanaan kegiatan
secara

partisipatif,

mulai

dari

masalah

kebutuhan, prioritas dan rencana kegiatan
pemberdayaan masyarakat.
e) Perantara
Yaitu yang menghubung-hubungkan antara
berbagai kepentingan atau antara kebutuhan
dengan dengan sumberdaya untuk kegiatan
pemberdayaan masyarakat.
f) Pelaksana
Yaitu melaksanakan hal-hal teknis dalam
pelaksanaan

kegiatan

pemberdayaan
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masyarakat yang belum dapat dilakukan oleh
warga masyarakat.
g) Pembaharu
Yaitu yang memperbaiki atau memperbaharui
kegiatan pemberdayaan masyarakat ke arah
lebih baik atau lebih unggul.


Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPM
baik

teknis

maupun

mengembangkan

operasional

kemandirian

dan

dalam

kemampuan

berusaha Masyarakat diberbagai bidang usaha di
wilayahnya;


Meningkatkan peran KPM dalam Pemberdayaan
Masyarakat

melalui

pendayagunaan

potensi

ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;


Mendorong

KPM

memotivasi

dalam

Masyarakat

menggerakkan
guna

dan

mewujudkan

kemandirian Masyarakat melalui pengembangan
kapasitas

yang

dimiliki

oleh

masyarakat

diwilayahnya;


Meningkatkan kapabilitas KPM sebagai pelopor
pembangunan yang mampu

mengambil inisiatif

dan prakarsa secara mandiri untuk menumbuhkan,
mengembangkan dan menguatkan kapasitas diri
sehingga

mampu

memberikan

inspirasi

dan

tauladan bagi Masyarakat di wilayahnya.


Total Jumlah KPM se Kota Surabaya adalah 457
Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).

 Peningkatan

Peran

Serta

Lembaga

Ormas

dalam

Pembangunan
Kegiatan ini berupa lokakarya dengan peserta ketua
LKMK/lembaga Masyarakat Kelurahan dengan maksud
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agar

peserta

mengetahui

dan

memahami

program

pemberdayaan masyarakat di Kota Surabaya. Diharapkan
melalui kegiatan ini, dapat meningkatkan partisipasi serta
peran aktif masyarakat dalam program pemberdayaan
masyarakat di lingkungan kelurahan.
6) Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan
 Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan (Pro Poor Award)
Pelaksanaan kegiatan fasilitasi program penanggulangan
kemiskinan

dilaksanakan

melalui

Lomba

Karya

Penanggulangan Kemiskinan (Pro Poor Award) tingkat Kota
Surabaya yang terbagi dalam 2 kategori yaitu Lembaga Non
Pemerintahan

dan

Perseorangan.

Pemenang

kategori

lembaga non pemerintahan tingkat Kota Surabaya, yaitu:
1) Yayasan Gerakan Melukis Harapan sebagai Juara I,
dengan

nilai:

6.379.

Keunggulan

:

memberikan

pendampingan kepada warga ekslokalisasi melalui
pemberdayaan ekonomi dan lingkungan, antara lain :


Kripik Samijali dengan omset Rp. 9 juta/bulan.



Pendampingan Urban Farming dengan memfasilitasi
bantuan bibit tanaman dari Dinas Pertanian Kota
Surabaya kepada masyarakat



Rintisan usaha Kampung Wisata Inspiratrif (Inspiring
Tourism), dengan memberdayakan warga sebagai
Pemandu wisata, Akomodasi (TukangBecak) dan
souvenir Kaos serta Camilan yang diproduksi warga
setempat.

2) Jaringan

Perempuan

Usaha

Kecil

Loyal

Umum

Perempuan Usaha Kecil Surabaya (Jarpuk Lupus)
sebagai Juara II, dengan nilai 6.271. Keunggulan :
Memberikan biaya pendidikan bagi anak yang tidak
mampu, memberikan modal usaha dalam bentuk
simpan pinjam dengan bunga ringan serta advokasi
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hukum

kepada

pendampingan

perempuan
dan

miskin.

Memberikan

untuk

peningkatan

pelatihan

ketrampilan bagi perempuan.
3) BKM Kalirungkut sebagai Juara III, dengannilai 5.951.
Keunggulan: pelayanan kepada masyarakat terhadap
penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat programprogram PNPM-MP. Dan penggalangan dana swadaya
masyarakat untuk kegiatan-kegiatan sosial antara lain :


Untuk Pos Paud dilingkungan

RW

kumuh di

Kelurahan Kalirungkut


Untuk ibu Hamil yang miskin di lingkungan RW
Kumuhdi Kelurahan Kalirungkut



Proyek PJU



Posyandu Balita



Simpan Pinjam

Pemenang kategori perseorangan tingkat Kota Surabaya,
yaitu:
1) Iin Syah Rochim sebagai Juara I, dengan nilai 4.106,
Keunggulan: pendamping pemberdayaan masyarakat
pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan antara
lain :


Membuatsabuncair



MCK sehat



Bank Sampah



PenghijauanLingkungan.

2) Fatlakha

sebagai

Juara

II,

dengannilai

3.606

Keunggulan: berawal dari pekerja sosial masyarakat
dan kepedulian terhadap sesama antara lain :


Peningkatan

Sumber

Daya

Manusia

dengan

mengikutsertakan pelatihan.


Peningkatan

Pendapatan

dengan

dibentuknya

Usaha Mandiri
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Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluang Berusaha
dengan mengembangkan Bank Sampah



Penghijauan lingkungan dan penanaman Toga.

3) Sukma Trilaksasi sebagai Juara III, dengan nilai 3.233.
Keunggulan antara lain :


Perluasan Lapangan Kerja



Pengembangan

Sosial

budaya

dan

nilai-nilai

kearifan lokal
 Monitoring

dan

Evaluasi

Program

Penanggulangan

Kemiskinan
Pelaksanaan kegiatan fasilitasi program penanggulangan
kemiskinan

juga

dilaksanakan

dengan

monitoring

dan

evaluasi program penanggulangan kemiskinan, tahun 2015
survey dan monitoring terhadap keluarga miskin calon
penerima
keterangan

intervensi
miskin

pendidikan
(SKM),

dan

(mitra

warga),

didaftarkan

ke

surat
BPJS

Kesehatan PBI dalam bidang kesehatan.
 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kegiatan

Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan di
Kota Surabaya. Anggota Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah antara lain Bappeko, BPS, Bapemas dan
KB, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil, Inspektorat, Bagian Perekonomian dan
Usaha Daerah, Perguruan Tinggi.
7) Dinamisasi Data Keluarga Miskin
Dinamisasi

Data

Keluarga

merupakan

kegiatan

pengumpulan data primer tentang perkembangan status/strata
keluarga miskin yang meliputi indikator Kesehatan, Pendidikan,
Perumahan dan Lingkungan, ekonomi serta Sosial Budaya yang
dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Kota surabaya
secara serentak pada waktu yang telah ditentukan dengan
metode memberikan kuesioner/lembar pertanyaan dan melalui

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPEMAS DAN KB 2015 - 31

kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah pada keluarga
miskin yang tercatat dalam database Keluarga Miskin Tahun
2012.
Kegiatan dinamisasi pendataan keluarga miskin dilakukan
dalam beberapa tahap yaitu: sosialisasi, pelatihan pengisian
kuesioner, pelatihan enty data, kegiatan validasi data dan analisis
data. Pelatihan pengisian kuesioner dilakukan dengan tujuan
untuk menyamakan persepsi definisi operasional dari setiap
variabel. Pelatihan ini juga pembahas metode wawancara untuk
menggali informasi secara akurat.
Dalam proses dinamisasi data keluarga ini juga dilakukan
kegiatan validasi. Kegiatan validasi untuk pendataan keluarga
miskin Kota Surabaya di tahun 2015 ini bertujuan untuk
mengetahui seberapa konsisten responden (keluarga yang
diwawancarai) menjawab beberapa pertanyaan indikator keluarga
miskin dengan pewawancara yang berbeda. Tujuan yang kedua
adalah untuk mengukur seberapa akurat data yang diperoleh
mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Tujuan yang ketiga
adalah perbaikan pendataan keluarga miskin pada tahun
mendatang.
Kegiatan validasi ini dilaksanakan pada selang waktu yang
berurutan dengan kegiatan pendataan keluarga miskin. Tujuan
pelaksanaan

dengan

waktu

berurutan

ini

adalah

untuk

meminimalisir efek dinamis yang terdapat pada respoden. Jika
selang waktu kegiatan validasi dengan kegiatan pendataan terlalu
lama, maka ketidakkonsistenan responden dapat disebabkan oleh
kondisi keluarga yang sudah berubah, bukan disebabkan oleh alat
ukur (kuesioner) yang tidak reliable.
Tujuan kegiatan pelatihan pengisian kuesioner, pelatihan
entry data dan kegiatan validasi data pada dinamisasi pendataan
keluarga miskin di Kota Surabaya ini adalah:
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Diperolehnya

data

basis

keluarga

miskin

yang

dapat

memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh sampai
ke tingkat keluarga


Dinamisasi Data Keluarga Miskin Kota bertujuan untuk
menghasilkan data dan informasi tentang keluarga miskin
menurut database keluarga miskin Tahun 2012 yang dapat
dirinci sebagai berikut :
a) Sangat Miskin
b) Miskin
c) Hampir Miskin
d) Tidak Miskin (sudah tidak miskin lagi)

2. Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Sasaran Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat memiliki indikator
sasaran berupa persentase peserta KB aktif, dengan membandingkan
antara jumlah peserta KB akrif dengan jumlah pasangan usia subur.
Target yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah sebesar 81%.
Realisasi kinerja tahun 2015 adalah 80,20% dan capaian 99,01%,
dengan jumlah peserta KB aktif sebesar 407.724 orang dan jumlah
pasangan usia subur sebesar 508.380 orang. Capaian tahun 2015
dibandingkan

dengan

capaian

tahun-tahun

sebelumnya

dalam

perencanaan strategis tahun 2011-2015 dijabarkan sebagai berikut:


Tahun 2011: target kinerja sebesar 78,04%, realisasi kinerja
sebesar 84,58% dan capaian 108,38% dengan rincian jumlah
peserta KB aktif sebesar 401.733 orang dan jumlah pasangan
usia subur sebesar 474.973 orang.



Tahun 2012: target kinerja sebesar 78,78%, realisasi kinerja
sebesar 82,04% dan capaian 104,14% dengan rincian jumlah
peserta KB aktif sebesar 395.352 orang dan jumlah pasangan
usia subur sebesar 481.915 orang.



Tahun 2013: target kinerja sebesar 79,52%, realisasi kinerja
sebesar 81,44% dan capaian 102,41% dengan rincian jumlah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPEMAS DAN KB 2015 - 33

peserta KB aktif sebesar 399.833 orang dan jumlah pasangan
usia subur sebesar 490.977 orang.


Tahun 2014: target kinerja sebesar 80,26%, realisasi kinerja
sebesar 81,42% dan capaian 101,45% dengan rincian jumlah
peserta KB aktif sebesar 392.206 orang dan jumlah pasangan
usia subur sebesar 481.687 orang.

Dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga berencana tahun 2011-2015 Sasaran Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat memiliki indikator sasaran berupa persentase
peserta KB aktif dengan target setiap tahunnya berbeda dan selalu
meningkat selama 5 tahun yaitu mulai 78,04% pada tahun 2011 dan
81% pada tahun 2015. Capaian tahun 2015 tidak mencapai 100%
karena ada beberapa kebijakan dari ekternal khususnya BPJS yang
tidak melayani Medis Operasi Pria (MOP) dan Medis Operasi Wanita
(MOW) kalau calon akseptor tidak hamil terlebih dahulu.
Keberhasilan pencapaian target dari sasaran Meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat karena pelaksanaan kegiatan-kegiatan
yang terdapat dalam Program Keluarga Berencana dan dan Program
Pendidikan Anak Usia Dini, kegiatan-kegiatan dalam Program Keluarga
Berencana adalah sebagai berikut:
a. Fasilitasi Masyarakat Peduli KB
1) Pembinaan Institusi Masyarakat Perkotaan / IMP
Posisi Pos KB RW dan Pembantu Pembina KB Kota (PPKBK)
dalam pengelolaan Program KB di daerah sangat menentukan
terutama dalam menghadapi perubahan visi, misi dan grand
strategy program KB Nasional, dengan jumlah 1.417 tenaga pos
KB RW dan 160 tenaga PPKBK, diharapkan tetap dapat
melaksanakan tugas , peran dan fungsinya di lapangan. Kegiatan
pembinaan Pos KB RW dan Pembantu Pembina KB Kota
ditekankan pada :
Pertama, kader IMP lebih mampu menggalang kerja sama
dengan mitra kerja, lebih berinisiatif dan tidak hanya menunggu
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secara pasif serta lebih proaktif sehingga mampu mengatasi
berbagai masalah yang dihadapi.
Kedua, mampu melakukan 6 (enam) peran Institusi Masyarakat
Perkotaan (IMP).
Ketiga, membina dan mengembangkan kegiatan dan mekanisme
operasional program KB dan Keluarga Sejahtera di lini lapangan.
Keempat, menumbuhkan, membina dan mengembangkan :


Sub Pembantu Pembina KB Kota di setiap RW



Kelompok KB Sejahtera RT (KKBS RT) di setiap RT



Kelompok-kelompok

kegiatan

(Poktan)

di

lingkungan

kelompok KKBS RT


Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) dengan masing-masing
bidang kegiatan.

Kelima, meningkatkan dan mengembangkan 5 (lima) Pola
Pembinaan Keluarga dan 6 (enam) peran Institusi Masyarakat
Perkotaan (IMP)
Keenam,

membina

dan

mengembangkan

kegiatan

dan

mekanisme operasional program KB dan Keluarga Sejahtera.

2) Pembinaan Saka Kencana
Upaya

penyebarluasan

informasi

mengenai

program

KB

dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui Pramuka
Saka Kencana. Saka Kencana adalah anggota pramuka yang
membantu melakukan sosialisasi dan bertujuan menyukseskan
Program Keluarga Berencana. Para anggota Pramuka dibekali
pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan program
KB. Diharapkan anggota Pramuka Saka Kencana dapat ikut
membantu

mensukseskan

dan

menyebarluaskan

segala

informasi yang berhubungan dengan program KB. Di tahun 2015
Kegiatan Pembinaan Saka Kencana dilaksanakan di Gelora
Bung Tomo Surabaya dengan jumlah peserta 465 orang dari 31
Kecamatan.
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b. Pembinaan Keluarga Berencana
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
1) Gebyar KB dalam Rangka Revitalisasi program KB
Sebagai bentuk eksistensi program KB di Kota Surabaya,
dilaksanakanlah Gebyar KB Tahun 2015 pada bulan Desember
tahun 2015 di GOR Kertajaya/CLS Surabaya yang diikuti oleh
sekitar 2500 orang yang terdiri dari unsur kader IMP, puskesmas,
Bunda PPT, PKB/PLKB, Kecamatan, Kelurahan, Perwakilan
BKKBN Provinsi Jawa Timur serta pihak-pihak lain yang terkait
dengan program KB.
2) Rakerda Program KB
Untuk

menterjemahkan

Perwakilan

BKKBN

target-target

Provinsi

Jawa

yang

diberikan

oleh

serta

untuk

Timur

mengevaluasi pelaksanaan program KB di tahun 2014, maka
dilaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program KB tahun
2015. Kegiatan ini berisikan pemaparan dari Kepala Bapemas dan
KB Kota Surabaya tentang hasil yang telah dicapai oleh Bapemas
dan KB selama tahun 2015 dan target yang dibebankan pada
tahun 2015.
3) Sosialisasi KB Lestari dan KB Pria
Untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat
kota Surabaya, maka dilakukan sosialisasi KB lestari dan KB Pria.
Sosialisasi

KB

lestari

dilaksanakan

untuk

memberikan

pencerahan kepada masyarakat akan pentingnya program KB.
Dalam acara ini ditampilkan kesaksian (testimoni) dari akseptor
KB yang telah mengikuti KB selama minimal 5 tahun tanpa
diselingi kehamilan. Sedangkan sosialisasi KB Pria dilakukan
untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang
metode KB Pria yang biasa disebut dengan vasektomi atau
Metode Operasi Pria (MOP) dimana dalam acara ini juga
ditampilkan kesaksian (testimoni) dari peserta KB MOP tentang
kesan-kesannya selama menjadi akseptor KB MOP. Diharapkan
melalui kegiatan ini kesertaan ber-KB pria dapat ditingkatkan.
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c. Penyediaan dan Pelayanan Alkon Bagi Gakin
Untuk mengendalikan Laju pertambahan Penduduk, perlu dilakukan
pengaturan kelahiran melalui penyediaan alat dan obat kontrasepsi.
Upaya pengaturan kelahiran juga dilakukan melalui metode Medis
Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW). Untuk
tahun 2015, untuk MOP telah dilayani sebanyak 88 akseptor
sedangkan untuk MOW 324 akseptor yang berarti tercapai 97,17 %
dari target 424 orang. Pelayanan KB dilakukan dengan melakukan
Roadshow KB di seluruh wilayah Surabaya dan selalu melakukan
pelayanan dengan Bus pelayanan pada setiap even Pemerintah
Kota.
d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang Didanai dari
DAK Bidang KB
Kegiatan ini meliputi 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
1) DAK Bidang Keluarga Berencana
Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang diperoleh dari Pemerintah
Pusat dalam hal ini BKKBN untuk dibelanjakan sesuai petunjuk
teknis yang ada. Untuk tahun 2015 Bapemas dan KB memperoleh
dana DAK Bidang Keluarga Berencana sebesar Rp.637.144.508
yang dibelanjakan untuk keperluan pembelian 2 unit printer, 4 unit
Note Book i7, 10 unit sound system (Wireless public adress), 2
unit LCD proyektor.
2) Operasional Pendampingan DAK Bidang Keluarga Berencana.
Untuk menunjang

pengadaan

sarana

program

KB,

maka

diperlukan Operasional pendampingan DAK Bidang Keluarga
Berencana berupa pengadaan ATK dan kebutuhan lainnya serta
pengadaan server untuk menunjang program pendataan keluarga.
e. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Kegiatan ini berupa kegiatan penunjang

kelancaran tugas-tugas

sehari-hari berupa penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan
penggandaan, jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik, jasa surat
menyurat, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
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peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan serta penyediaan makanan dan minuman.
f. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kegiatan ini dititikberatkan pada pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran seperti pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional dan mebeleur.
Kegiatan lainya yang mendukung tercapaianya target dari
sasaran Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada program
Pendidikan Anak Usia Dini adalah Kegiatan Pelatihan Bina Keluarga
Balita. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi
Murni dan Angka Partisipasi Kasar dimana hasil dari kegiatan ini akan
menunjang pencapaian program di Dinas Pendidikan Nasional. Kegiatan
berupa Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak Tahun
2015 melatih 834 orang Kader BKB untuk selanjutnya mensosialiasikan
cara-cara atau metode untuk memantau proses tumbuh kembang anak
kepada para orang tua balita agar lebih memahami proses tumbuh
kembang anak dan menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA).

3. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak memiliki 2 (dua) indikator sasaran. Pertama,
indikator sasarannya adalah Jumlah lembaga yang peduli terhadap
perempuan dan anak, indikator sasaran ini dicapai melalui program
penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan
kegiatan:
a) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
b) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan anak
Target yang harus dicapai oleh indikator sasaran pertama pada tahun
2015 adalah sebesar 85 lembaga. Realisasi kinerja tahun 2015 adalah
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83 lembaga dengan capaian 97,64%. Capaian tahun 2015 dibandingkan
dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dalam perencanaan strategis
tahun 2011-2015 dijabarkan sebagai berikut:


Tahun 2011: target kinerja sebesar 85 lembaga, realisasi kinerja
sebesar 85 lembaga dengan capaian 100%



Tahun 2012: target kinerja sebesar 85 lembaga, realisasi kinerja
sebesar 85 lembaga dengan capaian 100%



Tahun 2013: target kinerja sebesar 85 lembaga, realisasi kinerja
sebesar 85 lembaga dengan capaian 100%



Tahun 2014: target kinerja sebesar 85 lembaga, realisasi kinerja
sebesar 85 lembaga dengan capaian 100%

Dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga berencana tahun 2011-2015 Sasaran Meningkatnya Pelayanan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan indikator
sasaran yang pertama berupa Jumlah lembaga yang peduli terhadap
perempuan dan anak dengan target setiap tahunnya yang sama selama
5 tahun yaitu sebesar 85 lembaga.
Indikator

sasaran

yang

kedua

adalah

persentase

kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dan
ditangani, indikator sasaran ini dicapai melalui program peningkatan
kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan kegiatan:
1) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
2) Fasilitasi pengembangan kota peduli perempuan dan kota layak anak
Target yang harus dicapai oleh indikator sasaran kedua pada tahun
2015 adalah sebesar 100%. Realisasi kinerja tahun 2015 adalah 100%
dengan capaian 100% dengan rincian jumlah kasus kekerasan yang
dilaporkan sebesar 287 kasus dan jumlah kasus kekerasan yang
ditangani sebesar 287 kasus. Capaian tahun 2015 dibandingkan dengan
capaian tahun-tahun sebelumnya dalam perencanaan strategis tahun
2011-2015 dijabarkan sebagai berikut:
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Tahun 2011: target kinerja sebesar 100%, realisasi kinerja
sebesar 100% dengan capaian 100%, dengan rincian jumlah
kasus kekerasan yang dilaporkan sebesar 248 kasus dan jumlah
kasus kekerasan yang ditangani sebesar 248 kasus.



Tahun 2012: target kinerja sebesar 100%, realisasi kinerja
sebesar 100% dengan capaian 100%, dengan rincian jumlah
kasus kekerasan yang dilaporkan sebesar 211 kasus dan jumlah
kasus kekerasan yang ditangani sebesar 211kasus.



Tahun 2013: target kinerja sebesar 100%, realisasi kinerja
sebesar 100% dengan capaian 100%, dengan rincian jumlah
kasus kekerasan yang dilaporkan sebesar 209 kasus dan jumlah
kasus kekerasan yang ditangani sebesar 209 kasus.



Tahun 2014: target kinerja sebesar 100%, realisasi kinerja
sebesar 100% dengan capaian 100%, dengan rincian jumlah
kasus kekerasan yang dilaporkan sebesar 219 kasus dan jumlah
kasus kekerasan yang ditangani sebesar 219 kasus.

Dalam perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga berencana tahun 2011-2015 Sasaran Meningkatnya Pelayanan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan indikator
sasaran yang kedua berupa persentase kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak yang dilaporkan dan ditangani dengan target
setiap tahunnya yang sama selama 5 tahun yaitu sebesar 100% dengan
membandingkan jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan dengan kasus
kekerasan yang ditangani.
Keberhasilan pencapaian target dari sasaran Meningkatnya
Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Program penguatan
kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak serta Program
peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, kegiatankegiatan dalam Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak adalah sebagai berikut:
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a) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 Pembinaan Organisasi Perempuan
Pemerintah Indonesia sejak tahun 2000 telah memperkenalkan
startegi Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam segenap
pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan
keadilan

dan

kesetaraan

gender

dalam

pembangunan.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta
Instruksi Walikota Surabaya No. 6 tahun 2008 tentang percepatan
Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya menunjukkan
kepedulian pemerintah khususnya Pemerintah Kota Surabaya
untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sebagai
upaya serius untuk menempatkan perempuan agar setara dengan
laki-laki dalam mengisi pembangunan. Pembinaan organisasi
perempuan senantiasa dilakukan agar kaum perempuan mampu
berpartisipasi, berdaya diri dan berguna bagi masyarakat, bangsa
dan negara. Selain itu program-program pengarusutamaan
gender bisa tetap menjadi arus utama dalam kegiatan-kegiatan
organisasi perempuan tersebut. Bentuk kegiatannya berupa
sharing kegiatan antara Bapemas dan KB dengan organisasi
perempuan

yang

pemberdayaan

mendukung

perempuan

dan

tercapainya
percepatan

tujuan

dari

terlaksananya

pengarusutamaan gender. Untuk tahun 2015 telah dibina
sebanyak 83 lembaga atau 97,65% dari target yang ditetapkan.
Keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan melalui
strategi pengarusutamaan gender, serta kesejahteraan dan
perlindungan perempuan dan anak sangat tergantung pada
lingkungan yang kondusif dari Pemerintah Daerah. Penghargaan
tertinggi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang
memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan keadilan dan
kesetaraan gender diwujudkan dalam Penganugerahan Parahita
Ekapraya. Tahun 2014 Pemerintah Kota Surabaya berhasil
meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat
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Utama yang merupakan penghargaan bagi Pemerintah Daerah
yang berkomitmen tinggi dalam melaksanakan pembangunan
pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan

anak

serta

responsive gender. Ini merupakan prestasi Pemerintah Kota
Surabaya dalam mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita
Ekapraya selama 6 tahun berturut-turut, dan pada tahun 2015
tidak dilaksanakan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya
(APE). Namun penghargaan tersebut bukan satu-satunya tujuan
utama,

yang terpenting adalah

bagaimana

agar program

pemberdayaan prempuan dan percepatannya dapat terlaksana
dengan baik di kota surabaya.
 Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan
dan Keadilan Gender Serta Anak
Kegiatan ini berupa pembuatan alat-alat Komunikasi Informasi
dan Edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender serta anak.
Alat-alat ini berupa brosur, leaflet dan operasionalisasi Mobil
Sahabat Perempuan dan Anak.
b) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan anak


Peningkatan Kapasitas Gender bagi Masyarakat
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman gender
melalui lomba-lomba dan berbagai kegiatan yaitu sosialisasi
gender dan permasalahannya, lomba kecamatan responsif
gender, lomba duta gender dan kegiatan surabaya gender award
(SGA) berupa permainan responsif gender, pembuatn link serta
menyanyikan mars gender. Semua kegiatan tersebut bertujuan
untuk mewujudkan strategi Pengarusutamaan Gender di Kota
Surabaya ke dalam segenap aspek Pembangunan Nasional
yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan
gender bagi kaum perempuan agar setara dengan kaum laki-laki
dan juga merupakan sarana sosialisasi sekaligus evaluasi
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pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Surabaya. Selain
itu kegiatan SGA juga meningkatkan peran masyarakat dalam
memahami dan mencari solusi masalah gender yang ada di
sekitar dengan tema yang berubah setiap tahunnya dimana
mengikuti isu gender terbaru yang ada di masyarakat.


Peningkatan Pelatihan bagi Focal Point, Pengarusutamaan
Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman gender
dan permasalahannya/isu-isu

serta

kebijakan perencanaan

penganggaran serta penyusunan program responsive gender di
tingkat SKPD dan kecamatan. Dari hasil pelatihan tersebut, akan
dilanjutkan bagaimana membuat Gender Analysis Pathway
(GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) untuk menghasilkan
Anggaran yang Responsive Gender di tingkat kecamatan
maupun SKPD di Kota Surabaya.


Sosialisasi Kesetaraan Gender bagi Sumber Daya Pendidik
Kegiatan

ini

berupa

sosialisasi

pemahaman

gender

dan

permasalahannya bagi seluruh kepala sekolah TK di Kota
Surabaya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi
dalam upaya penangangan permasalahan anak.
Kegiatan lainya yang mendukung tercapaianya target dari
sasaran meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak pada program peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan adalah kegiatan sebabagai berikut:
a) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
 Sosialisasi dan Pendampingan Perempuan dan Anak terhadap
Tindak Kekerasan
Pada kegiatan pendampingan KTK direncanakan akan
dilayani sebanyak 200 kasus, sampai dengan akhir tahun 2015
telah dilayani sebanyak 287 kasus atau 143.5 % dari target yang
ditetapkan.
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Kegiatan lain yang dilakukan untuk pendampingan korban
kekerasan adalah Memberikan bekal kepada korban kekerasan
maupun trafiking berupa training ESQ (Emotional Spiritual
Quotient) yang memberikan pengetahuan dalam bidang spiritual.
Selain itu terdapat penambahan shelter baru khusus bagi anakanak laki-laki yang berhadapan dengan hukum (ABH).
b) Fasilitasi pengembangan kota peduli perempuan dan kota layak anak
 Pengembangan Kota Layak Anak
Kegiatan ini merupakan implementasi dari kebijakan
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia dalam rangka menuju Indonesia Layak
Anak.

Pada

tahun 2012

dan

2013 Kota

Surabaya

telah

mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kota Layak Anak
kategori Nindya. Sedangkan tahun 2014

sehubungan dengan

adanya Pemilihan Umum maka penilaian Kota Layak Anak
ditiadakan. Sedangkan untuk tahun 2015 surabaya kembali
mendapatkan kategori Nindya yang saat ini merupakan tingkatan
tertinggi.
Tujuan

kegiatan

ini

adalah

meneguhkan

dan

mempromosikan tekad dan Komitmen Pemerintah Kota, seluruh
komponen masyarakat dan dunia usaha di Surabaya

untuk

mewujudkan Surabaya sebagai Kota Layak Anak. Pada tahun 2013
telah dicanangkan Kecamatan Ramah Anak dan tahun 2014 mulai
disosialisasikan

kegiatan

Inisiasi

Kelurahan

Ramah

Anak.

Sedangkan untuk tahun 2015 dicanangkan program Inisiasi
Kamponge Arek Suroboyo (IKAS) yang melibatkan RW untuk
mencapai kota layak anak. Selain itu dilaksanakan sosialisasi
dinamika remaja bagi siswa SMP Negeri/Swasta di Kota Surabaya.
Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan Kota Surabaya
sebagai Kota Layak Anak dapat terwujud secara terintegrasi dan
menyeluruh mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota.
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 Pengembangan Kota Peduli Perempuan
Kegiatan ini merupakan inovasi Pemerintah Kota Surabaya untuk
merespon kesenjangan dan ketidakadilan gender yang dialami oleh
kaum perempuan serta mewujudkan Kota Surabaya sebagai Kota
Peduli Perempuan dimana keseteraan gender sudah terwujud di
semua lini baik itu masyarakat, instansi pemerintah maupun dunia
usaha. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain Peringatan
Hari Kartini, Peringatan Hari Anti Kekerasan dan Peringatan Hari
Ibu, serta pencanangan pekan kampanye GN AKSA (Gerakan
Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak).

B. Realisasi Anggaran
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana serta untuk mewujudkan kinerja
organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tidak bisa lepas dari
dukungan

anggaran

yang

disediakan.

Pada

tahun

2015,

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana memperoleh dana dari
APBD Kota Surabaya dan APBN baik berupa belanja rutin maupun belanja
pembangunan dengan tujuan agar anggaran yang tersedia dapat mencapai
tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun kinerja keuangan Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana tahun anggaran 2015
adalah sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Anggaran
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2015 ( APBD )

NO

URAIAN

Belanja Langsung
1
Program Keluarga Berencana
Pembinaan Keluarga
a.
Berencana
Fasilitasi Masyarakat Peduli
b.
Keluarga Berencana
Penyediaan dan Pelayanan
c. Alat Kontrasepsi bagi Keluarga
Miskin

ANGGARAN
(Rp)

REALISASI
(Rp)

PENCAPAIAN (%)

3.094.146.569

2.445.249.110

79,03

493.078.839

430.835.200

87,38

1.192.227.980

1.166.022.510

97,80

771.695.242

676.707.340

87,69
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NO

2

3

4

5

URAIAN
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan KB yang
d.
disediakan melalui Dana
Alokasi Khusus Bidang KB
Program Pendidikan Anak Usia
Dini
Pelatihan Bina Keluarga Balita
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Fasilitasi Upaya Perlindungan
a. Perempuan dan Anak
Terhadap Tindak kekerasan
Fasilitasi Pengembangan Kota
b. Peduli Perempuan dan Kota
Layak Anak
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Penguatan Kelembagaan
a. Pengarusutamaan Gender dan
Anak
Peningkatan Kapasitas dan
Jaringan Kelembagaan
b.
Pemberdayaan Perempuan
dan Anak
Program Penanggulangan
Kemiskinan
Fasilitasi Pengembangan Hasil
a.
Usaha Ekonomi Mikro
b.

Pemberdayaan Ekonomi
Fasilitasi Pelaksanaan
c.
Program Beras Miskin
d. Bulan Bhakti Gotong Royong
Pembinaan Pemanfaatan
e.
Sumber Daya Alam
Dinamisasi Data Keluarga
f.
Miskin
Pelatihan Pemberdayaan
g. Masyarakat dan Lembaga
Kelurahan
Fasilitasi Program
h.
Penanggulangan Kemiskinan
Program Pelayanan Administrasi
6
Perkantoran
Penyediaan Barang dan Jasa
a.
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana
7
dan Prasarana Perkantoran
Pengadaan dan Pemeliharaan
a. Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Belanja Tak Langsung
Belanja Tidak Langsung Bapemas
dan KB

ANGGARAN
(Rp)

REALISASI
(Rp)

PENCAPAIAN (%)

637.144.508

171.684.060

26.95

363.531.180

319.084.200

87,77

363.531.180

319.084.200

87,77

2.211.752.526

2.006.217398

90,71

1.166.186.370

1.070.859.664

91,83

1.045.566.156

935.357.734

89,46

877.939.710

756.728.400

86,19

386.516.560

356.143.850

92,14

491.423.150

400.584.550

81,52

8.177.391.511

7.358.754.779

89,99

2.199.149.967

1.891.407.941

86,01

2.651.488.780

2.503.676.458

94,43

336.060.190

313.469.700

93,28

479.930.360

444.851.640

92,69

370.380.530

305.100.120

82,37

1.297.733.294

1.191.149.962

91,79

398.513.170

345.158.220

86,61

444.135.220

363.940.738

81,94

3.468.987.865

2.890.202.751

83,33

3.468.987.865

2.890.202.751

83.32

3.228.232.066

2.605.984.900

80,72

3.228.232.066

2.605.984.900

80,72

15.255.822.345

14.460.134.589

94,78
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NO

URAIAN

Jumlah Belanja Langsung dan Tidak
Langsung Bapemas & KB

ANGGARAN
(Rp)

REALISASI
(Rp)

PENCAPAIAN (%)

15.255.822.345

14.460.134.589

94,78

Anggaran dan Realisasi Anggaran
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2015 ( APBN )
NO
1
2

3
4
5
6
7

KEGIATAN
Kesetaraan Ber KB
Pembinaan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga di
Provinsi
Pengelolaan Data dan
Informasi Pembangunan KKB
di Propinsi
SDM yang Terdidik dan
Terlatih di Propinsi
Dokumen Perencanaan
Program KKB di Provinsi
Dukungan Operasional
PPLKB, PLKB/PKB dan IMP
Penguatan Jejaring
Mekanisme Operasional
Program KKB Lini Lapangan

Jumlah

ANGGARAN
(Rp)

REALISASI
(Rp)

PENCAPAIAN
(%)

307.480.000

176.430.000

57,38

369.495.000

144.525.000

39,11

2.567.548.630

2.547.748.630

99,23

141.272.500

96.022.500

67,97

18.950.000

9.475.000

50,00

424.573.135

304.573.135

71,74

195.974.000

99.974.000

51,01

4.025.293.265

3.378.748.265

83,94
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BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan
gambaran hasil pencapaian target indikator sasaran yang dilaksanakan Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya tahun
2015 sebagai penjabaran dari Perencanaan Strategis Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana tahun 2011 - 2015, sehingga visi yang
telah ditetapkan dapat terwujud.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya tahun
anggaran 2015.

Surabaya,

Januari 2016

KEPALA BADAN

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