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 KATA PENGANTAR 

 

erkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan 
Riau tahun 2018 telah selesai disusun. Penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan upaya 
untuk melaksanakan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Acuan yang dipakai merujuk 
kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan 
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

LAKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 merupakan 
gambaran hasil pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Perwakilan 
BKKBN Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mendukung pencapaian 
Sasaran Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 

Kepada seluruh jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau yang 
telah banyak memberikan saran/ pemikiran dan masukan dalam menyusun 
Laporan Kinerja ini, dan juga telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam 
melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai tanggung jawabnya masing-masing, 
kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini belumlah sepenuhnya sempurna serta 
masih banyak kekurangan. Oleh karenanya, kepada semua pihak/ 
pengguna Laporan Kinerja ini, kami mengharapkan masukan/ saran/ 
koreksinya untuk diadakan penyempurnaan dalam pembuatan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ditahun mendatang. 

 

Batam, 10 Januari  2019 
      Kepala 

 
 
Mediheryanto SH 
NIP. 196502061992031003 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Sesuai Peraturan Kepala BKKBN No. 82/PER/B5/2011 Tanggal 9 Mei 2011, 
Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri bertugas mengelola pembangunan 
kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau. 
Keberhasilan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di 
Provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari dukungan seluruh komponen yang 
terkait baik tingkat Provinsi Kepulauan Riau maupun tingkat Kabupaten dan 
Kota se- Provinsi Kepulauan Riau. 

Sistematika penyusunan LAKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau 
Tahun 2018 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010  tentang 
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja  dan Pelaporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 
7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan SK 
Kepala BKKBN Nomor 397/HK-010/D3/2005 tentang petunjuk teknis 
Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 
BKKBN. Yaitu: Pendahuluan, Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, 
Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan dan Penutup serta 
Lampiran. 

Dalam bab Pendahuluan diuraikan tentang latar belakang yang mengurai 
mengenai dasar hukum terkait, tugas pokok dan fungsi, serta kekuatan, 
kelemahan/kendala, tantangan/hambatan dan peluang Perwakilan BKKBN 
Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan tugas nya mengelola 
Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau. 

Pada bab Perencanaan kinerja diuraikan tentang  rencana strategis, visi, 
misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategi serta rencana kerja yang akan 
dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau. Rencana 
Strategis ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.  
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Rencana Strategik (Renstra) Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau 
Tahun 2015-2019 digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana 
Kinerja Tahunan (RKT). RKT 2018 berisi indikator-indikator kinerja yang 
akan dicapai oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau di tahun 
2018. Indikator-indikator kinerja yang diukur dalam RKT 2018 adalah 
indikator-indikator yang tertuang dalam Kontrak Kinerja (KK) antara 
Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau dengan BKKBN Pusat.  

Selanjutnya, pada bab ketiga diuraikan tentang Akuntabilitas Kinerja dan 
Keuangan. Akuntabilitas Kinerja menunjukkan bahwa pada tahun 2018 
Perwakilan BKKBN Provinsi  Kepulauan Riau  telah dapat menyelesaikan 
Kontrak Kinerja yang dipercayakan dengan hasil pencapaian. Sementara 
pada Akuntabilitas Keuangan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau 
diinformasikan bahwa dari Rp. 39.619.858.000,- anggaran yang dibebankan, 
Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau telah merealisasikan sebesar 
Rp.  30.451.439.800,- sebesar 76.85 %. 

Dalam pengelolaan KKB di Provinsi Kepulauan Riau ditemui berbagai 
hambatan dan permasalahan antara lain: perlunya pelatihan/orientasi yang 
efektif bagi petugas pelaksana dan pengelola program khususnya bagi 
seluruh petugas lapangan, perlunya dukungan sarana yang dialokasikan 
melalui DAK  untuk kabupaten/kota yaitu meliputi ; Mobil Unit Pelayanan, 
Mobil Unit Penerangan, Kendaraan roda dua bagi PPLKB/PKB, KIE Kit, BKB 
Kit, Implant Kit dan IUD Kit, perlunya penyediaan alat kontrasepsi gratis bagi 
keluarga Pra Sejahtera dan KS I, perlunya dukungan operasional pelayanan 
MO dan IUD, perlunya operasional pasca pelayanan KB dan konseling serta 
informed choice dan perlu usulan untuk formasi pegawai baru bagi bidang-
bidang tertentu, terutama untuk mempertahankan keberadaan petugas 
lapangan untuk menjamin keberlangsungan mekanisme operasional 
program KB di lapangan.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

 

Setelah disahkannya UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN tidak lagi diamanatkan 

sebagai lembaga yang menangani KB semata, tetapi juga menangani masalah 

kependudukan. Dengan demikian, menurut UU tersebut, BKKBN bukan lagi 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional tetapi menjadi Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang mengemban dua tugas 

sekaligus 

Di era ini BKKBN mendapat amanah untuk ikut mendukung keberhasilan 

program prioritas nasional, yaitu dengan memberikan dukungan terhadap 

penguatan supply berupa penyediaan sarana prasarana pelayanan KB bagi 

klinik KB swasta dan pemerintah agar siap melayani KB, dan mendukung 

peningkatan kapasitas penyelenggara pelayanan KB melalui pelatihan medis 

teknis pelayanan KB dan KIE konseling bagi dokter dan bidan agar dapat 

melayani KB sesuai standar operasional pelayanan yang telah ditetapkan, serta  

BKKBN mendapat program prioritas  percepatan perbaikan gizi melalui 

Proyek Prioritas Promosi dan KIE 1000 Hari Pertama Kehidupan Dalam 

Rangka Penurunan Stunting. 

 

Dengan merevitalisasi visi dan misi yang telah ada sebelumnya, tersirat bahwa 

BKKBN berkeinginan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan 

keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya 

pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan, serta 

mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui Pelembagaan Keluarga 
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Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). Sasaran strategis yang ingin dicapai 

adalah terkendalinya jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang 

ditandai dengan Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,1 dan Net Reproductive 

Rate (NRR) = 1. Kondisi tersebut merupakan pencerminan dari pertumbuhan 

penduduk seimbang, di mana LPP ada keseimbangan dan keserasian dengan 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. 

 

Peran dan fungsi baru BKKBN seperti disebutkan Undang-undang Nomor 

52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 

2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Di 

dalam Perpres ini peran BKKBN disebutkan dalam pasal 2: “BKKBN 

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian 

penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana.”  

 

a. Visi Pembangunan 2015-2019 

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh 

Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan 

Misi Pembangunan 2015-2019, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun 

kedepan adalah untuk mewujudkan “Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” dengan misi: 1) Mewujudkan 

keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang 

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan 

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, 2) 

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis 

berlandaskan Negara Hukum, 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif 

dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, 4) Mewujudkan kualitas 

hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, 5) Mewujudkan 

Indonesia yang berdaya saing, 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara 
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maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan 

7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Visi dan Misi Pembangunan tersebut kemudian didukung oleh 9 

(sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), dimana BKKBN 

diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 

5 (lima), untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, yang 

dapat terlihat dalam gambar dibawah ini: 

 

Gambar 1.1  

Bagan Keterkaitan Visi BKKBN dengan Nawa Cita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2010-2025 adalah 

mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Sehingga BKKBN 

berkomitmen akan turut mensukseskan Agenda Prioritas No.5 (didalam 

Nawa Cita), untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia 

Indonesia dengan menjadi “Lembaga yang handal dan dipercaya 

dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga 
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Berkualitas”, dimana  pertumbuhan penduduk yang seimbang dan 

keluarga berkualitas ditandai dengan menurunnya Total Fertility Rate 

(TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR)=1 pada tahun 2025, 

serta keluarga berkualitas ditandai dengan keluarga yang terbentuk 

berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, 

mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, 

bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

 

b. Misi Pembangunan 2015-2019 

Dalam mendukung upaya perwujudan visi pembangunan 2015-2019 

diatas, BKKBN memiliki misi: 1) Mengarusutamakan Pembanguna. 

Berwawasan Kependudukan, 2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana 

dan Kesehatan Reproduksi, 3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga, 4) 

Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara Konsisten, 

serta 5) mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengelolaan 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. 

 

Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 

2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, 

dan ketentuan Lampiran huruf (n) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN mempunyai tugas melaksanakan 

pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan KB. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut,  

BKKBN menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan nasional, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan 

di bidang KKB; 

2. Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang KKB; 
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3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian 

penduduk dan KB; 

4. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang KKB; 

5. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional; 

6. Penyusunan desain Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga (KKBPK); 

7. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). 

8. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk 

kebutuhan PUS nasional. 

9. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga. 

10. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan 

tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan 

kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR). 

11. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui 

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 

12. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan 

tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga 

13. Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/ 

petugas lapangan KB (PKB/PLKB). 

14. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana; dan 

15. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang KKB. 

  Selain fungsi tersebut  BKKBN juga menyelenggarakan fungsi: 

1. penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang 

KKB; 

2. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di 

lingkungan BKKBN; 
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3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab BKKBN; 

4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN, dan 

5. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang KKB. 

 

  Di sisi lain dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan 

Organisasi BKKBN juga mengacu kepada Surat Persetujuan  Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

B/3649/M.PAN-RB.11/2010 tanggal 30 November 2010, Peraturan Kepala 

BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

Provinsi.  

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No. 82/PER/B5/2011 Tanggal 9 

Mei 2011, susunan organisasi dan tata kerja Perwakilan BKKBN Provinsi 

Kepri adalah sebagai berikut : 

 Kepala 

 Sekretaris 

 Subbag Perencanaan 

 Subbag Umum 

 Subbag Keuangan dan Pengelolaan BMN 

 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera 

 Subbid Pengendalian Penduduk  

 Subbid Ketahanan Keluarga 

 Subbid Pemberdayaan Keluarga 

 Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 

 Subbid Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta 

 Subbid Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus 

 Subbid Kesehatan Reproduksi 
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 Bidang Advokasi, Informasi, Pelatihan dan Pengembangan 

 Subbid Penggerakan, Advokasi dan KIE 

 Subbid Data dan Informasi 

 Subbid Pelatihan dan Pengembangan 

c. Kondisi Umum Provinsi Kepulauan Riau 

 

Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 

luas 425.214,67 KM2 terdiri dari wilayah daratan seluas 9.982,88 KM2. 

Dengan demikian luas laut wilayah provinsi kepulauan Riau seluas 97% 

dan luas daratan seluas 3%. Daratan di Provinsi Kepulauan Riau 

merupakan bentangan pulau-pulau yang tersebar membujur dari Selat 

Malaka sampai dengan perbatasan Pulau Kalimantan dari Laut Cina 

Selatan hingga Perbatasan Sumatera yang berjumlah 2.408 Pulau. 

Secara geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau terletak pada 07o19’ 

Lintang Utara dan 0040’ Lintang Selatan serta antara 10303’ Bujur Timur 

sampai dengan 110000’ Bujur Timur, yang merupakan daerah kepulauan 

terdiri atas pulau besar dan kecil, berjumlah kurang lebih2.408 pulau, 

seluruh pulau telah diidentifikasi dan bernama. 

Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau meliputi :  

Sebelah Utara    : Berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja 

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung 

Sebelah Barat     : Berbatasan dengan Negara Singapura Malaysia dan   
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    Dan Provinsi Riau 

Sebelah Timur : berbatasan dengan Malaysia timur dan Kalimantan Barat 

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 

25 tahun 2002 yang merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang 

mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan 

Kepulauan Anambas. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari banyak pulau 

yang tersebar diwilayah laut yang sangat luas.  Secara administratif  

Kepulauan Riau dibagi dalam 7 Kabupaten/kota, 59 kecamatan dan 351 

desa, seperti disampaikan dalam tabel berikut : 

Table- 1.1 

Wilayah Administratif  Provinsi Kepulauan Riau, 2011 

 

 

 

 

 

 

Distribusi persentase penduduk Kepulauan Riau ternyata masih 

menunjukkan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun dengan 

tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Akibat tidak 

meratanya penyebaran penduduk tentunya akan mengakibatkan beberapa 

kabupaten/kota mengalami ketimpangan dalam menikmati hasil 

pembangunan daerah. Hal ini bisa menjadi salah satu permasalahan 

kependudukan serius yang akan dihadapi Provinsi Kepulauan Riau 

nantinya. 
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Data menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia 

tertinggi salah satunya adalah Provinsi Kepulauan Riau dimana tahun 2005 

sampai dengan tahun 2015 angkanya tetap sebesar 4,95 persen pertahun, 

angka ini diatas rata-rata nasional yaitu 1,49 persen per tahun. Laju 

pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi akan menjadi beban bagi 

penyediaan lapangan pekerjaan karena secara langsung akan berpengaruh 

terhadap meningkatnya penduduk usia kerja dan angkatan kerja. Laju 

pertumbuhan penduduk Kepri yang tinggi ini juga disebabkan oleh arus 

migrasi masuk dari luar Provinsi. Dimana daya tarik para penduduk luar 

provinsi bermigrasi dikarenakan Kepulauan Riau merupakan salah satu 

kawasan industri terbesar di Indonesia.  

Provinsi Kepri merupakan wilayah kepulauan berbatasan langsung 

dengan beberapa negara tetangga dan memiliki potensi yang strategis 

untuk menciptakan peluang-peluang terbukanya lapangan pekerjaan bagi 

penduduknya dan kaum migran yang masuk 

Gambar 1.2  

Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut 

Wilayah, Jenis Kelamin dan Status Migrasi Risen (%) 
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Sumber: Data Sensus Penduduk 2010, BPS Indonesia (http://sp2010.bps.go.id) 

 

 

d. Potensi    

Provinsi Kepulauan Riau mempunyai banyak potensi. Jika dilihat dari 

Potensi ekonomi, Provinsi Kepri sangat besar karena berada di jalur 

perlintasan dunia. Potensi kependudukan yang dimiliki Provinsi Kepri juga 

sangat besar yaitu besarnya jumlah penduduk usia produktif yang dimiliki 

khususnya Kota Batam. Secara sederhana bonus demografi dapat 

dikatakan sebagai kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif, 15-65 

tahun, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia di bawah atau di 

atas 15-65 tahun. Dengan banyaknya penduduk usia produktif tersebut 

diharapkan akan semakin mampu meningkatkan produktivitas 

pembangunan di Indonesia yang pada akhirnya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kota Batam sebagai Kota Industri 

dengan letak geografi yang sangat strategis harus mampu memanfaatkan 

bonus demografi tersebut. Peran krusial berada ditangan pemerintah 

khususnya BKKBN dalam mengambil kebijakan untuk membentuk 

manusia-manusia usia produktif yang berkualitas.  

 

B. Aspek Strategis. 

Beberapa kajian isu strategis Program Kependudukan, Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga serta usulan untuk perbaikan 

pelayanan Keluarga Berencana berupa data jumlah penduduk, laju 

pertumbuhan penduduk (LPP), total fertility rate (TFR), contraceptive 

prevalence rate (CPR), Unmet Neet dan age specific fertility rate (ASFR).    

 

 

http://sp2010.bps.go.id/
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a. Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau 

Pada dasarnya masalah kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau 

berkaitan dengan tiga aspek yaitu, kuantitas, kualitas dan mobilitas. Dari 

aspek kuantitas, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 

tahun 2013 memiliki jumlah penduduk sebesar 1.861.373 juta jiwa, tahun 

2014 sebesar 1.917.415 juta jiwa, tahun 2015 sebesar 1.973.043 juta jiwa, 

tahun 2016 sebesar 2.028.169 juta jiwa, tahun 2017 sebesar 2.082.694 juta 

jiwa hal ini menunjukan jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau dari 

tahun ketahun secara signifikan terus bertambah. 

Gambar 1.3 

Jumlah penduduk 

Sumber : BPS 

Sedangkan dari aspek kualitas Provinsi Kepulauan Riau memiliki kualitas 

penduduk yang rendah, ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2013 sebesar 73,2, tahun 2014 

sebesar 73,40 tahun 2015 sebesar 73,75, tahun 2016 sebesar 73,99 dan 

tahun 2017 sebesar 74,45 jika kita perhatikan IPM Provinsi Kepulauan 

Riau dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. 
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Gambar 1.4 

Indeks Pembangunan Manusia 

  

Wilayah 
[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Kepulauan 
Riau 

71.13 71.61 72.36 73.02 73.4 73.75 73.99 

Karimun 66.4 66.82 67.67 68.52 68.72 69.21 69.84 

Bintan 69.87 70.47 71.01 71.31 71.65 71.92 72.38 

Natuna 66.29 67.76 68.8 69.39 70.06 70.87 71.23 

Lingga 57.36 58.51 59.32 60.13 60.75 61.28 62.44 

Kepulauan 
Anambas 

63.03 63.71 64.32 64.86 65.12 65.86 66.3 

Batam 76.98 77.82 78.39 78.65 79.13 79.34 79.79 

Tanjungpinang 73.76 74.86 75.91 76.7 77.29 77.57 77.77 

 

Sementara dari aspek mobilitas, persebaran populasi penduduk Provinsi 

Kepulauan Riau terjadi ketimpangan, dimana penduduk terkonsentrasi di 

Kota Batam (64%), padahal Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas 4 % 

dari total daratan. 

Permasalahan kependudukan di atas tentunya akan berdampak pada aspek 

pembangunan. Beberapa permasalahan yang dapat terjadi dari aspek 
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kuantitas penduduk berdampak pada pembangunan antara lain, (a) ketidak 

seimbangan antara pertumbuhan penduduk dan produksi (pangan, 

sandang, papan), (b) pembangunan berpusat pada daerah padat penduduk 

sehingga terjadi kesenjangan sosial, (c) munculnya pemukiman kumuh di 

wilayah perkotaan, sehingga ada kesenjangan sosial antara kaya dan 

miskin diperkotaan, (d) banyaknya pengangguran dan munculnya tingkat 

kriminal.  

Sedangkan dari aspek kualitas penduduk, terjadi beberapa hal seperti, (a) 

masalah pendidikan meliputi, rendahnya penguasaan teknologi dan 

rendahnya pemahaman masyarakat merawat hasil pembangunan (fasilitas 

umum), (b) masalah kesehatan meliputi, pembangunan fisik terhambat, 

objek dan subjek pembangunan rendah, (c) tingkat pendapatan dan 

penghasilan rendah berdampak pada, daya beli masyarakat rendah 

sehingga bidang ekonomi kurang berkembang baik, pembangunan hanya 

dinikmati oleh kelas menengah keatas.  

Beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan tersebut, (a) Permasalahan aspek kuantitas : Pengendalian 

jumlah dan pertumbuhan penduduk dilakukan melalui penekanan terhadap 

angka kelahiran yaitu pembatasan jumlah kelahiran, menunda usia 

perkawinan muda, dan meningkatkan pendidikan, (b) PermasalahanAspek 

kualitas : (1) Bidang Pendidikan, diperlukan kebijakan berupa, wajib 

belajar 9 tahun, proyek belajar terbuka bahkan pelatihan-pelatihan bagi 

pengajar dan apresiasi terhadap karya dan beasiswa bagi penduduk yang 

tak mampu, (2) Bidang Kesehatan, perlukan upaya-upaya dan 

penanggulangan seperti, perbaikan gizi penduduk, pencegahan maupun 

pemberantasan berbagai penyakit menular, sarana air bersih dan sanitasi, 

pembangunan sarana-sarana pada bidang kesehatan (puskesmas dan rumah 
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sakit), pengadaan dan pengawasan obat dan makanan, dan upaya-upaya 

sosialisasi kesehatan tentang kebersihan tubuh dan lingkungan serta (3) 

Bidang Penghasilan dan Pendapatan, diperlukan upaya-upaya untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menekan laju pertumbuhan, 

memotivasi berwiraswasta, industrialisasi, lapangan pekerjaan, dan 

meningkatkan barang jasa dan (c) Permasalahan Aspek Mobilitas, 

persebaran populasi penduduk dilakukan upaya seperti transmigrasi dan 

pembangunan industry di daerah jarang penduduk, pemerataan 

pembangunan ke pelosok, sarana prasana di pedesaan diperbaiki bahkan 

dilakukan upaya-upaya seperti pemberdayaan ekonomi. 

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Provinsi Kepulauan Riau. 

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah perubahan  jumlah penduduk 

pada sebuah wilayah setiap tahun. Beberapa factor yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan penduduk Indonesia seperti, nalitas, kematian, 

migrasi (imigrasi dan emigrasi). LPP berguna untuk memprediksi jumlah 

penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang, dihitung menggunakan 

tiga metode pertumbuhan penduduk,  yaitu : 
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Dalam periode 2000-2010 dan 2010-2016 laju pertumbuhan penduduk 

turun dari 4,95 persen menjadi 3,06 persen. Turunnya laju pertumbuhan ini 

ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian (Sumber :  Sensus 

Penduduk 1971, 1980 , 1990 , 2000 , 2010 dan Sensus Penduduk Antar 

Sensus (SUPAS) 1995). 

 
Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Provinsi 

Provinsi 
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 

1971-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2016 2 

Riau 3.11 4.30 4.35 3.58 
 

2.59 
 Jambi 4.07 3.40 1.84 2.56 

 
1.80 

 Sumatera 
Selatan 3.32 3.15 2.39 1.85 

 
1.46 

 Bengkulu 4.39 4.38 2.97 1.67 
 

1.69 
 Lampung 5.77 2.67 1.17 1.24 

 
1.21 

 Bangka 
Belitung - - 0.97 3.14 

 
2.20 

 Kepulauan Riau - - - 4.95   3.06 
 INDONESIA 2.31 1.98 1.49 1.49 

 
1.36 
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Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Kepulauan Riau. 

Asumsi fertilitas dibuat berdasarkan tren tingkat fertilitas di masa lalu dan 

kebijakanpemerintah yang berhubungan dengan tingkat fertilitas. Data 

yang digunakan untuk memperkirakan tingkat fertilitas adalah data 

SDKI91, SDKI94, SDKI97, SDKI2002/2003, SDKI2007, SDKI2012, 

SDKI 2013, SDKI 2014dan yang terakhir SDKI 2017. Target TFR 

diperoleh dari BKKBN selaku lembaga yang berwenang menentukan 

kebijakan pengendalian penduduk (BPS, BAPPENAS, UNPF 2015). 

Asumsi TFR Indonesia menurun sesuai dengan tren di masa lampau, dan 

diproyeksikan akan mencapai Net Reproduction Rate(NRR)=1 atau setara 

TFR=2,1 pada 2025 dengan menggunakan rumus fungsi logistik: 

 
www.rumusstatistik.com 

TFR di setiap Provinsi diasumsikan menurun dengan kecepatan yang 

berbeda sesuai dengan tren di masa lampau masing-masing provinsi dan 

diproyeksikan dengan menggunakan rumus fungsi logistik seperti proyeksi 

TFR Indonesia. Selain menggunakan kecenderungan tingkat fertilitas di 



17 

 

17  

LAKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 

 

 

masa lampau, juga digunakan target pencapaian tingkat fertilitas di masa 

yang akan datang yang didapat dari BKKBN. 

Seperti halnya pada tingkat Nasional, apabila Provinsi telah mencapai 

situasi NRR=1 atau setara TFR=2,1, maka kecenderungan TFR akan 

ditahan/dipagu pada angka 2,1 tersebut (BPS, BAPPENAS, UNPF 2015). 

TOTAL FERTILITY RATE (TFR) PER PROVINSI 

HASIL SEMENTARA SDKI 2017 

 

Contraceptive Prevalence Rate(CPR) Provinsi Kepulauan Riau. 

Hasil sementara Survey Demografi Kesehatan Indonesia 2017 (SDKI) 

maupun Performance Monitoring and Accountability (PMA) Provinsi 

Kepulauan Riau sebesar 58 persen untuk CPR semua cara (All Methode) 

masih dibawah rata-rata Nasional yaitu sebesar 64 persen. Pola pemakaian 

kontrasepsi hampir sama antar survei, masih di dominasi oleh Suntik KB 

Sumber : Hasil 

Sementara 
SDKI 2017 

TFR
 P

ro
v > TFR N

as 
TFR

 P
ro

v  ≤ TFR
 N

as 

TFR Provinsi 
Kepulauan 

Riau 2,3 
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dan Pil KB. Oleh karna itu diperlukan upaya berkelanjutan untuk terus 

meningkatkan akses terhadap kontrasepsi modern. 

CPR Semua Cara (All Method) Per Provinsi (%) 

 

Unmet Need Provinsi Kepulauan Riau 

Angka unmet need Provinsi Kepulauan Riau mencapai 10,1 persen dengan 

3,7 persen untuk penjarangan dan 6,3 persen untuk pembatasan jika 

dibandingkan dengan rata-rata nasional yaitu 10,6 persen dengan 4,1 

persen untuk penjarangan sedangkan untuk pembatasan sebesar 6,5 persen 

berarti Provinsi Kepulauan Riau masih banyak yang belum terlayani 

kesertaan ber kb nya, sehingga harus lebih mempertajam strategi KIE 

tentang program KB kepada masyarakat. Di Asia Pasifik mengemukakan 

isu yang menjadi fokus dalam menghadapi tantangan Program KB, 

C
P

R
 P

ro
v > C

PR
  N

as 
C

P
R

 P
ro

v < C
PR

  N
as 

Sumber : 

Hasil 

Sementara 

SDKI 

2017 

Provinsi 

Kepulauan 

Riau 47,4 
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diantaranya dengan peningkatan kualitas dan cakupan informasi dan 

pelayanan serta penguatan keterlibatan masyarakat dalam meningatkan 

kesadaran akan kebutuhan program keluarga berencana (Nofrijal, 2013) 

sedangkan BKKBN berusaha untuk menurunkan angka unmet need ini 

karena merupakan salah satu faktor penyebab 75 persen kematian ibu di 

Indonesia dan juga di dunia (BKKBN, 2009). 

Beberapa factor penyebab unmet need diantaranya seperti  faktor 

demografi dimana Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 4.040 pulau kecil 

dan besar serta masih minimnya tenaga medis, sarana dan prasarana 

kesehatan yang berada di wilayah-wilayah terluar daerah perbatasan dan 

kepulauan (TDPK) serta sosial ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang 

KB, kurangnya dukungan suami dan budaya yang masih dipegang teguh 

oleh pasangan usia subur, dukungan suami dan paparan informasi, agama, 

pekerjaan  (Kumar, 2011). Untuk itu diperlukan upaya-upaya 

mendekatkan pelayaanan melalui perbaikan sarana dan prasarana di daerah 

yang masih membutuhkan, pendidikan, informasi-informasi kepada 

masyarakat melalui sosialisasi dan berbagai upaya lain sangat dibutuhkan. 
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Age Specific FertilityRate ( ASFR) Provinsi Kepulauan Riau. 

Angka Kelahiran Menurut Umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 

adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1000 

perempuan pada kelompok umur tertentu antara 15-49 tahun. ASFR 

merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas 

dari perempuan yang terpapar untuk melahirkan yaitu perempuan usia 

subur dengan memperhatikan karakteristik kelompok umurnya.  

Secara alamiah potensi (fekunditas) perempuan untuk melahirkan berbeda 

menurut umur, dan menjadi steril setelah menopause atau usia 49 tahun. 

Secara sosial ada kecenderungan bahwa saat ini perempuan ingin 

membatasi jumlah anak setelah umur 35 tahun. Pengetahuan mengenai 

ASFR akan berguna untuk pelaksanaan Program KB dan peningkatan 

pelayanan kesehatan ibu dan anak (BKN, Hariyati, 2015). 

Kelemahan dari perhitungan ASFR ini adalah membutuhkan data yang 

terinci yaitu banyaknya kelahiran untuk kelompok umur. Sedangkan data 

tersebut belum tentu ada di tiap negara/daerah, terutama di negara yang 

sedang berkembang. Jadi pada kenyataannya sukar 

sekali mendapat ukuran ASFR. Kemudian pada perhitungan ini tidak 

menunjukkan ukuran fertilitas untuk keseluruhan wanita umur 15-49 tahun 

(BKN, Hariyati, 2015). ASFR dapat diartikan sebagai banyaknya kelahiran 

tiap seribu wanita pada kelompok umur tertentu, dengan rumus sebagai 

berikut: 
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C. Permasalahan 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menetapkan bahwa urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana 

merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar  dan 

merupakan urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau urusan 

konkuren. Sebagaimana ditetapkan pada pasal 12 ayat 2 Undang-undang 

Nomor 23 tahun 2014, bahwa urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan 

Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan 

Pemerintahan yang  tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 

Penyelenggaraan urusan Bidang pengendalian penduduk dan KB termasuk 

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.   

Kemudian mencermati ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, juga membuka peluang yang luas bagi daerah untuk 

mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan 

prioritasnya masing-masing. Sehingga dengan berlakunya kedua undang-

undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk 

pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang 

efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan 

pelayanan umum kepada masyarakat. 

Prinsip otonomi daerah  dalam penyelenggaraan urusan pengendalian 

penduduk dan Keluarga Berencana  merupakan langkah konkrit untuk 

mengatasi rentang kendali manajemen pelayanan program KB antara 

pemerintah dengan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten dan Kota. Hal 
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ini tentunya dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan peningkatan 

kualitas pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat, yang 

diindikasikan dengan adanya keberpihakan ketersediaan infrastruktur 

instrumen regulasi yang mendukung penyelenggaraan program, penempatan 

personil Tenaga Penyuluh dan Pelayanan KB, rancang bangun program yang 

tertuang dalam Arah Kebijakan Umum Daerah, Rencana Pembangunan 

jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah 

(Renstrada) yang tergambar dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah-Keluarga Berencana (RKA SKPD-KB). Jika seluruh hal 

tersebut dapat disinkronkan secara harmonis, maka dapat dipastikan bahwa 

penyelenggaraan program akan semakin baik.  

Beberapa isu permasalahan pengendalian kuantitas penduduk yang harus 

mendapat perhatian khusus adalah :  

a. Belum optimalnya kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan 

edukasi melalui berbagai media dan metoda sehingga pengetahuan 

dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak dan kesehatan 

reproduksi masih kurang.  

b. Ratio jumlah Penyuluh KB terhadap jumlah Desa/Kelurahan di 

Kepulauan Riau yang belum ada. Jumlah PLKB/PKB sebanyak 547 

yang berarti setiap petugas lapangan KB rata-rata membina 4 

Desa/Kelurahan.  

c. Akibat point  b. di atas maka pembinaan terhadap Klinik KB, 

Institusi Masyarakat Pedesaan dan Kelompok Kegiatan menjadi 

lemah dan berdampak pada pelaksanaan mekanisme operasional di 

lini lapangan dalam pembinaan kesertaan ber-KB bagi Pasangan 

Usia Subur.  

d. Belum sinergisnya penyerasian kebijakan-kebijakan dibidang 

pengendalian penduduk  yang ditandai masih belum konsistennya 

secara vertikal maupun horizontal kebijakan kependudukan terkait 
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dengan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Ini ditandai pula 

adanya kebijakan yang kurang mendukung upaya pengendalian 

kuantitas atau jumlah penduduk 

 

Beberapa permasalahan diatas memberikan informasi yang cukup 

mendalam tentang pencapaian Program KKBPK Provinsi Kepulauan Riau 

selama lima tahun terakhir (Renstra BKKBN 2010-2014), dan harus 

dijadikan fokus dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam 

Rencana Strategis BKKBN 5 (lima) tahun kedepan (2015-2019). 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan visi dan misi 

berdasarkan Rencana Strategis 2015-2019, Perwakilan BKKBN Provinsi 

Kepulauan Riau telah menetapkan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan 

yang dianalisis dengan menggunakan metode SWOT   

Kekuatan (Strengths) 

Kemudian mencermati ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, juga membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan 

dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-

masing. Sehingga dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas 

membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas 

pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, 

khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum 

kepada masyarakat. 

 

Kelemahan (Weaknesses) 

Dalam pelaksanaan program KKBPK Nasional masih ditemui adanya 

beberapa kelemahan sebagaimana berikut:  
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a. Mekanisme operasional program KKBPK di lini lapangan sangat 

menentukan kesinambungan dan keberhasilan program KKBPK 

belum berjalan optimal. Di era otonomi daerah ini telah terjadi 

kewenangan pemerintah dimana sebagian kewenangan di bidang 

KKBPK juga telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 

sehingga garis pembinaan vertikal di tingkat Propinsi sudah 

berkurang. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan 

program-program pemberdayaan keluarga.  

b. Keluarga adalah wahana utama dan pertama untuk memperoleh 

pemenuhan kebutuhan, menimba pengalaman dan pendidikan 

dalam keluarga, namun kenyataaan masih banyak keluarga yang 

belum melaksanakan fungsi-fungsi keluarganya dengan optimal 

namun sebagian besar para orang tua belum memberikan perhatian 

dan pembinaan dalam aspek moral spiritual dan psiko-sosial. 

Pemahaman dan kesadaran orang tua atau keluarga dalam 

memperoleh kegiatan bina keluarga sebagai tempat memperoleh 

informasi pelayanan dan rujukan tentang pengasuhan anak, 

pembinaan tumbuh kembang dan meningkatkan kualitas hidup 

masih rendah sehingga menganggap kegiatan tersebut tidak 

mempunyai arti bagi keluarga karena keluarga tidak mempunyai 

waktu untuk datang ke kelompok BKB, karena kesibukan keluarga 

dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Apalagi bagi keluarga 

kurang mampu atau tertinggal menganggap program ini belum 

dibutuhkan sepanjang kebutuhan dasar anak seperti makan dan 

pakaian belum terpenuhi. 

c. Lemahnya  pendampingan bagi kelompok UPPKS dalam melakukan 

kegiatan ekonomi produktif. Kelemahan dalam program UPPKS 

adalah belum mantapnya upaya-upaya pendamping karena 
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Pengetahuan Sikap dan Perilaku (PSP) para pembina kelompok 

UPPKS seperti PLKB, IMP dan LSOM yang ada  di akar rumput masih 

rendah dalam kaitan seluk beluk pemberdayaan ekonomi keluarga. 

Dan pemahaman terhadap pentingnya kualitas lingkungan keluarga 

khususnya kesehatan keluarga yang secara umum berdampak pada 

kerusakan lingkungan masih sangat rendahnya.  

d. Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah, sangat 

mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami dan 

melaksanakan berbagai upaya dalam mewujudkan keluarga 

berkualitas. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan banyak 

terjadi pernikahan usia muda, khususnya bagi wanita-wanita di 

pulau-pulau terpencil /galciltas. Selain itu rendahnya pendidikan 

berkaitan pula dengan rendahnya pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat tentang Kependudukan dan KB, termasuk 

penanggulangan bahaya infeksi HIV/AIDS. Dalam upaya 

pemberdayaan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat 

menyebabkan pula upaya peningkatan ekonomi keluarga miskin 

menjadi sulit berkembang, karena mereka itu umumnya mempunyai 

jiwa, semangat, dan pengetahuan yang rendah pula tentang 

kewirausahaan.  

e. Keterbatasan penyediaan dana, sarana, dan prasarana bagi 

pelaksanaan operasional program KKB sangat dirasakan di tingkat 

kabupaten pengembangan/pemekaran baru belum mempunyai 

sarana kantor permanen,  serta sarana perlengkapan dan peralatan 

lainya yang masih terbatas. Pemanfaatan jejaring Advokasi dan KIE 

belum optimal, tercermin dengan belum banyak terbentuknya 

lembaga-lembaga advokasi dan pendayagunaan media cetak dan 

elektonik. Belum optimalnya pemanfaatan advokasi dan KIE ini akan 
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menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai 

kegiatan program KKB Nasional pemanfaatan yang optimal dari 

jejaring advokasi dan KIE tersebut penting dilakukan karena 

merupakan motor penggerak bagi terlaksananya program KKB 

seluruh tingkat wilayah.  

 

Peluang (Opportunities) 

Dalam melaksanakan program KKB nasional, banyak peluang-peluang 

yang dapat dimanfaatkan antara lain: 

a. Perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang mendukung upaya 

mewujudkan keluarga kecil berkualitas, serta menekankan kembali 

peran dan fungsi keluarga dalam upaya meningkatkan kualitas 

penduduk dan keluarga melalui peningkatan pendidikan, 

pengetahuan, status kesehatan, serta pendapatan keluarga. Sikap 

dan perilaku yang kondusif masyarakat ini memberikan peluang 

bagi upaya-upaya pemerintah dan masyarakat untuk 

memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesejahteraannya, 

terutama dalam memberikan peran dan kedudukan perempuan 

sebagai mitra sejajar kaum pria dalam segala aspek kehidupan, baik 

sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. 

b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) khususnya 

dalam pengembangan metode kontrasepsi memberikan peluang 

bagi upaya-upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi serta mutu 

pelayanan keluarga berencana. Selain itu, perkembangan teknologi 

informasi juga memberikan peluang mempermudah penyediaan dan 

akses data dan informasi, pengembangan jaringan informasi dan 
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komunikasi dan pemanfaatannya, termasuk penyediaan data mikro 

keluarga berskala nasion 

c. Di samping itu, pengembangan teknologi tepat guna yang mampu 

menyediakan alat-alat produksi bagi peningkatan usaha ekonomi 

produktif keluarga, dan upaya peningkatan kualitas ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga dapat memberi manfaat besar untuk 

mengolah potensi sumber daya alam yang tersedia di wilayahnya.  

d. Diakuinya keberhasilan Program KKB Nasional Indonesia, di 

berbagai forum internasional yang ditandai dengan berbagai 

“award” dari  lembaga internasional, serta ditetapkannya Indonesia 

sebagai salah satu “center of excellence” di bidang kependudukan 

dan KB, diharapkan dapat memberi peluang terjadinya pertukaran 

informasi secara timbal balik, serta terjalinnya kerjasama teknis di 

berbagai bidang. 

e. Adanya kemitraan dengan beberapa instansi, diantaranya dengan 

perguruan tinggi, Perseroan Terbatas ( PT ), Kepolisian daerah, TNI 

serta Rumah Sakit baik Pemerintah maupun swasta. 

 

Tantangan/ Hambatan (Threats) 

Di samping kekuatan dan kendala yang dihadapi, Program 

Kependudukan dan KB Nasional diperkirakan masih akan menghadapi 

berbagai tantangan/ hambatan, antara lain:  

a. Jumlah penduduk yang besar meskipun pertumbuhannya sudah 

dapat ditekan,  tingkat kematian bayi dan ibu masih tinggi, jumlah 

penduduk usia lanjut yang semakin meningkat, pendidikan, tingkat 

gizi  dan status wanita yang masih rendah, serta kepadatan dan 
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persebaran penduduk yang belum selaras dengan daya dukung 

lingkungan, merupakan tantangan yang masih dihadapi dalam 

program KKB  Nasional kedepan. Tantangan pembangunan tersebut 

perlu dihadapi dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan 

peluang-peluang serta potensi-potensi sumberdaya yang ada, 

sehingga dapat mengubah karakteristik kependudukan menjadi 

daya dukung sosial bagi keberhasilan pembangunan nasional. 

b. Masih tingginya angka kelompok PUS yang ingin ber KB tetapi 

belum terlayani (unmet need).  

c. Tantangan terhadap pengelolaan SDM dan pelaksana program, 

khususnya petugas lapangan, kader dan Institusi Masyarakat 

Pedesaan/Perkotaan pelaksana program KKB. Peran yang besar 

dari pengelola dan pelaksana program dilapangan pada masa lalu 

tereduksi karena masalah : 1) pembinaan yang menurun 

(manajemen dan teknis operasional program); 2) mutasi dan 

promosi petugas yang tinggi karena kinerja yang relatif baik; 3) 

terbatasnya formasi petugas baru sebagai pengganti. 

d. Meningkatkan perhatian terhadap pemenuhan dan hak-hak 

reproduksi dan hak azasi manusia, maka upaya pelayanan 

keluarga berencana harus semakin berkualitas. Di sisi lain, 

semakin derasnya arus informasi dan globalisasi akan berdampak 

pula terhadap masuknya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan 

nilai luhur budaya bangsa, yang akan mengancam kesejahteraan 

keluarga, seperti penggunaan narkoba di kalangan remaja dan 

merebaknya pornografi dan pornoaksi. Remaja perempuan 

seringkali tidak memiliki kemampuan melawan dan bertahan dari 

paksaan untuk melakukan hubungan seksual dan negosiasi agar 
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hubungan seksual aman, sehingga mereka dihadapkan dengan 

resiko kehamilan yang belum diinginkan (KBD) dan tertular 

penyakit infeksi menular seksual (IMS), termasuk HIV/AIDS. Bagi 

remaja perempuan, melahirkan pada usia remaja berhadapan 

dengan resiko yang tinggi menghadapi kematian maternal. 

e. Jumlah PL KKBPK yang terbatas, hanya 22 orang dengan formasi 

18 orang di  kota tanjungpinang dan 4 orang di kabupaten Natuna, 

dan tidak semua kabupaten kota memiliki PLKB/PKB. 

f. Terbatasnya jumlah Pegawai yang ada di perwakilan BKKBN 

Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah 45 orang. 
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 BAB II 
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KEPULAUAN 

RIAU 2015-2019 
 

A. PERENCANAAN STRATEGIS 

 

Tujuan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau 

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, 

yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur 

dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. 

Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status 

kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga 

adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran 

penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. 

Keempat adalah data dan informasi penduduk danKelima adalah penyerasian 

kebijakan kependudukan. Pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia harus 

benar-benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu 

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka 

memperkuat implementasi Program KKBPK, terutama yang meliputi ke-5 (lima) 

aspek diatas, maka diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman 

pada tujuan dan sasaran srategis BKKBN yang harus bermuara pada visi dan misi 
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pembangunan 2015-2019 pada Agenda Prioritas Pembangunan No. 5 (lima) yaitu 

untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”. 

Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2010-2025 adalah mewujudkan penduduk 

tumbuh seimbang. Sehingga BKKBN berkomitmen akan turut mensukseskan 

Agenda Prioritas No.5 (didalam Nawa Cita), untuk mendukung peningkatan 

kualitas hidup manusia Indonesia dengan menjadi “Lembaga yang handal dan 

dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga 

Berkualitas”, dimana  pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga 

berkualitas ditandai dengan menurunnya Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 dan 

Net Reproductive Rate (NRR)=1 pada tahun 2025, serta keluarga berkualitas 

ditandai dengan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan 

bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, 

berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan 

hal-hal tersebut diatas, maka telah disusun sasaran strategis BKKBN 2015-

2019 yang tertera pada Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019 dalam 

upaya untuk mencapai tujuan utama, sebagai berikut: 

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) 

2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun) 

3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) 

4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 
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5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 

15 – 19 tahun). 

6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49) 

tahun 

7. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan prilaku remaja dan keluarga 

tentang pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga  

8. Meningkatnya pengetahuan, sikap & prilaku keluarga Balita & Lansia 

tentang pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga  

9. Meningkatnya kapasitas tenaga dan kelembagaan program KB 

terutama dalam penggerak lapangan atau tenaga lini lapangan 

10. Jumlah grand desain pengendalian penduduk dan kebijakan sektor 

pembangunan berwawasan kependudukan  

11. Jumlah parameter kependudukan yang tersedia tepat waktu dan 

disepakati oleh stakeholder  

12. Persentase perguruan tinggi, sekolah dan organisasi pemuda yang 

melaksanakan pendidikan kependudukan  

13. Persentase stakeholder dan mitra kerja yang memanfaatkan hasil 

analisis dampak kependudukan  

14. Jumlah peserta KB baru KPS dan KS I  

15. Jumlah peserta KB aktif KPS dan KS I  

16. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani KB  

17. Persentase peserta KB baru MKJP  

18. Persentase peserta KB aktif MKJP  

19. Persentase peserta KB baru Pria  

 

 

 

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 
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Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMN 2015-2019 dan yang akan menjadi 

fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama 

lima tahun ke depan adalah: 

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan 

reproduksi yang merata dan berkualitas 

2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan 

obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan 

jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk 

pelayanan KB 

3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk 

mengurangi resiko drop-outmaupun penggunaan non MKJP dengan 

memberikan informasi secara berkesinambungan untuk 

keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB 

lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan 

Efisien (REE) 

4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan 

tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat 

masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB 

5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan 

pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi 

dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat 

kontrasepsi KB 

6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi 

remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib 

Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan 

peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna 

mencegah kelahiran di usia remaja 
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7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok 

kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB 

dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-

KB 

8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui 

penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi 

kependudukan dan KB 

9. Penguatan Bidang KKBPK melalui penyediaan informasi dari hasil 

penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan 

Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas 

terkait pengembangan Program KKBPK  

 

Arah Kebijakan dan Strategi Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau 

Arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam menyelenggarakan pembangunan 

subbidang kependudukan dan keluarga berencana dalam lima tahun ke depan 

adalah : 

1. Revitalisasi Program KB  yang ditekankan pada :  

a. Akses dan kualitas pelayanan KB 

b. Kapasitas tenaga Bidan yang berkonstribusi dalam memberikan 

KIE kepada masyarakat terutama di wilayah-wilayah yang sulit 

dijangkau. 

c. Kelembagaan KB di lini lapangan dengan pokok program 

operasionalnya seperti ; 

• Peningkatan kemandirian keluarga berencana  

• Promosi dan penggerakan masyarakat  

• Pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian 

penduduk  

• Peningkatan pemanfaatan sistem informasi manajemen 
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berbasis tehnologi   informasi  

• Pelatihan, penelitian dan pengembangan program 

Kependudukan dan  KB  

• Peningkatan kualitas manajemen program  dan kegiatan.  

2. Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Peningkatan 

ketersediaan kualitas data serta informasi kependudukan yang 

memadai, akurat dan tepat waktu yang ditekankan pada: 

a. Aplikasi peraturan perundangan pengendalian penduduk  

b. Perumusan kebijakan kependudukan di Provinsi yang bersinergis 

antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas  

c. Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati 

semua sektor terkait  

d. Adanya kegiatan penelitian dan analisa terhadap dampak 

kependudukan.  

 

Strategi Program 

1. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam 

Program KKBPK melalui :  

a. Advokasi dan KIE 

b. Penguatan Lini Lapangan 

c. Penguatan kemitraan antar lembaga 

d. Penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi berbasis TIK.  

2. Penataan pengendalian kependudukan 

a. Penyerasian Program Kependudukan 

b. Penyiapan indikator dan parameter kependudukan yang akurat  

c. Penguatan analisis dampak kependudukan  

d. Pemantapan program pendidikan kependudukan 

3. Peningkatan akses dan kualitas KB-KR 
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a. Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah 

b. Peningkatan kemandirian dan pembinaan kesertaan ber-KB jalur 

swasta 

c. Peningkatan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus dan sasaran 

khusus  

d. Peningkatan kualitas promosi dan konseling kesehatan 

Reproduksi. 

4. Memperkuat SDM operasional Program KKBPK 

a. Pengelolaan SDM yang profesional  

b. Penguatan SDM lini lapang  

5. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 

a. Pembinaan dan pengembangan ketahanan keluarga  

b. Pembinaan dan pengembangan kesejahteraan keluarga.  

6. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana program 

a. Sarana pelayanan  

b. Sarana penggerakan  

7. Sarana pendukung. Meningkatkan pembiayaan program KKB 

a. Peningkatan dan sinergitas dukungan anggaran program KKB dari 

APBN dengan APBD provinsi dan kabupaten/kota 

b. Penguatan sistem jaminan pembiayaan program kependudukan 

dan KB, khususnya bagi rakyat miskin 

c. Terjaminnya sumber pembiayaan penyediaan alat/obat kontrasepsi  

8. Meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dan keterampilan orang 

tua, keluarga yang memiliki baduta ,calon ibu dan ibu hamil melalui 

program 1000 HPK dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh 

kembang balita dan anak di 10 (sepuluh) daerah Stunting di Kab. 

Natuna 
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Target Kinerja 

 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

Tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana 

Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 maka BKKBN 

menyusun dan menetapkan Rencana Strategis BKKBN 2015-2019 dengan 

target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. 

Penyusunan Renstra Perwakilan BKKBN Kepulauan Riau  2015 - 2019 

telah mengacu kepada Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) 

khususnya agenda nomor 5 yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 

Indonesia. Di dalam agenda pembangunan manusia dan masyarakat, 

BKKBN berperan di dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana sehingga seluruh sasaran dan indikator kinerja diarahkan untuk 

mendukung agenda prioritas pembangunan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Skema Struktur Program dan Kegiatan BKKBN Tahun 2015-2019 
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Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

Sasaran Strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata 

oleh BKKBN yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya 

outcome dari beberapa program. Sebagai bentuk penjabaran tujuan 

strategis, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 sebagai 

berikut: 

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)  

2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)  

3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) 

4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 

5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 

– 19 tahun) 

6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun) 
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Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 

2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis 

ada pada lampiran Table dengan judul indikator kinerja kegiatan Perwakilan 

BKKBN Provinsi kepulauan Riau  

Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program  

Sasaran Program (Outcome) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu 

program dalam rangka pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-

2019. Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau merupakan Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sehingga hanya mempunyai 1 (satu) 

Program Teknis yaitu Program Kependududukan, Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga serta 3 (tiga) Program Generik yaitu: 1) Program 

Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan. 2) Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya; 3) Program Pengawasan dan 

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN. 

 Sasaran Program (Outcome) Kependududukan, Keluarga Berencana 

dan PK 

Sasaran Program (Outcome) Program Kependududukan, Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah Terlaksananya Program 

KKBPK diseluruh tingkatan wilayah. Untuk mengukur keberhasilan 

pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program 

Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga  

 

Sasaran Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan 

Sasaran Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan 

adalah meningkatnya kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program 

Pelatihan,Penelitian dan Pengembangan program KKBPK. Untuk 
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mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan 

Indikator Kinerja 

 Sasaran Program (Outcome) Dukungan Manajemen & Pelaksanaan 

Tugas Teknis lainnya BKKBN 

Sasaran Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis lainnya adalah tersedianya dukungan manajemen dalam rangka 

penyelenggaraan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan 

pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis.  

Sasaran Program (Outcome) Program Pengawasan dan Peningkatan 

Akuntabilitas Aparatur BKKBN 

 

Sasaran Program (Outcome) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 

Aparatur BKKBN adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Program 

KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka 

ditetapkan Indikator Kinerja  

 

       Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan 

Sasaran Kegiatan (Output) adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu 

kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 

program.Sasaran kegiatan merupakan sasaran strategis unit kerja Eselon III 

dengan ukuran tingkat keberhasilan pencapaiannya melalui indikator kinerja 

kegiatan. 

Berikut adalah program dan kegiatan prioritas Perwakilan BKKBN Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2015-2019: 
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a. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga terdiri dari:  

(1) Perencanaan Pengendalian Penduduk dengan sasaran kegiatan 

(output) adalah Pengelolaan data dan informasi kependudukan 

yang dimanfaatkan sebagai Basis Perencanaan Pembangunan. 

(2) Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk dengan sasaran 

kegiatan (output) adalah terwujudnya kebijakan pembangunan 

yang berwawasan kependudukan pada semua sektor di tingkat 

pusat, provinsi dan Kab/Kota. 

(3) Kerjasama Pendidikan Kependudukan dengan sasaran kegiatan 

(output) adalah meningkatnya komitmen lintas sektor dalam 

pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan. 

(4) Analisis Dampak Kependudukan dengan sasaran kegiatan 

(output) adalahtersedianya kebijakan pengendalian dampak 

kependudukan dan model solusi strategis. 

(5) Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah 

dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya 

pembinaan dan kesertaan KB melalui Faskes  KB pemerintah. 

(6) Pembinaan Standarisasi Kapasitas Tenaga Kesehatan Pelayanan 

KBKR dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya 

kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang 

terstandarisasi. 

(7) Peningkatan Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus 

dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya 

pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus. 

(8) Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi dengan sasaran 

kegiatan (output) adalah meningkatnya Kualitas Promosi dan 

Konseling Kesehatan Reproduksi. 
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(9) Pembinaan Keluarga Balita dan Anak dengan sasaran kegiatan 

(output) adalah meningkatnya Pengetahuan Sikap dan Perilaku 

(PSP) keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan 

pembinaan tumbuh kembang anak. 

(10) Pembinaan Ketahanan Remaja dengan sasaran kegiatan (output) 

adalah meningkatnya remaja yang mendapatkan pembinaan 

tentang Generasi Berencana (GenRe). 

(11) Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan dengan 

sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya PSP keluarga 

lansia dan rentan dalam pembinaan keluarga lansia dan rentan. 

(12) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan sasaran kegiatan 

(output) adalah meningkatnya pemberdayaan ekonomi KPS dan 

KS I melalui kelompok UPPKS dalam pembinaan ber KB. 

(13) Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, 

dan Pembangunan Keluarga dengan sasaran kegiatan (output) 

adalah meningkatnya komitmen stakeholders (pemangku 

kepentingan) dan mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan 

dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK. 

(14) Peningkatan Kemitraan dengan Stakeholder dan Mitra Kerja 

dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya 

komitmen dan peran serta stakeholder dan organisasi 

kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah yang mendukung 

operasional program KKBPK 

(15) Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan dengan sasaran kegiatan 

(output) adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga 

Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam pengelolaan program 

KKBPK. 
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(16) Penyediaan Data dan Informasi Program KKBPK dengan 

sasaran kegiatan (output) adalah tersedianya Sistem Infomasi 

Keluarga program KKBPK berbasis TI sebagai pusat data 

informasi BKKBN. 

(17) Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi Program 

KKBPK dengan sasaran kegiatan (output) adalah tersedianya 

layanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK). 

(18) Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan 

Pembangunan Keluarga Provinsi dengan sasaran kegiatan 

(output) adalah terlaksananya Program Kependudukan, 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 

diseluruh tingkatan wilayah. 

 

b. Program generik dan kegiatan prioritas yang ada di BKKBN 

adalah sebagai berikut: 

1. Program Pelatihan, Penelitian dan PengembanganPerwakilan 

BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari kegiatan: 

(19) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kependudukan, 

KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sasaran 

kegiatan (output) adalah meningkatnya kesertaan pendidikan 

dan pelatihan SDM Aparatur Kependudukan dan KB. 

(20) Pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan program 

KKBPK (KKB). 

(21) Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana 

dan Keluarga Sejahtera dengan sasaran kegiatan (output) adalah 

tersedianya hasil penelitian dan pengembangan (kajian) 

Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga. 
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(22) Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kependudukan 

dengan sasaran kegiatan (output) adalah tersedianya data dan 

informasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan. 

2. Program Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas Teknis 

lainnya BKKBN terdiri dari kegiatan: 

(23) Produk hukum  dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai 

dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk 

dan KB. 

(24) Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK yang akuntabel 

untuk mencapai tingkat opini WTP. 

(25) Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran dengan sasaran 

kegiatan (output) adalah terlaksananya perencanaan program 

dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka 

pengeluaran jangka panjang, penganggaran terpadu dan 

berbasis kinerja. 

(26) Pengelolaan  Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Aparatur dengan sasaran kegiatan 

(output) adalah meningkatnya pengelolaan adminstrasi 

kepegawaian tepat waktu dan pengembangan SDM Aparatur 

yang kompeten. 

(27) Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan 

Kerumahtanggaan yang Cepat dan Tepat (termasuk Gaji, Uang 

Makan dan Remunerasi, serta Cakupan Pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana Perkantoran) dengan sasaran kegiatan (output) 

adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, 

kerumahtanggaan dan pemeliharaan sarana prasarana 

perkantoran. 
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3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 

Aparatur Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau terdiri 

dari kegiatan:  

(28) Peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan 

ZI WBK. 

(29) Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK di 

Provinsi dengan sasaran kegiatan (output) adalah terlaksananya 

pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien 

terhadap pengelolaan program KKBPK di Provinsi. 

(30) Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK di 

Provinsi dengan sasaran kegiatan (output) adalah terlaksananya 

pelaksanaan pengawasan intern yang efektif efisien terhadap 

pengelolaan program KKB. 

 Rincian Indikator Kinerja Kegiatan dan target dapat dilihat 

pada Lampiran I: Matriks Kinerja dan Pendanaan BKKBN. 

 

            Kerangka Pendanaan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 

2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (RKA-K/L), Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun untuk penyelenggaraan fungsi 

pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Dokumen penyusunan 

anggaran yang dibutuhkan sebelum APBN ditetapkan oleh Pemerintah dan 

DPR, adalah RKA/KL dan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum 

Negara (RDP BUN). RKA-K/L merupakan dokumen rencana keuangan 

tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran 

Kementerian/Lembaga, sedangkan RDP BUN adalah rencana kerja dan 

anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian 
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kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan 

dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan transfer kepada 

daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri 

Keuangan selaku Bendara Umum Negara. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 juga mengatur bahwa penyusunan RKA-

K/L harus menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka 

Menengah (KPJM), penganggaran terpadu (unified budgeting) dan 

penganggaran berbasis kinerja (PBK).  

Dukungan anggaran BKKBN untuk pelaksanaan Program KKBPK 

bersumber dari APBN rupiah murni, PHLN dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) Bidang KB (yang baru dimulai pada tahun 2008). Anggaran tersebut 

dari BKKBN Pusat. 

 

Program dan Kegiatan Prioritas 

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu 

yangdilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat untuk 

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.Program BKKBN adalah 

Program Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Provinsi yang harus dilaksanakan dalam tahun anggaran 2018. Program 

dimaksud dilaksanakan dengan didukung oleh Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018, yang jumlahnya Sebesar 

Rp39.619.858.000.Secara teknis Program tersebut dijabarkan ke dalam  

kegiatan yang masing-masing anggarannya disusun berdasarkan DIPA Tahun 

Angaran 2018. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud sebagai berikut: 

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya 

2. Program pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN 
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3. Program Pelatihan, penelitian dan pengembangan serta kerjasama      

internasional BKKBN 

4. Program Kependudukan dan, KB dan Pembangunan Keluarga 

     Penetapan Kinerja 2018 

Penetapan Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan 

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang 

waktu satu tahun. 

Penetapan Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya 

(Performance Agreement).Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana 

Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, 

yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai. Aktualisasi kinerja 

sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja 

(performance accountability report). 

Sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, Penetapan Kinerja 

Perwakilan BKKBN Kepulauan Riau pada tahun 2018. 

 Penetapan Kinerja Program KB Nasional , Provinsi Kepulauan Riau Tahun  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

 

      

Akuntabilitas kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau merupakan 

bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2018 yang memuat realisasi kinerja 

dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang dijanjikan tahun 2018. 

Dalam Bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi 

anggaran tahun 2018. 

 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

TARGET KINERJA 

Penyusunan Renstra BKKBN 2015-2019 mengacu pada sasaran program (outcome), 

sasaran kegiatan (output) dan indikator-indikator yang telah tertuang di dalam 

RPJMN 2015-2019. Kemudian pengembangan indikator Kinerja Kegiatan (IKK), 

Komponen dan Sub Komponen juga harus mempertimbangkan upaya perwujudan 

tujuan BKKBN untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui upaya 

penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Perwujudan Keluarga Berkualitas.  

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

Sebagai bentuk penjabaran dari tujuan strategis Perwakilan BKKBN Provinsi 

Kepulauan Riau maka ditetapkan sasaran strategis tahun 2015-2019 sebagai berikut: 

a. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) 

b. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) 

c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 

a. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi 

Jangka panjang 

d. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi 
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Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-

2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut: 

 

INDIKATOR 
BASELIN

E 2014 
2015 2016 2017 2018 

201

9 

1 
Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per 

WUS (15-49 tahun) 

2.6 (SDKI 

2012) 
2.57 2.56 2.55 2.53 2.52 

2 
Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive 

prevalence rate/CPR) 

65.3% (SDKI 

2012) 

66.48

% 
66.73% 66.97% 

67.23

% 

67.4

7% 

3 
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi 

(unmet need)(%) 

8.6% (Mini 

Survey 2014) 
8.00 7.91 7.74 7.65 7.48 

4 
Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP 19.4 (PPM PA 

2014) 
11.6 12.1 12.9 13.7 14.5 

5 Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (%) 
33.7(SDKI 

2007) 
30.97 30.61 30.13 29.77 

29.2

9 

 

Berdasarkan Survei Indikator Kinerja Program KKBPK (RPJMN) Tahun 2018 yang 

dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS BKKBN maka 

pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau serta 

perbandingannya dengan BKKBN adalah sebagai berikut: 

INDIKATOR Sasaran 2017 SRPJMN SDKI Keterangan 

1 
Angka kelahiran total (total fertility 

rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) 
2.55 2.46 2,3 Sangat Baik 

2 
Persentase pemakaian kontrasepsi 

(contraceptive prevalence rate/CPR) 
66.97% 73,1% 71,1% Sangat Baik 

3 
Persentase kebutuhan ber-KB yang 

tidak terpenuhi (unmet need)(%) 
7,74 10,4 5,6 Sangat Baik 

4 

Persentase Peserta KB Aktif (PA) 

MKJP 12.9 12.4 19,1 Sangat Baik 

5 Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (%) 30.13    

 

Sesuai data yang ditampilkan maka pencapaian Total Fertility Rate (TFR) untuk data 

SRPJMN adalah 2,46 dan SDKI adalah 2,3 yaitu termasuk dalam kategori sangat baik 

karena lebih rendah dari target yaitu 2,55 begitu pula dengan target Contraceptive 

Prevelance Rate (CPR) untuk data SRPJMN adalah 73,1% dan SDKI adalah 71,1% 

yaitu termasuk dalam kategori sangat baik karena lebih tinggi dari target yaitu 

66,97%. Untuk pencapaian unmet need untuk data SRPJMN adalah 10,4 dan SDKI 

adalah 5,6. Terdapat perbedaan data yang signifikan antara SRJMN dan SDKI. 

Apabila dibandingkan dengan target yaitu 7,74 maka pencapaian unmet need menurut 

SRJMN lebih tinggi sedangkan menurut SDKI lebih rendah. Berdasarkan data SDKI, 

unmet need di Riau terendah se Indonesia yang berarti pencapaiannya tertinggi 

nasional. Presentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP pada data SRPJMN adalah 12,4 
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dan SDKI adalah 19,1 terjadi perbedaan data yang signifikan antara SRJMN dan 

SDKI. Untuk data SRPJMN lebih mendekati target sehingga pencapaiannya kurang 

baik sementara untuk data SDKI jauh diatas target yaitu 12,9 sehingga termasuk 

dalam kategori sangat baik karena lebih tinggi dari target. Untuk Tingkat Putus Pakai 

Kontrasepsi tahun 2018 dengan target sasaran 30,13% belum bisa didapatkan data 

untuk kondisi di Provinsi Kepulauan Riau. 

 

A. Capaian Kinerja 

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan seluruh indikator dalam Rencana Strategis pada Perwakilan BKKBN 

Provinsi Kepulauan Riau. 

 

Perbandingan Target Perjanjian Kinerja dan Realisasinya Tahun 2018 

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 

2018 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

Sasaran % 

Capaian Indikator Target 2018 Real 

Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan 

kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah 

1 Prov, 7 Kab/Kota 1 Prov, 7 

Kab/Kota 

100% 

 Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi 

pengendalian penduduk (grand design,  profil/parameter dan proyeksi penduduk) 

60 60 100% 

Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan 

sebagai pendukung kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan 

100 50 50% 

Jumlah Pembinaan Implementasi Pendidikan Kependudukan di Tk. Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Formal, Non Formal dan Informal) 

12 12 100% 

Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian 

Penduduk 

7 Kab/Kota 7 Kab/Kota 100% 

Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang 

sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah 

1 Prov dan 7 

Kab/Kota 

1 Prov 7 

kab/kota 

100% 

 Jumlah Penggerakan Pelayanan KB MKJP Additional User = 

7.218 

(36.042) 0 % 

Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di daerah Tertinggal, Perbatasan dan 

Kepulauan Terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran Khusus 

1 frek/th (2 kab) 1 frek/th (7 

kab) 

350% 
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Sasaran % 

Capaian Indikator Target 2018 Real 

 Persentase Faskes dan Jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan 

BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai denggan standarisasi pelayanan 57.2 100% 174,82% 

Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak 

Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota 
47% 100% 212,76% 

Jumlah Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Fasilitas Kegiatan Bidang KBKR di 

Kabupaten dan Kota 
7 kab/kota 7 kab/kota 100% 

Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah 1 Prov, 7 

Kab/Kota 

1 Prov, 7 

Kab/Kota 
100% 

 Jumlah Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan 

Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah 

1 Prov, 7 

Kab/Kota 

1 Prov, 7 

Kab/Kota 
100% 

Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistik Integratif 90% 101% 112,22% 

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK R/M dan BKR) 90% 83,66% 83,66% 

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan BKL 90% 81,9% 91,66% 

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan 

kelompok UPPKS 
90% 80,3% 89,22% 

Jumlah Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi kegiatan bidang KSPK 
7 kab/kota 7 kab/kota 100% 

Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang 

mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK 60% 60% 100% 

 Jumlah pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE 

pembangunan KKB 
7 kab/kota 7 kab/kota 100% 

Jumlah penayangan informasi KKB melalui berbagai media cetak dan elektronik,  media 

luar ruang dan seni dan budaya/tradisional 
- - - 

Persentase petugas lini lapangan (PLKB/PKB) yang mendapat dukungan operasional  program 

KKBPK 100% 88,70% 88,70% 

 Jumlah penggerakan pembinaan KKBPK bagi mitra kerja disetiap tingkatan wilayah 

4 4 90,73% 

Jumlah pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat 
4 3 75% 

Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan 

KKB di seluruh tingkatan wilayah  

7 Kab/Kota 7 Kab/Kota 100% 

 Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi Program KKBPK 7 Kab/Kota 7 Kab/Kota 100% 

Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK di Provinsi 2 jenis data dan 

informasi 

2 jenis data 

dan 

informasi 

100% 

 Jumlah  Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK di Provinsi 7 Kab/Kota 7 kab/kota 100% 
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Keterangan: 

(*) pencapaian real pada indikator tidak sesuai dengan target Renstra dikarenakan terjadi 

efisiensi dan seflblocking sehingga mempengaruhi pencapaian jumlah kegiatan 

Rencana Strategis pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau mengalami revisi 

pada tahun 2018 dengan sasaran target yang lebih disederhanakan dari tahun sebelumnya. 

Namun dikarenakan perbedaan sasaran target tersebut maka pencapaian tahun ini sulit 

untuk dibandingkan dengan tahun 2017. 

 

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan 

sasaran kegiatan (output) Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana 

dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah dengan Indikator Kinerja 

Kegiatan terdiri dari: 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran % 

Capaia

n 
Indikator Target 2017 Real 

Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan Pemeliharaan Rutin/002) 13 Bulan 13 Bulan 100% 

 Persentasi ketepatan pembayaran gaji dan uang makan pegawai (Perwakilan BKKBN 

Provinsi) 
100 100 100% 

Jumlah Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 
12 12 100% 

Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, 

Kepegawaian, Umum dan Ortala) 
12 12 100% 

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi 1 1 100% 

 Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK 1 1 100% 

Jumlah SDM Provinsi (SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional termasuk Fungsional Penyuluh 

Keluarga Berencana-PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan 

kapasitas 

49 pegawai 

dan 65 

fungsional 

penyuluh 

0 pegawai dan 

65 fungsional 

penyuluh 

57% 

 Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)  330 464 140% 

Jumlah Hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan 2 Dokumen 

penelitian 

(KKBPK  dan 

RPJMN) Prov 

3 Dokumen 

penelitian 

(KKBPK  dan 

RPJMN) Prov 

150% 

 Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan Program  
2 3 150% 
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a. Jumlah Cakupan Sinkronisasi (penyerasian) Kebijakan Pembangunan Daerah 

dengan Kebiajkan Pengendalian Kuantitas Penduduk di Seluruh Tingkatan 

Wilayah 

 

Secara umum terdapat peningkatan pada pencapaian Bidang Pengendalian Penduduk. 

Pada tahun lalu dikarenakan efisiensi yang besar maka banyak kegiatan yang 

terpangkas namun tahun ini walaupun dengan efisiensi tetap dapat mencapai target. 

Hanya pada indikator persentase kabupaten/kota yang memanfaatkan analisis dampak 

kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembangunan berwawasan 

kependudukan yang pencapaiannya 50% dikarenakan dengan target kinerja 1 Provinsi 

dan 7 Kabupaten/Kota yang tercapai adalah 1 Provinsi dan 3 Kabupaten/Kota. Pada 

indikator jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah 

dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah yang 

berada di Bidang Pengendalian Penduduk, dengan target kinerja 1 Provinsi dan 7 

Kabupaten/Kota, berikut adalah pencapaian real dan prosentase yang dibandingkan 

dengan target rencana strategis tahun 2018.  

 

1) Persentase Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan 

strategi pengendalian penduduk (grand design, profil/parameter dan 

proyeksi penduduk).  

Target pada indikator ini adalah 60% dari kabupaten/kota mengimplementasikan 

kebijakan dan strategi pengendalian penduduk. Sesuai dengan target yang telah 

ditentukan, sasaran ini telah tercapai (100%). Beberapa Kegiatan-kegiatan yang 

telah dilaksanakan guna mencapai terwujudnya target tersebut adalah: 

Sasaran % 

Cap

aian 
Indikator Target 2017 Real Target 2018 Real 

Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan 

daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk 

diseluruh tingkatan wilayah 

1 Prov, 5 

Kab/Kota 

1 Prov, 5 

Kab/Kota 

1 Prov, 7 

Kab/Kota 

1 Prov, 7 

Kab/Kota 

93,7

5% 

 Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan 

strategi pengendalian penduduk (grand design,  
profil/parameter dan proyeksi penduduk) 

4 kali setahun 3 60 60 
100

% 

Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis 

Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan 

pembangunan berwawasan kependudukan 

3 kali setahun 1 100 50 50% 

Jumlah Pembinaan Implementasi Pendidikan Kependudukan di 

Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (Formal, Non Formal dan 

Informal) 

3 kali setahun 2 12 15 
125

% 

Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang 

Pengendalian Penduduk 3 kali setahun 2 7 Kab/Kota 7 Kab/Kota 
100

% 
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a) Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian 

penduduk.  

Melalui kegiatan ini output yang dihasilkan penyusunan analisis kebijakan 

kependudukan, seminar kependudukan, terbentuknya Koalisi Muda 

kependudukan Tingkat Provinsi.  

b) Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk tingkat Kabupaten/Kota 

Output yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah buku parameter 

kependudukan tingkat provinsi dan pemetaan indikator program KKBPK 

melalui aplikasi Dev-info.  

Tahun ini juga dilaksanakan pelatihan pada 7 Kabupaten/Kota dengan target 

pelatihan pemetaan indikator menggunakan aplikasi Dev-info. 

 

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak 

yang menjadi mitra pelaksanaan Program Kependudukan di Provinsi Kepulauan 

Riau seperti Koalisi Kependudukan, Pusat Studi Kependudukan, Fapsedu dan 

Lembaga Kependudukan lainnya. Adapun hambatan serta kendala dalam 

pelaksanaan kegiatan ini adalah masih tingginya ketergantungan anggaran 

Kabupaten/Kota terhadap BKKBN Provinsi, sehingga sebagian Kab/Kota belum 

bisa melaksanakan kegiatan secara mandiri. 

 

2) Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak 

Kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembangunan berwawasan 

kependudukan. 

Target pada indikator ini adalah 100% dari 1 Provinsi dan 7 Kabupaten/Kota 

memanfaatkan analisis dampak kependudukan, pada tahun 2018 target dapat 

tercapai 100%. Kegiatan internalisasi kebijakan pengendalian dampak 

kependudukan di kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan antara lain triangulasi 

penyusunan/pengembangan kajian dampak kependudukan tingkat Provinsi, 

penyusunan/pengembangan kajian analisis dampak kependudukan, fasilitasi 

pemetaan isu dan permasalahan dampak kependudukan di setiap Kabupaten/Kota 

serta penyusunan policy brief kajian analisis dampak kependudukan. 

Dengan telah terlaksananya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan internalisasi 

kebijakan pengendalian dampak kependudukan di Provinsi dan kabupaten/Kota, 
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maka telah tercapai 1 Pemetaan Isu strategis, 3 dokumen kajian dampak 

kependudukan (100%) dan 3 policy brief kajian dampak kependudukan yang 

terdiri dari : 

a) Pemetaan 3 isu strategis yang mewakili locus pada 7 Kabupaten/Kota sebagai 

hasil dari Sosialisasi Dampak Pengendalian Kependudukan Tingkat Provinsi 

b) Analisis dampak internet addict terhadap perkembangan sosial dan hubungan 

keluarga pada remaja di kota Batam. 

c) Analisis faktor Ekonomi dan alternatif penekanan angka perceraian di 

Kabupaten Bintan (antara idealistis dan realistis) 

d) Tingginya kekerasan terhadap perempuan akibat rendahnya kualitas keluarga 

di Kota Batam. 

 

Adapun tujuan dari kajian ini untuk mengetahui gambaran komprehensif 

penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan kependudukan di Provinsi 

Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten/Kota yang menjadi Lokus Kajian. Data 

dalam kajian ini diperoleh dari Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 

mitra kerja dan stakeholder serta wawancara dengan narasumber di lapangan. 

Kajian ini dikemas dalam bentuk buku kajian dan policy brief. Hambatan serta 

kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Kabupaten/Kota tidak 

menganggarkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan kependudukan 

serta adanya efisiensi anggaran pada tahun 2018.  

 

3) Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di tingkat 

Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal dan informal).  

Target pada indikator ini adalah 12 kali setahun pembinaan implementasi 

pendidikan kependudukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan. 

Target tersebut dapat tercapai 100%. Untuk mencapai target tersebut, kegiatan 

implementasi pendidikan kependudukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 

(formal, non formal dan informal) yang dilaksanakan antara lain sosialisasi 

pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal.  

 

4) Jumlah bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pengendalian 

penduduk 
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Target pada indikator ini adalah 7 Kabupaten/Kota, dan pada tahun 2018 dapat 

tercapai 100%. Beberapa Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan guna 

mencapai terwujudnya target tersebut adalah Pemberdayaan kerjasama jejaring 

kemitraan daerah, Fasilitasi teknis penyusunan profil dan proyeksi kependudukan 

serta Fasilitasi/pendampingan pengendalian dampak kependudukan di 7 

Kabupaten/Kota dan Monitoring dan pembinaan kelompok siaga kependudukan 

dan Koordinasi peningkatan pendidikan kependudukan melalui kelompok siaga 

kependudukan di 7 Kabupaten/Kota. 

 

b. Cakupan Pembinaan Kesertaan ber-KB dan Peningkatan Kualitas Pelayanan 

KB yang Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan KB di Seluruh Tingkatan 

Wilayah 

 

Pada tahun 2018 terdapat anggaran di Bidang KB-KR yang mengalami efisiensi, 

namun walaupun demikian dapat mencapai target yang telah ditentukan pada Renstra 

2015 – 2019. Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas 

pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan 

wilayah ditargetkan untuk 1 Provinsi dan 7 (Tujuh) Kabupaten/ Kota yang ada di 

Provinsi Kepulauan Riau. Ada beberapa indikator pada target tersebut, antara lain: 

 

Sasaran % 

Capai

an 
Indikator Target 2017 Real Target 2018 Real 

Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan 

peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai 

dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh 

tingkatan wilayah 

  
1 Prov, 7 

Kab/Kota 

1 Prov, 7 

Kab/Kota 
100% 

 Jumlah Penggerakan Pelayanan KB MKJP 

7 keg/tahun 4 
Additional 

User = 7.218 

Additional 

User = 

(36.042) 

0% 

Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di 

daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan 

Terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan 

sasaran Khusus 

PB MKJP (3.051) 

Ganti cara (2.322) 

Komplikasi Berat 

(77) Pencabutan 

implant dan 

kegagalan (2.440) 

PB MKJP (6.309) 

Ganti cara (2.322) 

Komplikasi Berat 

(0) Pencabutan 

implant dan 

kegagalan (322) 

1 frek/th (2 

kab) 

1 frek/th (7 

kab 
350% 

Persentase Faskes dan Jejaringnya (diseluruh 

tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan 

BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai 

denggan standarisasi pelayanan 

43,3 43,3 57.2 57.2 100% 

Persentase Faskes yang melakukan promosi dan 

konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di 

Provinsi dan Kab/Kota 

27% 27% 47% 100% 
212,7

6% 

 Jumlah Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan 

Fasilitas Kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten 

dan Kota 

7 Kab/Kota 7 Kab/Kota 7 Kab/Kota 7 Kab/Kota 100% 
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1) Jumlah Penggerakan Pelayanan KB MKJP 

Target pada indikator ini adalah Additional User sebanyak 7.218. Dalam hal ini 

ditargetkan sebanyak 7.218 peserta KB aktif tambahan yang harus dicapai selama 

tahun 2018. Dengan kondisi peserta KB aktif pada akhir tahun 2017 sebanyak 

229.251 peserta KB, dengan adanya target penambahan PA 2018 total Peserta KB 

aktif yang ditargetkan pada akhir tahun 2018 sebanyak 236.469 peserta KB. Data 

sampai dengan bulan November 2018 menunjukkan jumlah peserta KB aktif 

sebanyak 193.209 peserta KB. Dalam hal ini target peserta KB aktif (PA) 

tambahan untuk tahun 2018 tidak tercapai, bahkan terdapat drop out peserta KB 

sebanyak 36.042 peserta sampai dengan bulan November 2018. Data yang 

digunakan bersumber dari statistik rutin BKKBN. Rendahnya capaian peserta KB 

aktif dan tingginya DO pada tahun 2018 dikarenakan masih dalam proses 

pengalihan data dari data statistik rutin BKKBN ke pendataan keluarga, namun 

yang masih bermasalah adalah pendataan keluarga tidak mempunyai data per 

tahun, karena proses updating data tahunan masih belum dilaksanakan secara 

maksimal. 

Untuk mendukung pencapaian target tersebut terdapat beberapa dukungan 

anggaran, yaitu: 

a) Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP, dengan volume di 

RKAKL sebesar 10.452 biaya penggerakan, hingga bulan November 2018, 

target ini dapat tercapai 96,30% atau sebanyak 10.066 peserta KB MKJP bisa 

dicapai sampai dengan bulan November 2018 dengan rincian 4.687 peserta KB 

Baru (PB), 3.288 peserta KB ganti cara dan 2.091 peserta KB ulang.  

b) Pelayanan pencabutan implant, dari volume RKAKL sebesar 4.471 biayan 

penggerakan pencabutan implant, terealisasi 426 pencabutan implant. 

 

2) Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di daerah Tertinggal, Perbatasan 

dan Kepulauan Terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran 

khusus 

Target tahun 2018 sebanyak 1 frekuensi/tahun pada 2 kabupaten/kota ditragetkan 

untuk penggerakan pelayanan KB dan KR di daerah DTPK, wilayah miskin 

perkotaan dan sasaran khusus. Untuk target ini pada umumnya sudah mencapai PA 

yang telah ditargetkan. Ada beberapa kegiatan dalam mendukung tercapainya 

kegiatan tersebut, antara lain  
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a) Pelayanan KB bergerak (mobile) di DTPK dengan mitra terkait untuk kegiatan 

ini dilaksanakan dalam bentuk pelayanan KB di wilayah DTPK yang ada di 7 

Kabupaten/Kota.  

b) Pelayanan KB bergerak (Mobile) di wilayah miskin perkotaan dengan mitra 

terkait, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelayanan KB yang 

dilaksanakan di wilayah Kota Batam sebanyak 1 frekuensi. 

c) Peningkataan kualitas penggerakan pelayanan KB Pria. Bentuk kegiatan ini 

adalah sosialisasi dengan perserta calon akseptor KB Pria yang dilaksanakan di 

7 Kabupaten/ Kota. 

d) Forum koordinasi peningkatan kemitraan dalam penggerakan KB-KR di DTPK, 

miskin perkotaan dan sasaran khusus (KB Pria) tingkat Provinsi dan Kabupaten/ 

Kota. Kegiatan ini berupa sosialisasi yang dilaksanakan di 7 Kabupaten/ Kota 

dengan perserta antara lain IBI, POLDA, TNI dan PKK. 

e) Kegiatan pelayanan KB-KR di kampung KB pada DTPK dan miskin perkotaan, 

yang dilaksanakan di 2 Kabupaten yang berupa pelayanan KB.  

f) Analisis dan evaluasi hasil penggarapan KB di wilayah dan sasaran khusus. 

Kegiatan ini berupa pertemuan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencari 

wilayah dan sasaran khusus yang belum digarap oleh pelayanan KB-KR. 

g) Fasilitasi kegiatan KB-KR bersama KODIM. Kegiatan ini berupa kegiatan KB 

yang dilaksanakan di 7 Kab/Kota. 

h) Baksos kegiatan KB-KR bersama POLRI. Kegiatan ini berupa kegiatan 

pelayanan KB bekerjasama dengan Polda. 

i) Sosialisasi/penggerakan kesertaan ber-KB di wilayah DTPK yng dilaksanakan 

di 7 Kabupaten/Kota. 

j) Pelayanan KB melalui mobil unit pelayanan (MUPEN) yang dilaksanakan di 7 

Kabupaten/Kota. 

k) Pelayanan KB tingkat kecamatan berupa pelayanan KB TKBK di 7 Kabupaten/ 

Kota. 

l) Penggarapan bidang KB-KR di wilayah khusus berupa sosialisasi dan pelayanan 

KB di 7 Kabupaten/Kota. 

 

3) Persentase Faskes dan Jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang 

bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan 

standarisasi pelayanan. 
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Dengan target sebesar 57,2% faskes dan jejaringnya yang melakukan pelayanan 

KB-KR sesuai dengan SOP dan kesehatan reproduksi, sudah mencapai target 

sebesar 100%, dimana seluruh faskes (78 faskes) dan jejaringnya sudah 

bekerjasama dengan BPJS dan sudah berusaha memberikan pelayanan sesuai 

standarisasi yang mana baru akan disusun oleh BKKBN pada tahun 2018. 

Beberapa kegiatan yang ada sudah dilaksanakan di semua faskes dengan beberapa 

kegiatan antara lain: 

a) Koordinasi penggerakan kesertaan ber-KB di faskes melalui petugas lapangan. 

Kegiatan ini berupa pertemuan dengan kader, PLKB di 7 kabupaten/kota 

sekaligus dilaksanakannya pelayanan KB. 

b) Peningkatan pencapaian akseptor baru khususnya MKJP KB pasca persalinan 

pasca keguguran melalui era SJSN kesehatan yang dilaksanakan di 7 

Kabupaten/ Kota dengan sebagai peserta PLKB, PUS, dan bidan di Puskesmas 

dan dilaksanakan juga pelayanan KB MKJP. 

c) Penggerakan konseling dan pasca pelayanan KB (MKJP, efek samping dan 

kekurangan alkon) dan kespro di Faskes. Kegiatan ini berupa operasional bagi 

bidan yang menjadi petugas RR klinik di 7 Kabupaten/ Kota. 

d) Workshop peningkatan peran Faskes dan jejaringnnya dalam pelayanan KBKR 

di era SJSN. Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Provinsi, berupa pertemuan 

dengan pengelola program KB di Faskes. 

 

4) Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan 

hak – hak Reproduksi di Provinsi dan Kabupaten/ Kota 

Target indikator ini pada tahun 2018 sebesar 47%. Pada kegiatan ini target yang 

tercapai sebesar 100% dimana dari target 36 faskes, seluruh faskes (78 faskes) 

sudah melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan yang mendukung pencapaian target ini 

antara lain: 

a) Pencetakan dan distribusi materi promosi dan konseling kespro untuk Faskes 

dan Poktan yang ada di 7 Kabupaten/ Kota berupa buku materi dan lembar 

balik, buku sebanyak 945 buku materi untuk PLKB dan Poktan serta 142 

Lembar balik untuk pengelola program kespro di Faskes. 

b) Orientasi, promosi kesehatan reproduksi melalui pendekatan siklus hidup bagi 

petugas faskes.kegiatan ini berupa sosialisasi mengenai promosi kesehatan 
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reproduksi kepada pengelola program kespro di Faskes dan OPD KB 

kabupaten/kota. 

c) Deteksi dini kanker alat reproduksi yang terintegrasi dengan pelayanan KB 

MKJP pada kegiatan momentum sebanyak 73 peserta yang telah dilayani 

papsmear. Kegiatan ini bekerja sama dengan dokter spesialis patalogi anatomi. 

d) Promosi dan KIP/K kesehatan reproduksi pada pelayanan KB di kampung KB 

bersama mitra kerja. Kegiatan ini berupa sosialisasi mengenai program kespro 

di kampong KB yang dilaksankan 7 Kabupaten/kota. 

e) Pemantapan pengelolaan KB, PP, PK di Faskes. Kegiatan ini berupa 

pembinaan/ pemantapan kepada pengelola program KBKR yang ada di Faskes 

seluruh Kabupaten/ Kota. 

f) Promosi dan konseling kespro melalui 4 terlalu. Kegiatan ini berupa sosialisasi 

kepada kader-kader poktan. 

g) Koodinasi terpadu promosi dan konseling kesehatan reproduksi di Poktan. 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan kunjungan ke 

kelompok-kelompok kegiatan yang ada di kabupaten kota (BKB, BKR, BKL, 

PIK-R/M, UPPKS) 

h) Pemantapan sosialisasi kespro di Kabupaten/ Kota pada mitra kerja. Kegiatan 

ini berupa sosialisasi kepada mitra kerja yang dilaksanakan di Kota Tanjung 

Pinang. 

 

5) Jumlah Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Fasilitas Kegiatan Bidang 

KBKR di Kabupaten/ Kota 

Target indikator ini pada tahun 2018 adalah 7 Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini 

sudah dilakukan sebesar 100% dimana kegiatan yang mendukung pencapaian 

target ini antara lain: 

a) Sosialisasi peningkatan akses dan kualitas penggerakan pelayanan KB dalam 

JKN. Kegiatan ini berupa pertemuan dengan pengelola program KB di Faskes, 

OPD KB, Dinkes dan BPJS yang dilaksanakan di 7 Kabupaten/ Kota. 

b) Monitoring dan pembinaan program KBKR ke kabupaten/kota. Kegiatan ini 

merupakan monitoring alokon dan sarana prasarana di Kabupaten/ Kota.  

c) Fasilitasi kesertaan ber-KB dalam SJSN oleh PLKB/PKB di seluruh 

kota/kabupaten. Kegiatan ini berupa pertemuan dengan PLKB, program di 

Faskes, OPD KB yang dilaksanakan di 7 Kabupaten/ Kota. 
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d) Pelayanan KB MKJP di rumah sakit. Kegiatan ini berupa pelayanan KB 

MKJP yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Bintan dan Rumah Sakit 

Kasih Sayang Ibu yang telah dilaksanakan 2 kali setahun. 

e) Pembinaan bagi akseptor pasca pelayanan. Kegiatan ini berupa pertemuan 

dengan PLKB, pengelola program KB di Faskes dan OPD KB. 

f) Pertemuan kemitraan kesertaan ber-KB jalur swasta Tk. Provinsi. Kegiatan ini 

berupa pertemuan dengan DPM, BPM, klinik swasta dan rumah sakit swasta 

se-Provinsi Kepulauan Riau. 

g) Fasilitasi pelayanan KBKR kabupaten/kota. Kegiatan ini berupa dukungan 

pelayanan KB yang dilaksanakan di 7 Kabupaten/ Kota. 

 

c. Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga di Seluruh 

Tingkatan Wilayah 

 

Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan 

wilayah memiliki target 1 Provinsi dan 7 Kabupaten/Kota pada tahun 2018. Berikut 

merupakan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang KS PK sesuai dengan pencapaian 

target Rencana Strategis tahun 2018: 

 

1) Jumlah Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera 

dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan 

wilayah 

Sasaran % 

Capaian Indikator Target 2017 Real Target 

2018 

Real 

Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga 

diseluruh tingkatan wilayah 

1 Prov, 7 

Kab/Kota 
 

1 Prov, 7 

Kab/Kota 

1 Prov, 7 

Kab/Kota 
100% 

 Jumlah Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan 

Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan 

Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah 

4 kali per 

tahun 

1 kali per 

tahun 

1 Prov, 7 

Kab/Kota 

1 Prov, 7 

Kab/Kota 
100% 

Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan 

BKB Holistik Integratif 
7 Kab/Kota 7 Kab/Kota 90% 90,62% 101% 

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan 

Genre (PIK R/M dan BKR) 
7 Kab/Kota 7 Kab/Kota 90% 75,2% 83,6% 

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan 

BKL 
14 Kelompok 

14 

Kelompok 
90% 74,21% 82,5% 

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK 

dan pembentukan kelompok UPPKS 
35 Kelompok 

32 

Kelompok 
90% 80,3% 89,3% 

Jumlah Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi kegiatan 

bidang KSPK   7 kab/kota 7 kab/kota 100% 
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Pada indikator Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan 

Pemberdayaan Keluarga di Seluruh Tingkatan Wilayah dengan target 1 (satu) kali 

pelaksanaan di Provinsi dan 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota, sesuai dengan target yang 

telah ditentukan, sasaran ini telah tercapai 100 %. Beberapa kegiatan yang telah 

dilaksanakan guna mencapai terwujudnya target tersebut adalah: 

a) Forum Koordinasi Kemitraan KSPK Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota 

Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Provinsi, menghasilkan 1 (satu) dokumen 

tentang kesepahaman melaksanakan program Pembangunan Keluarga secara 

bersama-sama dan berkesinambungan serta strategi dalam melaksanakan dan 

pencapaian target program tersebut. 

b) Fasilitasi Mitra Kerja KSPK untuk kegiatan di Kampung KB 

Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Provinsi, menghasilkan 1 (satu) dokumen 

tentang sinergisitas pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga di Kampung 

KB bersama mitra kerja, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, TP PKK, PD IBI, PD IDI, 

dan lain sebagainya. 

c) Fasilitasi Kegiatan BKB Holistik Integratif di Kampung KB, Sosialisasi 

Pelaksanaan Kegiatan BKL di Kampung KB, dan Sosialisasi PPKS di Seluruh 

Tingkat Wilayah Kampung KB, yang dilaksanakan di 7 (tujuh) Kabupaten/ 

Kota, menghasilkan 7 (tujuh) dokumen tentang upaya peningkatkan ketahanan 

keluarga melalui program Bina Keluarga Balita Holistik Integratif, Bina 

Keluarga Lansia, dan pengelolaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 

di Kampung KB oleh aparat desa, toga, toma, serta masyarakat. 

 

2) Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistik 

Integratif 

Pada Fasilitasi Penguatan dan Pembinaan BKB Holistik Integratif dengan jumlah 

kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif yang ada sebanyak 64 

kelompok, untuk tahun 2018 target kinerja pembinaan kelompok adalah 90% atau 

sebanyak 57 kelompok di 7 Kabupaten/ Kota yang mendapatkan pembinaan 

tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif. Melalui APBN, dukungan dana 

yang diberikan hanya kepada 46 kelompok BKB Holistik Integratif saja atau 

sekitar 71,8% dari 64 kelompok yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Realisasi 

pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif yang dilakukan 
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selama tahun 2018 adalah 58 kelompok melalui pembinaan terpadu bersama 

OPDKB Kabupaten/ Kota. Dengan demikian, capaian target kinerja tahun 2018 

adalah 101 %. 

Beberapa Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan guna mencapai terwujudnya 

target tersebut adalah: 

a) Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif 

b) FGD Evaluasi dan Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik 

Integratif  

c) Penyediaan Materi dan Informasi bagi Kelompok BKB 

d) Orientasi Kader Pintar Bina Keluarga Balita Holistik Integratif 

e) Fasilitasi Gerakan Pendidikan Keluarga dalam Pengembangan Anak Usia Dini 

Holistik Integratif di Provinsi Kepulauan Riau, bekerja sama dengan 

HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini) 

Provinsi Kepulauan Riau. 

 

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak 

yang menjadi mitra pelaksanaan Program Kependudukan di Provinsi Kepulauan 

Riau seperti Tim Penggerak PKK Provinsi yang turut membantu melakukan 

pembinaan berjenjang kepada kader kelompok kegiatan, Dinas Kesehatan 

Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi melalui Program Pengembangan Anak 

Usia Dini Holistik Integratif, serta HIMPAUDI. Adapun hambatan serta kendala 

dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah masih tingginya ketergantungan anggaran 

Kabupaten/Kota terhadap Perwakilan BKKBN Provinsi, sehingga sebagian 

Kabupaten/ Kota belum bisa melaksanakan kegiatan secara mandiri. 

 

3) Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK 

R/M dan BKR) 

a) Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Jumlah kelompok yang ada sebanyak 236 kelompok pik remaja, untuk tahun 

2018 target kinerja pembinaan kelompok adalah 90% atau sebanyak 212 

kelompok pik remaja di 7 kabupaten yang mendapatkan pembinaan tentang 

PIK remaja. Realisasi pembinaan yang dilakukan hanya 183 kelompok 

dikarenakan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan sehingga 

capaian target kinerja tahun 2018 hanya tercapai 86,32 %. 
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b) Pembinaan Kelompok BKR 

Jumlah kelompok yang ada sebanyak 140 kelompok, untuk tahun 2018 target 

kinerja pembinaan kelompok adalah 90% atau sebanyak 126 kelompok BKR 

di 7 kabupaten yang mendapatkan pembinaan tentang BKR. Realisasi 

pembinaan yang dilakukan hanya 102 kelompok dikarenakan keterbatasan 

anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan sehingga capaian target kinerja 

tahun 2018 hanya tercapai 81 %. 

 

Adapun hambatan serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah rendahnya 

dukungan anggaran baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota kepada program Bina 

Ketahanan Remaja pada umumnya, dan program Bina Keluarga Remaja pada 

khususnya. Hambatan lainnya yaitu masih tingginya ketergantungan anggaran 

Kabupaten/Kota terhadap Perwakilan BKKBN Provinsi, sehingga sebagian 

Kabupaten/Kota belum bisa melaksanakan kegiatan secara mandiri. 

 

4) Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan BKL 

Pada Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKL dengan jumlah kelompok 

Bina Keluarga Lansia yang ada sebanyak 159 kelompok, untuk tahun 2018 target 

kinerja pembinaan kelompok adalah 90% atau sebanyak 143 kelompok di 7 

Kabupaten/ Kota yang mendapatkan pembinaan tentang Bina Keluarga Lansia. 

Realisasi pembinaan kelompok Bina Keluarga Lansia yang dilakukan selama 

tahun 2018 adalah 118 kelompok melalui pembinaan terpadu bersama OPD KB 

Kabupaten/ Kota. Dengan demikian, capaian target kinerja tahun 2018 adalah 82,5 

%. 

Adapun hambatan serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah rendahnya 

dukungan anggaran baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota kepada 

program Bina Keluarga Lansia. Melalui APBN, dukungan dana yang diberikan 

hanya kepada 40 kelompok BKL saja atau sekitar 25% dari 160 kelompok yang 

ada di Provinsi Kepulauan Riau. Hambatan lainnya yaitu terjadi efisiensi anggaran 

pengadaan informasi dan materi BKL (BKL KIT) dan masih tingginya 

ketergantungan anggaran Kabupaten/Kota terhadap Perwakilan BKKBN Provinsi, 

sehingga sebagian Kabupaten/Kota belum bisa melaksanakan kegiatan secara 

mandiri. 
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5) Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan 

pembentukan kelompok UPPKS 

Pada pembinaan kelompok UPPKS dan pembinaan PEK dengan jumlah kelompok 

UPPKS yang ada sebanyak 188 kelompok, untuk tahun 2018 target kinerja 

pembinaan kelompok adalah 90% atau sebanyak 169 kelompok di 7 Kabupaten/ 

Kota yang mendapatkan pembinaan tentang Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Sejahtera (UPPKS). Realisasi pembinaan kelompok UPPKS yang 

dilakukan selama tahun 2018 adalah 151 kelompok melalui pembinaan terpadu 

bersama OPDKB Kabupaten/ Kota. Dengan demikian, capaian target kinerja 

tahun 2018 adalah 80,3 %. 

Adapun hambatan serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sangat 

rendahnya dukungan anggaran baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota 

kepada program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Melalui APBN, dukungan 

dana yang diberikan hanya kepada 10 kelompok UPPKS saja atau sekitar 5,3% 

dari 188 kelompok yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.  

 

6) Jumlah Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi kegiatan bidang 

KSPK 

Target pada indikator Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi kegiatan 

bidang KSPK di Kabupaten dan Kota adalah 7 Kabupaten/ Kota. Pada tahun 2018, 

dapat tercapai 100 %. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi program 

Pembangunan Keluarga dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke kelompok 

kegiatan Tribina, UPPKS, PIK Remaja, dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 

(PPKS) di 7 Kabupaten/ Kota. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan guna 

mencapai terwujudnya target tersebut adalah sebagai berikut; 

a) Monitoring dan Evaluasi Program GenRe 

b) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kelompok UPPKS 

c) Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. 
 

d. Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat di seluruh tingkatan 

wilayah yang mendapat pembinaan advokasi dan KIE Program KKBPK 
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*) Jumlah penggerakan pembinaan KKBPK bagi mitra kerja di setiap tingkatan wilayah dengan target 4 gerak 

dilaksanakan di 6 kabupaten/kota, sedangkan kota pangkalpinang hanya melaksanakan 1 gerak di 25 desa (dari 

49 desa). Sehingga persentase capaian sebesar 90,73% 
 

Pada bidang ADPIN khususnya Subbidang Advokasi dan KIE capaian tahun 2018 

untuk Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan 

wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK ditargetkan 

sebesar 60% telah tercapai sepenuhnya sehingga pencapaiannya 100%. 

Stakeholder/mitra kerja ini terdiri dari antara lain Pemerindat Daerah (Gubernur, 

Walikota dan Bupati),  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB, Dinas Kesehatan, 

TNI, Polri, IBI, PKK, Aisiyah. Dari beberapa mitra tersebut hanya dengan Polri dan 

Aisiyah yang kurang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE. Terdapat dua indikator 

pada Pembinaan Advokasi ini yaitu: 

1) Jumlah pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi 

dan KIE Pembangunan KKB  

Target indikator ini pada tahun 2018 adalah terlaksananya kegiatan Pembinaan 

dan Sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan 

Sasaran % 

Capai

an 
Indikator 

Target 

2017 
Real 

Target 

2018 
Real 

Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh 

tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE 

program KKBPK 

45% 45% 60% 60% 100% 

 Jumlah pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi 

advokasi dan KIE pembangunan KKB 
4 kali/tahun 2 kali/tahun 7 kab/kota 7 kab/kota 100% 

Jumlah penayangan informasi KKB melalui berbagai media 

cetak dan elektronik,  media luar ruang dan seni dan 

budaya/tradisional 

22 

frekuensi 
22 frekuensi - - - 

Persentase petugas lini lapangan (PLKB/PKB) yang mendapat 

dukungan operasional  program KKBPK 100% 100% 100% 88,70% 
88,70

% 

 Jumlah penggerakan pembinaan KKBPK bagi mitra kerja 

disetiap tingkatan wilayah 
47 kec, 387 

desa dan 

1644 RW 

33 kec, 356 

desa  dan 1644 

RW 

4 4 
90,73 

%* 

Jumlah pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan 

pelayanan dasar masyarakat 

47 kec, 387 

desa x 12 

frek 

33 kec, 356 

desa x 2 frek 
4 3 75% 

Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan 

kemitraan dalam pembangunan KKB di seluruh tingkatan wilayah  7 Kab/Kota 7 Kab/Kota 7 Kab/Kota 7 Kab/Kota 100% 

 Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam 

implementasi Program KKBPK 
1 Kab/Kota 1 Kab/Kota 7 Kab/Kota 7 Kab/Kota 100% 

Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK di Provinsi Data 

Keluarga 

dan RR 

Data Keluarga 

dan RR 

2 jenis data 

dan 

informasi 

2 jenis data 

dan 

informasi 

100% 

 Jumlah  Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK di 

Provinsi 

1 Disetiap 

Kab/Kota 

1 Disetiap 

Kab/Kota 
7 Kab/Kota 7 Kab/Kota 100% 
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KKB di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota telah tercapai 100%. Kegiatan yang telah 

dilaksanakan untuk mencapai target ini antara lain: 

a) Workshop Pengembangan Panduan Advokasi dan KIE below the line Program 

KKBPK di tingkat Provinsi sebanyak 1 kegiatan dengan mengundang kepala 

OPD KB di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. 

b) Pengembangan Koordinasi Kemitraan dengan Media Massa Lokal (Elektronik 

dan Cetak) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 1 kegiatan dengan 

mengundang wartawan media massa lokal cetak dan elektronik. 

c) Penggarapan Advokasi dan KIE diwilayah khusus  

d) Monitoring dan evaluasi kegiatan Advokasi dan KIE Program KKBPK di 

Kampung KB yang telah terlaksana di 66 Kampung KB (7 Kabupaten/Kota) 

se Provinsi Kepulauan Riau. 

 

2) Jumlah penayangan informasi KKB melalui berbagai media cetak dan 

elektronik, media luar ruang dan seni budaya/tradisional 

Penayangan informasi KKB ini dilaksanakan melalui berbagai media dan Mupen, 

beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian indikatornya sebagai berikut: 

a) Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, 

media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional. Pada tahun 2018 telah 

dilakukan beberapa kegiatan penayangan informasi KKB melalui berbagai 

media, antara lain: 

 Pengembangan dan Produksi Media Advokasi dan KIE Program KKBPK 

berupa produksi bingkai poster yang didistribusikan dikampung Keluarga 

Berencana di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. 

 Penayangan informasi KKBPK melalui media elektronik berupa spot iklan 

di radio-radio lokal, talkshow, jingle dan mars KB, liputan program KKBPK 

melalui radio dan televisi, siaran langsung melalui radio dan televisi, 

penayangan iklan layanan masyarakat dengan tema Program KKBPK dan 

Talk show di TV lokal dan TV daerah selama 12 bulan. 

 Penayangan informasi KKBPK melalui media massa cetak berupa banner 

iklan KKBPK, liputan berita seputar kegiatan Program KKBPK dan 

advetorial di surat kabar daerah. 
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 Pencetakan dan pendistribusian Buku Saku MKJP bagi PPKBD/Sub PPKBD 

di Desa/Kelurahan di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. 

 Pencetakan dan distribusi Materi Program KKBPK lini Bawah berupa 

Lembar Balik Konseling/KIE bagi PPKBD/Sub PPKBD dan Babinsa di 7 

(tujuh) Kabupaten/Kota. 

   KIE dan Promosi Program KKBPK melalui media luar ruang berupa media 

KIE berupa spanduk, umbul-umbul, baliho/billboard yang membawa pesan-

pesan aksi dan pesan pendukung guna promosi Program KKBPK ke 

masyarakat dan diwilayah kampung KB di 7(tujuh) Kabupaten/Kota Se 

Provinsi Kepulauan Riau. 

 Pengembangan KIE berbasis Komunitas Gerakan Keluarga Pada Sasaran 

(Grebeg Pasar) di Kota Batam dengan sasaran komunitas tukang ojek. 

 KIE dan Promosi Program KKBPK melalui momentum Hari Keluarga 

Tingkat Nasional dan Provinsi, pencanangan dan penutupan Bhakti Sosial 

TNI, IBI, PKK, KB dan Kesehatan tingkat Provinsi. 

 

b) Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui Mupen.  

Pada tahun 2017 ini tercapai 99%, dari 7 kabupaten/kota di Provinsi 

Kepulauan Riau dan pada tahun 2018 ini tercapai 6 (enam) kabupaten/kota 

sudah memanfaatkan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) dalam memberikan 

advokasi dan KIE Program KKBPK ke masyarakat. Selain itu juga provinsi 

memfasilitasi kabupaten/kota agar terus mendayagunakan MUPEN milik 

Kabupaten/Kota agar dapat ikut serta dalam penggerakan pelayanan KKBPK 

dengan didukung anggaran  di tahun 2018 tercapai 97,8 % terealisasi oleh 6 

(enam) Mupen kabupaten/kota. 

 

Pada Subbidang Bina Lini Lapangan target petugas lini lapangan (PLKB/PKB) yang 

mendapat dukungan operasional program KKBPK sebesar 100%. Dalam hal ini 

jumlah PKB/PLKB di seluruh Provinsi Kep. Riau sebanyak 22 orang. Dukungan 

operasional ini hanya dapat dilaksanakan di 2 kabupaten/kota dengan total jumlah 

PKB/PLKB sebanyak 22 orang, sehingga capaian persentase petugas lini lapangan 

yang mendapat dukungan operasional program KKBPK sebesar 88,71%.  
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3) Jumlah penggerakan pembinaan KKBPK bagi PKB/PLKB dan mitra kerja 

di setiap tingkatan wilayah  

Target pencapaian pada tahun 2018 adalah 4 gerak, berupa dukungan penggerakan 

pembinaan KKBPK bagi mitra kerja di setiap tingkatan wilayah. Pada mulanya 

semua kegiatan ini teranggarkan di RKAKL sebanyak 2 frekuensi gerak/kegiatan, 

namun dengan adanya kebijakan penghematan anggaran, selanjutnya kegiatan 

yang tersisa hanya 4 gerak di tiap kegiatannya, namun selama tahun 2018 

penggerakan pembinaan bagi PKB/PLKB dan mitra kerja tidak dapat 

dilaksanakan 100%. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam penggerakan 

pembinaan KKBPK bagi mitra kerja antara lain:  

a) Pertemuan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) Tingkat Desa/Kelurahan, sasaran 

kegiatan ini adalah jumlah PPKBD/Sub PPKBD melakukan pertemuan dan 

pembinaan di 387 Desa dengan frekuensi 4 gerak 

b) Fasilitasi Penggerakkan Program KKBPK bagi Penyuluh KB (PKB/PLKB) 

Tim Operasional Tk. Desa (TKBK), sasaran dari kegiatan adalah Pembinaan 

PLKB ke Kader sebagai kegiatan dimana PLKB membina kadernya (PPKBD 

dan Sub PPKBD) dalam penggerakan program KKBPK di lapangan. Sasaran 

kegiatan meliputi Penyuluh KB di 387 Desa.  

c) Pembinaan KKBPK bagi masyarakat oleh PPKBD/Kader tingkat Desa adalah 

pembinaan Program KKBPK yang dilakukan PPKBD/Kader di desa wilayah 

binaannya masing-masing.  

 

4) Jumlah pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan 

dasar masyarakat 

Target yang ditetapkan pada indikator ini adalah 4 gerak. Pada tahun 2018 

kegiatan pembinaan mekanisme operasional dilaksanakan sebanyak 3 gerak. Pada 

mulanya kegiatan ini dianggarkan sebanyak 6 gerak, namun karena adanya 

kebijakan penghematan anggaran, kegiatan ini dikurangi frekuensi kegiatannya 

dari 6 gerak menjadi 3 gerak. Sama kondisinya dengan kegiatan penggerakan 

pembinaan bagi PKB/PLKB dan mitra kerja, kegiatan mekanisme operasional ini 

juga tidak dapat dilaksanakan 100%. Dari 2 kabupaten/kota. Beberapa kegiatan 

yang menunjang target tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar 

masyarakat tingkat desa yaitu suatu pertemuan yang dipimpin oleh kepala desa 
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dan dihadiri oleh perangkat desa, toga toma, bidan desa, PLKB, IMP, dan 

sebagainya untuk membahas masalah atau pun merencanakan kegiatan 

KKBPK. Sedangkan untuk pembinaan mekanisme pelayanan dasar tingkat 

Kecamatan yaitu suatu pertemuan yang dipimpin oleh Camat dan dihadiri oleh 

perangkat kecamatan, toga toma, perangkat desa,PPLKB, PLKB, IMP, dan 

sebagainya untuk membahas masalah atau pun merencanakan kegiatan 

KKBPK. Pertemuan kemitraan program KKBPK tingkat kecamatan (Rakor 

kecamatan) dan pertemuan kemitraan program KKBPK tingkat 

Desa/Kelurahan.  

b) Monitoring dan Evaluasi Penggerakkan Mekanisme Operasional dan 

Implementasi Kegiatan di Bidang Adpin di Lini Lapangan ditargetkan 

sebanyak 4 pada tahun 2018. 

Pelaksanaan kegiatan difokuskan kepada monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

penggerakkan Mekanisme Operasional Lini Lapangan dan Kampung KB yang 

telah dibentuk diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau 

sebanyak 66 Kampung KB di tahun 2018. Adapun realisasi kegiatan di tahun 

2018 ini sebesar 63%. 

 

5) Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi 

Program KKBPK 

Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program 

KKBPK dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, diantaranya: 

a) Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan Tingkat Provinsi. Kegiatan ini 

mengundang 55 peserta dari berbagai lintas sektor. 

b) Orientasi/Diseminasi sehari program KKBPK bagi PPKBD/Sub PPKBD 

Kader 7 di kabupaten/Kota.  

c) Forum Koordinasi Pelaksanaan Intervensi kegiatan Kampung KB dengan 

Lintas Sektor Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali kegiatan 

d) Pencanangan dan Penutupan Bhaksos dengan Mitra. Kegiatan yang dilakukan 

berupan pencanangan bhaksos dengan Mitra TNI dan PKK 

e) Pembinaan Operasional Lini Lapangan. Kegiatan yang ditargetkan untuk 

seluruh PKB/PLKB Kabupaten/Kota dapat terlaksana 100%.  
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f) Pembentukan Kampung KB 

Pada tahun 2018 target yang diberikan pada road map pembentukan kampung 

KB di Provinsi adalah terbentuknya kampung KB di seluruh kecamatan. 

Hingga bulan Oktober 2018, 49 kampung KB di seluruh Kecamatan di 

Provinsi Kepulauan Riau berhasil dibentuk (tercapai 63%).  

 

Pada Pengelolaan Data dan Informasi program KKBPK di Provinsi yang terdapat 

pada Subbidang Data dan Informasi target capaian pada tahun 2018 yaitu 2 jenis data 

dan informasi. Terdapat satu indikator dengan target 7 Kabupaten/Kota. Target pada 

indikator ini bisa tercapai 100%, pada tahun ini data keluarga dan data RR tersedia di 

7 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau. 

 

6) Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi  

Target pada indikator ini adalah 7 Kabupaten/Kota. Output yang diharapkan 

adalah adanya peningkatan pengelolaan data dan informasi program KKBPK di 

Provinsi. Beberapa indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 

peningkatan pengelolaan data dan informasi program KKBPK pada tahun 2018, 

antara lain: 

a) Peningkatan pengelolaan data dan informasi program KKBPK di Provinsi  

 Orientasi Bagi Petugas R/R Tingkat Provinsi 

Orientasi Bagi Petugas R/R Tingkat Provinsi dimaksudkan untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan petugas R/R 7 kabupaten/kota 

dalam melakukan pemutakhiran data keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan di 

Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret.  

 

 Orientasi Bagi Petugas R/R Tingkat Kabupaten/Kota 

Target kegiatan ini adalah 7 kegiatan di 7 kabupaten/kota. Pada tahun 2017, 

target ini dapat tercapai 100%, dimana 7 kabupaten/kota mendapatkan 

dukungan dalam pelaksanaan Orientasi Bagi Petugas R/R Tingkat 

Kabupaten/Kota. Hasil kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas bagi 

petugas R/R dalam melakukan pemutakhiran Data Keluarga baik secara 

online maupun offline di Kabupaten/ Kota masing-masing.  
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 Monitoring/ Pengamatan Pencatatan dan Pelaporan 

Target pelaksaan monitoring Pencatatan dan Pelaporan tahun 2018 di 7 

kabupaten/kota untuk melakukan perbaikan terhadap data Pelayanan KB dan 

Pengendalian Lapangan telah dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan terutama 

dengan mengunjungi Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB dan melakukan 

pembinaan kepada tenaga pengelola data Faskes KB dan PLKB sebagai 

petugas pengelola data di kabupaten/kota. Sasaran dari monitoring ini adalah 

faskes (FKTP) pada setiap Kabupaten kota. Pengolahan dan Pelaporan 

Pendataan Keluarga 

Pada pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pelaporan pendataan keluarga 

tahun 2018. 

 

b) Pengembangan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem informasi 

kependudukan dan keluarga dengan target tahun 2018 adalah 7 

Kabupaten/Kota. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 

 Paparan Data dan Informasi Program KKB Nasional 

Paparan Data dan Informasi Program KKB Nasional dengan target 12 

kegiatan. Pada tahun 2018 Kegiatan pemaparan Data dan Informasi Program 

KKB Nasional yang seharusnya dilaksanakan setiap bulan, hanya 

dilaksanakan 8 bulan saja yaitu pada bulan Maret, April, Mei, Juli, 

September, Oktober, November dan Desember atau 66,7% saja.  Hasil dari 

kegiatan ini adalah pemetaan permasalahan pencapaian program pada 

tingkat Kabupaten/kota serta strategi untuk mempercepat pencapaian 

program. 

 Updating Data Website Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 

Target kegiatan ini adalah artikel/ berita yang dimuat di website BKKBN 

Provinsi Kepulauan Riau.  Target ini dapat tercapai 100%, dimana 42 

artikel/berita telah dimuat di website yang berisi informasi tentang kegiatan-

kegiatan strategis yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi 

Kepulauan Riau dalma menunjang Program KKBPK di Riau.  
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Program Dukungan Manajemen Provinsi 

 

Pada Program Dukungan Manajemen di Provinsi yang terdapat di bidang Sekretariat 

dengan target pencapaian tahun 2018 sebesar 13 bulan telah tercapai sepenuhnya 13 

bulan sehingga pencapaiannya 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu maka 

pencapaian tahun ini sama dengan tahun lalu yaitu 100%. Berikut target indikator 

yang ada di Dukungan Manajemen: 

1) Persentase ketepatan pembayaran gaji dan uang makan pegawai 

(Perwakilan BKKBN Provinsi) 

Target pada tahun 2018 sebesar 100%, dapat tercapai 100%. Dimana pada tahun 

2018 dan relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya, target pembayaran gaji, 

gaji ke 13 dan 14, uang makan dan tunjangan kinerja pegawai. 

2) Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 

Target pada indikator ini adalah 12 bulan layanan. Pada tahun 2018, 

penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor terlaksana 100%. Kegiatan 

yang dilaksanakan antara lain Jamuan delegasi, fasilitasi keprotokolan, 

operasional pimpinan, operasional langganan listrik, telepon, banwitch, sewa 

gedung kantor,  pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan sarana dan prasarana 

kantor seperti sarana kerja pegawai baik komputer, laptop, printer, peralatan dan 

perlengkapan kantor seperti pemeliharaan AC, Genset dan server, keperluan 

harian perkantoran dan pembelian ATK kantor, pengiriman surat dinas, 

pengelolaan disposisi surat masuk dan honor bagi pengelola satker dan pegawai 

pembantu kantor. 

Sasaran % 

Capai

an 

Indikator Target 

2017 

Real Target 

2018 

Real 

Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan Pemeliharaan 

Rutin/002) 
12 Bulan 12 Bulan 13 Bulan 

13 

Bulan 
100% 

 Persentasi ketepatan pembayaran gaji dan uang makan pegawai 

(Perwakilan BKKBN Provinsi) 
100 100 100 100 100% 

Jumlah Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 12 Bulan 

layanan 

12 Bulan 

layanan 
12 12 100% 

Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, 

Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Ortala) 

6 

Dokumen 
6 Dokumen 12 12 100% 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Dukungan 

Manajemen di Provinsi pada indikator pembayaran gaji, uang makan dan  

 

t

u

n

j

a

n

g

a

n

 

k

inerja pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi serta penyelenggaraan operasional 

dan pemeliharaan perkantoran terlaksana 100% sesuai dengan target yang 

ditetapkan dalam Renstra Tahun 2015-2019. Pencapaian pada tahun 2018 ini tidak 

berbeda dengan pencapaian pada tahun 2016 dan 2017 yang lalu. 

 

3) Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, 

Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Ortala). 

 

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Revisi Perwakilan BKKBN Provinsi 

Kepulauan Riau, target indikator Program Dukungan Manajemen Provinsi lebih 

disederhanakan. Pada renstra revisi sasaran yang ditargetkan dari jumlah 

penyelenggaraan manajemen di Provinsi sebanyak 12 kegiatan. Target ini berbeda 

No Indikator 
TARGET CAPAIAN 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 

Persentase Ketepatan Pembayaran Gaji, Uang 

Makan dan Tunjangan Kinerja Perwakilan 

BKKBN Provinsi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 
Jumlah Penyelenggaraan Operasional dan 

Pemeliharaan Perkantoran 
12 12 12 100% 100% 100% 

N

o 
Indikator 

TARGET CAPAIAN 

 2017 2018   
201

8 

Jumlah Penyelenggaraan Manajemen di 
Provinsi  

12 keg 100% 12 100% 

1 
Peningkatan Kualitas Perencanaan 
Program dan Anggaran 

2 Peningkatan kualitas kompetensi pegawai 

3 

Pengelolaan Keuangan dan BMN yang 
akuntabel, kredibel dan memenuhi 
standar kepatuhan 

4 
Peningkatan pelaksanaan NSPK dan 
pengelolaan organisasi dan tata laksana 

5 
Penyediaan sarana dan prasarana 
perkantoran 

6 
Peningkatan kualitas pelaksanaan 
program KKBPK Provinsi (Monev) 
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dengan target pada renstra 2 tahun yang lalu, dengan target sebanyak 6 dokumen 

pelaksanaan. Capaian indikator dukungan manajemen di Provinsi tahun 2018 

terlaksana 100%. Begitu pula dengan pencapaian target tahun 2016 dan 2017. 

 

Hasil (outcome) yang diharapkan dari pelaksanaan Dukungan Manajemen di 

Perwakilan BKKBN Provinsi adalah tersedianya dukungan manajemen dalam 

rangka penyelenggaraan program KKBPK. Berbagai kegiatan dilaksanakan guna 

mendukung tercapainya indikator kinerja utama (IKU) program dukungan 

manajemen di provinsi, antara lain: Jumlah produk hukum dan kebijakan yang 

dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian 

penduduk dan KB, Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK, Jumlah dokumen 

perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka 

pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja, 

Persentase terlaksananya pengembangan karis aparatur sipil negara (ASN) yang 

kompetensinya sesuai dengan standar (roadmap), Indeks kepuasan pelayanan 

administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan pemeliharaan sarana prasarana 

perkantoran, Jumlah dukungan manajemen pengelolaan program KKBPK di 

Provinsi. 

Dalam rangka pencapaian Indikator kinerja yang telah ditargetkan, 6 (enam) 

layanan kegiatan yang dilaksankaan pada tahun 2018, yaitu: 

a) Peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran program KKBPK 

Perencanaan program dan anggaran tahun 2018 dilaksanakan guna 

mendukung pencapaian salah satu indikator kinerja utama program yaitu 

jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada 

pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu 

dan berbasis kinerja. Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan antara lain: 

 Pengembangan kebijakan dan strategi perencanaan program dan anggaran, 

untuk mengakomodir berbagai perubahan kebijakan dan pemberian 

informasi terkait kebijakan dan strategi perencanaan yang sekarang 

berdasarkan money follows program tidak lagi money follows function. 

 Dalam rangka memfasilitasi masuknya program KKBPK dalam APBD, 

dilaksanakan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan prioritas bagi 

kepala dan Kasubbag Perencanaan OPD KB  Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten Kota dengan 
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narasumber dari BKKBN Pusat, Bappeda Provinsi dan BKKBN Provinsi. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan baru yang belum pernah dilaksanakan 

sebelumnya. Melalui kegiatan ini para peserta dapat memahami lebih 

dalam mengenai program KKBPK agar dapat disinergikan ke dalam 

RPJMD maupun rencana kerja tahunan. Sehingga Program KKBPK dapat 

dilaksanakan secara terpadu baik di tingkat pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota 

 Forum koordinasi DAK Subbidang KB dan BOKB serta penguatan tim 

pengendali DAK Provinsi melalui fasilitasi DAK di kabupaten/kota. 

Forum koordinasi DAK dilaksanakan pada awal tahun 2018, untuk 

membekali para pengelola DAK kabupaten/kota dalam pelaksanaan DAK 

Fisik Subbidang KB dan BOKB. Selanjutnya tim pengendali teknis DAK 

Provinsi juga mengawal para perencana DAK kabupaten/kota dalam 

membuat usulan kegiatan DAK Fisik Subbidang KB Tahun 2018 melalui 

aplikasi e-planning DAK dan mengawal penyusunan RKA BOKB sesuai 

dengan program dan kegiatan BOKB.  

 

b) Peningkatan kualitas kompetensi pegawai 

Kegiatan peningkatan kualitas kompetensi pegawai dilaksanakan guna 

pengembangan karir aparatur sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai 

dengan standar. Beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 

indikator tersebut,  

 

c) Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, kredibel dan memenuhi 

standar kepatuhan. 

Beberapa kegiatan penting yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan 

dan BMN guna mendukung pencapaian indikator tingkat opini laporan 

keuangan oleh BPK, antara lain: 

 Rekonsiliasi (Penyamaan Data) laporan keuangan keuangan dan Barang 

Milik Negara (BMN) baik di internal BKKBN, tingkat wilayah dengan 

KPPN dan KPKNL serta rekonsiliasi tingkat nasional dengan eselon I 

BKKBN yang dilaksanakan setiap semesteran. 
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 Fasilitasi penyusunan laporan keuangan, dilaksanakan untuk 

mempersiapkan penyusunan laporan keuangan setiap semesteran dengan 

narasumber dari Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi 

Kepulauan Riau agar laporan keuangan akuntabel, kredibel dan 

memenuhi standar kepatuhan. 

 Peningkatan kapasitas pelaksana anggaran dan barang baik di provinsi 

maupun kabupaten/kota melalui kegiatan forum pembinaan pelaksanaan 

anggaran dengan narasumber dari BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN 

Provinsi, dan DPPKAD Provinsi Kepulauan Riau. Peningkatan kapasitas 

pengelolaan keuangan provinsi, dengan mengirim pengelola/operator 

SAKPA dan SIMAK BMN untuk mengikuti pelatihan peningkatan 

pengetahuan dalam pengelolaan keuangan dan BMN yang diadakan oleh 

BKKBN Pusat. 

 

d) Peningkatan pelaksanaan NSPK dan pengelolaan organisasi dan tata laksana 

Guna memperkuat pelaksanaan Program KKBPK di provinsi dan 

kabupaten/kota sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 

yang lalu, dalam rangka mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, dukungan terhadap pelaksanaan program 

KKBPK di Kabupaten/Kota terus dilaksanakan. Antara lain fasilitasi 

kelembagaan di kabupaten/kota, fasilitasi penyerahan dokumen PKB/PLKB 

serta sosialisasi roadmap reformasi birokrasi tingkat provinsi bagi pegawai di 

lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau agar nilai integritas, 

gotong royong dan kerja sama tertanam dengan kuat dalam diri pegawai. 

 

e) Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran 

Pada tahun 2018, peta penyediaan sarana prasarana kantor Perwakilan 

BKKBN Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar masih digunakan untuk 

sewa gedung kantor dan sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan sarana 

ruangan kantor, penyediaan air bersih, penambahan daya listrik dan sarana 

pengolahan data berupa printer dan scanner. 
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f) Peningkatan kualitas pelaksanaan program KKBPK Provinsi (Monev) 

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Beberapa kegiatan yang mendukung 

peningkatan kualitas pelaksanaan program KKBPK di Provinsi difokuskan 

pada dukungan kegiatan di kampung KB, antara lain koordinasi internal dan 

eksternal di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi dalam pelaksanaan 

kegiatan di kampung KB, monitoring dan evaluasi terpadu intervensi kegiatan 

di kampung KB serta kegiatan lain terkait monitoring dan evaluasi terpadu 

pelaksanaan program KKBPK di kabupaten/kota dan monitoring mitra kerja 

dan pemangku kepentingan di perwakilan BKKBN Provinsi. Pada tahun 2018 

output kegiatan ini dapat terlaksana 100%.  

 

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN 

Program Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BKKBN dilaksanakan 

untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan di provinsi. Indikator 

pencapaian target Program Akuntabilitas Pengelolaan Pengawasan di Provinsi. 

 

a) Jumlah Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Lainnya dan Penerapan ZI 

WBK 

Outcome dari program ini adalah Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan 

Program KKBPK dengan output terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan 

pengawasan lainnya di Provinsi. Indikator kinerja utama dari program 

pengawasan ini adalah persentase temuan penyimpangan strategis dalam 

pelaksanaan pengelolaan KKBPK oleh eksternal audit dan jumlah pengawasan 

dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN Provinsi. 

Beberapa kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada tahun 2018, antara lain: 

a) Pembinaan program KKBPK kabupaten/kota 

Berbeda dengan tahun 2018 kegiatan pengawasan terpadu (sandu) ke 

kabupaten/kota tidak lagi dilaksanakan, karena pada tahun 2018 ini 

Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau tidak lagi memiliki Auditor 

sebagai pejabat fungsional pengawasan di provinsi. Kegiatan ke 

kabupaten/kota dilaksanakan dalam bentuk pembinaan program dan 

pendampingan bagi pengawasan internal dan eksternal, yaitu pendampingan 

uji coba pedoman audit kinerja oleh BPKP Provinsi. 
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Pendampingan audit kinerja oleh BPKB Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 

di Kabupaten Bintan, serta pendampingan monitoring dan evaluasi audit di 

kabupaten/kota. 

b) Sosialisasi SPIP di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. 

Pada bulan maret tahun 2018 dilaksanakan sosialisasi SPIP bagi pegawai 

Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau dengan narasumber dari BPKP 

Perwakilan Provinsi Kep. Riau. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini dan 

dalam rangka melaksanakan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 

173/PER/B3/2011 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern 

pemerintah di lingkungan BKKBN, di Perwakilan BKKBN Provinsi Kep. 

Riau sudah dibentuk Satuan Tugas (satgas) SPIP melalui Keputusan Kepala 

Perwakilan BKKBN Provinsi Kep. Riau. 

 

c) Sosialisasi penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) 

Pada tahun 2018 dilaksanakan sosialisasi ZI WBK bagi seluruh pegawai di 

lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kep. Riau dengan narasumber 

Inspektur utama BKKBN.  

 

Selain itu, untuk meningkatkan perhatian terhadap korupsi dan gratifikasi, 

Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau memajang beberapa media 

advokasi tentang gratifikasi. 

 

1) Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga 

Fungsional) 

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi yang 

terdidik dan terlatih menjadi sangat penting dalam mendukung pencapaian 

keberhasilan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga. Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi 

Kepulauan Riau berusaha keras dalam melakukan peningkatan pencapaian tenaga 

terlatih. Selain itu, diupayakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan 

melalui keikutsertaan pengelola bidang latbang dalam TOT dan Pelatihan lainnya. 

Pada tahun 2018, Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau. 

 Berikut SDM terlatih melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Bidang Latbang 

Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2018 : 
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a) Persentase Toga, Toma, LSM dan Mitra Kerja yang terlatih. 

Kegiatan ini betujuan untuk meningkatkan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan tokoh Adat dalam 

melakukan KIE dan Advokasi mengenai Program KKBPK kepada masyarakat. 

b) Jumlah Tenaga Lini Lapangan Program KB yang mengikuti kegiatan 

Refreshing. 

Pelatihan refreshing yang dilaksanakan pada beberapa tahun adalah : 

 Refreshing Program KKBPK bagi PKB/PLKB 

Kegiatan refreshing berupa kegiatan mengulang kembali materi-materi dan 

praktek yang telah diberikan pada pelatihan-pelatihan sebelumnya dengan 

harapan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan PLKB 

dalam memantapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

penyuluh KB di wilayah tugasnya. Pada tahun 2018.  

 Pelatihan Sertifikasi PKB/PLKB 

Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan 

PKB/PLKB di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengikuti sertifikasi 

Penyuluh KKBPK. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak dua angkatan pada 

bulan Juli dan bulan Agustus 2018 diikuti oleh 22 orang. 

c) Jumlah Penyuluh KKBPK yang telah mengikuti pelatihan teknis 

Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan 

Riau menyelenggarakan 7 (tujuh) pelatihan teknis pada tahun 2018, yaitu : 

 Pelatihan Teknis Penyusunan Angka Kredit 

Pelatihan Teknis Penyusunan Angka Kredit dilaksanakan pada tanggal 29 

Maret 2018 sampai dengan 3 Juli 2018 diikuti oleh 22 orang Penyuluh 

KKBPK. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan Penyuluh KKBPK dalam mengumpulkan angka kredit yang 

dalam jumlah tertentu memenuhi syarat kenaikan pangkat. 

 Pelatihan Teknis Pengolahan dan Analisis Data Lapangan PLKB 

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

peserta dalam mengolah, menganalisis dan menyajikan data hasil 

pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan 

Pembangunan Keluarga di lapangan. Pelatihan ini yang diselenggarakan 
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pada bulan September 2018 diikuti oleh 22 orang PLKB dari kabupaten 

Natuna dan kota Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau. 

 Pelatihan Pemetaan Indikator Program KKBPK Melalui Aplikasi Dev-info 

Pelatihan ini bekerjasama dengan bidang Pengendalian Penduduk 

Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau diselenggarakan pada bulan 

Mei 2018 diikuti oleh 22 orang peserta. Tujuan dari pelatihan ini adalah 

untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta terkait 

penggunaan aplikasi Dev-info untuk pemetaan indikator Program KKBPK. 

 Diklat Fungsional Dasar Bagi PKB PNS 

Selama dua tahun, Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi 

Kepulauan Riau mengikutsertakan PKB. 

 Pelatihan Teknis Advokasi dan KIE bagi Pengelola Program KKBPK 

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan Pengelola Program KKBPK dalam melakukan advokasi ke 

pemangku kebijakan dan menyampaikan KIE ke masyarakat. Hampir setiap 

tahun Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau 

menyelenggarakan pelatihan Teknis Advokasi dan KIE. 

 

d) Pelatihan Teknis Program KKBPK Bagi Pengelola Kampung Keluarga 

Berencana 

Pelatihan ini diselenggarakan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo 

mengenai pembentukan Kampung Keluarga Berencana pada tahun 2016. 

Tahun 2018, Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau 

menyelenggarakan pelatihan Teknis Program KKBPK Bagi Pengelola 

Kampung KB sebanyak 2 (dua) angkatan yang diikuti oleh 25 (dua puluh lima) 

orang pada angkatan pertama dan 24 (dua puluh empat) orang pada angkatan 

kedua. Pelatihan ini dilaksanakan pada bulan November 2018 dan bulan 

Nopember 2018. 

 Pelatihan Teknis Non Medis Bagi Tenaga Klinik 

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan 

petugas pencatatan pelaporan pelayanan KB dalam melakukan pencatatan 

dan pelaporan pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan di Provinsi 

Kepulauan Riau.  
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e) Pelatihan Konselor Sebaya 

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan remaja/mahasiswa dalam memberikan informasi yang tepat serta 

mampu melakukan konseling terkait program generasi berencana.  

 

B. Akuntabilitas Keuangan  

Dukungan Anggaran Tahun 2018 

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 Rp  39.619.858.000. Yang tersebar pada 4  

Program yang bersumber dari APBN, sampai dengan bulan Desember 2018 realisasi SPM 

adalah sebesar Rp. 30.451.439.800,- atau 76,85%.  

Realisasi 

Realisasi anggaran tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 telah terealisir 

sebesar Rp. 30.451.439.800,- atau 76,85% dari pagu sebesar Rp. 39.619.858.000,-.Secara 

rinci keseluruhan anggaran untuk pelaksanaan Program Kependudukan dan KB Nasional 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Total Anggaran Pengelolaan Program KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 

NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % 

1 

Pengelolaan Program 

Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan tugas teknis 

lainnya 

   

16.805.515.000 

 

 

10.922.503.449 

 

62.55 

2 
Pengelolaan Program 

Pengawasan Provinsi 
120.000.000 110.583.088 92.15 

3 

Program Pelatihan, penelitian 

dan pengembangan serta 

kerjasama internasional 

BKKBN 

2.950.540.000 2.734.121.931 92,66 

4 
Program Kependudukan / KB/ 

dan PK 19.743.803.000 
 

16.684.231.332 

 

84.21 

TOTAL 39.619.858.000 30.451.439.800 76.85 
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Tabel 3.4 

Deskripsi Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau  

Tahun 2018 

KODE 

 

DESKRIPSI REALISASI 

 

ANGGARAN REALISASI % 

   351 

Peningkatan Kualitas 

perencanaan Program dan 

Anggaran Program KKBPK 

 

    416.000.000 

 

 

415.962.250 

 

99.9 

352 
Peningkatan kualitas 

kompetensi Pegawai 
    440.000.000 439.482.932 99.88 

353 
Pengelolaan keuangan dan 

Barang milik Negara 
  1.177.000.000 1.172.894.288 99.65 

354 

Peningkatan Pelaksanaan 

NSPK dan pengelolaan 

organisasi 

    387.000.000 386.734.914 99.93 

355 
Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Perkantoran 
    350.000.000 

 

  349.584.750 

 

99.88 

 

356 

Peningkatan kualitas 

pelaksanaan program 

KKBPK Provinsi ( Monev) 

492.000.000 491.669.434 99.93 

001 Gaji dan tunjangan 12.662.491.000 6.857.106.822 54.15 

002 

Operasional dan 

pemeliharaan kantor 

 

881.024.000 816.665.581 92.69 

390 
Peningkatan fasilitas 

pelaksanaan  
120.000.000 119.444.088 99.53 

441  

Pembinaan dan 

pengembangan SDM 

Provinsi 

1.520.540.000 1.383.163.301 90.96 

451 

Penelitian dan 

pengembangan SDM 

Provinsi 

1.430.000.000 1.382.914.016 96.70 

221 

Sinkronisasi kebijakan dan 

strategi penetapan 

perencanaan pengendalian 

penduduk 

126.000.000 119.852.100 95.12 

222 
Penetapan profil parameter 

dan proyeksi penduduk 
255.000.000 249.558.300 97.86 

223 

Internalisasi kebijakan 

pengendalian dampak 

kependudukan di kab/ kota 

 

411.500.000 403.575.100 98.07 

224 

Implementasi pendidikan 

kependudukan di tk 

provinsi 

448.550.000 436.662.750 97.34 

225 Peningkatan kemitraan 302.000.000 288.059.950 95.38 
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dalam perencanaan 

pengendalian penduduk 

226 

Bimbingan teknis, 

monitoring dan evaluasi 

pengendalian penduduk 

289.000.000 269.848.550 93.37 

231 
Pelayanan Pencabutan 

Implant 
131.720.000 70.600.000 53.59 

232 

Peningkatan kualitas 

penggerakan pelayanan 

KBKR di daerah 

995.000.000 968.977.700 97.38 

233 
Faskes KB yang 

memberikan pelayanan KB  
1.418.000.000 1.266.804.187 89.33 

234 

Peningkatan promosi 

kesehatan dan hak 

reproduksi 

1.215.650.000 1.207.411.100 99.32 

235 

Pembinaan, monitoring, 

evaluasi dan fasilitasi 

KBKR 

1.297.050.000 1.212.813.216 93.50 

240 

Sosialisasi dan diseminasi 

kebijakan keluarga 

sejahtera 

555.000.000 544.363.321 98.08 

241 
Fasilitasi penguatan dan 

pembinaan BKB Holistic 
347.200.000 335.547.850 96.64 

242 
Pembinaan PIK R/M di 

Provinsi dan Kab/ kota 
562.200.000 544.486.094 96.84 

243 Pembinaan kelompok BKR 192.400.000 170.226.300 88.47 

244 
Pengembangan dan 

pembinaan kelompok BKL 
347.000.000 329.000.000 94.81 

245 

Pembinaan kelompok 

UPPKS dan pembinaan 

PEK 

439.600.000 367.542.200 83.60 

246 

Pembinaan, monitoring 

evaluasi dan fasilitasi 

kegiatan bidang KSPK 

374.250.000 344.440.056 92.03 

250 

Pembinaan dan sosialisasi 

kebijakan, strategi dan 

materi advokasi dan KIE 

355.000.000 328.523.600 92.54 

251 

Penayangan informasi 

KKBPK melalui berbagai 

media 

1.165.000.000 1.048.557.096 90.00 

252 

Pelaksanaan advokasi dan 

KIE program KKBPK 

melalui mupen 

235.000.000 229.937.444 97.84 

254 

Pembinaan mekanisme 

operasional dalam 

penguatan pelayanan dasar 

460.500.000 333.092.880 72.33 

255 

Monitoring dan evaluasi 

penggerakan mekanisme 

operasional 

358.000.000 302.590.725 84.52 
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256 
Peningkatan kesertaan 

stakeholder dan mitra kerja  
543.000.000 400.610.140 73.77 

257 

Peningkatan pengelolaan 

data dan informasi program 

KKBPK di Provinsi 

850.021.000 755.423.300 88.87 

258 

Pengembangan peningkatan 

kualitas dan pemanfaatan 

sistem informasi 

253.985.000 203.765.300 80.22 

230 

Penggerakan dan 

pemantapan kesertaan ber 

KB 

1.602.060.000 1.026.340.000 64.06 

236 Jaminan ketersediaan Alkon 852.617.000 123.890.208 14.53 

247 
Promosi dan KIE 1000 

HPK 
587.000.000 569.680.600 97.04 

258 

Pengembangan, 

peningkatan kualitas dan 

pemanfaatan sistem 

informasi  

253.985.000 203.765.300 80.22 

230 

Penggerakan dan 

pemantapan kesertaan ber 

KB MKJP 

1.602.060.000 1.026.340.000 64.06 

236 
Jaminan Ketersediaan 

Alkon 
852.617.000 123.890.208 14.53 

247 
Promosi dan KIE 1000 

HPK 
587.000.000 569.680.600 97.04 

248 
Promosi dan peningkatan 

akses keluarga lansia 
242.500.000 242.227.350 99.88 

253 

Dukungan penggerakan 

pembinaan KKBPK bagi 

mitra kerja 

1.872.000.000 1.451.410.000 77.53 

259 Pembinaan Kampung KB 660.000.000 490.000.000 74.24 

TOTAL 39.619.858.000 30.451.439.800 76.85 

 

Penyerapan Anggaran  

1. Adanya gaji transito sebesar 5 M yang tidak bisa digunakan, Pagunya sebesar 14% 

dari total anggaran 

2. Tidak terlaksananya 2 pengadaan alkon yang diakibatkan karena gagal tender dan 

tidak adanya waktu untuk tender ulang 

3. Realisasi klaim MKJP sangat rendah hanya 64,06%. Hal ini diakibatkan karena tidak 

semua klinik dan faskes yang menyerahkan berkas klaim ke BKKBN sampai akhir 

tahun anggaran 
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4. Kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai AJK  hal ini menyebabkan belum 

tersusunnya jadwal kegiatan yang akan lebih memudahkan dalam pencairan anggaran.  

5. Terdapat revisi kegiatan dengan menggunakan sisa kegiatan yang sudah dilaksanakan 

namun tidak dapat terserap sampai akhir tahun anggaran. 
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PENUTUP 
               

 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran yang ditetapkan dalam Rencana 

Strategis Tahun 2018, capaiannya adalah sebagai berikut: 

 

1. Pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau untuk Total 

Fertility Rate (TFR) 2,3 adalah baik karena lebih rendah dari target Nasional yaitu 2,4 

dan target Contraceptive Prevelance Rate (CPR) 49,91% tercapai 81.10%. Untuk 

pencapaian unmet need 10,4 masih kurang karena masih jauh diatas target nasional yaitu 

7,74 dan Presentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP 12,4 yang agak kurang karena masih 

sedikit dibawah target nasional 12,9. Untuk Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi tahun 2018 

dengan target sasaran 30,13% belum bisa didapatkan data untuk kondisi di Provinsi 

Kepulauan Riau.  

 

2. Dari 21 indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan (100%) yaitu: 4 indikator 

dalam cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan 

kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah (100%), 3 

indikator pada cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas 

pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan 

wilayah (100%), 3 indikator dalam pembinaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan 

keluarga diseluruh tingkatan wilayah, 2 indikator dalam persentase stakeholders/mitra 

kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat pembinaan advokasi  

dan KIE program KKBPK, 1 indikator pada jumlah wilayah yang mendapatkan 

dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB di seluruh tingkatan 

wilayah, 2 indikator dalam pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi, 

4 indikator dalam dukungan manajemen di Provinsi (termasuk gaji dan pemeliharaan 

rutin) serta 2 indikator pada jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan 

akuntabilitas aparatur di provinsi. Seluruh indikator sasaran ini dianggap tercapai 100% 

walaupun beberapa indikator sasaran tidak sesuai dengan target dikarenakan efisiensi 
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ataupun perubahan indikator sesuai revisi Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi 

Kepulauan Riau karena mengikuti perubahan/revisi Renstra BKKBN. 

 

3. Sebanyak 4 sasaran dengan indikator kinerja belum seluruhnya mencapai target yang 

ditetapkan yaitu : 

a. Jumlah persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan analisis dampak 

kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembangunan berwawasan 

kependudukan baru tercapai 50% dikarenakan hanya menghasilkan 3 dokumen kajian 

dampak kependudukan serta model solusi strategik kependudukan Kabupaten/Kota 

dan 1 Provinsi.  

b. Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP dengan target additional user 7.218, 

pencapaiannya 0% dikarenakan banyak DO serta masih peralihan data dari Statistik 

Rutin ke Pendataan Keluarga. 

c. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan Genre (PIK R/M dan 

BKR) baru tercapai 83,63% dikarenakan rendahnya dukungan anggaran baik Provinsi 

maupun Kabupaten/ Kota kepada program Bina Ketahanan Remaja pada umumnya, 

dan program Bina Keluarga Remaja pada khususnya sehingga tidak pembinaan tidak 

dapat dilaksanakan pada seluruh kelompok. 

d. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL baru tercapai 82,5% 

dikarenakan efisiensi anggaran pengadaan informasi dan materi BKL (BKL KIT) dan 

masih tingginya ketergantungan anggaran Kabupaten/Kota terhadap Perwakilan 

BKKBN Provinsi, sehingga sebagian Kabupaten/Kota belum bisa melaksanakan 

kegiatan secara mandiri. 

e. Jumlah SDM Provinsi yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas 

dari targetnya 24 pegawai dan 22 fungsional penyuluh baru tercapai pada fungsional 

penyuluh saja dikarenakan kurangnya dukungan anggaran untuk pegawai. 

 

3. Sebanyak 7 indikator kinerja telah malampaui target yang ditetapkan, yaitu: 

a. 3 indikator pada cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas 

pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan 

wilayah (100%), 3 indikator dalam pembinaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan 

keluarga diseluruh tingkatan wilayah 

b. Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di daerah tertinggal, perbatasan dan 

kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus telah 
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melampaui target yaitu mencapai 350% karena dari targetnya 2 Kabupaten telah 

tercapai 7 Kabupaten/Kota. 

c. Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak 

reproduksi di Provinsi dan Kabupaten/Kota dari targetnya 47% telah tercapai 100% 

sehingga capaiannya 212,76% 

d. Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistik Integratif 

dari targetnya 90% telah tercapai 101% sehingga pencapaiannya 112,22%  

e. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang 

dimanfaatkan dari target nya 2 dokumen telah tercapai 3 dokumen sehingga 

pencapaiannya 150%. 

 

Langkah yang akan dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau untuk 

mencapai target indikator kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Pada tahun 2019 telah disusun program dan anggaran sesuai dengan Renstra 2015-2019, 

sehingga seluruh kegiatan yang berdampak langsung pada capaian indikator kinerja telah 

selenggarkan. 

2. Mengintensifkan kegiatan dan pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan untuk 

mencapai output yang ditetapkan. 

3. Menerapkan arah kebijakan program KKBPK tingkat provinsi khususnya di Perwakilan 

BKKBN Provinsi Kepulauan Riau. 

 

 

 


