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A. Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi  RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian  kinerja, pelaporan 

kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), dan merupakan 

kegiatan pelaporan kinerja yang berkelanjutan setelah perencanaan dan pelaksanaan 

program/kegiatan. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu wujud transparansi 

penyelenggaraan pemerintah. Penyusunan LKjIP oleh masing-masing Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) merupakan pertanggung jawaban dari pelaksanaan program/kegiatan dan 

seberapa besar sasaran strategis dapat diwujudkan. Pembagian urusan sebagai altenatif dalam 

memudahkan pemahaman yaitu urusan pemberdayaan perempuan,  perlindungan anak dan 

pengendalian pendduk dan keluarga berencana. 

Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana terdiri dari pemberdayaan perempuan,  perlindungan perempuan, perlindungan 

anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pemberdayaan perempuan adalah 

upaya meningkatan kualitas hidup perempuan yang ditandai dengan indeks pembangunan dan 

pemberdayaan gender, upaya pemenuhan hak-hak anak.  Sedangkan perlindungan perempuan 

dan anak terdiri  upaya preventif dan rehabilitasi kasus kekerasan melalui pelayanan terpadu 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

Urusan keluarga berencana menitik beratkan pada kesehatan reproduksi melalui pendekatan 

pendewasaan usia perkawinan, keluarga berencana itu sendiri melui pendekatan PUS sebagai 

peserta aktif keluarga berencana. 

Sasaran startegis yang ingin diwujudkan 5 (lima) tahun yang tertuang pada Renstra 

DP3APPKB Provinsi NTB yaitu meningkatnya penguatan PD yang menerapkan PPRG, 

meningkatnya penangananan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak-

hak anak, pendewasaan usia perkawinan, menurunnya perkawinan dini/muda, meningkatnya 

peran serta masyarakat dalam program keluarga berencana dan meningkatnya perencanaan 

yang berbasis kinerja.  

 

 

.  
 

BAB I 

PENDAHULUAN 



2 
 

B. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana. 

2. Tujuan Khusus 

a. Bahan reasessment terhadap perumusan isu-isu strategis, visi dan misi pemberdayaan 

perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

b. Bahan reasessment terhadap perumusan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja 

pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana. 

c. Bahan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaraan yang dianut 

pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana. 

d. Akuntabilitas kinerja yang berkualitas merupakan pegangan penting bagi Badan 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  pengendalian penduduk dan Keluarga 

Berencan 

C. Uraian Organisasi 

1. Kedudukan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan 

Keluarga Berencana  Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah unsur Pemerintah Daerah 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 

dan dipimpin oleh Kepala. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana  Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan. 

2. Rincian Tugas Fungsi  

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Perada Prov. NTB No. 09 Tahun 2011 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, Rincian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat 

adalah sebagai berikut:  
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a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakann daerah dibidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan 

pengendalian penduduk keluarga berencana. 

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  pengendalian penduduk dan 

Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud No 1 

menyelenggarakan fungsi: 

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan perlidungan 

anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak  pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana; 

3) Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak  pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak  pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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3. Bagan Struktur Organisasi DP3AP2KB Provinsi NTB 

 

        BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DP3AP2KB 

            PROVINSI NTB ( PERGUB 44 TAHUN 2017) 
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4. Susunan Kepegawaian 

a. SDM berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin 

NO TINGKAT 

PENDIDIKAN 

JENIS KELAMIN  

JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 Starata 2 2 4 6 

2 Starata 1/ 

Diploma IV 

10 14 24 

3 Diploma III 1 0 1 

4 Diploma 1 0 0 1 

5 SMA/sederajat 13 11 24 

6 SMP 0 0 0 

7 SD 1 0 1 

 Jumlah 29 28 57 

 

b. SDM berdasarkan jenjang jabatan 

NO JABATAN JENIS KELAMIN JUMLAH 

PEREMPUAN LAKI-LAKI 

1 PTP/Administrator 

dan pengawas: 

 Eselon IIa 

 Eselon IIIa 

 Eselon Iva 

9 

 

0 

3 

6 

7 

 

1 

0 

6 

16 

 

1 

3 

12 

2 Fungsional 0 0 0 

3 Pelaksana 22 19 41 

 Jumlah 31 26 57 

 

c. SDM berdasarkan Pangkat/Golongan 

NO TINGKAT 

PENDIDIKAN 

JENIS KELAMIN  

JUMLAH PEREMPUAN LAKI-LAKI 

1 Pembina Utama /IVd 0 1 1 

2 Pembina TK.I / IVb 3 0 3 

3 Pembina / IVa 5 1 6 

4 Penata TK.I / IIId 8 10 18 

5 Penata/IIIc 4 2 6 

6 Penata Muda TK.I / IIIb 2 2 4 

7 Penata Muda / IIIa 2 0 2 

8 Pengatur TK.I/ IId 0 2 2 

9 Pengatur/IIc 2 0 2 

10 Pengatur Muda TK.I / 

Iib 

2 2 2 

11 Pengatur Muda/ IIa 4 3 7 
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12 Juru TK.I/Id 0 0 0 

13 Juru / Ic 0 1 1 

 Jumlah 26 31 57 

 

d. SDM berdasarkan penjenjangan 

NO PENDIDIKAN 

PENJENJANGAN 

JENIS KELAMIN  

JUMLAH PEREMPUAN LAKI-LAKI 

1 Diklat PIM II 0 1 1 

2 Diklat PIM III 3 2 6 

3 Diklat PIM IV 5 8 13 

4 Yang belum Diklat PIM 18 21 34 

 Jumlah 26 31 57 

 

e. Aset DP3AP2KB  

NO AKUN NERACA NILAI BMD 

SALDO MUTASI SALDO 

AKHIR TAMBAH KURANG 

A Aset lancar     

1 Persediaan 3.027.500 24.715.475 25.439.425 2.303.550 

 Jumlah 3.027.500 24.715.475 25.439.425 2.303.550 

B Aset tetap     

1 Tanah 750.000.000 - - 750.000.000 

2 Peralatan dan mesin 1.935.718.100 - - 1.935.718.100 

3 Gedung dan bangunan 1.120.325.000 - - 1.120.325.000 

4 Jalan, irigasi dan 

jaringan 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

5 Aset tetap lainnya 2.520.000 - - 2.520.000 

6 Konstruksi dalam 

pengerjaan 

- - - - 

 Jumlah 3.808.563.100 - - 3.808.563.100 

C Aset Lainnya     

1 Tuntutan ganti rugi - - - - 

2 Aset tidak terwujud - 7.500.000 - 7.500.000 

3 Aset lain-lain 4.400.000 - - 4.400.000 

4 Hibah kemasyarakat - - - - 

5 Kemitraan dengan 

pihak ketiga 

- - - - 

 Jumlah 4.400.000 7.500.000 - 11.900.000 
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D. Analisis Lingkungan Strategis 

1. Lingkungan Internal 

a. Strength (Kekuatan) 

1) DP3APPKB sebagai pusat pelayanan dan informasi untuk isu perempuan dan anak 

tingkat Provinsi NTB. 

2) Sumber daya manusia 

3) Mempunyai akses jaringan koordinasi yang luas dengan dengan lembaga dan 

stakeholdesr 

4) Kapasitas teknik terkait gender, PUG melalui PPRG dan mekanisme perlindungan 

perempuan dan anak. 

b. Treath (Ancaman) 

1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 

2) Tingginya kasus perkawinan anak perempuan (10-20) Tahun 

3) Kerangka hukum tidak sinkron (adanya ketidakselarasan antara UU perlindungan anak 

dan UU perkawinan. 

4) Belum sinkron dan optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait. 

5) Rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga pemerintahan. 

2. Lingkungan External 

a. Opportunuities (Peluang) 

1) Adanya stranas 4 menteri tentang pelaksanaan PUG melalui PPRG. 

2) Terbentuknya PPRG 

3) Adanya Permendagri Nomor 13/2011 tentang KLA 

4) Adanya peluang kerjasama lintas program dan lintas sektor 

5) Adanya BP2KB disemua Kabupaten/Kota Se-NTB 

6) Adanya P2TP2A ditingkat Kabupaten/Kota Se-NTB termasuk Provinsi. 

7) Adanya LSM yang aktif dan kompoten terkait isu gender, perempuan dan anak. 

8) Adanya program generasi emas NTB  

9) Adanya PIK-R disekolah dan beberapa stakeholders di provinsi dengan konsep yang 

sama tentang PUP. 

b. Weaknes (Kelemahan) 

1) Mekanisme pengumpulan, pengolahan dan analisa data terpilah belum optimal. 

2) Lemahnya komitmen para stakeholders 

3) Kurangnya partisipasi masyarakat 

4) Belum sinkronnya program/kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB 

5) Terbatasnya anggaran 

6) Belum optimalnya sosialisasi terkait tugas dan fungsi (Tusi) DP3APPKB NTB 
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E. Dasar Hukum 

Dasar hukum dibuatnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini meliputi: 

1. Undang-undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2010 tentang system perencanaan nasional. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah 

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 

tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi 

Pemerintah. 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 

tentang Petujuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2017 perubahan atas 

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang  

kedudukan, sasunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas-Dinas Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

F. Sistematika Penulisan 

LKjIP DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2018 terdiri dari 4 Bab, secara garis besar 

menguraikan hal-hal sebagai berikut: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang, tujuan, uraian organisasi, analisis lingkungan strategis, 

dasar hukum dan sistematika penulisan. 

2. BAB II: PERENCANAAN KINERJA 

Menguraikan perencanaan strategis dan rencana kinerja 
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3. BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA  

Menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. 

4. BAB IV, PENUTUP 

Menguraikan kesimpulan dan langkah-langkah peningkatan kinerja 

 

Lampiran-lampiran 

a. Pengukuran dan pencapaian kinerja 

b. Indikator kinerja utama (IKU) 

c. Rencana kinerja 

d. Perjanjian kinerja 

e. Rencana aksi 

f. Capaian kinerja per triwulan 

g. Data cakupan  
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A. Perencanaan Strategis  

1. Visi dan Misi 

a. Visi NTB 

Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 yaitu “Membangun 

Nusa Tenggara Barat yang gemilang” dan terdiri dari 6 (enam) misi dan dari 6 

(enam) misi tersebut terdapat 2 misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi 

DP3AP2KB Provinsi NTB yaitu sebagai berikut: 

b. Misi NTB 

Untuk mewujudkan visi diperlukan perumusan misi dinas pemberdayaan perempuan 

perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu: 

1) Misi 3 yaitu NTB sehat dan cerdas, melalui peningkatan kualitas SDM sebagai 

fondasi daya saing daerah 

2) Misi 6 yaitu NTB aman dan berkah, melalui perwujudan masyarakat madani yang 

beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan 

a. Tujuan 

1) Meningkatnya  kualitas keluarga bahagia dan sejahtera 

2) Meningkatnya  kualitas hidup perempuan 

b. Indikator Tujuan 

Indikator tujuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis 

sehingga diperlukan pemilihan sebagian dari sasaran strategis yang sifatnya prioritas 

untuk dicantumkan pada indikator tujuan adalah sebagai berikut: 

1) Rata-rata usia kawin pertama perempuan 

2) Rata-rata jumlah anak per- keluarga 

3) Indeks  pemberdayaan gender (IDG) 

c. Sasaran Strategis 

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai dari outcame program dan kegiatan. 

Sasaran strategis meliputi: 

1) Terwujudnya pendewasaan usia perkawinan (PUP) 

2) Terkendalinya jumlah penduduk 

3) Terwujudnya  pemenuhan hak kesehatan anak  

 

 
 

BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 
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4) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan 

 

2. Indikator Kinerja Program 

Untuk mengetahui terwujudnya sasaran strategis diperlukan indikator kinerja seperti yang 

tertera pada Renstra DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan perjanjian kinerja 

DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2019 yaitu 17 (tujuh belas) indikator kinerja. 

Dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja tersebut di pilih 12 indikator kinerja prioritas dan 

terdapat 5 (lima) indikator kinerja utama IKU yaitu Nomor 1, 4, 5 dan 6) dan 7 (tujuh) 

sebagai indikator penunjang adalah sebagai berikut: 

1. Cakupan remaja yang memiliki wawasan tentang kespro 

2. Cakupan PIK-R yang aktif 

3. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet need) 

4. Persentase peserta KB mandiri 

5. Cakupan BKR, BKL dan BKB ber-KB 

6. Persentase Tenaga PLKB /PKB yang berwawasan tribina 

7. Persentase  siswa tidak menggunakan narkoba, HIV/ AIDS dan PMS 

8. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang  mendapatkan penanganan 

9. Persentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang 

mendukung PUG dan PUHA 

10. Cakupan perempuan yang memiliki wawasan dan keterampilan tentang manajemen 

usaha 

11. Cakupan perempuan yang memiliki wawasan tentang urusan pemerintah 

12. Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG 

 

3. Strategi dan kebijakan 

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis maka dapat dirumuskan strategi 

dan kebijakan adalah sebagai berikut: 

a. Strategis 

1) Regulasi (Perda PPRG, Pergub PPRG, Juknis PPRG.) 

2) Fasilitas pembentukan Pokja PUG dan revitaliasi Pokja PUG. 

3) Edukasi kewirausahaan bagi anggotPEKKA, korban KDRT dan mantan PMI/TKW  

4) Fasiltasi perlindungan kekerasan perempuan dan anak. 

5) Sosialisasi UU PKDRT, PTPPO, SPPA dan UU PA. 
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6) Fasilitasi, sosialisasi, edukasi, optimalisasi pendidik dan konselor PIK-R 

7) Fasilitasi, sosialisasi, edukasi, optimalisasi pendidik dan konselor PLKB/PKB 

tentang keluraga berencana bagi PUS 

8) Revitalisasi pengelolaan data dan informasi gender dan anak. 

b. Arah Kebijakan 

1) Peningkatan kualitas perencanaan berbasis gender bagi OPD. 

2) Peningkatan kualitas sumber daya perempuan 

3) Peningkatan kualiats ekonomi bagi perempuan 

4) Pengembangan data dan informasi yang lengkap dan valid 

5) Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak 

6) Peningkaan kualitas penegendalian penduduk 

7) Peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan 

8) Mobilisasi pemanfaatan kelompok bina keluarga 

9) Peningkatan kualiatas keselarasan perecanaan dan keuangan 

4. Program 

Program yang tercantum pada DPA/DPPA DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun Anggaran 

2019 adalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 

b. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. 

c. Penguatan kelembagaan PUG dan anak 

d. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 

e. Kesehatan reproduksi remaja 

f. pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling kespro remaja 

g. Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat 

h. Penyiapan tenaga pendamping 
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B. Rencana Kinerja  

1. Indikator kinerja utama (IKU) 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
 

DINAS  PEMBEDAYAAN  PEREMPUAN  PERLINDUNGAN  ANAK  

PENGENDALIAN  PENDUDUK  DAN  KELUARGA  BERENCANA  

PROVINSI  NUSA  TENGGARA  BARAT  TAHUN  2019 

 

1. NAMA ORGANISASI : Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) 

Provinsi NTB 
 

2. TUGAS                        : Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan 

dibidang pemberdayaan perempuan,   perlindungan   anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 
 

3. FUNGSI                       : a. Perumusan     kebijakan    tekniK    dibidang    

pemberdayaan perempuan,   perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah 

dibidang pemberdayaan    perempuan,    perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas 

dibidang pemberdayaan  perempuan,   perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

d. Pengedalian dan   evaluasi   pelaksanaan   tugas di bidang 

pemberdayaan   perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

e. Pelaksanaan tugas   kedinasan   lain yang   diberikan atasan 

langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

    

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

         

NO SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

PENJELASAN 

1 Meningkatnya 

partisipasi 

perempuan dalam 

pembangunan 

Indeks pemberdayaan 

gender (IDG) 
Formulasi perhitungan yaitu: 

 

              ( I (par) + I (dm) + I (inc-dis) 

IDG = 

                                  3 

I (par) = indeks keterwakilan di parlemen 

I (dm) = indeks pengambilan keputusan 

I (ins-dis) = indeks distribusi pendapatan 

Tipe perhitungan yaitu kumulatif. 

Sumber data yaitu BPS Provinsi NTB 
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Alasanya yaitu semakin sejajarnya peran 

perempuan dan laki-laki semakin baik 

perempuan dapat memainkan peranan aktif 

dalam kehidupan ekonomi dan politik. 

 

 

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

Rencana kinerja tahunan merupakan  rencana hasil yang akan dicapai seperti pada tabel 2.1 

berikut: 

   Tabel 2.1     PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  KEPALA DINAS 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN 

ANAK        PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 

KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTB 

 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA  TARGET 

1 

 

Meningkatnya partisipasi 

perempuan dalam 

pembangunan 

1. Cakupan perempuan kelompok 

sasaran yang bekerja 

0,086 % 

2. Cakupan perempuan dan anak 

korban kekerasan yang 

mendapatkan penanganan 

56,74 % 

2 Terkendalinya jumlah 

penduduk 

3. Cakupan anggota kelompok 

BKB, BKR dan BKL yang ber-

KB 

66,92 

3 Terwujudnya pendewasaan 

usia perkawinan 

4. Cakupan pusat informasi 

konseling remaja yang aktif 

1,89 % 

 

 

 

 

 

        Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 

N

O 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

 KINERJA  

SATUA

N 

TARGET 

KINERJA 
KET. 

1 Terwujudnya pendewasaan 

usia perkawinan (PUP) 

Cakupan PIK-R yang aktif % 1,89 IP 

2 Terkendalinya jumlah 

penduduk 

Cakupan anggota BKR, 

BKL dan BKB yang ber-

KB 

% 66,92 IP 

3 Meningkatnya partisipasi 

perempuan dalam 

pembangunan 

Persentase perempuan 

kelompok sasaran yang 

bekerja 

% 0,086 IS 

Cakupan perempuan dan 

anak korban kekerasan 

yang mendapatkan 

% 56,74 IP 
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penanganan 

 

3. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja utama yang relevan dengan tujuan dan sasaran 

strategis yang ingin diwujudkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023. 

Selanjutnya perjanjian kinerja seperti pada tabel 2.2 berikut. 

      Tabel. 2.2 

     PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA  TARGET 

1 

 

Meningkatnya partisipasi 

perempuan dalam pembangunan 

1. Cakupan perempuan 

kelompok sasaran yang 

bekerja 

0,086 % 

2. Cakupan perempuan dan anak 

korban kekerasan yang 

mendapatkan penanganan 

56,74 % 

2 Terkendalinya jumlah penduduk 3. Cakupan anggota kelompok 

BKB, BKR dan BKL yang ber-

KB 

66,92 

3 Terwujudnya pendewasaan usia 

perkawinan 

4. Cakupan pusat informasi 

konseling remaja yang aktif 

1,89 % 

 

 
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA  SATUAN TARGET 

1 Terwujudnya pendewasaan 

usia perkawinan (PUP) 

1. Cakupan PIK-R yang aktif % 1,89 

2 Terkendalinya jumlah 

penduduk 

2. Cakupan anggota BKR, 

BKL dan BKB yang ber-KB 

% 66,92 

3 Meningkatnya partisipasi 

perempuan dalam 

pembangunan 

3. Persentase perempuan 

kelompok sasaran yang 

bekerja 

% 0,086 

4. Cakupan perempuan dan 

anak korban kekerasan yang 

mendapatkan penanganan 

% 56,74 

 

Program yang mendukung indikator kinerja yaitu 

 

1. Program   keserasian   kebijakan Peningkatan kualitas anak dan Perempuan. Menunjang   

sasaran    strategis No.1 dan indikator kinerja No.1 dan IKU RPJMD No.15  

2. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan menunjang 

sasaran strategis No.1 dan indikator kinerja No.1 dan IKU No.15, IKD RJMD No. 38 

3. Program   penguatan  kelembagaan PUG  dan Anak mendukung    sasaran   strategis No.1 

dan indikator kinerja No.1, 2 dan IKU RPJMD No.13 
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4. Program peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan perempuan Mendukung      sasaran  

strategis  no 1 dan indikator kinerja No.2 dan IKU RPJMD No.13 

5. Program promkes ibu, bayi dan anak melalui kegiatan di masyarakat mendukung    sasaran    

strategis No. 2 dan indikator kinerja No.3 dan   IKU   RPJMD No. 15 serta IKD No. 48. 

6.  Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling kespro remaja Mendukung    

sasaran   strategis No.3    indikator    kinerja  No.4 dan IKD RPJMD No.40  

 

a. Program pengembangan pusat pelayanan informasi konseling kespro remaja mendukung 

sasaran strategis nomor 1 dan indikator kinerja nomor 1 

b. Program promkes ibu, bayi dan anak melalui kegiatan di masyarakat mendukung sasaran 

strategis nomor 2 dan indikator kinerja nomor 2 

c. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan mendukung 

sasaran strategis nomor 3 dan indikator kinerja nomor 3 

d. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan mendukung sasaran 

strategis nomor 3 dan indikator kinerja nomor 3 

e. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan mendukung sasaran 

strategis nomor 3 dan indikator kinerja nomor 4 

f. Program penguatan kelembagaan PUG dan anak mendukung sasaran strategis nomor 3 dan 

indikator kinerja nomor 3 dan 4 

 

4. Rencana Aksi  

Untuk  mendukung tercapainya 5 (lima) sasaran srategis dan 5 (lima) indikator kinerja utama di 

atas (tabel 2.1), diperlukan konstribusi program dan kegiatan secara terus menerus secara berkala 

sampai dengan realisasi kinerja 100%. Rencana aksi antara kepala Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB 

dengan Gubernur NTB sebagaimana terlampir.  

Tabel 2.1 

Rencana Aksi Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB 

Diganti dengan th 2019 
N

O 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI PER TRIWULAN 

URAIAN STAN TRGT I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Terwujudnya 

pendewasaan 

usia perkawinan 

Cakupan PIK-R 

yang aktif 

% 1,89     

         

         

2 Terkendalinya 

jumlah 

penduduk 

Cakupan anggota 

BKR, BKL dan 

BKB yang ber-KB 

% 66,92     
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3 Meningkatnya 

partisipasi 

perempuan 

dalam 

pembangunan 

Persentase 

perempuan 

kelompok sasaran 

yang bekerja 

% 0,086     

         

  Cakupan 

perempuan dan 

anak korban 

kekerasan yang 

mendapatkan 

penanganan 

% 56,74     

         

         

         

         

         

 

Lanjutan Tabel 2.1 
 

PROGRAM/KEGIATAN 

ANGGARAN  

SUMBER 

DANA 
JUMLAH 

DANA 

RENCANA AKSI PER TRIWULAN 

I II III IV 

10 11 12 13 14 15 16 

1 Program 

pengembangan pusat 

pelayanan informasi 

konseling kespro 

remaja 

      

        

        

 Program promkes 

ibu, bayi dan anak 

melalui kegiatan di 

masyarakat 

      

        

        

 Program pening-

katan peran serta dan 

kesetaraan gender 

dalam pembangunan 

      

        

 Program keserasian 

kebijakan pening-

katan kualitas anak 

dan perempuan 

      

        

 Program pening-

katan kualitas hidup 

dan perlindungan 

perempuan 

      

        

 Program penguatan 

kelembagaan PUG 

dan anak 

      

        

        

Renaksi Kadis 2018 
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ok 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2018 

Capaian kinerja adalah suatu proses pengukuran reguler atas output (keluaran) yang dihasilkan 

suatu program dan kegiatan. Berikut ini uraian untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan 

sasaran strategis sebagai berikut: 

1. Terwujudnya pendewasaan usia perkawinan (PUP) 

Untuk mewujudkan sasaran strategis diatas diperlukan alat ukur atau indikator kinerja yaitu 

cakupan PIK-R yang aktif. 

Gambaran umum indikator kinerja program pada nomor urut 2 (dua) pada perjanjian kinerja 

DP3AP2KB Provinsi NTB dan nomor urut 24 dari 31 indikator kinerja RPJMD Tahun 2019-

2023 yaitu cakupan PIK-R yang aktif. Indikator tersebut merupakan tolok ukur yang dapat 

mendukung sasaran strategis dengan indikator tujuan rata-rata usia kawin pertama perempuan 

dan indikator ini yang merangkum 2 urusan yaitu urusan pemberdayaan perempuan 

perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana. Intervensi program dan 

kegiatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah perkawinan usia muda 

yaitu usia 10-20 Tahun, sedangkan usia yang paling aman bagi perempuan yang akan 

melangsungkan perkawinan pertama yaitu usia antara 21 – 30 tahun.  

Dampak negatif dari perkawinan muda antara lain tingginya laju pertumbuhan penduduk, 

tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya kasus perceraian, 

rendahnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan dan swasta, tingginya angka 

kematian ibu dan bayi yang disumbang oleh perkawinan  terlalu muda yaitu usia di bawah 18 

tahun sebesar 3% dan usia terlalu tua di atas 35 tahun sebesar 4,7% berdasarkan survei 

demografi dan kesehatan indonesia (SDKI) tahun 2007 dan dampak jangka panjang yaitu 

anak dengan stanting dan memperpanjang mata rantai kemiskinan karena parkawinan usia 

muda dilakukan sebagian besar oleh keluarga miskin. 

 

 
 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
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Apabila sasaran strategis dapat diwujudkan dengan target 21 tahun di akhir program (Tahun 

2018) dari rata-rata usia kawin pertama perempuan, maka dampak positifnya adalah 

mencegah ledakan jumlah penduduk, mencegah risiko kehamilan dan melahirkan sekaligus 

memperpendek waktu kehamilan dan melahirkan dengan tujuan meningkatkan derajat 

kesehatan perempuan sehingga angka kematian ibu dan bayi dapat diturunkan, mengurangi  

kekerasan terhadap perempuan dan anak, perempuan yang hebat (mandiri dan berkarier) dan 

menurunkan tingkat kemiskinan. 

Untuk memudahkan pemahaman perhitungan dari indikator kinerja rata-rata usia kawin pertama 

perempuan, maka formulasi perhitungannya adalah jumlah usia kawin pertama perempuan pada 

sampel dibagi jumlah sampel di kali faktor pengali. Berikut ini akan menguraikan perbandingan 

kinerja yaitu: 

a. Membandingan antara target dan realisasi 

b. Memandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

dan beberapa tahun terakhir 

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka panjang 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

d. Membandinkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/peurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataa kinerja 

Tabel 3.3 

   Program/Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 

menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 

         (Sumber dana APBD NTB) Tahun 2019 

 

N

O 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

OUTPUT (KELUARAN) LOKASI 

KEGIATAN 

BIDANG 

PELAKSNA TARGET REALSASI 

1 Program peningkatan 

kualitas hidup dan 

perlindungan perempuan 

1 Paket   Bidang PHP 

a Upaya perlindungan 

perempuan terhadap 

tindak kekerasan 

30 Or 30 Or Di Kab/Kota Bidang PHP 

b Sosialisasi P2TP2A dan 

GTTPPO Provinsi 

1 Th 1 Th Di Kab/Kota Bidang PHP 

c Pelatihan pendampingan 

korban kekerasan 

30 or 30 Or Di Kab/Kota Bidang PHP 
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d Kegiatan P2TP2A 70 Or 70 Or Di Kab/Kota Bidang PHP 

2 Program penguatan 

kelembagaan PUG dan 

Anak. 

1 paket   Bidang PHA 

a Sosialisasi P2TP2A dan 

GTTPPO Provinsi 

1 Th 1 Th Di Kab/Kota Bidang PHP 

b Pelatihan 

pendampingan korban 

kekerasan 

30 or 30 Or Di Kab/Kota Bidang PHP 

c Kegiatan P2TP2A 70 Or 70 Or Di Kab/Kota Bidang PHP 

d Sosialisasi upaya 

perlindungan anak di 

sekolah 

75 Or 75 Or Di sekolah Bidang PHA 

e Penguatan LPA 

Provinsi NTB 

1 Th 1 Th Di Kab/Kota Bidang PHP 

3 Program penguatan 

kelembagaan PUG dan 

Anak. 

1 paket   Bidang PHA 

a Penguatan kelembagaan 

PUG dan anak (KLA) 

200 Or 200 Or Kab/Kota Se-

NTB 

Bidang PHA 

b Advokasi percepatan 

KLA di Kab/Kota 

200 Or 200 Or Kab/Kota Se-

NTB 

Bidang PHA 

c Kegiatan  temu 

anak/forum anak 

1 paket   Bidang PHA 

d Pertemuan forum anak 

tingkat provinsi 

30 Or 30 Or Di Provinsi Bidang PHA 

e Pembekalan dalam rangka 

forum anak nasional 

15 Or 15 Or Di Provinsi Bidang PHA 

       Program dan Kegiatan okkkkk 

 

2. Terkendalinya jumlah penduduk 

Untuk mewujudkan sasaran strategis diatas diperlukan alat ukur kinerja dengan indikator 

kinerja yaitu cakupan anggota BKR, BKL dan BKB yang ber-KB sesuai dengan perjanjian 

kinerja tahun 2019 antara Kepala Dinas dan Gubernur NTB, maka diuraikan capaian 

kinerjanya sebagai berikut: 

a. Membandingan antara target dan realisasi 

Realisasi kinerja yaitu  66,70% anggota BKR, BKL dan BKB yang ber-KB, hal ini 

menunjukan bahwa realisasi kinerja masih dibawah target yaitu 66,75%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa realisasi kinerja  dalam kategori belum berhasil 

b. Memandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun 

lalu dan beberapa tahun terakhir. 

Realisasi ...... 
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c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

Realisasi ..... 

d. Membandinkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional 

Indikator ini tidak mempunyai standar nasional 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/peurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Penyebab keberhasilan adalah 

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Sumber daya mempunyai 

g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataa kinerja 

Tabel 3.3 

Program/Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 

menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 

(Sumber dana APBD NTB) Tahun 2019 

 

N

O 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

OUTPUT (KELUARAN) LOKASI 

KEGIATAN 

BIDANG 

PELAKSNA TARGET REALSASI 

1 Program peningkatan 

kualitas hidup dan 

perlindungan perempuan 

1 Paket   Bidang PHP 

a Upaya perlindungan 

perempuan terhadap 

tindak kekerasan 

30 Or 30 Or Di Kab/Kota Bidang PHP 

b Sosialisasi P2TP2A dan 

GTTPPO Provinsi 

1 Th 1 Th Di Kab/Kota Bidang PHP 

c Pelatihan pendampingan 

korban kekerasan 

30 or 30 Or Di Kab/Kota Bidang PHP 

d Kegiatan P2TP2A 70 Or 70 Or Di Kab/Kota Bidang PHP 

2 Program penguatan 

kelembagaan PUG dan 

Anak. 

1 paket   Bidang PHA 

a Sosialisasi P2TP2A dan 

GTTPPO Provinsi 

1 Th 1 Th Di Kab/Kota Bidang PHP 

b Pelatihan 

pendampingan korban 

kekerasan 

30 or 30 Or Di Kab/Kota Bidang PHP 

c Kegiatan P2TP2A 70 Or 70 Or Di Kab/Kota Bidang PHP 

d Sosialisasi upaya 

perlindungan anak di 

sekolah 

75 Or 75 Or Di sekolah Bidang PHA 

e Penguatan LPA 1 Th 1 Th Di Kab/Kota Bidang PHP 
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Provinsi NTB 

3 Program penguatan 

kelembagaan PUG dan 

Anak. 

1 paket   Bidang PHA 

a Penguatan kelembagaan 

PUG dan anak (KLA) 

200 Or 200 Or Kab/Kota Se-

NTB 

Bidang PHA 

b Advokasi percepatan 

KLA di Kab/Kota 

200 Or 200 Or Kab/Kota Se-

NTB 

Bidang PHA 

c Kegiatan  temu 

anak/forum anak 

1 paket   Bidang PHA 

d Pertemuan forum anak 

tingkat provinsi 

30 Or 30 Or Di Provinsi Bidang PHA 

e Pembekalan dalam rangka 

forum anak nasional 

15 Or 15 Or Di Provinsi Bidang PHA 

Program dan kegiatan 

 

3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan 

Indikator yang mendukung sasaran stretgis tersebut yaitu indeks pemberdayaan gender (IDG). 

IDG terdiri dari 3 komponen utama yaitu pertisipasi perempuan pada lembaga legislatif, 

perempuan profesional dan sumbangan pendapatan perempuan dan IDG ini merupakan 

indikator kinerja utama (IKU) Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB dan yang melatarbelakangi 

dipilihnya IDG menjadi IKU karena mewakili 2 (dua) urusan yaitu urusan pemberdayaan 

perempuan perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

Urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak terdiri dari 2 (dua) komponen utama 

yaitu  pertisipasi perempuan pada lembaga legislatif dan sumbangan pendapatan perempuan 

sedangkan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri dari 1 (satu) 

komponen utama yaitu perempuan profesional. 

a. Membandingan antara target dan realisasi 

Realisasi kinerja tahun 2019 yaitu  66,70% dari target 60,69% 

 

b. Memandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun 

lalu dan beberapa tahun terakhir 

Realisasi kinerja tahun 2017 yaitu 60,09% dan tahun 2018 yaitu 60,12% sedangkan tahun 

2019 mengalami peningkatan yaitu 60,90% dari target  kinerja 60,46%. 

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 

oooo 

d. Membandinkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional 

oooo 
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e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/peurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

oooo 

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

oookkk 

g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataa kinerja 

Tabel 3.3 

   Program/Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 

menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 

         (Sumber dana APBD NTB) Tahun 2019 

 

N

O 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

OUTPUT (KELUARAN) LOKASI 

KEGIATAN 

BIDANG 

PELAKSNA TARGET REALSASI 

1 Program peningkatan 

kualitas hidup dan 

perlindungan perempuan 

1 Paket   Bidang PHP 

a Upaya perlindungan 

perempuan terhadap 

tindak kekerasan 

30 Or 30 Or Di Kab/Kota Bidang PHP 

b Sosialisasi P2TP2A dan 

GTTPPO Provinsi 

1 Th 1 Th Di Kab/Kota Bidang PHP 

c Pelatihan pendampingan 

korban kekerasan 

30 or 30 Or Di Kab/Kota Bidang PHP 

d Kegiatan P2TP2A 70 Or 70 Or Di Kab/Kota Bidang PHP 

2 Program penguatan 

kelembagaan PUG dan 

Anak. 

1 paket   Bidang PHA 

a Sosialisasi P2TP2A dan 

GTTPPO Provinsi 

1 Th 1 Th Di Kab/Kota Bidang PHP 

b Pelatihan 

pendampingan korban 

kekerasan 

30 or 30 Or Di Kab/Kota Bidang PHP 

c Kegiatan P2TP2A 70 Or 70 Or Di Kab/Kota Bidang PHP 

d Sosialisasi upaya 

perlindungan anak di 

sekolah 

75 Or 75 Or Di sekolah Bidang PHA 

e Penguatan LPA 

Provinsi NTB 

1 Th 1 Th Di Kab/Kota Bidang PHP 

3 Program penguatan 

kelembagaan PUG dan 

Anak. 

1 paket   Bidang PHA 

a Penguatan kelembagaan 

PUG dan anak (KLA) 

200 Or 200 Or Kab/Kota Se-

NTB 

Bidang PHA 

b Advokasi percepatan 

KLA di Kab/Kota 

200 Or 200 Or Kab/Kota Se-

NTB 

Bidang PHA 

c Kegiatan  temu 1 paket   Bidang PHA 
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anak/forum anak 

d Pertemuan forum anak 

tingkat provinsi 

30 Or 30 Or Di Provinsi Bidang PHA 

e Pembekalan dalam rangka 

forum anak nasional 

15 Or 15 Or Di Provinsi Bidang PHA 

 

B. Realisasi Anggaran 

Pada DPA/DPPA DP3AP2KB NTB Tahun Anggaran 2019 dan anggaran bersumber dari 

APBN (Dekonsentrasi) menunjang terwujudnya sasaran strategis seperti pada tabel 3.6 

berikut.  

Tabel 3.6 

 Realisasi Anggaran APBD NTB Tahun 2019 

Berdasarkan Sasaran Strategis 
NO PROGRAM/ 

KEGIATAN 

JUMLAH  

DANA (Rp) 

REALISASI 

DANA (Rp) 

RELISI 

KEU (%) 

RELISI 

FISIK (%) 

1 Terwujudnya pendewasaan 

usia perkawinan (PUP) 

922.555.301 915.659.103 99,23 100,00 

A Program kesehatan reproduksi 

Remaja  

556,805,301 550,965,000 98,95 100,00 

a.1 Advokasi dan KIE kespro 

remaja 

87,320,301 85,920,000 98,40 98,40 

a.2 Sosialisasi  PUP ke masyarakat 250,000,000 245,950,000 98,38 98,38 

a.3 Pengembangan metode DW 

pada beberapa kelompok 

masyarakat 

219,485,000 219,095,000 99,82 99,82 

b Program kebijakan dan 

manajemen PPPA dan KB 

701,478,019 883,182,049 97,39 100,00 

b.1 Membuat percontohan metode 

DW pada beberapa kelompok 

remaja terkait (pendidikan 

pranikah bagi remaja) 

182,150,000 179,751,150 98,68 100,00 

b.2 Penguatan pusat informasi 

konseling remaja 

187,259,499 186,954,499 99,84 100,00 

2 Menurunnya kasus kekerasan 

terhadap perempuan dan 

anak 

346.735.000 402.099.500 95,53 100,00 

a Program peningkatan kualitas 

hidup dan perlindungan 

perempuan dan anak. 

346.735.000 402.099.500 95,53 100,00 

a.1 Upaya perlindungan perempuan 

terhadap tindak kekerasan 

187,345,000 184,310,000 98,38 98,38 

a.2 Pengembangan PATBM 253.585.000 217.789.500 93,24 100 

b Program penguatan kelem-

bagaan PUG dan Anak. 

939.565.940 114.918.000 94,62 100,00 

b.1 Pelatihan pendampingan korban 

kekerasan 

531,110,940 524,719,218 98,80 98,80 

b.2 Sosialisasi upaya perlindungan 

anak di sekolah 

193,110,000 185,449,500 96,03 96,03 

b.3 Penguatan LPA Provinsi NTB 154,900,000 145,868,941 94,17 94,17 
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c Program penguatan kelem-

bagaan PUG dan Anak. 

653.546.740 536.851.211 94,62 100,00 

c.1 Penguatan kelembagaan PUG 

dan anak (Advokasi percepatan 

KLA di Kab/Kota) 

236,405,000 213,121,911 90,16 90,15 

c.2 Kegiatan  temu anak/forum anak 336,941,740 323,729,300 96,08 96,08 

Program/Kegiatan 2019 
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A. Kesimpulan 

Realisasi kinerja merupakan hasil nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan, dan apabila 

dikatakan berhasil realisasi kinerja diatas 80% atau lebih dan sebaliknya apabila realisasi kinerja 

dibawah 80% maka kategori gagal (Permenpan-RB Tahun 2007 tentang penyusunan LAKIP). 

Realisasi kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

1. Cakupan PIK-R yang aktif 

Capaian kinerja kategori gagal  yaitu realisasi kinerja 20,23% dari target 21,00% atau 96,33% 

rata-rata usia kawin pertama perempuan. 

2. Cakupan kekerasan terhadap perempuan dan anak 

Capaian kinerja berhasil  yaitu realisasi kinerja 100,00% atau 107,12% dari target 93,35% 

kasus kekerasan perempuan yang ditangani,  

3. PUHA 

4. KB 

5. Perempuan sasaran 

6. IDG 

B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja 

Dari 5 (lima) indikator kinerja diantaranya 4 (empat) indikator kinerja sudah berhasil dan 1 (satu) 

indikator kinerja belum berhasil atau gagal. satu indikator kinerja yang gagal tersebut berikut ini 

menguraikan langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa-masa yang akan 

datang yaitu: 

1. Rata-rata usia kawin perempuan 

Peningkatan pembentukan kelompok dialog warga per Kabupaten/Kota Se-NTB. 

a. Rakor kespro bagi pengelola program kespro pada BPPKB/BKBPP Kab/Kota Se-NTB di 

Mataram 

b. Pelatihan teknis kesehatan reproduksi remaja bagi petugas UPTB keluarga berencana di 

Mataram, dengan materi sebagai berikut: 

 Anatomi dan fisiologi reproduksi 

 Pertumbuhan dan perkembangan remaja 

 Sexualitas dan permasalahannya 

 

 
 

BAB IV 

P E N U T U P 
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 Kehamilan remaja 

 Penyakit yang berhubungan dengan remaja 

 Kesehatan jiwa remaja 

 Bimbingan seks pada remaja 

c. Lokakarya Tingkat Provinsi tentang perkawinan usia muda bagi remaja. 

d. Dialog tentang perkawinan usia muda bagi anggota masyarakat Se-NTB 

e. Penjaringan dan penyuluhan kespro remaja bagi remaja yang putus/tidak sekolah di 

Kabupaten/Kota Se-NTB. 

f. Penyuluhan kespro remaja bagi siswa SMP dan SMU Negeri/Swasta Se-NTB melalui PIK-

R. 

g. Penyuluhan kespro remaja bagi mahasiswa PT Negeri/Swasta  (di Masing-masing PT Se-

NTB. 

h. Penyuluhan kespro remaja bagi orang tua remaja dan pemuka agama di kabupaten/Kota Se-

NTB 

i. Rapat evaluasi program kesehatan reproduksi bagi pengelola program kespro pada 

BPPKB/BKBPP Kabupaten/Kota Se-NTB di Mataram. 

j. Pelatihan bagi ustad kesehatan reproduksi remaja disetiap kecamatan di provinsi NTB 

k. Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait untuk menselaraskan program dan kegiatan 

yang dapat menunjang indikator kinerja.  
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Uraian kinerja 

4. Terwujudnya pendewasaan usia perkawinan 

Gambaran umum indikator kinerja pada nomor urut 1 (satu) pada perjanjian kinerja 

DP3AP2KB Provinsi NTB dan nomor urut 24 dari 31 indikator kinerja RPJMD Tahun 2013-

2018 (Revisi RPJMD Tahun 2017) yaitu rata-rata usia kawin pertama perempuan. Indikator 

tersebut merupakan tolok ukur yang dapat merangkum beberapa indikator kinerja pada 2 

(dua) urusan yaitu pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk 

keluarga berencana dengan sasaran strategis adalah terwujudnya pendewasaan usia 

perkawinan (PUP). Intervensi program dan kegiatan merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan untuk mencegah perkawinan usia muda yaitu usia 10-20 Tahun, sedangkan usia 

yang paling aman bagi perempuan yang akan melangsungkan perkawinan pertama yaitu usia 

antara 21 – 30 tahun.  

Dampak negatif dari perkawinan muda antara lain tingginya laju pertumbuhan penduduk, 

tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya kasus perceraian, 

rendahnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan dan swasta, tingginya angka 

kematian ibu dan bayi yang disumbang oleh perkawinan  terlalu muda yaitu usia di bawah 18 

tahun sebesar 3% dan usia terlalu tua di atas 35 tahun sebesar 4,7% berdasarkan survei 

demografi dan kesehatan indonesia (SDKI) tahun 2007 dan dampak jangka panjang yaitu 

anak dengan stanting dan memperpanjang mata rantai kemiskinan karena parkawinan usia 

muda dilakukan sebagian besar oleh keluarga miskin. 

Apabila sasaran strategis dapat diwujudkan dengan target 21 tahun di akhir program (Tahun 

2018) dari rata-rata usia kawin pertama perempuan, maka dampak positifnya adalah 

mencegah ledakan jumlah penduduk, mencegah risiko kehamilan dan melahirkan sekaligus 

memperpendek waktu kehamilan dan melahirkan dengan tujuan meningkatkan derajat 

kesehatan perempuan sehingga angka kematian ibu dan bayi dapat diturunkan, mengurangi  

kekerasan terhadap perempuan dan anak, perempuan yang hebat (mandiri dan berkarier) dan 

menurunkan tingkat kemiskinan. 

Untuk memudahkan pemahaman perhitungan dari indikator kinerja rata-rata usia kawin pertama 

perempuan, maka formulasi perhitungannya adalah jumlah usia kawin pertama perempuan pada 

sampel dibagi jumlah sampel di kali faktor pengali. Berikut ini akan menguraikan perbandingan 

kinerja yaitu: 

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2018 
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Realisasi kinerja rata-rata usia kawin pertama perempuan yaitu 20,23% dari target 21,00% 

atau 96,33%, hal ini menunjukan bahwa realisasi kinerja masih dibawah target yaitu 

0,77%, realisasi kinerja  kategori belum berhasil. 

b. Perbandingan  antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Realisasi kinerja mengalami fluktuatif yaitu capaian kinerja tahun 2016 yaitu 20,15% dari 

target 20,50%,  tahun 2017 meningkat kembali yaitu 20,27 dari target kinerja 20,75 (revisi 

RPJMD 2016), sedangkan tahun 2018 capaian kinerja mengalami penurunan yaitu 20,23 

tahun dar target 21,00 tahun (96,33%), pada grafik 3.1 berikut. 

                    Grafik 3.1 

      Rata-rata usia kawin pertama perempuan Tahun 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

      Sumber datar: BPS Provinsi NTB 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Renstra 

Realisasi kinerja sebesar 20,23 tahun dari target 21,00 tahun dengan persentase realisasi 

dari target masih dibawah target yaitu 0,77 tahun. 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

d.1. Analisis atas jenis indikator kinerja 

Sasaran strategisnya adalah terwujudnya pendewasaan usia perkawinan dengan 

indikator kinerja rata-rata usia kawin pertama perempuan dengan jenis indikator 

kinerja outcome intermediate. Permasalahan yang mendasar yaitu ingin merubah 

budaya perkawinan usia muda dikalangan remaja putri yaitu usia 10-20 Tahun 

menjadi pendewasaan usia  perkawinan dengan usia antara 21 – 30 tahun (usia yang 

paling aman untuk kehamilan dan melahirkan). 

 
 

Target 
20,50 
Tahun 

 
Rlsasi 
20,15 
Tahun 

Tahun 2016 

 
 
Target 
20,75 
Tahun 

 
Rlsasi 
20,27 
Tahun 

Tahun 2017 

 
 
Target 
21,00 
Tahun 

 
Rlsasi 
20,23 
Tahun 

Tahun 2018 
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Untuk merubah budaya adalah hal yang sangat sulit di wujudkan, mengingat 

beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor pendidikan, tingkat 

pengetahuan, ekonomi keluarga, ketahanan keluarga, teknologi semakin canggih, 

lemahnya administrasi catatan sipil, lemahnya administrasi desa/kelurahan dan 

kolaborasi program dan kegiatan dengan lintas program/lintas sektor terkait belum 

terarah dan belum maksimal. Pengukuran kinerja outcome intermediate diperlukan 

waktu yang panjang dan tidak bisa saat ini melaksanakan program dan kegiatan saat 

ini juga dilakukan pengukuran, berbeda halnya dengan jenis indikator kinerja 

outcome atau hasil sesaat atau jangka pendek. 

 d.2 Sampel penelitian susenas (BPS NTB) Tahun 2018. 

Sampel yang diambil atau dipilih pada survei sosial dan  ekonomi nasional (susenas) 

pada bulan Maret Tahun 2018 yaitu semua perempuan yang kawin pertama hingga 

tahun 2018. Semestinya Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan 

kegiatan dilakukan  pemilihan sampel  dengan teknik random sampling dengan 

interval waktu minimal 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 (periode 

RPJMD Tahun 2013-2018), 

 d.3.Regulasi  

Regulasi merupakan salah satu penghambat pencapaian target antara lain: 

1) UU Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 point 1 yaitu perkawinan hanya diizinkan 

jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 

umur 16 tahun. 

2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa usia 

anak yaitu 0 - <18 Tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan ibunya, 

sehingga kebijakan umum Kementerian PPPA RI bahwa perkawinan pertama 

perempuan dapat dilangsungan pada usia di atas 18 tahun, sedangkan dari sudut 

pandang kesehatan reproduksi remaja yaitu usia yang paling aman  adalah usia 

antara 21-30 tahun. 

d.4. Integrasi program dan kegiatan 

Perkawinan usia muda merupakan masalah serius yang harus diatasi bersama 

dan kondisi sekarang ini integrasi program dan kegiatan oleh OPD terkait dan 

mitra kerja belum terarah dan belum maksimal dilaksanakan, walaupun capaian 

kinerja dari tahun 2013-2015 terjadi peningkatan, sedangkan tahun 2016 

mengalami penurunan, lalu meningkat tahun 2017 dan menurun kembali tahun 
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2018. Peran OPD terkait sangat membantu untuk menurunkan kasus perkawinan  

usia muda, sehinga pada akhirnya Provinsi NTB bebas dari perkawinan  usia 

muda sekaligus menghilangkan stigma negatif di masyarakat. 

  d.5. Keberhasilan program: 

 Meningkatnya usia kawin pertama perempuan di 35 lokasi dialog warga dari 

19,20 menjadi 20,75 tahun 

 Meningkatnya keterampilan kelompok remaja putri dan putra dan kelompok 

ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarga. 

 Terbentuknya awiq-awiq atau peraturan desa yang mengatur tentang: - desa 

berkomitmen meningkatakan rata-rata usia kawin pertama perempuan,  

mencegah droop out, apabila terjadi perkawinan usia anak sudah upaya 

untuk membelas (memisahkan) dalam sangkep gubuq (musyawarah desa), 

mengatur jam berkunjung midang (apel malam).  

d.6. Alternaif solusinya. 

a. d.4.1. 3 (tiga) OPD utama (DP3AP2KB, Dinkes dan BKKBN) dan di 

dukung oleh mitra kerja (PKK, BKOW dan DW) melakukan penyuluhan 

secara terus menerus tentang kesehatan reproduksi remaja bagi anak usia 

10-20 tahun. 

b. d.4.2. Bagi OPD terkait (Dikpora, Dikbub, Dinsos, DPMD dan DCK, Biro 

Kesra, dll)   dengan sama-sama melaksanakan pencegahan perkawinan usia 

muda. Contoh 1, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga (Dikpora) 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugasnya (bukan melaksanakan 

penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja) kegiatan tersebut antara 

lain  mendirikan sekolah olahraga bagi anak putus sekolah usia 10-20 tahun 

dan diberi penegasan yaitu pada saat mengikuti pendidikan tidak 

diperbolehkan melakukan perkawinan, sehingga dapat mengalihkan 

perhatian anak untuk tetap fokus pada kegiatan disekolah olahraga yang 

pada akhirnya anak tidak ada keinginan untuk kawin pada usia muda, 

Contoh 2 yaitu Dinas Sosial (Dinsos) melaksanakan kegiatan berupa 

penyediaan uang sekolah, pakaian seragam termasuk uang jajan bagi anak 

putus sekolah atau anak tidak mampu, sehingga anak tersebut mau kembali 

ke sekolah sehingga tidak ada keinginaan untuk melangsungkan perkawinan 
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pada usia muda, karena perkawinan usia anak sebagian besar dari keluarga 

tidak mampu dan begitu juga dengan OPD terkait lainya. 

c. d.4.3. Perlu adanya penguataan kelembagaan, antara lain desa dan kelurahan  

secara ketat menyeleksi calon pengantin dengan teknik meminta ijazah 

terakhir atau kartu keluarga dengan tujuan untuk mengetahui usia anak yang 

sebenarnya, bagi anak masih dibawah usia 21 tahun tidak diperbolehkan 

memalsukan usia calon pengantin dan tidak diperbolehkan memberikan 

rekomendasi untuk melaksanakan perkawinan, dan bagi desa/kelurahan 

dengan sengaja memalsukan usia calon pengantin akan diberi sanksi. 

d. d.4.4. Perlu adanya deregulasi yaitu merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974 

karena usia yang tercantum pada UU tersebut usia perempuan 16 tahun dan 

laki-laki 19 tahun. Diharapkan adanya perubahan menjadi usia minimal 21 

tahun bagi perempuan dan laki-laki. 

e. d.4.5. Perlu adannya pengembangan kegiatan yaitu menyediakan ustad 

kesehatan reproduksi remaja di setiap kecamatan, selain kelompok dialog 

warga yang sudah dibentuk berjumlah 105 buah dari 35 Desa/Kelurahan (1 

desa 3 kelompok DW). Dari jumlah kelompok dialog warga yang sudah 

dibentuk sepakat untuk menghasilkan awiq-awiq desa/kelurahan terkait 

pencegahan perkawinan usia anak, meningkatnya usia kawin pertama 

perempuan di 35 lokasi dialog warga dari 19,20 menjadi 20,75 tahun, 

meningkatnya keterampilan kelompok remaja putri dan putra dan kelompok 

ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarga, terbentuknya 

awiq-awiq atau peraturan desa yang mengatur tentang: - desa berkomitmen 

meningkatakan rata-rata usia kawin pertama perempuan,  mencegah droop 

out, apabila terjadi perkawinan usia anak sudah uapaya untuk membelas 

(memisahkan) dalam sangkep gubuq (musyawarah desa), mengatur jam 

berkunjung midang (apel malam).  

 

e. Analisis atas efisiesi pengunaan sumber daya 

e.1. Sumber daya manusia  

Berdasarkan kondisi saat ini seksi pengendalian penduduk yang menjadi leading 

programnya, yang menjadi Kepala Seksi dan Pelaksana tidak sesuai dengan 

kebutuhan yaitu sarjana hukum yang semestinya sarjana kesehatan masyarakat, 
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begitu juga halnya di sebagian Kabupaten/Kota Se-NTB, terkait pelaksanaan 

program dan kegiatan dilapangan penyampaian materi sosialisasi dan lain 

sebagainya tidak sesuai dengan teori kesehatan reproduksi karena bukan sarjana 

kesehatan dan hal ini berdampak sulitnya merubah budaya perkawinan  usia 

muda. 

Mengingat indikator kinerja jenis outcome intermediate membutuhkan kucuran 

dana yang besar, dan kondisi saat ini dana yang diberikan hanya Rp. 

926.212.800 yang semestinya dana yang dibutuhkan minimal Rp. 6.500.000.000, 

dan dana ini diperuntukan untuk 4 hal antara lain deregulasi, penguatan, 

sosialisasi, advokasi dan pendataan, dari dana yang diberikan tahun 2018 belum 

semua program/kegiatan dapat dilaksanakan. 

e.2. Sarana dan prasaran penunjang 

Berdasarkan kondisi saat ini seksi pengendalian penduduk bidang PPKB yang 

menjadi leading programnya, sarana dan prasarana masih kurang hal ini 

mengakibatkan pelaksanaan program terhambat. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja. 

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis dengan indikator kinerja 

rata-rata usia kawin pertama perempuan yaitu 2 program dan kegiatan yaitu: 

         Tabel 3.1 

      Program/Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 

    Terwujudnya pendewasaan usia perkawinan  

    (Sumber dana APBD NTB) Tahun 2019 

 
NO PROGRAM/ 

KEGIATAN 

OUTPUT 

(KELUARAN) 

LOKASI 

KEGIATAN 

BIDANG 

PELAKSNA 

TARGET RELSASI 

1 Program kesehatan 

reproduksi Remaja  

1 Paket   Bidang PPKB 

a Penyuluhan kespro dan PUP 

di sekolah 

50 Or 50 Or Di Kab/Kota Bidang PPKB 

2 Program kebijakan dan 

manajemen PPPA dan KB 

1 Paket   Bidang PPKB 

a Rakor perencanaan dan 

penganggaraan PPPA dan KB 

tingkat Provinsi 

70 Or 70 Orang Di Provinsi Bidang PPKB 

b Membuat percontohan metode 

DW pada beberapa kelompok 

remaja terkait (pendidikan 

pranikah bagi remaja) 

20 orang/ 

Desa 

20 Orang/ 

Desa 

Di desa Bidang PPKB 

c Penguatan pusat informasi 

konseling remaja 

10 

Kab/Kota 

10 

Kab/Kta 

Di Kab/Kota Bidang PPKB 

d Focus group discation pertama 30 Orang 30 Orang Di Provinsi Bidang 
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tentang penyusunan standar 

implementasi Perda ketahanan 

keluarga 

KGKK 

e Focus group discation kedua 

tentang penyusunan standar 

implementasi Perda ketahanan 

keluarga 

30 Orang 30 Orang Di Provinsi Bidang 

KGKK 

f Focus group discation ketiga 

tentang penyusunan strategi 

implementasi Perda ketahanan 

keluarga 

30 Orang 30 Orang Di Provinsi Bidang 

KGKK 

g Penyusunan Juklak strategi 

implementasi Perda ketahanan 

keluarga 

1 Buah 1 Buah Di Provinsi Bidang 

KGKK 

h Perumusan program dan 

kegiatan ketahanan keluarga 

10 Or 10 Or Di Provinsi Bidang 

KGKK 

                  Realisasi prog/keg 2019 

 


