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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah 

rnerupakan dokumen perencanaaii Perangkat Daerah 

un tuk  periode 5 (lima) tahun  yang berisi tu juan, sasaran, 

strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah berpedoman pada 

RPJMD dan bersifat indikatif.Proses penyusunan renstra 

Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan 

Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan 

Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan 

Akliir Renstra Perairgkat Daeralr, dan (4) penetapan 

Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan 

dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, 

provinsi rnaupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra 

Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan 

Renstra Perangkat Daerah Provinsiserta dengan Renja 

Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan 

Renstra Perangkat Daeralr mengacu pada tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah 

tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala 

Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat
t  v ---------- i_  r m  tt » T /, „1  -  r   J  „ — --------- ----- --------i  r ; t ,   n —  , i - „ „
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Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah 

Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan 

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Kabupaten.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat 

Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir 

sebagai berikut:



Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat 

Daerah Kabupaten

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan 

fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah 

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat Daerah yang d isusun  setiap tahun 

selama ku run  waktu lima tahun. Selain itu  Renstra 

Perangkat Daerah menjadi acuan dalam  pengendalian dan 

evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik 

evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat 

Daerah.
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Landasan hukum  penyusunan Renstra Perangkat 

Daerah tahun  2018- 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-UndangNomor 7 tahun  1984 tentang
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Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang

Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai 

Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan 

Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk un tuk  Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3941);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 4419;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 13 tahun  2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang

Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4635);

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4928);

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang

Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan 

Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan 

dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4990);

12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5080);

13. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5332);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5606);

15. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495);

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
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sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 tahun  2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

18. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah

19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang 

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang 

Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi 

Saksi dan /a tau  korban Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4818);

22. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang 

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak 

Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693);
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887)

27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan

28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan 

Nasional;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah.

30. Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah

31. Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah 

dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-3807 tahun 

2020 tentang hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran
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Kalsasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

32. Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3)

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005- 

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2010 Nomor 3 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

SukoharjoNomor 200);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);

36. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 236);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 

Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (tahun 2021-2026 (Lembaran 

Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 3 tambahan 

Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 298);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah un tuk  kurun 

waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, 

permasalahan, isu strategis tu juan, sasaran, strategi,
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kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah 

sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan 

fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tu juan, sasaran, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 

selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam 

mendukung Visi dan Misi kepala daerah

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program 

dan kegiatan Perangkat Daerah un tuk  kurun  waktu 

tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya sebagai dasar dalam melakukan 

pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur 

Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah tahunan dalam kurun 

waktu lima tahun.

1. 4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021- 

2026 d isusun dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan 

hukum , maksud dan tu juan, sistematika 

penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struk tu r 

organisasi Perangkat Daerah, sumber daya 

Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat 

Daerah, serta tantangan dan peluang 

pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.
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Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat 

Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan 

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat 

Daerah, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan 

Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan telaahan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan 

Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tu juan dan sasaran jangka 

menengah Perangkat Daerah,.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan 

Perangkat Daerah

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan 

Kegiatan serta Pendanaan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Kinerja Penyelenggaraan 

Bidang Urusan.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan 

kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1  TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT  

DAERAH

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri 

atas :

1) Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas

2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat yang 

terdiri a tas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub 

Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Perencanaan

3) Unsur Pelaksana yaitu :

a. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan 

Penggerakan yang terdiri a tas : Seksi Penyuluhan 

dan Penggerakan; dan Seksi Pengendalian 

Penduduk, Data dan Informasi Keluarga.

b. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga yang terdiri a tas : Seksi 

Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga 

Berencana; dan Seksi Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, yang terdiri 

atas: Seksi Pengarusutamaan Gender; dan Seksi 

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 

Perempuan

d. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, 

yang terdiri a tas : Seksi Seksi Perlindungan Anak; 

dan Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Renstra DPPKB dan P3A Kab. Sukoharjo 2021-2026 12



TUGAS DAN FUNGSI

A. Kepala Dinas

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 

50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas, 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 

u rusan  Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana dan u rusan  Pemerintahan Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 

Kabupaten Sukoharjo.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menetapkan program kerja di lingkungan Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

berdasarkan rencana strategis perencanaan 

pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di 

lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak sesuai dengan program yang 

telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target 

kerja tercapai sesuai rencana;

3. membina bawahan di lingkungan Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dengan cara mengadakan rapat/pertem uan dan 

bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja 

yang diharapkan;
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4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di 

lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak sesuai dengan tugas, tanggung 

jawab, permasalahan dan hambatan serta 

ketentuan un tuk  ketepatan dan kelancaran 

pelaksanaan tugas;

5. merumuskan kebijakan Bupati u rusan  

pemerintahan bidang pengendalian penduduk, 

keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan;

6. mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang 

pengendalian penduduk, keluarga berencana dan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

sesuai dengan ketentuan;

7. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional

bidang pengendalian penduduk, keluarga

berencana dan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak;

8. memberikan rekomendasi/pengesahan bidang 

pengendalian penduduk, keluarga berencana dan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

9.. melaksanakan adm inistrasi penyelenggaraan 

u rusan  pemerintahan bidang pengendalian 

penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak;

10. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada 

atasan  sebagai dasar pengambilan kebijakan;

11. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas 

bawahan sesuai dengan ketentuan;

12. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

atasan secara lisan maupun tertulis sebagai 

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.
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B. Sekretaris

a. Tugas

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan,

membina dan mengevaluasi kegiatan adm inistrasi 

umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan 

program dan keuangan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat 

menyelenggarakan fungsi :

1. merumuskan program kegiatan Sekretariat sesuai 

dengan ketentuan;

2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 

permasalahan agar pelaksanaan sesuai dengan 

ketentuan;

3. menyusun kebijakan teknis kesekretariatan sesuai 

dengan ketentuan;

4. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang 

tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna 

kelancaran pelaksanaan tugas;

5. mengkoordinasikan dengan seluruh Kepala Bidang 

dan Unit Pelaksana Teknis Daerah un tuk  

memperoleh masukan, informasi guna mengevaluasi 

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 

optimal;

6. merumuskan bahan rencana kegiatan anggaran, 

dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen 

pelaksanaan perubahan anggaran sesuai dengan 

ketentuan;

7. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan 

adm inistrasi umum, kepegawaian, keuangan, 

kearsipan, kerumahtanggaan, kerja sama, arsip dan 

dokumentasi sesuai ketentuan guna kelancaran 

tugas;

8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional 

kesekretariatan;
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9. menyelenggarakan bimbingan teknis fungsi-fungsi 

pelayanan adm inistrasi perkantoran sesuai 

pedoman dan peraturan perundang-undangan 

agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara 

efektif dan efesien;

10. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan 

ketentuan;

11. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas 

bawahan sesuai dengan ketentuan ;

12. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

atasan secara lisan maupun tertulis sebagai 

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.

14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas.

15. Sekretariat secara struk tura l membawahi Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian 

Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, 

Evaluasidan Pelaporan yang mempunyai tugas 

yaitu:

1) Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

adalah:

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan 

ketentuan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui

pengkajian permasalahan agar

pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan;

c. membagi tugas dan memberikan arahan 

kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya guna meningkatkan kelancaran 

pelaksanaan tugas;
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d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh 

kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi 

un tuk  memperoleh masukan, informasi 

guna mengevaluasi permasalahan agar 

diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. melaksanakan kegiatan pelayanan u rusan

adm inistrasi umum, Pengurusan rumah 

tangga, hukum , kehumasan,

keorganisasian dan ketatalaksanaan, 

kearsipan, pengelolaan dan

penatausahaan aset serta pengelolaan 

adm inistrasi

f. mengoreksi pelaksanaan kegiatan di 

lingkungan sub bagian Umum dan 

Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam rangka 

perbaikan kinerja di masa mendatang;

g. melaksanakan kegiatan Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan 

ketentuan;

h. menyusun bahan usu lan mutasi, kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala, diklat 

pegawai, dan u rusan  kepegawaian lainnya 

un tuk  peningkatan kesejahteraan dan 

karier pegawai;

i. menyusun bahan pelaksanaan kinerja 

dilingkungan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian Sesuai dengan prosedur dan 

peraturan sebagai akuntabilitas kinerja 

dan rencana kegiatan mendatang;

j. meneliti hasil kerja bawahan di lingkungan 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

sesuai dengan prosedur dan peraturan 

agar terhindar dari kesalahan;

k. menyusun bahan rencana kebutuhan dan 

pengembangan pegawai;
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l. menyusun bahan laporan pelaksanaan 

tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan;

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

tugas bawahan sesuai dengan ketentuan;

n. menyampaikan saran dan pertimbangan 

kepada atasan secara lisan maupun 

tertulis sebagai masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; dan

o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.

p. Tugas Sub Bagian Keuangan adalah:

q. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian 

Keuangan sesuai dengan ketentuan;

r. menjabarkan perintah atasan melalui

pengkajian permasalahan agar

pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan;

s. membagi tugas dan memberikan arahan 

kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya guna meningkatkan kelancaran 

pelaksanaan tugas;

t. melaksanakan koordinasi dengan seluruh 

kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi 

un tuk  memperoleh masukan, informasi 

guna mengevaluasi permasalahan agar 

diperoleh hasil kerja yang optimal;

u. mengoreksi pelaksanaan kegiatan di 

lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan 

cara mengidentifikasi hambatan yang ada 

dalam rangka perbaikan kinerja di masa 

mendatang;

a) melaksanakan kegiatan Sub Bagian 

Keuangan sesuai dengan ketentuan;

b) menyusun bahan pelaksanaan 

kinerja di lingkungan Sub Bagian
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Keuangan sesuai dengan prosedur 

dan peraturan sebagai akuntabilitas 

kinerja dan rencana kegiatan 

mendatang;

c) mengelola pelaksanaan tugas

bawahan di lingkungan Sub Bagian 

Keuangan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d) melaksanakan kegiatan pengawasan 

laporan adm inistrasi keuangan 

bendahara;

e) menyusun bahan penyusunan

laporan keuangan;

f) menyusun bahan usulan perubahan 

anggaran;

g) menyusun bahan perhitungan

anggaran;

h) melaksanakan kegiatan adm inistrasi 

pembukuan, pertanggungjawaban 

dan laporan keuangan;

i) menyusun bahan penyusunan

indikator dan pengukuran kinerja 

bidang keuangan;

j) menyusun bahan laporan

pelaksanaan tugas kepada atasan 

sebagai dasar pengambilan kebijakan;

k) melaksanakan pemantauan dan 

evaluasi tugas bawahan sesuai 

dengan ketentuan;

l) menyampaikan saran dan

pertimbangan kepada atasan secara 

lisan maupun tertulis sebagai 

masukan guna kelancaran

pelaksanaan tugas; dan
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m) melaksanakan tugas lain sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.

2) Tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan adalah:

a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian 

Perencanaan sesuai dengan ketentuan;

b) menjabarkan perintah atasan melalui

pengkajian permasalahan agar

pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan;

c) membagi tugas dan memberikan arahan 

kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya guna meningkatkan kelancaran 

pelaksanaan tugas;

d) melaksanakan koordinasi dengan seluruh 

kepala SubBagian dan Kepala Seksi un tuk  

memperoleh masukan, informasi guna 

mengevaluasi permasalahan agar 

diperoleh hasil kerja yang optimal;

e) menghimpun, meneliti dan mengkoreksi 

bahan usu lan  dan laporan program 

kegiatan yang masuk dari masing-masing 

Bidangsesuai dengan ketentuan;

f) meneliti hasil kerja bawahan di Subbagian 

Perencanaan sesuai dengan prosedur dan 

peraturan agar terhindar dari kesalahan;

g) melaporkan pelaksanaan kinerja di Sub

Bagian Perencanaan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan 

mendatang;

h) menyusun bahan penyusunan Rencana 

Kegiatan Anggaran (RKA) /  Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

sejenisnya sesuai dengan ketentuan;

i) menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi
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Pemerintah (LKjlP) Dinas, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), 

dan laporan sejenisnya;

j) menyusun bahan laporan pelaksanaan 

tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan;

k) melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

tugas bawahan sesuai dengan ketentuan;

l) menyampaikan saran dan pertimbangan 

kepada atasan secara lisan maupun 

tertulis sebagai masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; dan

m) melaksanakan tugas lain sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan

Penggerakan

Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,

Penyuluhan dan Penggerakan adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan 

Penggerakan Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian 

Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai 

tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang 

pengendalian penduduk, melaksanakan kebijakan teknis 

dibidang advokasi, penyuluhan dan penggerakan serta 

pendayagunaan sumber daya manusia di bidang 

Pengendalian penduduk Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian 

Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

menyelenggarakan fungsi:

1. merumuskan program kegiatan Bidang 

Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan 

Penggerakan sesuai dengan ketentuan;
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2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 

permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan;

3. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis 

un tuk  kelancaran pelaksanaan tugas;

4. mengkoordinasikan dengan Sekretaris dan Kepala 

Bidang di lingkungan dinasnya secara langsung 

maupun tidak langsung un tuk  mendapatkan hasil 

kerja yang optimal;

5. melaksanakan NSPK bidang pengendalian 

penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, 

advokasi dan penggerakan bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana;

6. menyusun kebijakan pemerintah dalam rangka 

pengendalian kuantitas penduduk;

7. melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian 

penduduk;

8. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan 

peran serta organisasi kemasyarakatan bidang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

9. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh 

Keluarga Berencana;

10. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang 

pengendalian penduduk, sistem informasi 

keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan 

bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana;

11. menyelenggarakan bimbingan teknis dan fasilitasi 

bidang pengendalian penduduk, sistem informasi 

keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan 

bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana;

12. merumuskan bahan laporan pelaksanaan tugas 

kepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan;
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13. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian 

prestasi kerja bawahan;

14. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

15. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan 

Penggerakan secara struktural membawahi Kepala Seksi 

Penyuluhan dan Penggerakan

1) Tugas Kepala Seksi Penyuluhan dan 

Penggerakan:

a) menyusun rencana kegiatan Seksi Penyuluhan 

dan Penggerakan dengan ketentuan;

b) menjabarkan perintah atasan melalui 

pengkajian permasalahan agar pelaksanaan 

tugas sesuai dengan ketentuan;

c) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis 

un tuk  kelancaran pelaksanaan tugas;

d) melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub 

Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan 

dinasnya secara langsung maupun tidak 

langsung un tuk  mendapatkan hasil keija yang 

optimal;

e) menyusun bahan koordinasi dan kem itraan, 

baik dengan instansi terkait maupun dengan 

organisasi /  lembaga swadaya masyarakat 

dalam penggerakan Keluarga Berencana;

f) menyusun bahan fasilitasi data Advokasi;

g) melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui 

media Komunikasi, Informasi dan Edukasi KB ( 

KIE KB) kepada masyarakat;

h) melaksanakan pelayanan KIE kepada 

masyarakat melalui media elektronika, cetak
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dan tradisional dalam penggerakan dan 

pemahaman masyarakat terhadap program 

KKBPK;

i) menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas 

kepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan;

j) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan 

penilaian prestasi kerja bawahan;

k) menyampaikan saran dan pertimbangan 

kepada atasan secara lisan maupun tertulis 

sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas;

l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.

2) Tugas Kepala Seksi Pengendalian Penduduk,

Data dan Informasi Keluarga :

a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian 

Penduduk, Data dan Informasi Keluargasesuai 

dengan ketentuan;

b) menjabarkan perintah atasan melalui 

pengkajian permasalahan agar pelaksanaan 

tugas sesuai dengan ketentuan;

c) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis 

un tuk  kelancaran pelaksanaan tugas;

d) melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub 

Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan 

dinasnya secara langsung maupun tidak 

langsung un tuk  mendapatkan hasil kerja yang 

optimal;

e) melaksanakan sinkronisasi kebijakan

kependudukan dengan sektor terkait;

f) menyusun bahan analisis parameter 

kependudukan dan profile atau peta 

kependudukan Kabupaten;
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g) menyusun bahan fasilitasi kerjasama 

kependudukan dengan stakeholder;

h) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan 

data sebagai bahan analisis dan evaluasi 

program KKBPK;

i) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan 

data basis keluarga;

j) menyusun bahan penyelenggaraan sosialisasi 

teknik pengumpulan/pengolahan data basis 

kependudukan;

k) melaksanakan dokumentasi, menyajikan dan 

melayani informasi program KKBPK;

l) mengelola dan mengembangkan teknologi 

informasi program KKBPK sesuai dengan 

kebutuhan;

m) melaksanakan konsultasi dan koordinasi

internal maupun eksternal dalam pelaksanaan 

program KKBPK;

n) melaksanakan bimbingan dan pembinaan

pengelolaan data dan informasi program KKBPK;

o) melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi 

program;

p) menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas 

kepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan;

q) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan

penilaian prestasi kerja bawahan;

r) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

atasan secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas;

s) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.
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a. Tugas

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian 

bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di 

bidang Keluarga Berencana.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keluarga 

Berencana menyelenggarakan fungsi:

Uraian tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana, 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah sebagai 

berikut :

1. Merumuskan program kegiatan Bidang Keluarga 

Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

sesuai dengan ketentuan;

2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 

permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan;

3. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya, secara lisan maupun tertulis un tuk  

kelancaran pelaksanaan tugas;

4. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan 

Kepala Bidang di lingkungan dinasnya secara 

langsung maupun tidak langsung un tuk  

mendapatkan hasil kerja yang optimal;

5. menyusun kebijakan teknis bidang keluarga 

berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

6. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, 

pengendalian dan pendistribusian alat dan obat 

kontrasepsi;

7. melaksanakan pelayanan KB dan pembinaan 

kesertaan berkeluarga berencana di kabupaten;

8. menyelenggarakan pembinaan ketahanan dan 

kesejahteraankeluarga

D. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga
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9. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang 

keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga;

10. melaksanakan pengayoman peserta KB dan ru jukan 

peserta KB;

11. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang 

keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga;

12. melaksanakan koordinasi bidang KB, ketahanan 

dan kesejahteraan keluarga;

13. merumuskan bahan laporan kegiatan KB, 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

14. merumuskan bahan laporan pelaksanaan tugas 

kepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan;

15. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian 

prestasi kerja bawahan;

16. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

17. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.

a) Kepala Seksi Pelayanan dan Pembinaan 

Kesertaan Berkeluarga Berencana 

Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan dan 

Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana 

adalah sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Seksi 

Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan 

Berkeluarga Berencana dengan ketentuan;

2. menjabarkan perintah atasan melalui

pengkajian permasalahan agar

pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan;

3. membagi tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya, secara lisan
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maupun tertulis un tuk  kelancaran 

pelaksanaan tugas;

4. melaksanakan koordinasi dengan Kepala 

Sub Bagian dan Kepala Seksi di 

lingkungan dinasnya secara langsung 

maupun tidak langsung un tuk  

mendapatkan hasil kerja yang optimal;

5. menyusun bahan pelaksanaan kegiatan

pelayanan keluarga berencana yang

meliputi pra pelayanan, pasca pelayanan 

dan peningkatan kualitas pelayanan;

6. menyusun bahan un tuk  penyediaan alat 

dan bahan pelayanan keluarga berencana 

dan strategi pembinaan kesertaan berKB;

7. memberikan penghargaan kepada peserta 

KB lestari;

8. menyusun bahan koordinasi dan

pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas

pelayanan keluarga berencana dan

pembinaan kepada peserta KB, peningkatan 

partisipasi pria dan duta KB un tuk  

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal;

9. menyusun rencana segmentasi sasaran 

pelayanan keluarga berencana;

10. menyusun bahan perumusan kebijakan 

operasional dan petunjuk operasional 

pembinaan kesertaan berkeluarga 

berencana;

11. menyusun bahan pelaksanaan pengayoman 

peserta KB;

12. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

hasil kegiatan pelayanan kontrasepsi KB 

sesuai dengan pedoman;

13. menyusun bahan koordinasi dengan pihak- 

pihak yang terkait demi kelancaran

Renstra DPPKB dan P3A Kab. Sukoharjo 2021-2026 28



pelayanan dan pembinaan kelangsungan 

kesertaan berkeluarga berencana;

14. menyusun bahan laporan pelaksanaan 

tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan;

15. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan 

penilaian prestasi kerja bawahan;

16. menyampaikan saran dan pertimbangan 

kepada atasan secara lisan maupun tertulis 

sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas;

17. melaksanakan tugas lain sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga

Uraian tugas Kepala Seksi Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga adalah sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Seksi 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

dengan ketentuan;

2. menjabarkan perintah atasan melalui 

pengkajian permasalahan dan peraturan 

perundang-undangan agar pelaksanaan 

tugas sesuai dengan ketentuan;

3. membagi tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya, secara lisan 

maupun tertulis un tuk  kelancaran 

pelaksanaan tugas;

4. melaksanakan koordinasi dengan Kepala 

Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan 

dinasnya secara langsung maupun tidak 

langsung un tuk  mendapatkan hasil kerja 

yang optimal;

5. menyusun bahan pelaksanaan kegiatan 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

6. menyusun bahan un tuk  pembinaan
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7. menyusun bahan koordinasi dan 

pelaksanaan kegiatan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga;

8. menyusun bahan perumusan kebijakan 

operasional dan petunjuk operasional 

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga;

9. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

kegiatan ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga;

10. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi 

di bidang ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga;

11. menyusun bahan laporan pelaksanaan 

tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan;

12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan 

penilaian prestasi kerja bawahan;

13. menyampaikan saran dan pertimbangan 

kepada atasan secara lisan maupun tertulis 

sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas;

14. melaksanakan tugas lain sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 

adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas 

melaksanakan pengendalian program dan kegiatan 

pemberdayaan perempuan dan serta pengarusutamaan 

gender.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan 

Perempuan menyelenggarakan fungsi:

ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
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1. merumuskan program kegiatan Bidang Pemberdayaan

Perempuan sesuai dengan ketentuan;

2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan;

3. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya, secara lisan maupun tertulis un tuk  

kelancaran pelaksanaan tugas;

4. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan

Kepala Bidang di lingkungan dinasnya secara 

langsung maupun tidak langsung un tuk  

mendapatkan hasil kerja yang optimal;

5. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan, pencegahan dan 

penanganan kekerasan terhadap perempuan, 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 

data dan informasi gender;

6. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan, pencegahan dan 

penanganan kekerasan terhadap perempuan, 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 

data dan informasi gender;

7. melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis,

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan, pencegahan dan penanganan kekerasan 

terhadap perempuan, pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi gender;

8. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan, pencegahan dan penanganan kekerasan 

terhadap perempuan, pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi gender;
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9. merumuskan bahan laporan pelaksanaan tugas

kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

10. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian 

prestasi kerja bawahan;

11. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.

a) Kepala Seksi Pengarusutaman Gender

Uraian tugas Kepala Seksi Pengarusutamaan

Gender adalah sebagai berikut:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi 

Pengarusutaman Gender dengan ketentuan;

2. menjabarkan perintah atasan melalui 

pengkajian permasalahan agar pelaksanaan 

tugas sesuai dengan ketentuan;

3. membagi tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya, secara lisan 

maupun tertulis un tuk  kelancaran 

pelaksanaan tugas;

4. melaksanakan koordinasi dengan Kepala 

Sub Bagian dan Kepala Seksi di 

lingkungan dinasnya secara langsung 

maupun tidak langsung un tuk  

mendapatkan hasil kerja yang optimal;

5. melaksanakan koordinasi penguatan 

kelembagaan dan pengembangan 

pengarusutamaan gender;

6. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi, 

sosialisasi dan distribusi penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dan pemberdayaan perempuan;

7. melaksanakan penyediaan data terpilah 

gender menurut jenis kelamin;

8. menyusun bahan pengembangan materi
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Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) 

Pengarusutamaan Gender (PUG) dan 

pemberdayaan perempuan;

9. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan PUG skala Daerah;

10. melaksanakan analisis gender, perencanaan 

anggaran yang responsif gender;

11. melaksanakan PUG yang terkait dengan 

bidang pembangunan terutama di bidang 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum  

dan HAM dan politik skala Daerah;

12. menyusun bahan fasilitasi penguatan 

kelembagaan dan pengembangan 

mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, 

Pusat Studi Wanita (PSW)/Pusat Studi 

Gender, lembaga penelitian dan 

pengembangan, lembaga non pemerintah;

13. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi 

kebijakan, program dan kegiatan yang 

responsif gender skala Daerah;

14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas seksi PUG;

15. melaksanakan program Advokasi di bidang 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, HAM, 

politik, sosial budaya agar terlaksananya 

kegiatan dengan baik dan lancar;

16. melaksanakan kegiatan operasional 

pengarusutamaan Gender dan Perencanaan 

Anggaran Responsif Gender;

17. menyusun bahan penguatan dan 

pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningkatan kualitas keluarga dalam 

mewujudkan kesetaraan gender;

18. menyusun bahan laporan pelaksanaan 

tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan;
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19. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan 

penilaian prestasi kerja bawahan;

20. menyampaikan saran dan pertimbangan 

kepada atasan secara lisan maupun tertulis 

sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas;

21. melaksanakan tugas lain sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

Uraian tugas Kepala Seksi Peningkatan

Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

adalah sebagai berikut:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi 

Peningkatan Kualitas Hidup dan 

Perlindungan Perempuan sesuai dengan 

ketentuan;

2. menjabarkan perintah atasan melalui 

pengkajian permasalahan agar pelaksanaan 

tugas sesuai dengan ketentuan;

3. membagi tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya, secara lisan 

maupun tertulis un tuk  kelancaran 

pelaksanaan tugas;

4. melaksanakan koordinasi dengan Kepala 

Sub Bagian dan Kepala Seksi di 

lingkungan dinasnya secara langsung 

maupun tidak langsung un tuk  

mendapatkan hasil kerja yang optimal;

5. melaksanakan penerapan kebijakan di 

bidang pencegahan dan penanganan, 

perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan korban kekerasan terhadap 

perempuan di dalam rumah tangga,di 

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 

daru rat dan kondisi khusus serta dari
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tindak pidana perdagangan orang;

6. melaksanakansinkronisasi, fasilitasi,

sosialisasi dan distribusi penerapan 

kebijakan peningkatan kualitas hidup dan 

perlindungan perempuan;

7. menyusun bahan pengembangan materi

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 

peningkatan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan;

8. menyusun bahan pemberian bimbingan

teknis bidang pencegahan, penanganan, 

perlindungan dan pemberdayaan

perempuan korban kekerasan terhadap 

perempuan di dalam rumah tangga, di 

bidang ketenagakerjaan dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus serta dari 

tindak pidana perdagangan orang;

9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan peningkatan 

kualitas hidup dan perlindungan 

perempuan;

10. mengintegrasikan dan melaksanakan upaya

peningkatan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan dalam kebijakan 

bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, 

hukum , politik, sosial dan kualitas 

keluarga;

11. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan 

pencegahan dan perlindungan terhadap 

perempuan terutama perlindungan 

terhadap tindak kekerasan, tenaga kerja 

perempuan, perempuan lanjut usia dan 

penyandang disabilitas, perempuan di 

daerah konflik dan daerah terkena bencana;

12. menyusun bahan penguatan dan
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pengembangan lembaga penyedia layanan 

perlindungan perempuan dan

pemberdayaan perempuan korban 

kekerasan di dalam rumah tangga, di 

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus serta dari 

tindak pidana perdagangan orang;

13. menyusun bahan laporan pelaksanaan 

tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan;

14. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan 

penilaian prestasi kerja bawahan;

15. menyampaikan saran dan pertimbangan 

kepada atasan secara lisan maupun tertulis 

sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; dan

16. melaksanakan tugas lain sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Uraian tugas Kepala Bidang Kesejahteraan dan

Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

mempunyai tugas melaksanakan pengendalian 

program dan kegiatan perlindungan anak dan 

peningkatan kualitas hidup anak

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesejahteraan

dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

1. merumuskan program kegiatan Bidang

Kesejahteraan dan Perlindungan Anak sesuai 

dengan ketentuan;

2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 

permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan;

3. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan
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bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis 

un tuk  kelancaran pelaksanaan tugas;

4. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan 

Kepala Bidang di lingkungan dinasnya secara 

langsung maupun tidak langsung un tuk  

mendapatkan hasil kerja yang optimal;

5. menyusun kebijakan pemenuhan hak anak; 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 

data dan informasi di bidang pemenuhan hak 

anak;

6. merumuskan bahan forum koordinasi 

penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 

data dan informasi di bidang pemenuhan hak 

anak;

7. merumuskan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 

data dan informasi di bidang pemenuhan hak 

anak;

8. merumuskan bahan fasilitasi, sosialisasi dan 

distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 

data dan informasi di bidang pemenuhan hak 

anak;

9. merumuskan bahan bimbingan teknis 

perlindungan anak;

10. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi 

dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan 

hak anak;

11. merumuskan bahan laporan pelaksanaan tugas 

kepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan;

12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan 

penilaian prestasi kerja bawahan;

13. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
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atasan secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas;dan

14. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.

(1) Kepala Seksi Perlindungan Anak

Uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan 

Anak adalah sebagai berikut :

a) menyusun rencana kegiatan Seksi 

PerlindunganAnak sesuai dengan 

ketentuan;

b) menjabarkan perintah atasan melalui 

pengkajian permasalahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan;

c) membagi tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya, secara lisan 

maupun tertulis un tuk  kelancaran 

pelaksanaan tugas;

d) melaksanakan koordinasi dengan 

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di 

lingkungan dinasnya secara langsung 

maupun tidak langsung un tuk  

mendapatkan hasil kerja yang optimal;

e) menyusun bahan perumusan kebijakan 

pemenuhan hak anak; pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi di bidang pemenuhan hak 

anak;

f) menyusun bahan forum koordinasi 

penyusunan kebijakan pemenuhan hak 

anak, pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan 

informasi di bidang pemenuhan hak 

anak;

g) menyusun bahan koordinasi dan
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sinkronisasi penerapan kebijakan 

pemenuhan hak anak, pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi di bidang pemenuhan hak 

anak;

h) menyusun bahan fasilitasi, sosialisasi 

dan distribusi kebijakan pemenuhan 

hak anak , pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan 

informasi di bidang pemenuhan hak 

anak;

i) menyusun bahan bimbingan teknis 

perlindungan anak;

j) melaksanakan pemantauan, analisis, 

evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pemenuhan hak anak;

k) menyusun bahan laporan pelaksanaan 

tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan;

l) melaksanakan pemantauan, evaluasi 

dan penilaian prestasi kerja bawahan;

m) menyampaikan saran dan pertimbangan 

kepada atasan secara lisan maupun 

tertulis sebagai bahan masukan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas;

n) melaksanakan tugas lain sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup 

Anak

Uraian tugas Kepala Seksi Peningkatan 

Kualitas Hidup Anak adalah sebagai berikut :

a) menyusun rencana kegiatan Seksi 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak 

sesuai dengan ketentuan;

b) menjabarkan perintah atasan melalui
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pengkajian permasalahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan;

c) membagi tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya, secara lisan 

maupun tertulis un tuk  kelancaran 

pelaksanaan tugas;

d) melaksanakan koordinasi dengan

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di 

lingkungan dinasnya secara langsung 

maupun tidak langsung un tuk  

mendapatkan hasil kerja yang optimal;

e) menyusun bahan perumusan, kajian

dan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan 

pelaksanaan pemenuhan hak anak 

terkait hak sipil, informasi dan 

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 

lingkungan, kesehatan dan

kesejahteraan serta pendidikan,

kreatifitas dan kegiatan budaya;

f) menyusun bahan forum koordinasi 

penyusunan kebijakan pemenuhan hak 

anak, pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan 

informasi di bidang pemenuhan hak 

anak;

g) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,

fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 

penerapan kebijakan pemenuhan hak 

anak terkait hak sipil, informasi dan 

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 

lingkungan, kesehatan dan

kesejahteraan serta pendidikan,

kreatifitas dan kegiatan budaya;

h) melaksanakan kegiatan pemenuhan hak
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anak terkait hak sipil, informasi dan 

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 

lingkungan, kesehatan dan

kesejahteraan serta pendidikan, 

kreatifitas dan kegiatan budaya;

i) memfasilitasi dan pengintegrasian

kebijakan teknis peningkatan

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 

informasi dan partisipasi, pengasuhan, 

keluarga dan lingkungan, kesehatan 

dan kesejahteraan serta pendidikan, 

kreatifitas dan kegiatan budaya;

j) menyusun bahan pelembagaan

pemenuhan hak anak pada lembaga 

pemerintah, non pemerintah dan dunia 

usaha terkait hak sipil, informasi dan 

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 

lingkungan, kesehatan dan

kesejahteraan serta pendidikan,

kreatifitas dan kegiatan budaya;

k) menyusun bahan penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia

layanan peningkatan kualitas hidup 

anak terkait hak sipil, informasi dan 

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 

lingkungan, kesehatan dan

kesejahteraan serta pendidikan,

kreatifitas dan kegiatan budaya;

l) melaksanakan pemantauan, analisis, 

evaluasi dan melaporkan penerapan 

kebijakan di bidang pemenuhan hak 

anak;

m) mengembangkan materi Komunikasi,

Informasi dan Edukasi Peningkatan 

Kualitas Hidup Anak;

n) menyusun bahan laporan pelaksanaan
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tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan;

o) melaksanakan pemantauan, evaluasi 

dan penilaian prestasi kerja bawahan;

p) menyampaikan saran dan pertimbangan 

kepada atasan secara lisan maupun 

tertulis sebagai bahan masukan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas;

q) melaksanakan tugas lain sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.
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STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN  

PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN  

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN

SUKOHARJ O
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2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH  

Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas 

PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo didukung sumber daya 

manusia (PNS) dengan jum lah dan rincian sebagai berikut :

1. Jum lah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.1

Jum lah PNS Berdasarkan  Golongan/Ruang

No Golongan/R

uang

Laki-laki Perempuan Jumlah

(orang)

1. IV/c 1 - 1

2. IV/b 1 - 1

3. IV/a 3 3 6

4. III/d 2 5 7

5. III/c 1 1 2

6. III/b 1 - 1

7. III /  a - 1 1

8. II/c 1 1

Jum lah 20

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas PPKB

dan P3A Kab Sukoharjo
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2. Jum lah  PNS B erdasa rkan  Jab a ta n /E se lo n

Tabe l 2 .2

J um la h  PNS B e rd a sa rk a n  J aba ta n /E se lo n

No Jaba tan E se lon Lak i-lak i P erem puan Jum lah

(orang)

1. Kepala II.b “ 1 1

2. Sekretaris III.a 1 1

3. Kepala Bidang Ill.b 4 - 4

4. Kasubag IV.a 1 2 3

5. Kasi IV.a 2 6 8

6. Staf/Pelaksana 2 2 4

Jum lah 20

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas PPKB

dan P3A Kab Sukoharjo
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Jum lah  PNS B erdasa rkan  T ingkat Pend id ikan

Tabe l 2 .3 .

J um lah  PNS B e rd a sa rk a n  T in g ka t 

P en d id ik a n

No P end id ik an Lak i-lak i P erem puan Jum lah

(orang)

1. Strata 2 (S2) 5 3 8

2 Strata 1 (SI) 3 5 8

3. Sarjana Muda (D3) " 2 2

4. SLTA 2 - 2

Jum lah 20

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas PPKB

dan P3A Kab Sukoharjo
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3. Jum lah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 2 .4

Jum lah PNS yang Telah Mengikuti D ik la t 

Kepem impinan

No Diklat Kepem impinan Laki-laki Perempuan Jum lah

1. Diklatpim Tk. II

2. Diklatpim Tk. Ill 3 1 4

3. Diklatpim Tk.IV 2 8 10

Jum lah 5 9 14

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas 

PPKB dan P3A Kab Sukoharjo
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Sarana dan Prasarana (Aset)

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas 

PPKB dan PPPA Kabupaten Magetan didukung oleh sarana 

dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2 .5

Daftar Sarana dan P rasarana D inas PPKB dan PPPA Kab

Sukoharjo

No Nama Aset Satuan Jumlah

1. Balai penyuluhan KB Unit 12

2. Kendaraan dinas roda 4 unit 11

3. Kendaraan roda 2 Unit 89

4. Mesin Ketik Manual Unit 2

5. PC unit Unit 51

6. Laptop Unit 56

7. Personal Komputer lainnya Unit 25

8. Hard Disk Unit 2

9. Printer Unit 25

10. Scanner Unit 1

11. Lemari Besi/Metal Unit 10

12. Lemari Kayu Unit 13

13. Rak Besi Unit 1

14. Rak Kayu Unit 12

15. Filling Kabinet Besi Unit 8

16. Brankas Unit 1

17. Buffet Unit 13

28. Lemari Katalog Unit 5
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~ 19. Lemari kaca Unit 3

20. Alat Penghancur Kertas Unit 1

21. Mesin Absensi Unit 2

22. LCD Projektor/Infocus Unit 1

35. Papan nama instansi Unit 7

24. Kursi besi / metal Unit 1

25. Meja rapat Unit 18

26. Meja Vi biro Unit 59

27. Kursi putar Unit 57

28. Sofa Unit 15

29. Lemari es Unit 1

30. AC Split Unit 1

31. Exhause Fan Unit 10

32. Alat dapur lainnya Unit 2

33. Televisi Unit 5

34. Kamera Vidio Unit 1

35. Tangga Alumunium Unit 1

36. Dispenser Unit 2

37 Alat rumah tangga lain-lain Unit 1

38. Meja Kerja Pejabat Eselon II Unit 1

39. Meja Kerja Pejabat Eselon III Unit 10

40. Meja Kerja Pejabat Eselon IV Unit 13

41. Meja Kerja Pegawai Non 

Struktural

Unit 59

42. Meja tamu biasa Unit 7
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43. Kursi hadap depan meja 

kerja pejabat eselon II

Unit 1

44. Kursi hadap depan meja 

kerja lainnya

Unit 64

45. Lemari buku arsip un tuk  

arsip dinamis

Unit 5

46. M icrophone/wireless MIC Unit 1

47. Camera Electronic Unit 1

48. Caption Generator Unit 29

49. Camera Wall Box Unit 1

50. Rak Peralatan Unit 1

51. Camera Film Unit 3

52. Telephone Mobile Unit 48

53. Publik Address (Lapangan ) Unit 12

54. Lemari Obat (Kaca ) Unit 12

55. Alat kedokteran keluarga 

berencana lainnya

Unit 19

56. Thermometer badan Unit 17

Sumber : Pengurus Barang Dinas PPKB dan P3A Kab Sukoharjo
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2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat 

Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

Dinas PPKB dan P3A telah melaksanakan kegiatan sesuai 

peran dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Renstra 

Dinas PPKB dan P3A Tahun 2016-2021. Capaian kinerja 

yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Tahun 

2016- 2021 ini telah dievaluasi sebagaimana tabel dibawah 

ini. Hasil evaluasi Renstra Dinas PPKB dan P3A periode 

2016-2021 merupakan informasi u tama bagi penyusunan 

Renstra D inas PPKB dan  P3A ta h u n  2021 - 2026  .
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Tabel. 2 .3 .a

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPKB dan P3A 

Kabupaten SukoharjoTahun 2016-2020 (Renstra 

Periode yang Lalu)

No Indikator Kinerja 
sesuai Tugas dan 

Fungsi
Pembangunan

Daerah

Target
NSPK

Target
IKK

Target
indicator
Lainnya

Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio capaian pada Tahun Ke-

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 202
0

(1) __________ P ) (3) (4) (5) (6) -----|7J----- (8) ----- 151----- (10) (111 (12) (13) (14) (15) (16)“ — n 7 r (18) (19) (20)

2 Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Per
lindunean Anak

2.1. Persentase 
partisipasi 
perempuan di 
lembaga 
pemerintah

52,49 54,58 55,31 56,78 57,49

2.2. Proporsi kursi yang 
diduduki
perempuan di DPR

15 15 20 20 25 6 6 6 10 10 0,67 0,67 0,30 0,50 0,40

2.3. Partisipasi 
perempuan di 
lembaga swasta

49,73 47,37

2.4. Rasio
KDRT 0,012 0,010 0,016 0,019 0,015

2.5. Persentase 
jumlah tenaga 
keija dibawah 
umur

2.6. Partisipasi
angkatan
kena perempuan

186.040 200.719 200.701 214.120 193.897
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2.7. Cakupan 
perempuan dan 
anak korban 
kekerasan yang 
mendapatkan 
penanganan 
pengaduan oleh 
pctugas terlatih 
di dalam unit 
pelayanan 
terpadu

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2.8. Cakupan 
perempuan dan 
anak korban 
kekerasan yang 
mendapatkan 
layanan 
kesehatan oleh 
tenaga kesehatan 
terlatih di 
Puskesmas 
mampu 
tatalaksana 
KtP/A dan 
PPT/PKT di 
Rumah Sakit

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2.9 Cakupan layanan 
rehabilitasi sosial 
yang diberikan 
oleh petugas 
rehabilitasi sosial 
terlatih bagi 
perempuan dan 
anak korban 
kekerasan di 
dalam unit 
pelayanan 
terpadu.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 ,100 1,00 1,00 1,00

2.10 Cakupan penegakan 
hukum  dari tingkat 
pcnyidikan sampai 
Dcngan putusan 
pcngadilan atas kasus- 
kasus kekerasan 
terhadap perempuan 
dan anak

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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2.11 Cakupan 
perempuan dan 
anak korban 
kekerasan yang 
mendapatkan 
layanan bantu an 
hukum

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1„00

2.12 Cakupan layanan 
pemulangan bagi 
perempuan dan 
anak korban 
kekerasan

00,00 00,00 5,00 10,00 10,00

2.13 Cakupan layanan 
reintegrasi sosial 
bagi perempuan 
dan anak korban 
kekerasan

100 100 100 100 100

2.14 Rasio APM 
perempuan /laki-1 
aki di SD

97,71 95,60 95,22 95,52 95,95

2.15 Rasio APM 
perempuan/laki-la 
ki di 
SMP

86,74 82,94 79,02 81,44 82,38

2.16 Rasio APM 
perempuan/laki-la 
ki di 
SMA

68,56 68,08 64,23 63,50 64,43

2.17 Rasio APM 
perempuan/laki-la 
ki di
Perguruan Tinggi

2.18 Rasio melek huruf 
perempuan 
terhadap laki-laki 
pada kelompok 
usia 15-24 tahun

99,67 99,66 99,71 99,76 99,76

2.19 Kontribusi 
perempuan 
dalam pekerjaan 
upahan di sector 
nonpertanian

53,25 15,92 52,37
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2.20 Perse ntase 
Capaian Skor 
Indikator 
Kabupaten Layak 
Anak (KLA)

8 Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana

8.1. Laju
pertumbuhan
penduduk
(LPP)

0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,83 0,80 0,76 0,85 0,88

8.2. Total Fertility 
Rate (TFR)

1,46 1,45 1,44 1,43 1,42 1,95 1,67 1,97 1,95 1,89

8.3. Persentase 
Perangkat 
Dae rah 
(Dinas/Badan) 
yang berperan 
aktif dal am 
pembangunan 
Daerah melalui 
Kampung KB

0 0 0 0 0 17 54 69 69 69

8.4. Persentase
Perangkat
Daerah
(Dinas/Badan) 
yang menyusun 
dan
me manfaatkan 
Rancangan Induk 
Pengendalian 
Penduduk

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.5. Jum lah kebijakan
(Peraturan
Daerah/Peratura
n Kepala Daerah)
yang mengatur
tentang
pengendalian
kuantitas
dan kualitas
penduduk

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
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8.6. Jum lah sektor 
yang menyepakati 
dan
memanfaatkan 
data profll 
(parameter dan 
proyeksi
penduduk) untuk 
perencanaan dan 
pelaksanaan 
program 
pembangunan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.7. Jum lah
kerjasama
penyelenggaraan
pendidikan
formal, non
formal, dan
informal yang
melakukan
pendidikan
kependudukan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.8 Rata-rata jum lah 
anak per keluarga

1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

8.9. Ratio Akseptor KB 1:3 1:4 1:4 1:4 1:5
8.10 Angka pemakaian 

kontrasepsi/CPR 
bagi perempuan 
menikah usia 1 5 -  
49

74,64 74,64 74,6
5

74,6
6

74,6
7

71,62 72,29 67,6
2

67,05 67,84

8.11 Angka kelahiran 
remaja (perempuan 
usia 15- 
19) per 1.000 
perempuan usia 15- 
19
tahun (ASFR 15-19)

7,85 6,48 5,23 4,72 5,02

8.12 Cakupan Pasangan 
Usia Subur (PUS) 
yang istrinya 
dibawah 20 
tahun
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8.13 Cakupan PUS yang 
ingin ber-KB tidak 
terpenuhi (unmet 
need)

12,06 11,56 11,06 10,56 10,06 12,86 12,10 15.70 14,73 15,65

8.14 Persentase 
Penggunaan 
Kontrasepsi 
Jangka Panjang 
(MKJP)

25,22 25,77 20,40 21,29 21,67

8.15 Persentase tingkat 
keberlangsungan 
pemakaian 
kontrasepsi

74,63 74,64 74,65 74,66 74,67 74,33 67,67 68,55 68,05

8.16 Cakupan anggota 
Bina Keluarga 
Balita (BKB) ber- 
KB

81,00 73,00 78,00 76,19 68,51

8.17 Cakupan anggota 
Bina 
Keluarga 
Remaja (BKR) 
ber-KB

62,00 65,00 59,00 55,74 55,63

8.18 Cakupan anggota 
Bina Keluarga 
Lansia (BKL) ber- 
KB

48,00 41,00 44,00 41,20 42,21

8.19 Pusat Pelayanan 
Keluarga 
Sejahtera (PPKS) 
di setiap 
Kecamatan

1 1

8.20 Cakupan Remaja 
dalam Pusat 
Informasi dan 
Konseling 
Remaja/Mahasisw 
a

0,39 0,55 0,56 0,59 0,60

8.21 Cakupan PKB/PLKB 
yang didayagunakan 
Perangkat Daerah KB 
untuk perencanaan 
dan pelaksanaan 
pembangunan daerah 
di bidang 
pengendalian 
penduduk

63,00 56,00 54,00 42,00 41,00
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8.22. Cakupan PUS 
peserta KB anggota 
Us aha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga 
Sejahtera (UPPKS) 
yang ber-KB mandiri

84,76 83,00 83,00 80,37 81,93

8.23. Rasio petugas 
Pembantu Pembina 
KB Desa (PPKBD) 
setiap
desa/ kelurahan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

8.24. Cakupan
ketersediaan dan 
distribusi alat dan 
obat kontrasepsi 
untuk  memenuhi 
permintaan 
masyarakat

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

8.25. Persentase Faskes 
dan jejaringnya 
(diseluruh tingkatan 
wilayah) yang 
bekerjasama dengan 
BPJS dan 
memberikan 
pelayanan KBKR 
sesuai dengan 
standarisasi 
pelayanan

25,58 25,58 27,96 31,57 29,26

8.26. Cakupan penyediaan 
Informasi Data Mikro 
Keluarga di setiap 
desa

3,5 15

8.27. Persentase remaja 
yang terkena Infeksi 
Menular Seksual 
(IMS)

8.28. Cakupan kelompok 
kegiatan yang 
melakukan 
pembinaan keluarga 
melalui 8 fungsi 
keluarga

100 100 100 100 100
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8.29. Cakupan kcluarga 
yang mempunyai 
balita dan anak yang 
memahami dan 
melaksanakan 
pengasuhan dan 
pembinaan tumbuh 
kembang anak

44,15 55,55 48,34 65,10 98,91

8.30. Rata-rata usia 
kawin pertama 
wanita

19 19 20 20 21

8.31. Perse ntase 
Pembiayaan Program 
Kependudukan, 
Keluarga Bencana 
dan Pembangunan 
Keluarga melalui 
APBD dan APBDes

0,83 0,80 0,76 0,82 0,88
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Tabel 2.3.b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana, dan Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

URAIAN ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-
RASIO ANTARA REALISASI 

DAN ANGGARAN TAHUN 
KE-

RATA-RATA
PERTUMBUHAN

2016 2017 2018 201
9

2020 201
6

201
7

2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 ANGGARAN REALISA
SI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Program Pelayanan 
Rahabilitasi 
Kesejahteraan Daerah

40.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 31.500.000 40.000.000 24.800.000 20.725.000 25.000.000 31.500.000 1,00 0,99 0,83 1,00 1,00 -0 ,21 -0 ,0 5

Program Pelayanan
Adm inistrasi
Perkantoran

479.726.000 455.800.00
0

520.585.000 684.695.000 560.547.000 318.621.459 410.71 1.218 492.420.112 664.382.183 526.181.356 0,66 0,90 0,95 0,97 0,77 0 ,1 7 0,03

Program pen ingka tan  Sarana dan 
P rasarana Aparatur 233.210.000

498.500.00
0

201.180.000 662.200.000 202.334.000 213.617.966 482.571.991 45.750.000 653.301.1 12 196.151.383 0,92 0,97 0,23 0,99 0,97 -0,13 -0,03

Program Pen ingkatan  D isiplin 
Aparatur

18.215.000 15.510.000 8.500.000 22.750.000 43.200.000 15.510.000 15.510.000 8.437.500 22.750.000 0 0,85 1,00 0,99 1,00 0 1,37 0,19

Program Pen ingkatan  Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur

17.000.000 87.000.000 91.000.000 1 14.250.000 0 1 1.955.000 79.100.000 80.350.000 1 13.350.000 0 0, 70 0,91 0,88 0,99 0 -1,00 -1,00

Program  Pen ingkatan  
Pengembangan S istem  Pelaporan 
Capaian K ineija dan Ik h tisa r 
Realisasi K inerja SKPD

1.612.000 2.000.000 5.740.000 9.000.000 5.850.000 0 2.000.000 5.740.000 8.945.000 5.771.000 0 1,00 1,00 0,99 0,99 4,58 0,54

Program Perencanaan  SKPD 6.052.000 7.000.000 20.770.000 25.000.000 25.000.000 3.250.000 7.000.000 19.070.000 24.488.000 24.212.000 0,54 1,00 0,92 0,98 0,97 3,13 0,33
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Program K eserasian Kebijakan 
Pen ingkatan Kualitaa Anak dan 
Perempuan

5.000.000 6.000.000 10.000.000 10.000.000 13.050.000 5.000.000 6.000.000 7.569.500 9.875.000 11.856.500 1,00 1,00 0,77 0,99 0,77 1,61 0,21

Program Penguatan Kelembagaan 
Pengarusutam aan Gender dan 
Anak

160.000.000 63.000.000 789.700.000 864.207.000 1.609.036.000 118.061.500 61.722.400 733.235.250 854.173.800 835.790.700 0,74 0,98 0,93 0,99 0,52 9,06 0,59

Program Pen ingkatan  Kualitaa 
Hidup dan Periindungan 
Perempuan

115.000.000 415.550.00
0

250.274.000 243.635.000 252.619.000 113.030.500 399.642.319 248.148.500 242.322.500 242.223.500 0,98 0,96 0,99 0,99 0,96 1,20 0,17

Program Pen ingkatan  Peran Serta 
dan Kesetaraan Gender dalam  
Pembangunan

29.000.000 30.000.000 22.500.000 20.325.000 0 27.176.000 29.200.000 22.500.000 20.275.000 0 0,94 0,98 1,00 0,99 0 -1,00 -1,00

Program Promosi K eaehatan Ibu, 
Bayi dan anak  melalu i kelompok 
kegiatan di m aayarakat

12.000.000 15.000.000 50.000.000 45.000.000 19.349.000 12.000.000 15.000.000 49.474.000 44.986.000 17.042.000 1,00 1,00 0,99 0,99 0,88 0,61 0,10

Program Keluarga Berencana 1.025.000.000 1.748.915.
000

4.879.760.00
0

5.360.227.00
0

5.473.998.000 711.275.000 1.552.060.50
0

4.584.794.02
5

5.141.881.20
9

5.059.088.04
0

0,69 0,88 0,94 0,96 0,92 4,34 0,40

Program Keaehatan Reproduksi 25.000.000 35.000.000 103.900.000 113.320.000 8.460.000 19.462.100 34.730.000 103.900.000 111.130.000 0 0,78 0,99 1,00 0,99 0 -0,66 -0,19

Program Pelayanan Kontrasepai 37.500.000 93.500.000 72.500.000 68.545.000 54.245.000 18.276.000 86.850.000 7.400.000 52.380.000 51.345.000 0,49 0,93 0,10 0,76 0,95 0,45 0,08

Program Pemblnaan Peran Serta 
M aayarakat dan Pelayanan KB/KR 
yang m andiri

----17.000.000 17.000.000 37.200.000 25.OOO.OO0 16.400.000 13.193.000 17.000.000 37.lS8.000 24.925.000 16.400.000 0,77 0,99 0,99 I7H5 -0,04 -0,01
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Program Pengembangan Pusat 
Pelayanan dan  Konaeing KRR

------20.000.000 214.150.000 20.000.000 425.603.000 236.343.000 19.498.600 212.890.000 19.800.000 406.283.000 234.593.000 0,97 0739 0 ^ 9 ^ 0 ^ 3 ^ 0,99 10,82 0,64

Program  Pengembangan Bahan 
Inform asi T en tang  Pengacuhan dan 
Pemblnaan Tum buh Kembang An ale

7 .0 0 0 .0 0 0 - 10.000.000 1 5 0 .0 0 0 .0 0 0  " 274.635.000 138.435.OO0 6.999.500 6.954.500 86.626.000 220.398.125 132.269.400 0,99 0,69 0,72 0,80 0,95 18,78 0,82

Program  Peny iapan  Tenaga 
Pendamping Kelompok Bina 
Keluarga di Kecam atan

467.000.000 955.402.00
0

932.480.000 798.630.0 0 0 813.188.000 454.560.350 935.200.900 890.621.S00 784.178.000 0,97 0,98 0,95 0,98 0,99 0,74 0,12

Pengembangan Model Operasional 
BKB Poayandu-Paud dan 
Operasional BKB

-------------8 .0 0 0 .0 0 0 " 209.650.0'<5—
0

10.000.000 10.000.000 19.040.000 7.991.500 2O3.7S0.000 9.668.000 8.535.000 19.040.000 1,00 0,97 0,97 0,85 1,00 1,38 0,19
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Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Dinas PPKB dan 

P3A tahun 2016-2020 diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Secara umum jum lah pekerja perempuan yang berada di 

lembaga pemerintah d itentukan oleh kebijakan atau  kuota 

yang ditentukan oleh pemerintah. Di Kabupaten Sukoharjo, 

jum lah pekerja perempuan yang bekerja di lembaga 

pemerintah mengalami peningkatan.

Pada tahun 2016 terdapat 52.49% perempuan yang bekerja 

di lembaga pemerintahan. Sementara sampai dengan 2020 

mengalami peningkatan sampai dengan 5 % .Kondisi

tersebut dikarenakan jum lah pekerja perempuan setiap 

tahunnya serta kebijakan dari pemerintah mengenai 

moratorium dan penerimaan pegawai baru. Oleh karena itu 

dengan adanya kenaikan partisipasi perempuan di lembaga 

pemerintahan tersebut tidak menjadi menunjukkan bahwa 

perempuan juga diberikan hak yang sama un tuk  berperan di 

lembaga pemerintahan.

b. Partisipasi Perempuan di DPR

Proporsi partisipasi perempuan di kursi DPR dapat 

diketahui dari perbandingan jum lah kursi DPRD yang 

diduduki perempuan dan jum lah total anggota DPRD di 

Kabupaten Sukoharjo. Dari tabel di di atas terlihat bahwa 

terjadi peningkatan partisipasi perempuan yang menduduki 

kursi DPRD. Dari tahun  2016 , 2017 dan 2018 partisipasi 

perempuan di kursi DPR hanya sebesar 6 kursi atau  13,33%. 

Sedangkan di Tahun 2019 dan 2020 ada peningkatan jum lah 

kursi menjadi 10 atau  22,22 %.Angka ini sudah mendekati 

target dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Dalam 

undang- undang tersebut berisi kewajiban kepengurusan 

tiap partai politik harus mencakup 30% perempuan.

Ke depannya diharapkan adanya dorongan akomodasi 

serta regulasi dari partai politik un tuk  membangun 

keinginan pribadi perempuan dalam politik. Partisipasi 

perempuan di kursi parlemen sangat penting karena 

penyusunan undang-undang di berbagai sektor juga terkait 

dengan perempuan.
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c. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan di lembaga swasta merupakan 

jum lah penduduk perempuan yang bekerja di lembaga non 

pemerintah dibanding jum lah pekerja di Kabupaten 

Sukoharjo. Secara umum partisipasi perempuan di lembaga 

swasta mengalami fluktuatif. Persentase tertinggi berada di 

tahun 2017 yaitu mencapai angka 49,73%.

d. Rasio KDRT

KDRT merupakan tindakan yang menimbulkan 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis, d an /a tau  penelantaran rumah tangga terhadap 

perempuan termasuk ancaman untuk  melakukan perbuatan, 

pemaksaan atau  perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum  dalam lingkup rumah tangga.

Rasio KDRT dapat diketahui dari jum lah kejadian KDRT 

dan jum lah total rumah tangga di suatu  wilayah. Akan 

tetapi, sebagian besar kejadian KDRT yang tercatat 

merupakan tindakan KDRT yang dilaporkan. Oleh karena 

itu, terdapat kemungkinan jum lah KDRT lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang dilaporkan. Berikut ini rasio 

jum lah KDRT di Kabupaten Sukoharjo.

Rasio KDRT di Kabupaten Sukoharjo sangat kecil dari 

tahun  ke tahun berkisar angka 0,012 hingga 0,019. Hal ini 

dapat menunjukkan bahwa tingkat keharmonisan dan 

kesejahteraan dalam berumah tangga di Kabupaten 

Sukoharjo semakin baik.

e. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan dapat diketahui 

dari jum lah partisipasi angkatan kerja perempuan dan 

jum lah penduduk usia kerja perempuan. Berdasarkan data 

tahun  2016 sampai dengan tahun 2020, jum lah angkatan 

kerja perempuan di Kabupaten Sukoharjo mengalami 

fluktuatif. Partisipasi angkatan kerja perempuan paling tinggi 

pada tahun 2019 yaitu sebesar 80,8% dan terendah pada 

tahun 2017 hanya sebesar 72,56%. 214.120 . 186.040

Jika dilihat dari target dalam Lampiran Perubahan
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RPJMD 2016, secara keseluruhan partisipasi angkatan kerja 

kerja perempuan belum memenuhi target. Ke depannya 

diharapkan partisipasi angkatan kerja perempuan dapat 

ditingkatkan karena memiliki banyak potensi dalam 

memberikan kontribusi pada pembangunan daerah.

f. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang 

Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas 

Terlatih

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 

mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terpadu 

ini dapat diketahui dari jum lah pengaduan atau laporan 

yang diselesaikan dan jum lah pengaduan secara 

keseluruhan. Berdasarkan data tahun 2016 hingga tahun 

2020, jum lah cakupan perempuan dan anak korban 

kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh 

petugas di Kabupaten Sukoharjo semua . mendapatkan 

penanganan artinya semua pengaduan mulai dari tahu 2016 

sampai dengan 2020 semua pengaduan ditangani 100%.

Idealnya Kabupaten Sukoharjo harus sudah dibentuk 

UPTD Pengaduan Kekerasan Perempuan dan anak agar 

setiap pengaduan bisa mendapat perhatian secara lebih 

cepat karena telah siapnya petugas yang terlatih u tuk  

mengadakan pendampingan. Ke depannya diharapkan 

penanganan pengaduan ini dapat ditingkatkan atau 

tertangani dengan lebih optimal.

g. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang 

Mendapatkan Layanan Kesehatan o leh Tenaga Kesehatan 

Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana K tP/A  dan 

PPT/PKT di Rumah Sakit

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 

mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan 

terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan 

PPT/PKT di Rumah Sakit ini dapat diketahui dari jum lah 

korban kekerasan yang memperoleh layanan dan jum lah 

seluruh korban kekerasan yang terdata secara keseluruhan 

berhasil dilayani dengan baik. Berdasarkan data tahun 2016
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hingga tahun 2020, Cakupan perempuan dan anak korban 

kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh 

tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana 

KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Sukoharjo 

terlayani 100%.

h. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosia l yang Diberikan oleh 

Petugas Rehabilitasi Sosia l Terlatih bagi Perempuan dan 

Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh 

petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak 

korban kekerasan di dalam un it pelayanan terpadu dapat 

diketahui dari jum lah korban kekerasan yang memperoleh 

layanan rehabsos dan jum lah korban kekerasan 

keseluruhan. Berikut ini adalah tabel dan gambar yang 

menunjukkan jum lah cakupan layanan rehabilitasi sosial 

yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi 

perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit 

pelayanan terpadu di Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data tahun 2016 hingga tahun 2020, 

jum lah cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan 

oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan 

anak korban kekerasan di Kabupaten Sukoharjo terlayani 

100%.

Secara umum, capaian cakupan pelayanan rehabilitasi 

sosial telah berhasil memenuhi target yang ditentukan. Ke 

depannya diharapkan pencapaian ini dapat dipertahankan 

disertai dengan meningkatnya kinerja petugas rehabilitasi 

sosial agar korban kekerasan seluruhnya dapat tertangani 

dengan baik.

i. Cakupan Penegakan Hukum dari T ingkat Penyidikan 

sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus- Kasus 

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Cakupan penegakan hukum  dari tingkat penyidikan 

sampai tingkat putusan pengadilan ini dapat diketahui dari 

jum lah perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak yang d iputuskan pengadilan dan
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jum lah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak 

yang disidangkan. Berdasarkan data tahun 2016 hingga 

tahun 2020, jum lah cakupan penegakan hukum  dari tingkat 

penyidikan sampai tingkat pu tusan  pengadilan di Kabupaten 

Sukoharjo meningkat. Artinya, terdapat peningkatan 

pelayanan penegakan hukum  terhadap kasus kekerasan 

mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan 

pengadilan. Peningkatan ini juga sekaligus memperlihatkan 

baiknya penegakan hukum  terutama terkait kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten 

Sukoharjo.

j. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 

mendapatkan layanan bantuan hukum

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 

mendapatkan layanan bantuan hukum  ini dapat diketahui 

dari jum lah korban mendapat layanan bantuan hukum  dan 

jum lah korban yang membutuhkan bantuan hukum  secara 

keseluruhan. Berdasarkan data yang ada, cakupan 

perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan 

layanan bantuan hukum  di Kabupaten Sukoharjo semuanya 

terlayani 100%..

Jika dilihat dari target yang ditetapkan, cakupan 

perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan 

layanan bantuan hukum  masih sudah memenuhi target. 

Target dalam lampiran perubahan RPJMD sebesar 100% .

Ke depannya diharapkan seluruh korban kekerasan terhadap 

perempuan dan anak mendapatkan layanan hukum  dengan 

baik dan lebih cepat.

k. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD

Rasio angka partisipasi murni SD menunjukkan 

perbandingan angka partisipasi murni sekolah perempuan 

dan angka partisipasi murni sekolah laki-laki usia 7-12 

tahun di tingkat pendidikan SD sederajat. Dari data Profil 

Pendidikan Kecamatan menunjukkan rasio APM perempuan 

dan laki- laki di SD mengalami fluktatif. Berikut adalah tabel 

dari angka partisipasi murni perempuan/laki- laki SD di 

Kabupaten Sukoharjo.
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Selama lima tahun terakhir tersebut rasio APM 

perempuan/ laki- laki SD tertinggi berada di tahun 2016 

dengan angka 97,71%. Kemudian tu run  menjadi 95,60 

pada tahun 2017 yaitu mencappada akhir RPJMD menjadi 

95,95% . Rasio di bawah 100% menunjukkan bahwa APM SD 

perempuan lebih rendah daripada APM laki- laki tingkat 

pendidikan SD di Kabupaten Sukoharjo.

l. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP

Rasio angka partisipasi murni perempuan/laki- laki di 

SMP menunjukkan partisipasi sekolah penduduk perempuan 

dan angka partisipasi murni sekolah laki-laki usia 13-15 

tahun di tingkat pendidikan SMP sederajat. Secara umum 

rasio APM perempuan/laki-laki di SMP mengalami fluktuatif.

Selama lima tahun terakhir tersebut rasio APM 

perempuan/ laki- laki SMP tertinggi berada di tahun 2016 

dengan angka 86,74%. Kemudian terns mengalami 

penurunan menjadi 82,94% pada tahun 2017. Dengan 

menurunnya rasio ini menunjukkan bahwa APM SMP 

perempuan terhadap laki- laki mulai menurun pada tahun 

2016. Penurunan APM perempuan menunjukkan semakin 

rendahnya jum lah perempuan dibandingkan laki-laki un tuk  

mengikuti jenjang pendidikan SMP.

m. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA

Rasio angka partisipasi murni perempuan/laki-laki di 

SMA diketahui dari perbandingan banyaknya murid SLTA 

perempuan usia 16-18 tahun dibagi banyaknya murid SLTA 

laki-laki usia 16-18 tahun. Secara umum  rasio APM 

perempuan/laki-laki di SMA mengalami penurunan. 

Penurunan APM perempuan menunjukkan semakin 

rendahnya jum lah perempuan dibandingkan laki-laki un tuk  

mengikuti jenjang pendidikan SMA. Rasio tertinggi pada 

tahun 2016 sbesar 68,56% dan terns menurun pada tahun 

2019 sebesar 63,50%.

n. Persentase Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak 

Anak (KLA)

Indikator KLA dibuat dalam rangka un tuk  mengukur 

kabupaten /ko ta menjadi layak anak. Terdapat 31 (tiga puluh
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satu) Indikator Pemenuhan Hak Anak atau Indikator KLA 

yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak bersama seluruh pemangku 

kepentingan di tingkat nasional dan daerah. Ketigapuluh 

satu  indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian, 

yaitu bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster 

hak anak, yang meliputi: klaster hak sipil dan kebebasan; 

klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 

klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster 

pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; 

dan klaster perlindungan khusus. Dengan indikator tersebut 

kabupaten/ko ta dapat mengetahui pencapaian upaya 

pemenuhan hak anak di daerahnya

Kabupaten Sukoharjo sudah mengikuti evaluasi 

Kabupaten Layak Anak: (KLA) selama 4 kali pada tahun 2015, 

2016, 2017, 2019 . Proses evaluasi KLA dilaksanakan oleh 

Kementerian PPPA RI dengan menggunakan sistem online. 

Apabila Kab/ kota memiliki score diatas 600 maka akan 

didakan evaluasi lapangan oleh Kementrian PPPA RI. 

Berdasarkan penilaian indikator Kabupaten Layak Anak 

(KLA) tersebut Kabupaten Sukoharjo memperoleh kategori 

Pratama selama tiga kali bertu ru t tu ru t mulai 2015 sampai 

dengan 2017. Pada tahun 2018 penilaian KLA ditiadakan 

dan pada tahun 2019 Kabupaten Sukoharjo berhasil 

meningkat menjadi Kategori Madya dalam evaluasi KLA oleh 

Kementrian PPPA. Sementara itu, target un tuk  mencapai 

Kabupaten Layak Anak (KLA) harus mencapai skor 1.000. 

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo harus 

berjuang melalui 3 level un tuk  mencapai kondisi KLA.
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URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

a. Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jum lah 

penduduk di suatu  wilayah tertentu pada waktu tertentu 

dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat 

pertumbuhan penduduk sangat berguna un tuk  memprediksi 

jum lah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan 

dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan 

sebagainya. Jika dilihat secara umum, jum lah penduduk di 

Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan setiap 

tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 

Selama 6 tahun terakhir, penduduk di Kabupaten Sukoharjo 

tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,82%. 

Pertumbuhan jum lah penduduk Kabupaten Sukohaijo setiap 

tahunnya.

b. Total Fertility  Rate (TFR)

Total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran total adalah 

jum lah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang 

perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila 

perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR 

dihitung. Secara mudah TFR adalah Rata-rata anak yang 

dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR 

di Kabupaten Sukoharjo sebesar 1,95 pada awal periode dan 

mulai mengalami penurunan sedikit demi sedikit hingga 

menjadi 1,89 di tahun 2020. TFR tertinggi terjadi pada tahun 

2018 yaitu 1,97 dan paling rendah terjadi di tahun  2017 

sebesar 1,67. Angka ini menunjukkan bahwa , rata-rata 

anak yang dilahirkan oleh seorang wanita di Kabupaten 

Sukoharjo adalah 2 anak. Jum lah ini sesuai dengan yang 

disarankan oleh pemerintah yaitu 2 anak.

c. Persentase Perangkat Daerah (D inas/Badan) yang 

Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalu i 

Kampung KB

Kampung KB adalah program yang dicanangkan 

pemerintah sejak tahun  2016 lalu.Program ini merupakan
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wujud dari pelaksanaan agenda prioritas NAWACITA ke 3, 5, 

dan 8.Tujuannya adalah un tuk  memenuhi kebutuhan 

masyarakat dari sisi kewilayahan dan pembinaan karakter 

bangsa dari keluarga. Kampung KB sarana un tuk  

mendekatkan program Kependudukan Keluarga Berencana 

dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada masyarakat, 

khususnya wilayah terpencil, terluar, kumuh, dan kawasan 

pesisir. Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis 

dalam mengejawantahkan program KKBPK secara paripurna 

di lapangan karena menjadi model atau m iniatur 

pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat 

(lintas sektor).

Jum lah Kampung KB di Kabupaten Sukoharjo ada l67  

yang tersebar di seluruh desa maupun kelurahan . salah 

satu  kampung KB Duta Makmur yang beralamat di Desa 

Ngasinan Kecamatan Bulu menjadi Jua ra  1 Kampung KB 

Tingkat Provinsi Jawa tengah tahun 2018. Sedangkan 

Kampung KB Suruhan Desa Bulu Kecamatan Polokarto pada 

tahun 2020 menjadi COE ( Center Of Excelen ) Kampung KB 

Jawa Tengah.

d. Rata-rata Jum lah Anak per Keluarga

Indikator ra ta-rata anak per keluarga menggambarkan 

keberhasilan keluarga berencana. Perhitungan indikator ini 

adalah dengan cara membagi rasio anak seluruhnya dengan 

rasio keluarga. Rasio anak adalah rasio seluruh penduduk 

usia 0-18 tahun. Rata-rata jum lah anak di Kabupaten 

Sukoharjo, tahun 2016 adalah 1,42 anak per keluarga. 

Angka ini mengalami peningkatan sedikit demi sedikit dari 

sejak awal periode (2016) yang saat itu sebesar 1,42 hingga 

1,89 anak per keluarga ada tahun 2020. Pemerintah, secara 

nasional menyarankan agar jum lah anak adalah 2 anak per 

keluarga. Bila mengacu pada saran pemerintah tersebut, 

kondisi di Kabupaten Sukoharjo sudah sesuai dengan 

anjuran.
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e. Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah 

seorang menggunakan salah satu cara /a la t kontrasepsi 

un tuk  tu juan pencegahan kehamilan, baik melalui program 

maupun non program. Rasio akseptor KB adalah Rasio 

akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun  per 1000 Pasangan 

Usia Subur (PUS) pada tahun yang sama. Rasio akseptor KB 

di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut.

f. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan 

Menikah Usia 15 -  49

PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami 

istri yang sah yang istrinya atau suam inya masih 

menggunakan alat, obat atau  cara kontrasepsi un tuk  

mencegah kehamilan dalam kurun  waktu tertentu. Selain itu 

juga termasuk di dalamnya peserta KB barn pada tahun 

berjalan. Hal ini dilakukan dengan mengajak PUS un tuk  

menjadi peserta KB baru (PB yakni PUS yang baru pertama 

kali menggunakan salah satu  alat, obat dan cara 

kontrasepsi, atau yang menjadi peserta KB setelah 

melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB aktif. 

Jum lah peserta KB Aktif mengalami fluktuatif dari tahun ke 

tahun. Angka tertinggi pada tahun 2017 sebesar 72,29% 

sedangkan terendah pada tahun 2019 yang hanya sebesar 

67,05%.

g. Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (u n m et 

n eed)

Unmet need adalah pasangan usia subur yang ingin anak 

ditunda dan tidak ingin anak lagi, atau ingin ber-KB tetapi 

belum terlayani sehingga besar kemungkinan akan terjadi 

kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi 

oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, 

jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana 

dan prasarana) pelayanan KB. Sehingga cakupan ini 

digunakan un tuk  mengukur akses dan kualitas pelayanan 

KB yang tidak terpenuhi di suatu  daerah. Data Unmetneed 

mengalami fluktuatif terendah pada tahun 2017 sebesar 

12,10% dan tertinggi pada tahun  2020 sebesar 15,65%.
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h. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang 

(MKJP)

Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah alat 

kontrasepsi un tuk  menunda, menjarangkan kehamilan serta 

menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka 

panjang. Selain itu, menurut BKKBN, MKJP lebih rasional 

dan mempunyai efek samping sedikit, serta metode yang 

paling efektif un tuk  menurunkan angka kelahiran. Jenis 

MKJP adalah IUD, Implan atau susuk, tubektomi, atau 

vasektomi. Angka pemakaian MKJP di kabupaten Sukoharjo 

mengalami naik tu run  yaitu angka terndah pada tahun 2018 

sebesar 20,40% dan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 

25,77%.

i. Persentase T ingkat Keberlangsungan Pemakaian 

Kontrasepsi

Persentase keberlangsungan pemakaian kontrasepsi 

adalah proporsi pengguna a la t/cara  KB yang terns menerus 

menggunakan a la t/cara  KB tertentu . Angka 

keberlangsungan pemakaian kontrasepsi terendah pada 

tahun 2020 sebesar 68,05% dan tertinggi apada tahun 2017 

sebesar 74,33%.

j. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan 

un tuk  meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan 

dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam 

membina tumbuh kembang anak usia di bawah lima tahun 

(Balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral 

dan sosial. Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita 

(BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB 

terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk  

menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. 

Kelompok BKB pada hakekatnya merupakan wadah 

pembinaan para keluarga yang memililki Balita khususnya 

yang masih PUS, baik un tuk  mengatur jarak  kelahiran 

maupun un tuk  membatasi jum lah anak yang sudah 

dimilikinya. Secara umum cakupan anggota BKB yang ikut 

KB mengalami penurunan dari 81% pada tahun 2016 

menjadi 68,51% pada tahun 2020.
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k. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Cakupan anggota BKR ber-KB adalah jum lah kelompok 

dan anggota BKR yangmerupakan PUS dan berKB 

dibandingkan dengan jum lah seluruh anggota BKR. Secara 

umum, cakupan anggota BKR ber-KB mengalami fluktuasi 

karena awalnya 62,00% menjadi 65,00% di tahun  2017. 

Kemudian tu run  menjadi 59% pada tahun  2018 , tu run  lagi 

di tahun 2019 menjadi 55,74% dan tahun 2020 menjadi 

55,63%.

l. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Cakupan anggota BKL ber-KB adalah jum lah kelompok 

dan anggota BKL yang merupakan PUS dan ber-KB 

dibandingkan dengan jum lah kelompok BKL seluruhnya. Di 

Kabupaten Sukoharjo cakupan anggota BKL ber-KB 

mengalami fluktuasi dan tidak terlalu berubah signifikan 

dari tahun ke tahun yaitu an tara 41% -  48 %%. Cakupan 

tertinggi tahun  2016 dan terendah tahun 2017.

m. Sejahtera (PPKS) di setiap  Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera bertu juan un tuk  

memberikan layanan data/informasi tentang Kependudukan 

dan Keluarga Berencana (KKB), layanan konsultasi, 

konseling, bimbingan maupun fasilitasi agar ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga dapat meningkat. Keberadaan PPKS 

dapat membantu keluarga, remaja, dan kelompok kegiatan 

dalam hal pelayanan dan informasi serta ru jukan bagi 

permasalahan yang dihadapi keluarga. PPKS berada di 

lingkup kecamatan seperti halnya puskesmas. Persentase 

PPKS dapat digunakan un tuk  melihat cakupan PPKS di 

suatu  wilayah.

n. Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat 

Daerah KB untuk  Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

PKB (penyuluh keluarga berencana) dan PLKB (petugas 

lapangan KB) pada awalnya adalah aparatur Sipil Negara 

(ASN) pemerintah kabupaten/kota, namun terjadi pengalihan 

status menjadi ASN pemerintah pusat. Pengalihan status
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PKB/PLKB ini merupakan konsekwensi pelaksanaan amanat 

UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meski 

telah beralihkelola ke pemerintah pusat, PKB/PLKB tetap 

bertugas di daerah, karena fungsi pendayagunaan 

PKB/PLKB tetap ada pada pemerintah kabupaten/kota.

D ikabupaten Sukoharjo masih ada 40 PKB yang 

bertugas di 167 Desa dan kelurahan se Kabupaten 

Sukoharjo, sehingga rasio Penyuluh terhadap desa binaan 

adalah 1 orang PKB membina 3-4 desa. Idealnya 1 PKB 

hanya membina 1 atau  2 Desa .

o. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 

Mandiri

UPPKS adalah kegiatan ekonomi produktif yang 

beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera I 

sampai Sejahtera III plus, baik yang belum maupun yang 

sudah menjadi peserta KB. Dalam menjaga kelangsungan 

kesertaan ber-KB dilakukan upaya peningkatan pendapatan 

keluarga dalam rangka peningkatan tahapan keluarga 

sejahtera ber-KB. Kelompok UPPKS pada hakekatnya 

merupakan wadah pembinaan KPS dan KS I un tuk  

memenuhi kebutuhan akses informasi dan pembinaan usaha 

ekonomi produktif bagi anggota kelompok dan pembinaan 

kelangsungan ber-KB dan bagi yang telah berhasil 

meningkatkan tahapan KS diarahkan ke pelayanan KB 

swasta.

p. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) 

Setiap D esa / Kelurahan

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) 

adalah seorang atau  beberapa orang kader yang secara 

sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program 

Keluarga Berencana Nasiona di tingkat kampung/kelurahan. 

PPKBD sebagai m itra PLKB/PKB merupakan ujung tombak 

penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di 

kampung/kelurahan binaannya agar mendapatkan akses 

dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Di
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Kabupaten Sukoharjo sudah ada 167 PPKBD yang bertugas 

membantu PKB dalam melayani masyarakat dalam 

pembinaan akseptor dan pelayanan penyaluran 

kontrasepsi. Artinya setiap desa maupun kelurahan di 

kabupaten Sukoharjo sudah ada petugas PPKBD.

q. Cakupan Ketersediaan dan D istribusi Alat dan Obat 

Kontrasepsi untuk Memenuhi Perm intaan Masyarakat

Cakupan alat dan obat kontrasepsi un tuk  memenuhi 

perm intaan masyarakat adalah upaya penyediaan 

kebutuhan alat dan obat kontrasepsi meliputi: (a) pengadaan 

oleh pemerintahan Pusat melalui BKKBN prov Jawa Tengah , 

(b) penyimpanannya harus sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan, (c) penyaluran ke tempat-tempat pelayanan 

menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan di masing- 

masing kabupaten/kota, serta (d) pencatatan dan pelaporan 

alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan di setiap tingkatan. 

Upaya tersebut un tuk  mewujudkan Jam inan Ketersedian 

Kontrasepsi (JKK) di kabupaten/ko ta dengan pemenuhan 

prinsip; tepat waktu, tepat produk, tepat jum lah, tepat 

sasaran, tepat harga, dan tepat tempat.

r. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh T ingkatan 

Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan 

Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi 

Pelayanan

Berdasarkan aturan baru yang termuat dalam Perpres 

no. 19 tahun 2016 bahwa peserta BPJS saat ini dapat 

menggunakan layanan KB secara gratis, yang sebelumnya 

layanan ini belum ditanggung BPJS. Beberapa pelayanan KB 

yang ditanggung oleh BPJS adalah Vasektomi & Tubektomi, 

pemasangan alat kontrasepsi dan konsultasi, pemasangan 

dan pelepasan alat KB spiral, dan KB suntik. Layanan ini 

merupakan kerjasama BPJS dengan faskes dan jejaringnya 

un tuk  memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan 

standarisasi pelayanan. Berdasarkan tabel di bawah ini, di 

Kabupaten Sukoharjo ada 32 jum lah faskes dan jejaringnya 

yang bekerjasama dengan BPJS pada tahun 2016 hingga 

2020 dengan prosentase 25,58% sd 29,26 % .
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s. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di 

Setiap Desa

Penyediaan data mikro keluarga di setiap 

kampung/kelurahan adalah ketersediaan data mikro 

keluarga dan pemanfaatannya dalam pelayanan KB dan KS 

serta pembinaan keluarga di masing-masing 

kampung/kelurahan. Data mikro keluarga memuat informasi 

individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek data 

demografi, data KB dan data tahapan KS un tuk  menunjang 

kegiatan operasional program KB di desa /  kelurahan. 

Penyediaan data mikro keluarga di desa /  kelurahan 

dilakukan dengan metoda pendataan keluarga yang 

dilakukan setiap tahun dalam waktu bersamaan melalui: (1) 

kunjungan dari rumah ke rumah dengan cara observasi 

langsung dan wawancara, (2) dilakukan oleh kader pendata 

dengan bimbingan dan pembinaan PLKB/PKB, (3) 

dilaksanakan dengan instrumen yang sudah tersedia 

(formulir pendataan). Hasil pendataan keluarga yang 

dilaksanakan setiap tahun dapat digunakan un tuk  analisis 

demografi, KB, dan tahapan KS sebagai bahan penyusunan 

kegiatan intervensi pelayanan KB dan KS. Sementara itu, di 

Kabupaten Sukoharjo tidak tercatat data mengenai cakupan 

penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ 

kelurahan.

t. Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual 

(IMS)

IMS atau infeksi menular seksual ini sering disebut juga 
penyakit kelamin atau penyakit yang ditularkan melalui 
hubungan seksual sebab sebagian besar menular melalui 
hubungan seksual baik melalui vagina, mulut, maupun 
dubur. Persentase remaja yang terkena IMS di Kabupaten 
Sukoharjo tidak tercatat, sehingga tidak dapat dilakukan 
analisis lebih lanjut.

u. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan 

Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Secara operasional keluarga sejahtera adalah keluarga 

yang dapat melaksanakan delapan fungsi keluarga, sehingga
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dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera perlu upaya 

un tuk  menghidupkan dan menumbuhkembangkan delapan 

fungsi keluarga tersebut. Berdasarkan BKKN, delapan fungsi 

tersebut adalah fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, 

melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, 

dan pembinaan lingkungan.

v. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang 

Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan 

Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Secara umum, cakupan indikator ini memiliki trend yang 

meningkat, dari yang awalnya 44,15 menjadi 65,10% di akhir 

periode. Hal ini menunjukkan bahwa baru separuh keluarga 

yang memiliki balita di Kabupaten Sukoharjo yang sudah 

memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan 

tumbuh kembang anak.

w. Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita

Umur pertama menikah yang berarti juga saat 

dimulainya masa reproduksi dan pembuahan. Hubungan 

antara UKP dengan fertilitas adalah berbanding terbalik. 

Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa 

reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. 

UKP ini digunakan sebagai salah satu  dasar pengambilan 

kebijakan un tuk  menekan laju pertumbuhan penduduk 

dengan cara pendewasaan usia pernikahan.

x. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, 

Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalu i 

APBD dan APBDes

Selama kurun waktu 6 tahun dari 2016 hingga 2020, 

persentase pembiayaan program kependududkan KB dan 

Pembangunan keluarga melalui APBD sudah an tara 0,76% 

sampai dengan 0,88% .
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Tabel 2 .3 . c

Pencapaian Renstra 2016  -  2021 Dinas PPKB dan P3A 

Kabupaten Sukoharjo

NO. Indikator
kinerja

Baseline
Target
2016

Target
Renstra
(2021)

Capaian
2020

%
Terhadap
Target

Keterangan

1. Persentase 
kelembagaan 
PUG yang 
aktif

100 100 100 100 Tercapai

2 Persentase
kekerasan
terhadap
Perempuan
yang
ditindaklanjuti

100 100 100 100 Tercapai

3 Persentase 
kekerasan 
terhadap anak 
yang
ditindaklanjuti

100 100 100 100 Tercapai

4 Score 
kabupaten 
layak anak

720 650 90,27 Belum
Tercapai

5 Persentase 
perempuan 
produktif yang 
mendapatkan 
pelatihan

0,029 0,035 0,035 100 Tercapai

6 Cakupan KB 
Aktif

74,64 74,68 68,05 91,12 Belum
tercapai

7 Unmetneed 11,56 9,56 15,65 36,29 Belum
Tercapai

8 Laju
Pertymbuhan
Penduduk

0,47 0,47 0,88 12,76 Belum
tercapai

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran 

meningkatnya kualitas hidup perlindungan perempuan dan 

anak sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 100 % jika 

dibandingkan dengan target akhir renstra. Capaian sasaran 

terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan
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kependudukan dan keluarga berencana, sampai dengan 

tahun 2020 un tuk  indikator cakupan KB aktif sudah 

mencapai 91,12 % dari target akhir renstra, indikator 

unmetneed capaiannya melebihi target renstra sebesar 36,29 

% dan prosentase laju pertumbuhan penduduk capaiannya 

melebihi target akhir renstra sebesar 12,76 %

Capaian indikator yang capaian kinerjanya masih 

rendah dari target renstra yaitu : indikator unmeetneed dari 

target renstra yang ditetapkan sebesar 9,56 % sampai dengan 

tahun 2020 baru terealisasi 15,65 %, sehingga persentase 

capaian kinerjanya masih rendah yaitu 36,29 %. Indikator 

laju pertumbuhan penduduk dari target renstra yang 

ditetapkan sebesar 0,47 % baru terealisasi 0,88 %, sehingga 

persentase capaian kinerjanya masih rendah yaitu 12,76 %

Hasil Pelayanan Peserta KB Baru 

a. Peserta KB Baru Pria

Berdasarkan pencatatan pelaporan yang 

dikembangkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Aanak kabupaten Sukoharjo dapat diketahui partisipasi pria 

menjadi peserta KB baru dapat disampaiakn tabel berikut :

Tabel 2 .3 .d

Partisipasi Pria Menjadi Peserta KB Baru Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2016 -2020

No. Tahun Jum lah PB MOP Kondom
1. 2016 20.265 3 1.242
2. 2017 23.269 82 1.731
3. 2018 19.667 35 1.572
4. 2019 15.689 14 844
5. 2020 15.060 14 1.979

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kesertaan 

pria dalam ber-KB mengalami kenaikan di tahun 2017, tahun 

2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan di mana pada 

tahun 2020 mengalami kenaikan kembali. Peserta KB baru 

pria (kondom dan MOP) pada tahun 2020 sebanyak 1.979 

akseptor.
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c. Peserta KB baru Kumulatif

Tabel 2.3.e

Peserta KB Baru Tahun 2016- 2020

Tahun PPM

PB

IUD MOP MOW IMP Suntik Pil Kondom

(%) (%) {%) (%) (%) (%) (%)

2016 - - - - - - -

2017 44.942 3,12 0,18 0,95 4,44 27,41 11,79 3,86

2018 23.247 6,81 0,19 2,24 8,19 46,20 14,22 6,76

2019 25.718 5,16 0,05 1,39 6,72 37,27 7,11 3,28

2020 22.553 114,52 17,72 337,74 233,67 60,90 32,39 114,33

Hasil Pembinaan Peserta KB aktif

a. Partisipasi Pria menjadi Peserta KB Aktif

Tabel 2 .3 .f

Partisipasi Pria menjadi Peserta KB aktif 

Tahun 2016- 2020

NO. TAHUN PA MOP KONDOM JUMLAH

1. 2016 108.532 363 1.842 2.285

2. 2017 110.343 389 2.022 2.411

3. 2018 94.790 302 1.769 2.071

4. 2019 96.567 307 1.815 2.122

5. 2020 97.260 307 2.432 2.739

Secara kum ulatif perkem bangan jum lah peserta KB 

aktif pria di kabupaten Sukoharjo dari tahun  2016 sampai 

dengan 2020 mengalami naik turun , di tahun  2020 jum lah 

akseptor peserta KB aktif pria sejum lah 2.739 akseptor.

b. Peserta KB Aktif

Perkembangan hasil pem binaan peserta KB aktif 

(kumulatif) di Kabupaten Sukoharjo dari tahun  2016 

sam pai dengan 2020 dapat disam paiakn pada tabel berikut
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Tabel 2.3.g

Peserta KB aktif Tahun 2016-2020

NO. TAHUN PUS PA %

1. 2016 148.463 168.532 73,12

2. 2017 149.295 110.343 73,90

3. 2018 139.987 94.790 67,71

4. 2019 140.865 96.567 68,55

5. 2020 142.918 97.260 68,05

Hasil Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Ada 3 (tiga) indikator u tam a yang dapat disam paikan 

u n tu k  m engetahui perkem bangan dari hasil pem binaan 

terhadap Institusi M asyarakat Pedesaan (IMP), yaitu Petugas 

PPKBD/SKD, Kader Sub PPKBD (PKB-RW) dan Kader PKB-RT. 

Sebagaim ana kita ketahui bahwa peranan para institusi ini 

terhadap keberhasilan program KB cukup besar, para institusi 

m erupakan “UJUNG TOMBAK” bagi pelaksanaan program KB 

di lini lapangan.

Perkembangan keberadaan institusi tersebut dapat 

disam paikan sebagai berikut:

KLASIFIKASI PPKBD SUB PPKBD PKB RT

Absolut % Absolut % Absolut %

Dasar 102 0,12 835 0,61 3576 0,75

Berkembang 230 0,28 426 0,31 821 0,17

Mandiri 491 0,59 105 0,07 345 0,07

Total 823 100 1366 100 4742 100
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Hasil Pembinaan Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga

a. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)

Jum lah  kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) 

sam pai akhir tahun  2020 sebanyak 160 kelompok, dengan 

klasifikasi :

Dasar : 100 Kelompok

Berkembang : 56 Kelompok

Paripurna : 4 Kelompok

b. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)

Jum lah  kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja 

(BKR) sam pai akhir tahun  2020 sebanyak 153 kelompok, 

dengan klasifikasi:

Awal : 127 Kelompok

Berkembang : 21 Kelompok

Paripurna : 5 Kelompok

c. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)

Jum lah  kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) 

sam pai akhir tahun  2015 sebanyak 167 kelompok.

• Awal : 135 Kelompok

• Berkembang : 30 Kelompok

• Paripurna 2 Kelompok

d. Kelompok kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Jum lah  kelompok kegiatan Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sampai akhir tahun  

2020 sebanyak 359 kelompok, dengan klasifikasi:

Dasar : 281 Kelompok

Berkembang : 62 Kelompok

Paripurna : 16 Kelompok
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TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2016

DATA TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK REKAPITULASI AKHIR DATA KORBAN KEKERASAN

Kategor

i

Korban Pelaku Kekerasan

L P L P Fisik Psikis Seksual Eksploitasi T raffiking Penelantaran lainnya

Anak 6 17 21 2 4 0 2 0 0 0 0

Dewasa 5 20 24 1 1 4 13 0 0 0 1

Jum lah 11 37 45 3 5 4 15 0 0 0 1

Total 48 48
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DATA TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

REKAPITULASI AKHIR DATA KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2017

Kategor

i

Korban Pelaku Kekerasan

L P L P Fisik Psikis Seksual Eksploitasi Trafflking Penelantara

n

lainnya

Anak 0 22 19 1 6 4 11 0 0 0 4

Dewasa 3 25 26 0 19 2 2 0 0 3 2

Jum lah 3 47 45 1 25 6 13 0 0 3 6

Total 50 46 53
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DATA TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

REKAPITULASI AKHIR DATA KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2018

Kategori Korban Pelaku Kekerasan

L P L P Fisik Psikis Seksual Eksploita

si

Traffiking Penelantaran lainnya

Anak 7 20 20 2 9 3 11 0 0 0 4

Dewasa 8 27 25 3 20 1 1 0 0 3 9

Jum lah 1

5

47 45 5 25 6 13 0 0 3 6

Total 62 50 61

Renstra DPPKB dan P3A Kab. Sukoharjo 2021-2026 86



DATA TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

REKAPITULASI AKHIR DATA KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2019

Kategori Korban Pelaku Kekerasan

L P L P Fisik Psikis Seksual Eksploitasi Traffiking Penelantaran lainnya

Anak 6 14 12 1 3 2 9 0 0 1 8

Dewasa 10 33 35 6 25 10 9 0 2 3 7

Jum lah 16 47 47 7 28 12 18 0 2 4 15

Total 63 54 79
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DATA TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

REKAPITULASI AKHIR DATA KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2020

Kategori Korban Pelaku Kekerasan

L P L P Fisik Psikis Seksual Eksploitasi Traffiking Penelantaran lainnya

Anak 18 11 25 1 10 1 8 0 0 1 9

Dewasa 7 31 32 4 27 0 5 0 1 2 4

Jum lah 25 42 57 5 37 1 13 0 1 3 13

68 67 62 68
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2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN  

PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TANTANGAN

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan

pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun  m endatang

adalah sebagai berikut:

a. Ratio kekurangan Petugas PLKB

b. Kelembagaan pengarusutam aan gender belum berjalan 

secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan 

keadilan gender dalam pem bangunan.

c. Adanya norm a budaya dan agama di m asyarakat yang 

m engham bat partisipasi organisasi kem asyarakatan 

dan dunia u sah a  dalam pem akaian alat kontrasepsi 

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

d. Kurangnya Sosialisasi dan motivasi yg dilakukan 

Penyuluh KB tentang kebiajakan-kebijakan, peraturan 

dan perundang-undangan yang terkait Pendewasaan 

Usia Perkawinan dan pem binaan kesejahteraan 

keluarga dalam pengasuhan dan pem binaan tum buh 

kem bang anak, rem aja dan lansia.

e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT) terham bat faktor psikologis keluarga 

sehingga sulit u n tu k  mengungkap kejahatan yang 

terjadi dalam keluarga.

f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak 

sem akin meningkat seiring dengan kem udahan akses 

u n tu k  memiliki sm artphone menjadi tantangan dalam 

upaya perlindungan anak  dari pornografi, pelecehan 

seksual dan penipuan.

g. Adanya kewajiban pem erintah u n tu k  menjam in sem ua 

anak  h am s memiliki kartu  identitas, m endapat akses 

pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan 

hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka 

pem enuhan hak  anak.
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Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan

pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun  m endatang

adalah sebagai berikut:

a. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki 

kepedulian terhadap kasus- kasus perem puan dan 

anak  yang dapat dioptimalkan perannya dalam 

penanganan kasus terkait perem puan dan anak.

b. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan 

K abupaten/K ota Layak Anak memberikan peluang 

dalam peningkatan kualitas pem enuhan hak anak.

c. Banyaknya potensi organisasi kem asyarakatan, 

Lembaga Swadaya M asyarakat (LSM) dan dunia 

u sah a  yang dapat dioptimalkan un tuk  m endukung 

pem berdayaan perem puan dan perlindungan anak.

d. Adanya dukungan dari BKKBN terkait 

pendayagunaan Penyuluh KB.

e. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten 

Sukoharjo terkait Program Pegendalian Penduduk 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak melalui Program dan Kegiatan 

yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo 

tahun  2021-2026.
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BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS  

DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perm asalahan-perm asalahan yang dihadapi oleh 

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

Pem berdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak 

K abupaten Sukohaijo dalam pelaksanaan  tugas dan fungsi 

adalah sebagai berikut:

a. Perm asalahan terkait kesetaraan  dan keadilan gender:

1) Kurangnya sum ber daya m anusia  u n tu k  m enjalankan 

fungsi advokasi, fasilitasi m enyusun perencanaan 

analisis dan  m anajem en PUG

2) Belum efektifnya pelaksanaan  tugas-tugas pokja 

PUG

3) Masih rendahnya Sum bangan pendapatan  perem puan 

dalam  keluarga

b. Perm asalahan terkait perlindungan hak perem puan:

1) Tingginya k asus kekerasan terhadap perem puan, 

terlihat dari jum lah  kasus kekerasan terhadap 

perem puan dan jum lah  kasus KDRT.

2) Perem puan banyak menjadi obyek pornografi, 

m enjadikan perem puan sangat ren tan  terhadap 

kekerasan.

3) Kurangnya peran serta  stakeholder dalam 

pencegahan dan penanganan tindak kekerasan 

terhadap perem puan dan anak

c. Perm asalahan terkait perlindungan anak:

1) Tingginya pengaruh negative media terhadap 

pem bentukan kepribadian anak.

2) Kurangnya peranserta  stakeholder dalam pencapaian 

kabupaten  layak Anak

3) Tingginya k asus perkaw inan anak
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d. Perm asalahan terkait dengan pengendalian penduduk 

dan Keluarga Berencana

1) Masih rendahnya Pasangan Usia Subur yang 

menjadi peserta KB aktif serta masih tingginya 

unmeetneed.

2) Masih rendahnya tingkat kesertaan her KB bagi pria

3) Kecenderungan meningkatnya kelahiran dari wanita 

usia  15-19 tahun  (ASFR=Age Spesifik Fertility Rate)

4) Belum terwujudnya Grand Desain Pem bangunan 

Kependudukan (GDPK)

e. Perm asalahan terkait Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga

1) Kurangnya optimalnya pengelolaan Tribina 

(BKB,BKR,BKL dan UPPKS)

2) Belum optimalnya pem bangunan keluarga melalui 

pem binaan ketahanan keluarga.

f. Perm asalahan terkait Kesekretariatan

1) Belum optimalnya pelaksanaan penunjang u rusan  

pem erintah daerah

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA  

DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam m elaksanakan kegiatan pem bangunan yang 

ada di Kabupaten Sukoharjo, agar lebih terarah dan berhasil 

guna serta berdaya guna, m aka pem erintah bersam a-sam a 

m asyarakat Kabupaten Sukoharjo telah m enetapkan visi, 

misi dan strategi dalam mencapai tu juannya yang tertuang 

dalam Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2021 - 2026.

a. VISI

Visi pem bangunan Kabupaten Sukoharjo tah u n  2021- 

2026 m erupakan implementasi dari visi Bupati dan 

Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun  2021-2026 yaitu: 

“Terwujudnya Sukoharjo Yang Lebih Makmur”

Visi pem bangunan daerah Kabupaten Sukoharjo 

tahun  2021-2026 m erupakan keberlanjutan dari cita-cita
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pem bangunan Kabupaten Sukoharjo tahun  2016-2020.

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun  ke 

depan m asyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta 

kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan 

hidupnya baik sosial m aupun ekonomi, secara lahir 

m aupun batin. MAKMUR juga m erupakan motto a tau  

slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu Maju, Aman, 

Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi.

MAJU, Maju mempunyai pengertian bergerak kedepan 

menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlam bat, 

m encapai tingkat peradaban yang lebih tinggi. Sebagai 

tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin 

tum buh dan berkembang, dan selalu berpikr dan 

berusaha keras kearah peningkatan menjadi lebih baik. 

AMAN, Keamanan m erupakan salah satu  u n su r/sy a ra t 

m utlak u n tu k  dapat terlaksananya pem bangunan. Tanpa 

stabilitas keam anan yang terpelihara secara m antap dan 

berkesinam bungan, tidak m ungkin kegiatan 

pem bangunan dapat terlaksana dengan lancar. 

KONSTITUSIONAL, Penyelenggaraan pem erintahan, 

pem bangunan, m aupun kem asyarakatan harus dilandasi 

hukum  atau  dapat dipertanggungjawabkan m enurut 

hukum .

MANTAP, Warga m asyarakat dan segenap penyelenggara 

pem erintahan optimis dalam m em bangun Sukoharjo. 

UNGGUL, Unggul mempunyai arti sem angat berprestasi 

u n tu k  selalu berusaha m encapai yang terbaik.

RAPI, Rapi m engandung pengertian apik, baik, bersih, 

te ratu r ,tertib, beres.

b. MISI

Dalam rangka upaya m enuju pencapaian visi 

pem bangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun  2021- 

2026, ditetapkan misi pem bangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik 

Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi Misi kesatu 

ini bertu juan u n tu k  sem akin mempercepat
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implementasi reformasi birokrasi secara optimal, 

yang pada periode sebelum nya telah terwujud dalam 

membaiknya ta ta  kelola pem erintahan Kabupaten 

Sukoharjo.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan 

adalah pada tiga dimensi u tam a yaitu pelayanan 

publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi 

manajem en pem erintahan, kapasitas kelembagaan, 

serta m anajem en sum ber daya m anusia apara tu r yang 

semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis 

diwujudkan dengan m em bangun open government 

dan pem erintahan yang responsif. Open government 

dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi 

publik, transparansi, partisipasi publik dalam 

penyelenggaraan pem erintahan, serta m eningkatkan 

kom unikasi dan serapan aspirasi publik.

Sedangkan pem erintahan yang responsif 

tercermin dalam respon pem erintah kabupaten dalam 

menghadapi aduan dan persoalan riil m asyarakat, 

dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan 

m aupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, 

terbuka, dan responsif diikat dalam sa tu  tagline 

pelayanan yang m udah, m urah, cepat, serta didukung 

inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi m anajem en 

pem erintahan tergam barkan dalam proses

perencanaan, penganggaran, serta evaluasi

pem bangunan yang akuntabel. Manajemen 

pem bangunan Kabupaten Sukoharjo kedepan tidak 

hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi 

pada hasil (outcome). Untuk itu perlu juga dilakukan 

pengawasan dalam prosesnya, sejak dim ulainya 

proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat m elaksanakan m anajem en 

pem erintahan yang baik dan bersih m aka d ibutuhkan 

kelem bagaan/organisasi yang tepat dan didukung
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dengan penataan  sistem manajemen sum berdaya 

m anusia apara tu r yang baik. Manajemen sum ber daya 

m anusia apara tu r yang baik terejaw antahkan dalam 

bentuk integritas apara tu r yang dibangun melalui 

kompetensi dan etika m enuju integritas pribadi dan 

institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan 

dijamin dalam quality assurance aparatur.

2. Meningkatkan Sum ber Daya M anusia Yang 

Berkualitas

Misi kedua m engarah pada kualitas dan daya 

saing sum berdaya m anusia Sukoharjo, agar semakin 

sehat, pintar, berbudaya, dan lebih m encintai 

lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka 

m enuntu t kualitas sum berdaya m anusia yang m am pu 

bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan 

kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah 

dialami oleh Sukoharjo dapat dijadikan sebagai 

peluang sekaligus tantangan, bagaim ana kedepan 

modal sosial ini akan m enem patkan Sukoharjo 

sebagai salah satu  daerah dengan sum berdaya 

m anusia yang m am pu bersaing. Sehingga diharapkan, 

dapat memberikan dam pak pertum buhan ekonomi 

yang semakin baik, dan m enciptakan m asyarakat 

Sukoharjo yang sem akin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing 

sum berdaya m anusia yang diharapkan, nam un juga 

bagaim ana m em bentuk karakter m asyarakat 

Sukoharjo yang sem akin berbudaya. Di tengah arus 

keterbukaan informasi dunia yang nyata kem udian 

bagaim ana m asyarakat Sukoharjo tetap kuat menjaga 

etika dan norm a serta  nilai budaya asli Sukoharjo, 

serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

3. M emperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya 

Saing Tinggi

Misi ketiga ini mempunyai tu juan  m ewujudkan 

pertum buhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif.
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Pertum buhan ekonomi m erupakan salah satu  

indikator yang penting dalam m elakukan 

pem bangunan ekonomi yang terjadi pada suatu  

negara ataupun  daerah. Pertum buhan ekonomi yang 

meningkat dan distribusi pendapatan yang m erata 

sangat dibutuhkan dalam m eningkatkan 

kesejahteraan m asyarakat. Pertum buhan ekonomi 

suatu  daerah diukur dengan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dan laju pertum buhannya atas 

dasar harga konstan. Pertum buhan ekonomi yang 

cepat akan m enim bulkan ketim pangan distribusi 

pendapatan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan 

pem erintah yang bersifat sentralisasi. Pada tahun  

1999 pem erintah m engubah kebijakan sentralisasi 

menjadi desentralisasi dengan m em berlakukan 

Otonomi Daerah. Hal tersebut memberikan harapan  

dalam upaya mengurangi tingkat kem iskinan dan 

ketim pangan an ta r daerah.

Misi ini adalah u n tu k  m engarahkan kebijakan 

program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka 

m enurunkan jum lah penduduk miskin, yang 

didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, 

berkualitas, inklusif, dan menyebar. Program 

pengentasan kem iskinan difokuskan kepada kelompok 

sasaran  utam a, seperti petani pelaku UKM dan 

pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program 

pengentasan kem isikinan tersebut perlu didukung 

oleh pertum buhan ekonomi yang tersebar, inklusif, 

dan berkualitas, yakni pertum buhan ekonomi yang 

menyebar di seluruh wilayah Sukoharjo, 

m em perhitungkan kelestarian lingkungan dan 

keberlangsungan ketersediaan sum ber daya, 

m elibatkan seluruh kelompok m asyarakat dengan 

m engutam akan peran dan kontribusi kelompok 

m asyarakat yang kurang beruntung, dan m enghapus
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praktek ekonomi biaya tinggi.

4. Memperkuat Pem bangunan Infrastruktur

Berwawasan Lingkungan

Misi keempat m engarah kepada pem bangunan 

infrastruktur akan terns dilaksanakan un tuk  

mendorong pertum buhan ekonomi dan pem enuhan 

pelayanan dasar, yang akan dilaksanakan dengan 

penguatan konektivitas, penyediaan akses 

perum ahan, perm ukim an, air m inum  dan sanitasi 

yang layak, telekom unikasi dan transportasi yang 

am an dan memadai.

Pem bangunan berwawasan lingkungan hidup 

dilakukan u n tu k  m endukung pertum buhan ekonomi 

yang berkualitas dan m eningkatkan kualitas hidup 

m anusia. Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar 

kualitas lingkungan hiudp tetap terjaga, pem anfaatan 

sum ber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, 

adil, efisien, dan bertanggungjawab serta lingkungan 

yang tangguh bencana.

5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan 

Keagamaan

Misi ini m enggam barkan sebuah kondisi yang 

ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan 

m asyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa  am an 

dan nyam an yang dirasakan dalam kehidupan 

m asyarakat. Kondisi yang tercipta m erupakan 

manifestasi im plem entasi nilai-nilai religius dalam 

kehidupan m asyarakat. M embangun m asyarakat 

Sukoharjo yang religius, toleran, dan guyup ini adalah 

dengan m enciptakan kondisi obyektif yang 

m em ungkinkan interaksi an tar um at beragam a u n tu k  

saling menghormati dan menghargai satu  sam a lain, 

mendorong keberagam an, kebhinekaan, dan toleransi 

dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan an ta ra  lain dengan 

m enguatkan pem aham an keberagam an dan
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kebhinekaan sejak usia  dini, mengembangkan ruang- 

ruang publik un tuk  m em bangun kom unikasi an tar 

m asyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi,

serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk 

gerakan-gerakan m asyarakat term asuk gerakan 

gotong royong. Dalam misi ini terkandung tu juan  

u n tu k  m enciptakan kehidupan m asyarakat Sukoharjo 

yang am an dan nyaman, tanpa ada konflik sosial 

m aupun agama, bahkan konflik SARA.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak 

m endukung pencapaian misi ke 2 (dua) yaitu 

M eningkatkan sum ber daya m anusia yang 

berkualitas.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI  

Telaahan Renstra Kementerian PPPA dan Provinsi 

Jawa Tengah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Perangkat 

Daerah m endukung pencapaian tu juan  dan sasaran  

pem erintahan pada u ru san  pem berdayaan 

perem puan dan perlindungan anak. Selanjutnya oleh 

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

dan Pemberdayaan Perem puan dan Perlindungan 

Anak diturunkan menjadi sasaran  melalui program 

dan kegiatannya pada ta taran  daerah. Adapun tu juan  

dan sasaran  Kementerian Pemberdayaan Perem puan 

dan Perlindungan Anak yang terkait dengan 

pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam 

pembangunan

Capaian sasaran  ini diukur dengan indikator 

kinerja: Indek Pem bangunan Gender (IPG), Indeks 

Pemberdayaan Gender (IDG), Prosentase

perem puan yang m endapatkan dam pingan 

menjadi pelaku u sah a  ekonomi
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2. Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan 

dan anak

Capaian sasaran  ini diukur dengan indikator 

kinerja : Rasio kekerasan terhadap perem puan 

dan Rasio kekerasan terhadap anak, Score 

Kabupaten Layak Anak

Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) dan Perwakilan BKKBN 

Provinsi Jawa Tengah

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional m erupakan Badan Induk dari Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak, 

oleh karena itu terdapat korelasi an ta ra  berbagai 

pokok-pokok bahasan dokumen dari kedua instansi 

pem erintahan tersebut. Secara hirarkis, seluruh 

kebijakan yang terkait mengenai program dan 

kegiatan dari BKKBN akan d iturunkan kepada Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak. 

D iharapkan adanya sinergitas an ta ra  BKKBN dengan 

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perem puan dan

Perlindungan Anak ini dapat m em perkuat potensi 

u n tu k  m encapai tu juan  dalam u ru san  pengendalian 

penduduk dan Keluarga Berencana.

Salah satu  bentuk sinergitas kedua lembaga ini dapat 

digam barkan dengan tu juan  BKKBN

1. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga 

yang tentram , m andiri dan bahagia

2. Mengendalikan s tru k tu r penduduk m enuju 

Penduduk Tum buh Seimbang (PTS) dengan 

sum ber daya m anusia yang berkualitas sehingga 

terwujud bonus demografi yang berm anfaat bagi 

pem bangunan.
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Selanjutnya oleh Dinas Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perem puan 

dan Perlindungan Anak d iturunkan menjadi sasaran  

melalui program dan kegiatannya pada ta taran  

daerah. Adapun sasaran  BKKBN yang terkait dengan 

pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total  

Fertility Rate (TFR)

Capaian sasaran  ini diukur dengan indikator kinerja 

Angka kelahiran Total (TFR)

2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian 

Kontrasepsi Modern Modern 

Contraseptive Prevalence rate (CPR)

Capaian sasaran  ini diukur dengan indikator 

kinerja : Cakupan peserta KB aktif

3. Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak 

terpenuhi /  Unmetneed

Capaian sasaran  ini d iukur dengan indikator 

kinerja: Persentase kebutuhan  KB yang tidak 

terpenuhi (unmet need)

4. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 

15 -19 tahun (ASFR 1 5 - 1 9 tahun)

Capaian sasaran  ini d iukur dengan indikator 

kinerja u tam a : Angka kelahiran pada rem aja usia  

15-19 tahun  (ASFR 1 5 - 1 9  tahun)

5. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama 

(MUKP)

Capaian sasaran  ini d iukur dengan indikator kinerja 

R ata-usia kawin pertam a 

perem puan (UKP)

Analisis perm asalahan, faktor pendorong dan 

faktor pengham bat dalam pencapaian sasaran  Renstra 

Kementerian/Lembaga tercantum  pada tabel 3.1 berikut 

ini.
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Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten 

Sukoharjo berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta 

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan 

Penanganannya

No

Sasaran

Jangka

Menengah

Renstra

K/L

Permasalahan

Pelayanan

Perangkat

Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 a. M eningkatnya 

capaian indeks 

pem bangunan 

gender

• IPG m eningkat 

nam un  relatif 

rendah 

dibandingkan 

kondisi ideal 

sebesar 100.

• Pelaksanaan 

Perencanaan 

dan

penganggara 

n  responsif 

gender belum 

optimal.

• Terbatasnya 

anggaran 

program 

u n tu k  

m endukung 

PUG dan 

Perencanaan 

dan

penganggara

n

responsif

gender

• Adanya 

komitm en 

kepala 

daerah 

u n tu k  

meningkat 

kan

Pemberdaya

an

Perem puan

b. Meningkatnya 

capaian indeks 

pem berdayaan 

gender

• IDG relatif rendah 

dibandingkan 

kondisi ideal dan 

daerah lain.
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a. Berkurangnya • Tingginya kasus • Terbatasnya • Adanya

kasus kekerasan personil yang kerjasam a

kekerasan terhadap melayani yang baik

terhadap perem puan dan penanganan an tara

perem puan anak terlihat dari kasus pem erinta

dan anak jum lah kasus kekerasan h daerah

term asuk TPPO kekerasan terhadap dan

terhadap perem puan instansi

perem puan dan dan anak terkait

anak  dan jum lah melalui

kasus KDRT. lembaga

• Perempuan P2TP2A

banyak menjadi

obyek pornografi,

menjadikan

perem puan

sangat rentan

terhadap

kekerasan.

b. Meningkatnya • Belum optimalnya

kualitas peran

penanganan kelembagaan

kasus perlindungan hak

kekerasan perem puan

terhadap

perem puan

term asuk TPPO

a. Meningkatnya • Terjadinya • Terbatasn • Adanya

implementasi berbagai praktik ya personil komitmen

kabupaten/kota buruk  yang yang kepala

layak anak di mengancam hak- melayani daerah

Indonesia. hak anak, seperti
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Sasaran Permasalahan Sebagai Faktor

No Jangka Pelayanan Penghambat Pendorong

Menengah 

Renstra K/L

Perangkat Daerah

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

pekerja anak penanganan u n tu k

b. M eningkatnya perkaw inan anak, k asus mengemban

kualitas dan anak kekerasan gk an  Kota

im plem entasi berhadapan terhadap Layak Anak

kebijakan dengan hukum perem puan

terkait

perlindungan 

k h u su s  kepada 

anak

(ABH). dan  anak

c. M eningkatnya • Belum

kualitas sistem terpenuhinya hak-

layanan hak anak  seperti

perlindungan akte kelahiran,

k h u su s  kepada PAUD, hidup

anak sehat, sekolah 

ram ah anak, 

Puskesm as ram ah 

anak, dan 

pengasuhan 

yang am an.

4 M eningkatnya • Kurangnya • Pengetahua • Adanya

partisipasi dan partisipasi n dan beberapa

sinergitaslembag m asyarakat dalam kepedulian organisasi

a  profesi dan Pem berdayaan organisasi m asyaraka

dunia usaha, perem puan dan m asyarakat t dan LSM

media, dan perlindungan anak dan LSM yang

organisasi dalam bergerak di

agama dan Pemberdaya bidang

kem asyarakatan an Pemberday

serta akadem isi perem puan aan
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dan lembaga 

riset dalam 

pem berdayaan 

perem puan dan 

perlindungan 

anak

dan

perlindunga 

n  anak  

m asih 

kurang

perem puan

dan

perlindung 

an  anak

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. a. M enurunnya Masih tingginya □ □

Angka jum lah  anak  yang

kelahiran total diinginkan dari

(TFR) per WUS setiap keluarga

(15 - 49

tahun)

b. M eningkatnya a. Masih terdapat • Kesadaran • Adanya

pem akaian kesenjangan dalam dan m inat dukungan
kontrasepsi kesertaan  ber-KB m asyarakat sarana
(CPR) (contraceptive u n tu k nra ra n a

prevalence m enggunaka

rate/CPR) dan n alat
operasional

kebu tuhan  ber-KB kontrasepsi dari

yang belum jangka pem erintah

terpenuhi (unmet panjang dan pu sa t

need), partisipasi dan
b. Peserta KB KB pria daerah.

Metode masih

Kontrasepsi rendah

Jangka • Rendahnya

Panjang kuantitas

(MKJP) dan

cenderung Kualitas SDM

m enurun Lapangan

c. rendahnya tidak

kesertaan  KB Pria,
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No

Sasaran 

Jangka 

Menengah 

Renstra K/L

Permasalahan 

Pelayanan 

Perangkat Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

m emadai 

kebu tuhan  

dan kurang 

kompeten

2. a. M enurunnya 

kebutuhan  

ber- KB 

yang tidak 

terpenuhi 

(unmet 

need)

K ebutuhan ber-KB 

yang tidak terpenuhi 

(unmet need) m asih 

tinggi

• K esadaran 

m asyarakat 

tentang 

pentingnya 

ber-KB

• Tersediany 

a alkon di 

faskes KB

b.

M enurunny

a

keham ilan 

yang tidak 

diinginkan 

dari WUS 

(15 - 49 

tahun)

Tingginya perilaku 

seks pra nikah di 

sebagian kalangan 

rem aja,

• Tidak 

tertibnya 

peserta KB 

un tuk  

kontrol ke 

petugas 

kesehatan  

KB

• Peningka 

tan  KIE 

KB oleh 

petugas 

KB

3. M enurunnya

Angka

kelahiran pada 

rem aja u sia  15 

-19 tah u n  

(ASFR 1 5 - 1 9  

tahun)

• Masih banyaknya 

perkaw inan usia  

m uda

• Angka kelahiran 

pada perem puan 

rem aja u sia  15-19 

tah u n  m asih tinggi,

• terdapat 

kesenjangan dalam  

pem binaan 

pem aham an rem aja 

ten tang  K esehatan 

Reproduksi Remaja 

(KRR)

• Adanya 

pengaruh 

sosial media 

dan

lingkungan

pergaulan

• Optimalis 

asi

pem binaa 

n dan  KIE 

tentang 

kesehata 

n

reproduk 

si dan 

dan

keluarga

sejahtera
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3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN  

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi 

yang dapat dikembangkan u n tu k  m eningkatkan 

perekonomian daerah, sekaligus potensi wilayah yang 

harus dipertahankan u n tu k  menjaga keberlanjutan 

sum berdaya alamnya. Potensi wilayah tersebut terdiri 

dari kawasan budidaya dan kaw asan lindung, 

sebagaim ana tertuang dalam RTRW Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2011 - 2031.

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Sukoharjo 

sesuai dengan RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 

-  2031, meliputi:

1. Arah pengem bangan s tru k tu r ruang

Pengembangan s tru k tu r ruang berupa 

pengem bangan pusat-pusat pem ukim an dan sistem 

jaringan p rasarana dan sarana  yang berfungsi 

sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi 

m asyarakat yang secara hirarkis memiliki 

hubungan fungsional. S truk tu r ruang dikategorikan 

berdasar sistem perkotaan dan sistem jaringan 

prasarana.

a. Sistem perkotaan meliputi:

• PKL (Pusat Kegiatan Lokal) memiliki cakupan 

skala layanan tingkat kabupaten a tau  regional 

terdiri atas Kawasan Perkotaan Kecamatan 

K artasura dan Kawasan Perkotaan Kecamatan 

Sukoharjo.

• PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) memiliki 

cakupan skala layanan tingkat kecam atan a tau  

lintas kecam atan, terdiri atas Kawasan 

Perkotaan Kecamatan: Grogol, Mojolaban, 

Tawangsari, Gatak, Baki, Polokarto, Bendosari, 

Nguter, Weru dan Bulu.
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• PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) memiliki 

cakupan skala layanan tingkat kaw asan 

perdesaan, terdiri atas: Palur (Mojolaban), 

Sraten dan Ja ti (Gatak), Lengking (Bulu), 

Kayuapak (Polokarto), Jatingarang (Weru), 

Kepuh (Nguter), Mojorejo (Bendosari) dan 

Kedungjambal (Tawangsari).

b. Adapun sistem  jaringan p rasarana  yang akan

dikembangkan meliputi:

• Pengembangan ja lan  arteri berupa ja ian  arteri 

prim er meliputi: a) ja lan  Diponegoro di 

Kartasura; b) ruas jalan  batas Kecamatan 

K artasura -  batas Kota Surakarta; dan c) ruas 

jalan  K artasura -  batas Kabupaten Klaten.

• Pengembangan ja lan  kolektor terdiri atas: 

ajjalan kolektor primer meliputi: 1) ruas jalan 

Surakarta - Sukoharjo - Wonogiri; 2) ruas ja lan  

Sukoharjo - Watukelir; 3) ruas ja lan  Baki- 

Pajang-Parangtejo; 4) ruas ja lan  Tanjunganom- 

Daleman; 5) ruas jalan  Mojo-Bekonang- 

Kayuapak; 6) ruas jalan M ulur-Cabean; 7) ruas 

ja lan  Kartasura-Colomadu; dan 9) ruas jalan 

Tegalan-Mangkuyudan. b) ja lan  kolektor 

sekunder meliputi: 1) ruas jalan  Weru- 

Tegalsari; 2) ruas jalan Nguter-Celep; 3) ruas 

ja lan  Carikan-Bulakan; 4) Ja lan  Veteran; 5) 

Ja lan  Rajawali; 6) ruas jalan  W irun-Palur; 7) 

ruas jalan  Bokpolisi-Blimbing-Sanggung; 8) 

ruas ja lan  Stasiun Gawok-Sraten; 9) ruas jalan  

Bahu-Dlopo; dan 10) ruas jalan  Bakipandeyan- 

Jati-Blimbing-Makamhaji.

• Pengembangan ja lan  lokal sebagaim ana 

dim aksud pada Ayat (1) hu ru f c meliputi : a) 

sistem jaringan yang m endukung fungsi pusat 

kegiatan industri; b) sistem jaringan yang 

m endukung fungsi transportasi skala regional;
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dan c) sistem jaringan ja lan  penghubung an tar 

ibu kota kecam atan meliputi: 1) Tawangsari- 

Bulu; 2) Sukoharjo-Bendosari-Polokarto; 3) 

Sukoharjo-Mojolaban; dan 4) Baki-Gatak- 

Kartasura.

• Pengembangan ja lan  strategis nasional 

sebagaim ana dim aksud Ayat (1) hu ru f d, 

meliputi : a) Ruas ja lan  Salatiga-Boyolali- 

Kartosuro-Surakarta; b) ja lan  Adi Sumarmo, 

Kartasura; c) pem bangunan ja lan  lingkar 

selatan dan lingkar tim ur Solo; d) 

pem bangunan ja lan  lingkar barat dan lingkar 

tim ur Sukohaijo; dan e) pem bangunan 

jem batan layang di Kartasura.

• Pengembangan ja lan  strategis provinsi

sebagaim ana dim aksud Ayat (2) h u ru f e, 

meliputi : a) pem antapan ja lan  provinsi, 

Surakarta- Sukoharj o, Sukoharj o - W onogiri,

Sukoharjo-Watukelir; b) pem bangunan jalan  

lingkar barat dan lingkar tim ur Sukoharj o; c) 

pengembangan ruas ja lan  Songgorunggi- 

Malangsari, Jayan-Juron; d) pengem bangan 

jalan  Rajawali; dan e) pengem bangan ruas jalan 

Tanjunganom -Kandang Menjangan.

• Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas

dan angkutan ja lan  sebagaim ana dim aksud 

pada ayat (1) hu ru f f terdiri atas: a) 

pengem bangan p rasarana  terminal

penum pang, terdiri atas : 1) terminal

penum pang tipe B di Kecamatan Kartasura; 2) 

terminal penum pang tipe B di Kecamatan 

Sukoharjo; 3) terminal penum pang tipe C di 

Kecamatan Tawangsari; 4) term inal penum pang 

tipe C di Kecamatan Sukoharjo; 5) terminal 

penum pang tipe C di Kecamatan Weru; 6) 

pem bangunan terminal penum pang tipe C di
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Kecamatan Bendosari; 7) pem bangunan 

terminal penum pang tipe C di Kecamatan 

Polokarto; 8) pem bangunan terminal 

penum pang tipe C di Kecamatan Baki; 9) 

pem bangunan terminal penum pang tipe C di 

Kecamatan Bulu; 10) pem bangunan terminal 

penum pang tipe C di Kecamatan Weru; dan 11) 

pem bangunan terminal penum pang tipe C di 

Kecamatan Nguter.

• Pengembangan p rasarana terminal barang, 

terdiri atas : a) pem bangunan terminal barang 

di Kecamatan Kartasura; b) pem bangunan 

term inal barang di Kecamatan Gatak; c) 

pem bangunan terminal barang di Kecamatan 

Grogol; d) pem bangunan term inal barang di 

Kecamatan Nguter; dan e) pem bangunan 

terminal barang di Kecamatan Mojolaban;

• Rencana pengem bangan prasarana

transportasi kereta api meliputi : a)

pengem bangan sistem rel ganda (double track) 

Solo-Yogyakarta yang melintasi Kecamatan 

K artasura, Kecamatan Gatak, dan Kecamatan 

Baki; b) pengem bangan sistem rel ganda

(double track) Solo-Madiun yang melintasi Desa 

Palur Kecamatan Mojolaban; c) pengem bangan 

kereta api kom uter ja lu r Solo - Sukoharjo -  

Wonogiri; d) peningkatan p rasarana  penunjang 

Stasiun Kereta Api Sukoharjo, Nguter, dan 

Gawok di Kecamatan Gatak.

• Jaringan prasarana  penyeberangan sungai 

meliputi peningkatan pelayanan dan prasarana  

penyeberangan sungai di Desa Gadingan 

Kecamatan Mojolaban, dan Desa Baran 

Kecamatan Nguter.

• Sistem jaringan p rasarana energi/kelistrikan 

sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 15 h u ru f a
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terdiri atas: a) jaringan pipa gas; b) jaringan 

tenaga listrik; dan c) jaringan energi

alternatif.

• Jaringan pipa gas terdiri a tas : a) 

pengem bangan rencana wilayah jaringan 

distribusi kota sesuai dengan Rencana Induk 

Jaringan Transm isi dan Distribusi Gas Bumi 

Nasional; b) pengem bangan Stasiun Pengisian 

dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di setiap 

kecam atan di Kabupaten Sukoharjo; 

c) pengem bangan pelayanan energi gas un tuk  

transportasi melalui pengadaan S tasiun 

Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG) pada 

jalan-jalan arteri dan kolektor.

• Jaringan tenaga listrik terdiri a tas : a) 

pengembangan jaringan transm isi tenaga listrik 

meliputi : 1) pengem bangan jaringan Saluran 

Udara Tegangan Ektra Tinggi (SUTET) yang 

melintasi Kecamatan Tawangsari, Bulu, 

Bendosari, Nguter Polokarto; 2) pengem bangan 

jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 

yang melintasi Kecamatan K artasura, Gatak, 

Mojolaban, Grogol, dan Baki;

• Pengembangan gardu induk yang berada di 

Desa Palur Kecamatan Mojolaban, dan Desa 

Langenhaijo Kecamatan grogol.

• Jaringan  energi alternatif sebagaim ana 

dim aksud pada ayat (2) h u ru f c meliputi : a) 

penyediaan energi listrik alternatif yang 

berwawasan lingkungan teru tam a u n tu k  

bangunan dengan kebutuhan energi listrik 

yang besar, m em anfaatkan tenaga surya dan 

angin; b) penyediaan energi mikrohidro di 

aliran anak  Sungai Bengawan Solo; dan c) 

penyediaan sum ber energi baru biogas di
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Kecamatan Nguter, Kecamatan K artasura dan 

Kecamatan Bendosari.

• Jaringan kabel telepon berupa pengembangan 

jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik 

yang m enghubungkan PKL dan PPK.

• Jaringan telepon tanpa berupa pem bangunan 

jaringan telepon tanpa kabel yang m enjangkau 

seluruh kawasan.

• Jaringan  telekomunikasi satelit meliputi : a) 

Pem bangunan jaringan layanan internet pada 

fasilitas um um  di Ibukota Kecamatan; dan b) 

Pem bangunan jaringan telekom unikasi pada 

kaw asan yang tidak terjangkau jaringan kabel 

telepon.

• Jaringan  sum ber daya air lintas provinsi, dan 

lintas kabupaten /ko ta  yang berada pada 

wilayah kabupaten meliputi: a) wilayah sungai 

lintas provinsi yang berada pada wilayah 

Kabupaten berupa pengelolaan Wilayah Sungai 

Bengawan Solo; dan b) wilayah sungai lintas 

kabupaten /ko ta  yang berada pada wilayah 

Kabupaten berupa pengelolaan DAS Bengawan 

Solo.

• Wilayah sungai kabupaten terdiri atas : a) sub

DAS Bengawan Solo meliputi : a) sub DAS

Dengkeng; b) sub DAS Gandul; c) sub DAS 

Brambang; d) sub DAS Jlan tah; e) sub DAS 

Samin; f) sub DAS Ranjing; dan g) sub DAS 

Walikan.

• Waduk berupa pengembangan W aduk Mulur 

yang berada di Kecamatan Bendosari.

• Embung berupa pengembangan em bung 

meliputi: a) Pem buatan embung-embung di 

setiap kecam atan un tuk  kebutuhan air baku, 

pertanian dan pengendalian banjir; b) 

Pem buatan area resapan air melalui program
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konversi lahan tidak produktif; dan c) 

Konservasi embung-embung eksisting yang ada 

di Kabupaten Sukoharjo.

• Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi 

dilakukan melalui: a) optimalisasi penggunaan 

air irigasi un tuk  m eningkatkan produktivitas 

pertanian; b) perbaikan saluran irigasi; dan c) 

perbaikan bangunan air.

• Sistem jaringan persam pahan meliputi: a) 

pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 

Mojorejo; b) peningkatan tem pat pem buangan 

akhir sam pah dari controll landfill ke sistem 

sanitary landfill; c) peningkatan sarana 

pengangkut sam pah dan sarana pendukung; d) 

peningkatan kapasitas TPS di Kecamatan 

K artasura, Grogol, Sukoharjo; e) pem bangunan 

TPS secara parsial yang tersebar pada setiap 

kecam atan; dan f) peningkatan peran serta 

m asyarakat dan dunia u sah a  (swasta) dalam 

penyelenggaraan sistem persam pahan;

• Sistem penyediaan air m inum  terdiri atas : a) 

pem bangunan Sarana P rasarana Air Minum 

(SPAM) regional yang meliputi Wonogiri, 

Sukoharjo, Surakarta, dan Karanganyar 

(WOSUSOKA); b) pem bangunan jaringan air 

bersih perpipaan di kaw asan perkotaan; c) 

pem bangunan jaringan perpipaan mandiri di 

perdesaan dari sum ber air tanah  dan air 

perm ukaan.

• Sistem pengelolaan air limbah meliputi: a) 

sistem pem buangan air limbah setempat: dan 

b) sistem  pem buangan air limbah terpusat.

• Sistem pem buangan air limbah setem pat 

dilakukan secara individual dengan tanki 

septik tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
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• Sistem pem buangan air limbah terpusat

dilakukan secara kom unal meliputi: a)

optimalisasi pengelolaan Instalasi Pengolahan 

Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Bendosari; 

b) pengem bangan jaringan air limbah komunal 

di kaw asan baik skala besar dan kecil.

• pengembangan p rasarana pengolahan limbah 

B3 dan infeksius di Kecamatan Polokarto; dan 

pengembangan sanitasi wilayah perdesaan 

diarahkan pada setiap keluarga dan sanitasi 

um um .

• Sistem jaringan drainase berupa 

pengembangan drainase primer kawasan 

perkotaan di seluruh Kecamatan.

2. Arahan Pola Ruang 

1. Kawasan Budidaya

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 -  2031

kaw asan budidaya terdiri atas kaw asan peruntukan 

hu tan  produksi, kaw asan hu tan  rakyat, kawasan 

perun tukan  pertanian, kaw asan peruntukan perikanan, 

kaw asan pertanian pertam bangan, kaw asan peruntukan 

industri, kaw asan peruntukan perm ukim an dan 

kaw asan peruntukan lainnya.

a. Kawasan peruntukan hu tan  produksi

Kawasan peruntukan hu tan  produksi di Kabupaten 

Sukoharjo memiliki luas 70 hektar. Kawasan ini 

berada di Kecamatan Bulu dan Tawangsari.

b. Kawasan hu tan  rakyat

Kawasan hu tan  rakyat di Kabupaten Sukoharjo 

memiliki luas 3.500 hektar. Kawasan ini tersebar di 6 

kecam atan yaitu Kecamatan Weru, Tawangsari, Bulu, 

Nguter, Bendosari dan Polokarto.
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c. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan pertanian Kabupaten Sukoharjo secara garis 

besar terbagi atas 4 peruntukan yaitu pertanian 

tanam an pangan, holtikultura, perkebunan dan 

peternakan. Kawasan peruntukan tanam an pangan 

seluas 26.864 hektar di Kabupaten Sukoharjo terdiri 

dari pertanian lahan basah dan lahan kering. Untuk 

pertanian lahan basah memiliki luas 23.502 hektare 

dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo 

sedangkan un tuk  pertanian lahan kering seluas 3.362 

hektar hanya tersebar di 7 kecam atan yaitu 

Kecamatan Sukoharjo, Bendosari, Nguter, Polokarto, 

Weru, Bulu dan Tawangsari. Kawasan peruntukan 

pertanian pangan di Kabupaten Sukoharjo telah 

ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B) oleh KP2B seluas 23.742 hektar 

dengan pembagian 20.814 hektar un tuk  lahan basah 

dan 2.928 hektar u n tu k  lahan kering. Kawasan 

peruntukan holtikultura tersebar pada lingkungan 

perm ukim an seluruh kecam atan di Kabupaten 

Sukoharjo. Kawasan peruntukan perkebunan seluas 

708 hektar hanya terletak di Kecamatan Polokarto. 

Kawasan peruntukan peternakan seluas 249 hektar 

tersebar di Kecamatan Nguter, Polokarto, Bendosari, 

Weru dan Tawangsari.

d. Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten 

Sukoharjo memiliki luas 194 hektar. Kawasan ini 

terbagi atas kaw asan perikanan tangkap dan kaw asan 

budidaya air tawar. Untuk kaw asan perikanan 

tangkap tersebar di seluruh wilayah kabupaten 

sedangkan kaw asan perikanan budidaya air tawar 

tersebar di seluruh kecam atan yang berada pada 

kaw asan perm ukiman.

e. Kawasan peruntukan pertam bangan
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Kawasan peruntukan pertam bangan Kabupaten 

Sukoharjo terbagi atas 2 jenis yaitu penam bangan 

bahan mineral bukan logam dan batuan  serta 

penam bangan batu  kapur. Lokasi penam bangan 

bahan mineral bukan logam dan batuan  berupa tanah  

urug seluas 166 hektar tersebar di Kecamatan 

Bendosari, Nguter, Weru dan Polokarto. Untuk 

penam bangan batu  kapur hanya terletak di 

Kecamatan Weru.

f. Kawasan peruntukan industri 

Kawasan peruntukan industri Kabupaten Sukoharjo 

dialokasikan seluas 2.351 hektar. Kawasan ini 

tersebar di seluruh wilayah kecuali Kecamatan Bulu, 

Weru dan Baki. Pengembangan industri ini d iarahkan 

di Kecamatan Nguter dan Bendosari. Untuk industri 

rum ah tangga tersebar di lingkungan sekitar 

perm ukim an seluruh kecamatan.

g. Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan w isata di Kabupaten Sukoharjo 

memiliki luas 65 hektar. Kawasan ini terdiri a tas 

kaw asan w isata alam, w isata budaya dan w isata 

buatan. Kawasan wisata alam di Kabupaten Sukoharjo 

terletak di Gunung Taruwangsa, Kecamatan 

Tawangsari dan Batu Seribu, Kecamatan Bulu. 

Kawasan wisata budaya di Kabupaten Sukoharjo 

meliputi w isata situs bersejarah, w isata religi/ziarah 

dan w isata benda cagar budaya. W isata-wisata 

tersebut banyak tersebar di Kecamatan K artasura, 

Grogol, Weru, Bendosari dan Tawangsari. Untuk 

kaw asan w isata buatan  secara garis besar memiliki 

bentuk berupa pariwisata kreatif dan w isata air. 

Pariwisata kreatif berupa desa dan kelurahan binaan 

yang memiliki potensi produk kreatif tersebar di 

Kecamatan Sukoharjo, Baki, Mojolaban dan Gatak 

sedangkan w isata air yang terletak di Bendosari 

berupa daya tarik w isata Waduk Mulur.
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h. Kawasan peruntukan perm ukiman

Kawasan perm ukim an di Kabupaten Sukoharjo seluas 

17.102 hektar terbagi atas kaw asan perm ukim an 

perkotaan dan kaw asan perm ukim an perdesaan. 

U ntuk kaw asan perm ukim an perkotaan memiliki luas 

14.077 hektar tersebar di desa/kelu rahan  di kawasan 

perkotaan seluruh kecam atan. Kawasan perm ukim an 

perdesaaan memiliki luas 3.025 hektar tersebar di 

seluruh kaw asan perdesaan Kabupaten Sukoharjo.

i. Kawasan peruntukan lainnya

Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Sukoharjo 

berupa kaw asan pertahanan dan keam anan. Kawasan 

ini memiliki luas 127 hektar meliputi Grup 2 

Kopassus di Kecamatan K artasura, Brigif 6/K ostrad 

dan Batalyon Infanteri 413/Brem oro di Kecamatan 

Mojolaban.

2. Kawasan Lindung

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Perda No. 14 Tahun 2011 tentang 

RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 -  2031, 

kaw asan lindung terdiri atas kaw asan yang 

memberikan perlindungan terhadap kaw asan 

bawahannya, kaw asan perlindungan setempat, 

kaw asan rawan bencana dan kaw asan lindung 

geologi.

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap 

kaw asan baw ahannya

Dalam RTRW, Kabupaten Sukoharjo memiliki 

kaw asan yang memberikan perlindungan terhadap 

kaw asan baw ahannya berupa kaw asan hu tan  

lindung dengan luas kurang lebih 297 hektar yang 

berada di Kecamatan Bulu.

b. Kawasan perlindungan setem pat

Kawasan perlindungan setem pat terdiri atas 

sem padan sungai, kaw asan sekitar waduk, dan 

kaw asan sekitar m ata air. Sempadan sungai
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memiliki luas kurang lebih 1.173 hektar meliputi 

garis sem padan sungai bertanggul di luar kaw asan 

perkotaan, garis sem padan sungai bertanggul di 

dalam kaw asan perkotaan, garis sem padan sungai 

tak bertanggul di luar kaw asan perkotaan pada 

sungai besar dan sungai kecil d an /a ta u  DAS dan 

garis sem padan sungai tak bertanggul di dalam 

kaw asan perkotaan. Sempadan sungai tersebut 

melintasi wilayah Kecamatan Mojolaban, Grogol, 

Bendosari, Sukoharjo dan Nguter.

Kawasan sekitar waduk yaitu kaw asan mengelilingi 

danau paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi 

m uka air tertinggi yang pernah terjadi berupa 

Waduk Mulur di Kecamatan Bendosari.

Kawasan sekitar m ata air dengan luas kurang 

lebih 7 hektar berupa kaw asan mengelilingi m ata 

air paling sedikit berjarak 200 m eter dari pusat 

m ata air meliputi m ata air Pecinan di Kecamatan 

Bulu, m ata air Baseng di Kecamatan Bulu, m ata 

air Kamal di Kecamatan Bulu, m ata air Sirahan di 

Kecamatan Bulu, m ata air Kluyon di Kecamatan 

Baki, m ata air Banyubiru di Kecamatan Weru, 

m ata air Kedungdowo di Kecamatan Weru, m ata 

air Kedunggandong di Kecamatan Weru, m ata air 

Beji Jatingarang di Kecamatan Weru, m ata air 

Pundungrejo di Kecamatan Tawangsari, m ata air 

Desa Wirogunan di Kecamatan K artasura dan m ata 

air Gayam Pitu di Kecamatan Kartasura.

c. Kawasan rawan bencana

Kawasan rawan bencana kaw asan rawan longsor, 

kaw asan rawan banjir, kaw asan rawan angin ribut, 

dan kaw asan rawan kekeringan. Kawasan rawan 

bencana longsor terdiri atas rawan longsor 

perbukitan seluas kurang lebih 1.846 hektar di 

Kecamatan Bulu dan Weru serta rawan erosi 

sungai yang meliputi wilayah Kecamatan
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Sukoharjo, Nguter, Weru, Tawangsari, Grogol, dan 

Mojolaban.

Kabupaten Sukoharjo juga m erupakan daerah 

yang rawan akan bencana angin ribut meliputi 

Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Bulu, Weru, 

Polokarto, dan Gatak.

Kawasan rawan bencana banjir ada di daerah 

Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Weru, Tawangsari, 

Gatak, Grogol, Mojolaban, Polokarto, K artasura 

dan Baki. Selain rawan bencana banjir, terdapat 

beberapa daerah yang ju s tru  rawan terjadi 

bencana kekeringan. Daerah yang dim aksud 

meliputi Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Bulu, 

Weru, Tawangsari, Gatak, Bendosari, dan 

Polokarto.

d. Kawasan lindung geologi

Kawasan lindung geologi Kabupaten Sukoharjo 

berupa kaw asan im buhan air tanah  Cekungan 

Karanganyar -  Boyolali.

Perencanaan ta ta  ruang adalah su a tu  proses 

un tuk  m enentukan struk tu r ruang dan pola ruang 

yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana 

ta ta  ruang. Produk perencanaan ta ta  ruang yang 

telah dimiliki Kabupaten Sukoharjo sam pai dengan 

tahun  2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.3

Produk Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo 

No. Produk Hukum Isi

1. Peraturan Daerah Nomor Perubahan atas

1 Tahun 2018 Peraturan Daerah

No. 14 Tahun 2011 

tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 

2011-2031
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2. Peraturan Bupati Nomor 

91 Tahun 2020

Rencana Detail Tata 

Ruang Kawasan 

Perkotaan Sukoharjo 

Tahun 2020-2039

3. Peraturan Bupati Nomor 

92 Tahun 2020

Rencana Detail Tata 

Ruang Kawasan 

Perkotaan Grogol 

Tahun 2020-2039

4. Peraturan Bupati Nomor 

93 Tahun 2020

Rencana Detail Tata 

Ruang Kawasan 

Perkotaan K artasura 

Tahun 2020-2039

Sumber: JDIH Kabupaten Sukoharjo, 2020

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang 

selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis 

yang sistem atis, menyeluruh, dan partisipatif un tuk  

m em astikan bahwa prinsip pem bangunan 

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 

dalam pem bangunan suatu  wilayah d an /a ta u  

kebijakan, rencana, d an /a ta u  program.KLHS m em uat 

kajian an tara  lain :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tam pung 

lingkungan hidup u n tu k  pem bangunan;

2. Perkiraan mengenai dam pak dan risiko lingkungan 

hidup;

3. Kinerja layanan /jasa  ekosistem;

4. Efisiensi pem anfaatan sum ber daya alam;

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap 

perubahan iklim; dan

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragam an 

hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, 

rencana, d a n /a ta u  program pem bangunan dalam suatu
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wilayah. Apabila hasil KLHS m enyatakan bahwa daya 

dukung dan daya tam pung sudah terlam paui, m aka :

1. Kebijakan, rencana, d an /a ta u  program pem bangunan 

tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan

rekomendasi KLHS; dan

2. Segala u sah a  d an /a ta u  kegiatan yang telah 

melampaui daya dukung dan daya tam pung 

lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut 

m aka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan 

u n tu k  mengidentifikasi apakah ada program dan 

kegiatan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perem puan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo yang 

berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika 

ada, m aka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi 

agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Dalam KLHS Rencana Pem bangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021- 

2026 Program prioritas yang memiliki keterkaitan 

dengan daftar pendek isu-isu  pem bangunan 

berkelanjutan dan berkaitan dengan Tugas Pokok dan 

Fungsi Dinas PPKBP3A Kabupaten Sukoharjo sebagai 

berikut :

Misi 2 : Meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, melalui :

■ Meningkatnya kualitas kesehatan m asyarakat;

■ Meningkatnya kualitas Pendidikan m asyarakat;

■ Meningkatnya pengendalian penduduk

■ Meningkatnya kualitas anak, perem puan dan 

pem uda

■ Meningkatnya kearifan budaya lokal.

Terkait dengan Telaahan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis, Rencana program dan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Dinas PPKB dan P3A tidak
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berimplikasi langsung terhadap lingkungan. Pada Bab 

4 Hasil Laporan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis terkait dengan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang berkaitan 

dengan Dinas PPKB dan P3A ada beberapa indikator 

TPB yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut

Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan 

Kaum Perem puan sebagai berikut :

a. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap 

kaum  perem puan dim anapun

b. M enghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap 

kaum  perem puan dan anak di ruang publik dan 

pribadi, term asuk perdagangan orang dan 

eksploitasi seksual, serta  berbagai jenis eksploitasi 

lainnya.

c. Meningkatkan penggunaan teknologi yang 

m em am pukan, khususnya teknologi informasi dan 

komunikasi un tuk  m eningkatkan pem berdayaan 

perem puan.

d. M enghapuskan sem ua praktik berbahaya, seperti 

perkawinan usia  anak, perkawinan dini dan paksa

e. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan 

kesem patan yang sam a bagi perem puan un tuk  

memimpin di sem ua tingkat pengambilan 

keputusan  dalam kehidupan politik, ekonomi, dan 

m asyarakat.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis m erupakan kondisi a tau  hal yang 

harus diperhatikan atau  dikedepankan dalam perencanaan 

karena dam paknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah 

dim asa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan 

Perangkat Daerah

dilakukan dengan m enggunakan metode Focussed 

Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD

Renstra DPPKB dan P3A Kab. Sukoharjo 2021-2026 121



ditetapkan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah

adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender 

dalam pem bangunan, ditandai dengan masih 

rendahnya capaian IPG, IDG, Persentase perem puan di 

lembaga legislatif, Profesional, Administrasi, Teknisi, 

Persentase Sum bangan pendapatan perem puan dalam 

keluarga.

2. Tingginya kasus kekerasan terhadap perem puan dan 

belum optimalnya perlindungan terhadap kasus 

kekerasan dan perlindungan perem puan.

3. Belum optimalnya pem enuhan hak anak, terlihat dari 

pencapaian K abupaten/K ota Layak Anak.

4. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) tentang Program Bangga Kencana 

pelaksanaannya m asih dihadapkan dengan beberapa 

perm asalahan an ta ra  lain: (1) m asih lemahnya 

komitmen dan dukungan stakeholders terhadap 

program Bangga Kencana, yaitu terkait kelembagaan, 

kebijakan, perencanaan program dan penganggaran; (2) 

pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, ditandai 

dengan tingginya peserta KB aktif tetapi peserta KB 

MKJP m asih rendah dan unm et need tinggi (3) 

pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang 

belum responsif gender, tergam bar dengan masih 

dominannya peran suam i dalam pengambilan 

keputusan u n tu k  ber-KB dan rendahnya peserta KB 

pria;.

5. Perlunya peningkatan pem aham an dan kesadaran 

remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan 

kehidupan berkeluarga yang ditandai dengan masih 

banyaknya perkawinan dengan usia  w anita < 20 tahun.
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  

PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasa ran  adalah tahap  perum usan  

sasaran  strategis yang m enunjukkan tingkat prioritas 

tertinggi dalam  perencanaan pem bangunan jangka 

m enengah daerah  yang selanjutnya akan  menjadi dasar 

penyusunan kinerja Perangkat D aerah selam a lima 

tahun .

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan  tentang 

hal-hal yang perlu d ilakukan u n tu k  m encapai visi, 

m elaksanakan misi, m em ecahkan perm asalahan, dan 

m enangani isu  strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran  adalah hasil yang d iharapkan dari su a tu  

tu juan  yang diform ulasikan secara terukur, spesifik, 

m udah dicapai, rasional, u n tu k  dapat dilaksanakan 

dalam jangka w aktu 5 (lima) tah u n  ke depan. Perum usan 

sasaran  akan  m em perhatikan indikator kinerja sesuai 

tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah atau  

kelompok sasaran  yang dilayani, serta  profil pelayanan 

yang terkait dengan indikator kinerja.

Sedang rum usan  pem yataan  tu juan  dan sasaran  

jangka m enengah Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga B erencana dan  Pem berdayaan Perem puan dan 

perlindungan Anak K abupaten Sukoharjo beserta 

indikator kinerjanya

Tujuan dan sasa ran  jangka m enengah yang 

akan  dicapai oleh Perangkat D aerah diuraikan sebagai 

berikut

1. Terwujudnya K esetaraan Gender dan Perlindungan 

Anak. S asaran  yang dicapai dari tu juan  pertam a 

meliputi sebagai berikut:
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Meningkatnya kesetaraan gender dalam 

pem bangunan idang politik, hukum , sosial dan 

ekonomi

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak 

2. Terwujudnya Pengendalian Penduduk. Sasaran yang 

dicapai dari tu juan 

kedua adalah sebagai berikut:

M enurunnya Angka Kelahiran Total /Total 

Fertility Rate (TFR)

Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan 

(PUP)

Meningkatnya Kualitas A paratur dan Pelayanan 

Publik

Secara rinci tujuan, sasaran , indikator sasaran  dan 

target kinerja sasaran  Perangkat Daerah disajikan pada 

Tabel 4.1 berikut ini.
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TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  

KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN SUKOHARJO 2021 -2026

NO
TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

TUJUAN/SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-

SATUAN

KONDISI

AWAL

2020

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TARGET

AKHIR

RENSTRA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( U ) (12)

1 Terwujudnya Indeks Nilai 96,49 96,50 96,51 96,52 96,53 96,54 96,55 96,55

kesetaraan Pembangunan

gender dan Gender (IPG)

perlindungan

anak

M eningkatnya Indeks Nilai 76,17 76,17 76,22 76,27 76,32 76,37 76,37 76,37

kese ta raan  genderPemberdayaan

dalam Gender (IDG)
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pem bangunan  

b idang politik, 

hukum , sosial 

dan  ekonom i

M eningkatnya 

Perlindungan 

Perem puan dan  

Anak

Rasio

kekerasan

te rhadap

perem puan

Rasio 1:10397 1:10397 1:10400 1:10405 1:10407 1:10410 1:10410 1:10410

Rasio

kekerasan

te rhadap

anak

Rasio 1:8419 1:8419 1:8450 1:8475 1:8500 1:8525 1:8525 1:8525

2 Terwujudnya

Pengendalian

Penduduk

Laju

Pertum buha 

n  Penduduk  

(LPP)

Persen 0,88 0,88 0,88 0,87 0,87 0,86 0, 86 0, 86
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M enurunnya 

Angka Kelahiran

Angka kelah iran  

total (Total 

Fertility Rate 

/TFR)

Angka 1,89 1,89 1,87 1,86 1,85 1,84 1,84 1,84

Angka kelah iran  

remaja um u r 15- 

19 tahun  ( Age 

Spesifik Fertility 

Rate/ASFR)

Angka 5,02 5,01 4,98 4,95 4,90 4,85 4,85 4,85

M e n ingkatny  a

pendewasaan

us ia

perkaw inan

(PUP)

R ata-ra ta  Usia 

Kawin Pertama 

Perem puan 

(UKP)

Umur NA 22 22 22 22 23 23 23

Meningkatnya

Kualitas

Nilai Sakip 

Perangkat

Nilai 60.99 64 66 69 72 76 79 79
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A paratu r dan  

Pelayanan Publik

Dae rah
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_________________________________________________________Q
vC

B A B  V

S T R A T E G I D A N  A R A H  K E B IJ A K A N
_j

5.1 STRATEGI

Strategi yang d igunakan dalam  rangka pencapaian

sasaran  adalah  sebagai berikut:

1. Advokasi te rhadap pemerin tah desa /ke lu rahan  dan 

stakeholder u n tu k  meningkatkan kom itmen ten tang  

pemahaman pentingnya LPP dan TFR

2. Peningkatan in tensitas pelayanan KB sta tis m aupun  

mobile dan pelayanan g ratis/m om entum  dengan 

penyediaan sa rana  dan p rasarana  serta  alat 

kontrasepsi yang memadai di setiap faskes KB dan 

penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan 

tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan) serta  

penguatan  lembaga dan organisasi di tingkat 

m asyarakat u n tu k  m endukung penggerakan dan 

penyu luhan  KB.

3. Peningkatan Advokasi, Sosialisasi dan  Penyuluhan 

kepada m asyarakat ten tang  pentingnya Kegiatan B ina 

Keluarga Balita, B ina Keluarga Remaja dan  B ina 

Keluarga Lansia u n tu k  mewujudkan keluarga yang 

bahagia

4. Peningkatan pembinaan terhadap  kelompok-kelompok 

UPPKS u n tu k  menjadi peserta  KB dan  dalam  rangka 

pen ingkatan ekonomi keluarga

5. Peningkatan fungsi dan peran, serta  kualitas dan 

kuan titas kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan 

mendorong remaja u n tu k  mempunyai kegiatan yang 

positif, k reatif dan inovatif guna m eningkatkan s ta tu s  

kesehatan , memperoleh pendid ikan, dan 

meningkatkan jiwa kepem impinan

6. Peningkatan kapasitas perem puan dalam  keh idupan 

politik dan  sosial budaya
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7. M eningkatnya kualitas h idup perem puan melalui 

pemberian pelatihan keterampilan dan  ban tuan  alat.

8. Inisiasi kerjasama an ta ra  pemerin tah, apara t penegak 

hukum , lembaga layanan, m asyarakat dan dun ia  u saha  

dalam  penanganan tindak  kekerasan  te rhadap 

perem puan dan anak

9. Peningkatan kualitas lembaga layanan te rm asuk  SDM

yang melayani perem puan korban kekerasan, yang 

mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi

kesehatan , rehabilitasi sosial, penegakan dan

ban tuan  hukum , serta  pemulangan dan reintegrasi 

sosial.

10. Peningkatan implementasi pem enuhan hak -hak  anak  

melalui percepatan implementasi KLA
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5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam  rangka pe laksanaan 

strategi adalah  sebagai berikut:

1. M eningkatkan advokasi dan KIE ten tang  KB dan 

kesehatan  reproduksi yang efektif serta  pen ingkatan 

profesionalisme apara tu r, pemberdayaan institusi dan 

kelompok- kelompok kegiatan yang ada di m asyarakat

2. M eningkatkan akses dan  pelayanan KB yang m erata dan 

berkualitas dengan d idukung kerja sam a yang baik 

dengan stakeholder serta  m emperkuat lembaga dan 

organisasi yang m endukung Program Kependudukan dan 

Keluarga Berencana

3. Pengadaan sa rana  kerja bagi Kader B ina Keluarga dan 

m eningkatkan pembinaan bagi kader-kader B ina Keluarga

4. Mendorong dan memfasilitasi te rben tuknya kelompok- 

kelompok UPPKS

5. M eningkatkan pem ahaman remaja mengenai kesehatan  

reproduksi dan  penyiapan keh idupan berkeluarga

6. Pelibatan perem puan dalam  berbagai kegiatan 

pem bangunan politik dan sosial budaya

7. Peningkatan pemberdayaan perem puan dengan fokus pada 

UMKM perempuan.

8. Penguatan kerjasam a dengan lembaga penyedia layanan 

perlindungan korban kekerasan  perem puan dan  anak

9. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan 

korban kekerasan  dan perdagangan orang dengan fokus 

pada penanganan  w ilayah on the spot, penyediaan 

regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan  sa rana  

p rasa rana  yang memadai u n tu k  m enun jang pelayanan 

Perlindungan perempuan.

10. Pemenuhan hak  anak  dengan fokus pada pada 

penyusunan  regu lasidan kebijakan, pem bentukan  dan 

pembinaan kelembagaan, dan pem enuhan  sa rana  dan 

p rasa rana  penun jang  K abupaten/K ota Layak Anak.

Keterkaitan an ta ra  strateg i dan kebijakan dengan 

Tujuan, Sasaran  Perangkat D aerah dapat d ilihat pada
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Tabel 5.1 beriku t ini.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

Dinas PPKB dan P3A Tahun 2021 -2026

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 Terwujudnya Meningkatnya Meningkatnya Peningkatan

Kesetaraan kesetaraan kualitas h idup pemberdayaan

Gender dan gender dalam perem puan perem puan

Perlindungan pem bangunanmelalui pemberiandengan fokus

Anak bidang politik, pelatihan pada UMKM

hukum , sosial keterampilan perempuan.

dan ekonomi

Meningkatnya Peningkatan Pelibatan

Perlindungan kapasitas perem puan dalam

Perempuan perem puan dalamberbagai kegiatan

dan Anak keh idupan politik pem bangunan

dan sosial budayapolitik dan  sosial

budaya

Peningkatan Penguatan

kualitas lembaga lembaga penyedia

layanan te rm asuklayanan

SDM yang perlindungan

melayani korban kekerasan

perem puan dan perdagangan

korban kekerasan,orang dengan

yang mencakup fokus pada

layanan penanganan

pengaduan, w ilayah on the

rehabilitasi spot, penyediaan

kesehatan, regulasi,
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rehabilitasi sosial, 

penegakan dan 

ban tuan  hukum , 

serta  pemulangan 

dan  reintegrasi 

sosial.

In isiasi kerjasama 

an ta ra  

pemerin tah, 

apara t penegak 

hukum , lembaga 

layanan, 

m asyarakat dan 

dun ia  u saha  

dalam

penanganan 

tindak  kekerasan  

terhadap 

perem puan dan 

anak

Peningkatan 

im plementasi 

pem enuhan  hak- 

hak  anak  melalui 

percepatan 

im plementasi KLA

kebijakan, 

petugas 

pelayanan dan 

sa rana  p rasarana  

yang memadai 

u n tu k  menun jang 

pelayanan 

Perlindungan 

perempuan.

Penguatan 

kerjasama dengan 

lembaga penyedia 

layanan 

perlindungan 

korban kekerasan  

perem puan dan 

anak

Pemenuhan hak  

anak  dengan 

focus pada 

penyusunan  

regulasi dan  

kebijakan 

pem bentukan  dan 

pembinaan 

kelembagaan dan 

pem enuhan  

sa rana  dan
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prasarana

penun jang

Kabupaten Layak

Anak

2 Terwujudnya M enurunnya Peningkatan Pengadaan

Pengendalian Angka advokasi, sa rana  kerja bagi

Penduduk Kelahiran Total sosialisasi dan kader B ina

(Total Fertility penyu luhan Keluarga dan

Rate/TFR) kepada meningkatkan

m asyarakat pembinaan bagi

ten tang kader-kader B ina

pentingnya 

kegiatan Bina 

Keluarga Balita, 

B ina Keluarga 

Remaja, B ina 

Keluarga Lansia 

u n tu k

mewujudkan 

keluarga yang 

bahagia

Keluarga
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Advokasi terhadap 

pemerin tah 

desa / ke lu rahan  

dan stakeholder 

un tu k

meningkatkan 

kom itmen ten tang 

pemahaman 

pentingnya LPP 

dan TFR

Meningkatkan 

advokasi dan KIE 

ten tang  KB dan 

Kesehatan 

reproduksi yang 

efektif serta  

pen ingkatan 

profesionalisme 

apara tu r 

pemberdayaan 

institusi dan 

kelompok -  

kelompok 

kegiatan yang ada 

di m asyarakat

Peningkatan 

pembinaan 

terhadap 

kelompok- 

kelompok UPPKS 

un tu k  menjadi 

peserta KB dan 

dalam  rangka 

pen ingkatan 

ekonomi keluarga

Mendorong dan 

memfasilitasi 

te rben tuknya 

kelompok- 

kelompok UPPKS
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Peningkatan 

in tensitas 

pelayanan KB 

sta tis m aupun  

mobile dan 

pelayanan 

gratis /  momentum  

dengan 

penyediaan 

sa rana  dan 

p rasarana  serta 

a lat kontrasepsi 

yang memadai di 

setiap faskes KB 

dan penguatan 

kapasitas tenaga 

lapangan 

KB(PLKB) dan 

tenaga medis 

pelayanan 

KB(dokter bidan) 

serta  penguatan  

lembaga dan 

organisasi di 

tingkat

m asyarakat u n tu k  

m endukung 

penggerakan dan 

penyu luhan  KB.

Meningkatkan 

akses dan 

pelayanan KB 

yang m erata  dan 

berkualitas 

dengan d idukung 

kerja sam a yang 

baik dengan 

stakeholder serta  

m emperkuat 

Lembaga dan 

organisasi yang 

m endukung 

program  

kependudukan 

dan keluarga 

berencana
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Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan

pendewasaan fungsi dan peran, pemahaman

usia serta  kualitas remaja mengenai

perkaw inan dan kuan titas kesehatan

(PUP) kegiatan reproduksi dan

kelompok remaja penyiapan

(PIK KRR) dengan keh idupan

mendorong 

remaja un tu k  

mempunyai 

kegiatan yang 

positif, k reatif 

dan inovatif guna 

meningkatkan 

s ta tu s  

kesehatan, 

memperoleh 

pendid ikan, dan 

meningkatkan 

jiwa

kepem impinan

berkeluarga

Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan

Kualitas pelayanan kualitas dokumen

Aparatur dan adm in istrasi dan Sistem

Pelayanan sarana  p rasarana Akuntabilitas

Publik penunjang Kinerja Instansi

pencapaian kinerjaPemerintah

perangkat daerah

Peningkatan 

kualitas layanan 

adm in istrasi 

keuangan
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Pemenuhan dan 

pemeliharaan 

sa rana  dan 

p rasarana  

operasional d inas

Penataan dan 

pengelolaan 

barang milik 

daerah
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program  dan  Kegiatan Perangkat D aerah 

yang akan  d ilaksanakan  selama lima tahun  d iu ra ikan  

sebagai berikut:

A. P ro g ra m  P e n g a ru s u ta m a a m  G e n d e r  d a n  

P e m b e rd a y a a n  P e re m p u a n

1 Pelembagaan pengarusu tam aan  gender (PUG) pada 

Lembaga pem erin tah  kewenangan K abupaten /K o ta

Koordinasi dan  S inkron isasi Perum usan  Kebijakan 

Pelaksanaan  PUG

Koordinasi dan  S inkron isasi Pe laksanaan  PUG 

Kewenanan K abupaten /  Kota

Advokasi Kebijakan dan  Pendampingan 

Pelaksanaan  PUG te rm asuk  PPRG 

Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan  PUG te rm asuk  

PPRG

2 Pemberdayaan Perem puan B idang Politik, Hukum , Sosial 

dan  Ekonom i pada  organ isasi kem asyarakatan  

kewenangan k abupa ten /k o ta

- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perem puan di 

B idang Politik , Hukum , Sosial dan  Ekonomi

- Advokasi Kebijakan dan  Pendampingan Peningkatan 

Partisipasi Perem puan dan  Politik, Hukum , Sosial 

dan  Ekonom i

3 Penguatan  dan  pengembangan Lembaga penyedia 

layanan  pem berdayaan perem puan  kewenangan 

k abupa ten /k o ta

- Advokasi Kebijakan dan  Pendampingan Peningkatan 

Partisipasi Perem puan dan  Politik, Hukum , Sosial 

dan  Ekonom i

- Peningkatan K apasitas Sumbaer Daya Lembaga 

Penyedia Layanan Pemberdayaan Perem puan
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Kewenangan K abupaten/K ota

- Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi 

(KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 

Kabupaten Kota

B. Program Perlindungan Perempuan

1 Pencegahan kekerasan  te rhadap  perem puan lingkup 

daerah  k abupa ten /ko ta

- Koordinasi dan S inkronisasi Pelaksanaan Kebijakan 

Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan 

terhadap Perempuan Lingkup Daerah K abupaten / 

Kota

- Advokasi Kebijakan dan  Pendampingan Layanan 

Perlindungan Perem puan Kewenangan K abupaten / 

Kota

2 Penyediaan layanan ru jukan  lan ju tan  bagi perem puan 

korban kekerasan yang memerlukan koordinasi 

kewenangan kabupa ten /ko ta

- Penyediaan layanan pengaduan m asyarakat bagi

perem puan korban kekerasan kewenangan

Kabupaten /  Kota

Koordinasi dan sinkron isasi pe laksanaan

penyediaan layanan ru jukan lan ju tan  bagi

perempuan korban kekerasan kewenangan

Kabupaten /  Kota

3 Penguatan dan  pengembangan Lembaga penyedia 

layanan perlindungan perem puan tingkat daerah  

kabupaten  /  kota

- Advokasi kebijakan dan  pendampingan penyediaan 

sa rana  p rasa rana  layanan bagi perem puan korban 

kekersan kewenangan K abupaten/K ota

- Peningkatan Kapasitas Sumber daya lembaga 

penyedia layanan penanganan  bagi perem puan 

korban kekerasan  kewenangan K abupaten/K ota

- Penyediaan K ebutuhan spesifik bagi perem puan 

dalam  s ituasi d a ru ra t dan  kondisi k husus 

kewenangan Kabupaten /  Kota
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- Penguatan Jejaring  an ta r lembaga penyedia 

kewenangan K abupaten/K ota

C. Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Keluarga

1 Peningkatan kualitas keluarga dalam  dalam  mewujudkan 

kesetaraan  gender (KG) dan hak  anak  tingkat daerah 

kabupaten  /  kota

- Advokasi kebijakan dan pendampingan un tu k  

mewujudkan KG dan perlindungan anak  kewenangan 

kabupaten  /  Kota

- Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG 

dan  Perlindungan anak  bagi keluarga kewenangan 

Kabupaten /  ko ta

- Pengembangan Kegiatan m asyarakat u n tu k  

pen ingkatan kualitas keluarga kewenangan 

Kabupaten /  Kota

2 Penguatan dan  pengembangan Lembaga penyedia

layanan pen ingkatan  kualitas keluarga dalam

mewujudkan KG dan Hak anak  yang w ilayah kerjanya 

dalam  daerah  k abupa ten /ko ta

- Advokasi Kebijakan dan  pendampingan

pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah

kabupa ten / Kota

- Peningkatan kapasitas sum ber daya lembaga penyedia 

layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah 

Kabupaten /  Kota

- Penguatan Jejaring  an ta r lembaga penyedia layanan

pen ingkatan kualitas keluarga tingkat daerah

Kabupaten /  Kota

3 Penyediaan layanan bagi keluarga dalam  mewujudkan 

KG dan hak  anak  yang w ilayah keijanya dalam  daerah  

kabupa ten /ko ta

Pelaksanaan Penyediaan layanan komprehensif bagi 

keluarga dalam  mewujudkan KG dan perlindungan 

anak  yang w ilayah kerjanya dalam  daerah

Kabupaten /  Kota
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D. Program Pengelolaan system  data gender dan anak

1 Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data 

gender dan anak  dalam  kelembagaan data di tingkat 

daerah k abupa ten /ko ta

- Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan 

Kabupaten /  Kota

- Penyajian dan Pemanfaatan data Gender dftn Anak

dalam  Kelembagaan Data di Kewenangan

Kabupaten /  Kota

E. Program Pemenuhan Hak Anak

1 Pelembagaan PHA pada Lembaga pemerin tah , non

pemerin tah dan dun ia  u saha  kewenangan

kabupaten  /  kota

- Advokasi Kebijakan dan  Pendampingan Pemenuhan 

Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, 

Media dan Dunia U saha Kewenangan K abupaten/K ota

- Koordinasi dan S inkronisasi Pelembagaan Pemenuhan 

Hak Anak Kewenangan Kabupaten /K ota

2 Penguatan dan  pengembangan Lembaga penyedia 

layanan pen ingkatan  kua litas h idup anak  kewenangan 

kabupa ten /ko ta

- Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi 

Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan Kualitas H idup Anak Tingkat 

D aerah K abupaten/K ota

- Penguatan Jejaring  an ta r  lembaga penyedia layanan 

pen ingkatan  kualitas h idup anak  tingkat 

daerah  /  kabupaten

F. Program Perlindungan Khusus Anak

l.Pencegahan  kekerasan  terhadap  anak  yang melibatkan 

para  p ihak  lingkup daerah  k abupa ten /ko ta

- Advokasi Kebijakan dan  Pendampingan Pelaksanan 

Kebijakan, Program dan  Kegiatan Pencegahan 

Kekerasan terhadap Anak Kewenangan te rhadap  

Kabupaten /  Kota
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- Koordinasi dan S inkronisasi Pencegahan kekerasan

terhadap  anak  kewenangan K abupaten/K ota

2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi T ingkat 

Daerah K abupaten/K ota

Koordinasi dan S inkronisasi Pelaksanaan 

Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus Kewenangan K abupaten/K ota 

- Penguatan je jaring an ta r lembaga penyedia layanan 

anak  yang memerlukan perlindungan khusus

G. Program Pengendalian Penduduk

1 Pemaduan dan sinkron isasi kebijakan pemerin tah daerah 

provinsi dengan pemerin tah  daerah  k abupa ten /ko ta  

dalam  rangka pengendalian kualitas penduduk

- Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah 

K abupaten/K ota terhadap Kependudukan, Keluarga 

Berencana dan  Pembangunan Keluarga (Program 

KKBPK)

- Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Desaign 

Pembangunan Kependudukan (GDPK) T ingkat 

Kabupaten /  Kota

- D ukungan Pelaksanaan Surve i/Pendataan  Indeks 

Pembangunan Berwawasan Kependudukan

- Pelaksanaan Surve i/Pendataan  Indeks Pengetahuan 

M asyarakat ten tang  K ependudukan

- Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan 

K ependudukan Ja lu r  Pendidika Formal

- Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan 

K ependudukan Ja lu r  Pendidika NonFormal

- Implementasi Pendid ikan K ependudukan Ja lu r  

Pendid ikan Formal dan Nonformal

- Pelaksanaan Sarasehan  Hasil Pem utakh iran  Data 

Keluarga

- Pelaksanaan Rapat Pengedalian Program KKBPK
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2 Pemetaan perk iraan pengendalian penduduk  cakupan 

daerah  K abupaten/K ota

3 Perum usan Param eter Kependudukan

- Penyusunan Profil K ependudukan Keluarga 

Berencana dan  Pembangunan Keluarga

- Pemetaan Kependudukan

- M embentuk Rumah Data Kependudukan Di KB 

Untuk m emperkuat Integrasi Program KKBPK di 

sek to r la in

- Pembinaan dan  Pengawasan Penyelenggaraan Sistem 

Informasi Keluarga

- Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan  dan 

pelaporan Program KKBPK

H. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai 

kearifan budaya local

- Advokasi Program KKBPK kepada stekholder dan  Mitra 

Kerja

- Komunikasi Informasi dan  Edukasi (KIE) Program 

KKBPK sesuai Kearifan Budaya lokal

Dukungan Media KIE dan Managemen BOKB

- Promosi dan  KIE Program KKBPK melalui media 

m assa, cetak dan  elektronik serta  media luar ruang

- Penggunaan Media m assa cetak, elektronik dan media 

la innya sesuai kearifan budaya lokal dalam  pencitraan 

program  KKBPK

- Pelaksanaan Mekanisme operasional program  

KKBPKmelalui rapa t koordinasi kecamatan 

(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan 

Mini Lokkarya (Minilok )

- Pengendalian Program KKBPK

2 Pendayagunaan tenagapenyu luh  KB /Petugas Lapangna 

KB (PKB/PLKB)

- Pembinaan IMP dan  Program KKBPK di Lini Lapangan 

Oleh PKB/PLKB
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- Penyediaan sa rana  Pendukung Operasional PKB/PLKB 

Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, 

Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK un tu k  

Petugas Keluarga Berencana /Penyu luh  lapangan 

Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

- Penggerakan Kader Institusi M asyarakat Pedesaan 

(IMP)

3 Pengendalian dan Pend istribusian  K ebutuhan Alat dan 

Obat Kontrasepsi serta  Pelaksanaan pelayanan KB di 

daerah  K abupaten/K ota

- Pengendalian Pend istribusian  Alat dan  Obat 

Kontrasepsi dan sa ra  Penunjang Pelayanan KB Ke 

Fasilitas Kesehatan te rm asuk  jaringan dan je jaringnya

- Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas 

Logistik a lat dan  obat Kontrasepsi serta  sa rana  

penun jang pelayanan KB

- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode

Kontrasepsi Jangka  Panjang (MKJP )

- Penyediaan Dukungan ayoman komplikasi berat dan  

kegagalan penggunaan MKJP

- Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

- Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB

- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan 

Kesehatan Reproduksi di Faslitas Kesehatan Term asuk 

Jaringan  dan  Jejaringnya

- Promosi dan  Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta 

Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan 

Kelompok Kegiatan

- Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga 

Berencana dan  Kesehatan Reproduksi

- Peningkatan Kesertaan KB Pria

4 Pemberdayaan dan pen ingkatan peran serta  organisasi 

kem asyarakatan  tingkat daerah  Kabupaten /K o ta dalam  

pelaksanaan  pelayanan dan  pem binaan kesertaan  ber-KB

- Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

- Pelaksanaan dan  Pengelolaan Program KKBPK di 

Kampung KB

- Pembinaan Terpadu Kampung KB
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I. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga

Sejahtera (KS)

1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

- O rientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan 

dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPKS, PIK-R, 

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

- O rien tasi/Pelatihan  Teknis Pelayanan/K ader

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, 

PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

- Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan 

Pelaksana (Kader) K etahanan dan  Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan 

Ekonomi

- Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok

Ketahanan dan  Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, 

PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan K etahanan 

dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, 

PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

2 Pelaksanaan dan  Peningkatan peran  serta  organisasi 

kem asyarakatan  tingkat daerah  k abupa ten /k o ta  dalam  

pem bangunan keluarga melalui pem binaan ke tahanan  

dan  kese jah teraan  keluarga

- Penguatan Kebijakan Daerah dalam  rangka

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta 

O rganisasi K emasyarakatan dan M itra Kerja Lainnya 

Dalam  Pembinaan Ketahanan dan  kese jah teraan  

Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas M itra dan 

O rganisasi K emasyarakatan Dalam Pengelolaan 

Program K etahanan dan  kesejah teraan  Keluarga (BKB,
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BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)Promosi dan Sosialisasi Program 

K etahanan dan kesejah teraan Keluarga (BKB, BKR, 

BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)

J. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan, penganggaran, dan  Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- Koordinasi dan penyusunan  Dokumen Perubahan 

RKA-SKPD

- Koordinasi dan penyusunan  DPA-SKPD

- Koordinasi dan penyusunan  Perubahan  DPA- 

SKPD

- Koordinasi dan penyusunan  laporan capaian 

k inerja dan  ikh tisar realisasi k inerja skpd

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Adm inistrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan  Tunjangan ASN

- Pelaksanaa pena tausahaan  dan penguJian  

verivikasi

- Koordinasi dan penyususnan  laporan keuangan 

akh ir tahun

- Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan 

bu lanan  /  triw u lanan /  semesteran

3. Adm inistrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan komponen insta lasi

listrik  /  penerangan

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan barang  cetakan  dan  penggandaan

- Penyediaan bahan  bacaan dan pera tu ran  

perundang-undangan

- Fasilitas Kunjungan Tamu
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- Penyelenggaxaan Rapat Koordinasi dan konsu ltasi 

SKPD

4. Penyediaan ja sa  penun jang  u ru san  pem erin tahan

daerah

- Penyediaan ja sa  su ra t m enyurat

- Penyediaan ja sa  komunikasi, sum ber daya air 

dan listrik

- Penyediaan ja sa  pelayanan um um  kan to r

5. Pengadaan barang  Milik daerah  Penunjang U rusan

Pemerin tah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan D inas a tau  

Kendaraan D inas Jaba tan

- Pengadaan Peralatan  dan Mesin la innya

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang U rusan

- Penyediaan Ja sa  Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan  Pajak K endaraan Perorangan 

D inas a tau  K endaraan D inas Jaba tan

- Penyediaan Ja sa  Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak dan  Perizinan K endaraan 

D inas Operasional a tau  lapangan

- Pemeliharaan Peralatan dan  Mesin Lainnya

- Pemeliharaan /  Rehabilitasi gedung kan to r dan 

Bangunan

7. Adm inistrasi Kepegawaian Perangkat daerah

- Pengadaan Pakaian D inas Beserta a tr ibu t 

kelengkapannya

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan  

Tugas dan Fungsi

- Pendataan  dan pengolahan adm in istrasi 

kepegawaian

Adapun rencana program  dan  kegiatan, ind ikator 

k inerja, kelompok sasaran , dan pendanaan  ind ikatif 

seperti te rlihat pada Tabel 6.1 . Selan ju tnya u n tu k

Rencana Program dan Kegiatan secara terperinci 

sebagaim ana pada lampiran Renstra D inas 

PPKB dan  P3A Kabupaten Sukoharjo
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RENCANA PROGRAM . KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERAWGKAT DAERAH DINASPENGENDALIANPENDUDUK, KELUARGA 

BERENCANA DANPEMBERDAYAMPEREMPUAN DAW PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2021-2026

Tujuan Sasaran

Program, 

Kegiatan, 

Sub Kegiatan

Indikator  

Kinerja  

Tujuan,  

Sasaran, 

Program, 

Kegiatan, Sub 

Kegiatan

Baseline

(2020)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan TARGET

AKHIR

RENSTRA

Rp.(000)2021 2022 2023 2024 2025 2026

T a rge t Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. 000) Target Rp.(000) Target Rp.(000)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Terwujudnya 

Kesetaraan 

Gender dan 

Perlindung 

Anak

Indek

Pembanguan 

Gender (IPG)

96,49 96,5 96,51 96,52 96,53 96,54 96,55 95,55

Meningkatn

ya

Kesetaraan

Gender,

dalam

Pembangun

Indek

Pemberdayaan 

Gender (IDG)

76,17 76,17 76,22 76,27 76,32 76,37 76,37 76,37
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an Bidang 

Politik, 

Hukum, 

Sosial dan 

Ekonomi

Rasio 

kekerasan 

terhadap anak

1:8419 1:8419 1:8450 1:

8475

1:6500 1:8525 1:8550 1:8550

Rasio

kekerasan

terhadap

perempuan

1:10397 1:10397 1:1040

0

1:1040

5

1:1040

7

1:1041

0

10:410 10:410

Program 

Pengarusuta 

maan gender 

dan

pemberdayaa 

n perempuan

Persentase 

Lembaga yang 

responsive 

gender

20 20 475.000 20 506.830 35 553.440 40 573.580 45 588.380 50 559.540 50 3.256.770

Pelembagaan

Pengarusuta

maan

Gender

(PUG) pada

Lembaga

Pemerintah

Kewenangan

Kabupaten/

Kota

Prosentasi 

Perangkat 

Daerah yang 

menyusun 

Program kerja 

Pengarusuta 

maan Gender 

(PUG)

50 50 235.000 60 240.000 70 243.440 80 248.580 90 238.380 100 214.550 100 1.419.940
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Koordinasi

dan

Sinkronisas

i

Perumusan 

Kebijakan 

Pelaksanaa 

n PUG

Jum lah OPD 

yang

menyususn 

Program Kerja 

PUG

30 30 25.000 40 30.000 40 40.000 40 45.000 40 45.000 40 44.540 40 229.540

Koordinasi

dan

Sinkronisas

i

Pelaksanaa 

n PUG 

Kewenanan 

Kabupaten 

/Kota

Jum lah 

regulasi PUG 

yang disusun

1 1 85.000 1 85.000 1 70.000 1 70.000 1 60.000 1 50.000 1 420.000

Advokasi

Kebijakan

dan

Pendampin

gan

Pelaksanaa 

n PUG 

termasuk 

PPRG

Jum lah 

perangkat 

daerah yang 

melaksanakan 

perencanaan 

penganggaran 

responsive 

gender (PPRG)

30 30 75.000 30 85.000 30 78.440 30 73.580 30 68.380 30 60.000 30 440.000

Sosialisasi

Kebijakan

Pelaksanaa

Jum lah peserta

sosialisasi

Kebijakan

222 222 50.000 200 40.000 250 55.000 250 60.000 250 65.000 250 60.000 1422 330.000
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n PUG

termasuk

PPRG

Pelaksanaan 

PUG termasuk 

PPRG

Pemberdayaan 

Perempuan 

Bidang Politik, 

Hukum, Sosial 

dan Ekonomi 

pada

Organisasi 

Kemasyarakata 

n Kewenangan 

Kabupaten/Kot 

a

Persentase keterlibatan 

perempuan di bidang 

politik,social dan 

ekonomi pada 

organisasi 

kemasyarakatan

50 50 40.000 50 50.000 60 65.000 70 75.000 80 90.000 80 90.000 80 410.000

Sosialisasi 

peningkatan 

partisipasi 

perempuan di 

bidang

politik,hukum, 

social dan 

ekonomi

Jumlah perempuan 

yang mempunyai hak 

pilih dalam pemillu 

yang mendapatkan 

pengetahuan politik

96 96 20.000 120 25.000 125 30.000 130 35,000 140 45.000 140 45.000 751 200.000

Advokasi

kebijakan dan

pendampingan

peningkatan

partisipasi

perempuan dan

politik

Jumlah perempuan 

yang telah

mendapatkan pelatihan 

peningkatan ekonomi 

perempuan

84 84 20.000 108 25.000 no 35.000 120 40.000 130 45.000 130 45.000 682 210.000
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,hukum, social 

dan ekonomi

Penguatan dan

pengembangan

Lembaga

penyedia

layanan

pemberdayaan

perempuan

kewenangan

kabupaten/kot

a

Prosentase partisipasi 

aktif Lembaga penyedia 

layanan pemberdayaan 

perempuan

50 50 200.000 60 216.830 70 245.000 8 0 250.000 9 0 260.000 9 0 255.000 90 1 .4 2 6 .8 3 0

Advokasi

kebijakan dan

pendampingan

kepada

Lembaga

penyedia

layanan

pemberdayaan

perempuan

kewenangan

kabupaten/kot

a

Jumlah Lembaga 

masyarakat dalam 

pemberdayaan 

perempuan yang 

dikuatkan dan 

dikembangkan

15 15 25.000 17 30.000 20 30.000 2 4 30.000 2 6 35.000 2 6 35.000 26 1 8 5 .0 0 0

Peningkatan

kapasitas

sumber daya

Lembaga

penyedia

layanan

Jumlah Lembaga 

penyedia layanan 

pemberdayaan 

perempuan yang 

mendapatkan 

kapasitas sumber daya

15 15 50.000 17 40.000 20 60.000 2 2 60.000 2 4 60.000 2 4 60.000 24 3 3 0 .0 0 0
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pemberdayaan

perempuan

kewenangan

Kabupaten/Kot

a

Pengembangan 

komunikasi 

informasi dan 

edukasi

(KIE)pemberday 

aan perempuan 

kewenangan 

Kabupaten/Kot 

a

Jumlah peserta 

seminar dan pameran 

hasil pembangunan

580 580 125.000 600 246.830 620 155.00C 65C 160.00C 670 165.00C 650 160,00C 3770 9 1 1 .8 3 0

Program

Perlindungan

Perempuan

Prosentase kekerasan 

terhadap perempuan 

yang ditindaklanjuti

100 100 165.000 100 207.340 100 240.630 1 0 0 289.200 1 0 0 332.150 1 0 0 315.870 100 1 .5 5 0 .1 9 0

Pencegahan

kekerasan

terhadap

perempuan

lingkup daerah

Kabupaten/Kot

a

Prevalensi kekerasan 

terhadap perempuan

0,018 0,018 70.000 0,017 72.340 0,015 90.630 0 ,0 1 3 94.200 0 ,0 1 2 102.150 0 ,0 1 2 85.880 0,012 5 1 5 .1 9 0

Koordinasi dan

sinkronisasi

pelaksanaan

kebijakan

program dan

kegiatan

Jumlah peserta rapat 

koordinasi dan seminar 

pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan

210 210 50.000 200 46.000 200 55.630 2 0 0 54.200 2 0 0 57.150 1 9 0 40.880 1.200 3 0 3 .8 5 0
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pencegahan

kekerasan

terhadap

perempuan

lingkup daerah

Kabupaten/Kot

a

Advokasi

kebijakan dan

pendampingan

layanan

perlindungan

perempuan

kewenangan

Kabupaten/Kot

a

Jumlah peserta 

advokasi

pendampingan layanan

perlindungan

perempuan

96 96 20.000

; 7  ’

80 26.340 100 35.000 n o 40.000 1 2 5 45.000 1 2 5 45.000 636 2 1 1 .3 4 0

Penyediaan

Layanan

rujukan

lanjutan bagi

perempuan

korban

kekerasan yang

memerlukan

koordinasi

kewenangan

Kabupaten/Kot

a

Prosentase kasus 

eekerasan terhadap 

rerempuan yang 

terlayani

100 100 35.000 100 55.000 100 70.000 1 0 0 85.000 1 0 0 105.000 1 0 0 105.000 100 4 5 5 .0 0 0

Penyediaan

layanan

Jumlah pendampingan 

kasus perempuan

50 50 20.000 50 25.000 50 30,000 5 0 40.000 5 0 45.000 5 0 45.000 300 2 0 5 .0 0 0
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pengaduan

masyarakat

bagi

perempuan

korban

kekerasan

kewenangan

kabupaten/Kot

a

korban kekerasan

Koordinasi dan

sinkronisasi

pelaksanaan

penyediaan

layanan

rujukan

lanjutan bagi

perempuan

korban

kekerasan

kewenangan

kabupaten/kot

a

Jumlah rakor 

penanganan rujukan 

dan pendampingan 

layanan rujukan 

.anjutan bagi 

perempuan lintas 

wilayah/kabupaten

4 4 15.000 4 30.000 4 40.000 4 45.000 4 50.000 2 0 60.000 24 2 5 0 .0 0 0

Penguatan dan

pengembangan

Lembaga

penyedia

layanan

perlindungan

perempuan

tingkat daerah

Prosentase Lembaga 

penyedia layana n bgi 

korban kekerasan yang 

aktif

0,04 0,04 80.000 0,04 80.000 0,05 110.000 0 ,0 6 125.000 0 ,0 6 125.000 0 ,0 7 125.000 0,07 5 8 0 .0 0 0
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Kabupaten/Kot

a

Advokasi

kebijakan dan

pendampingan

penyediaan

sarana

prasarana

layanan bagi

perempuan

korban

kekerasan

kewenangan

kabupaten/kot

a

Jumiah peserta 

advokasi pembentukan 

PPT dan rapat 

penyusunan kajian 

pembentukan PPT

80 80 20.000 90 20.000 90 20.000 1 0 0 25.000 1 1 0 30.000 n o 30.000 580 140.000

Peningkatan

kapasitas

sumber daya

lembaga

penyedia

layanan

penanganan

bagi

perempuan

korban

kekerasan

kewenangan

kabupaten/kot

a

Jumiah peserta 

pelatihan petugas PPT 

Kecamatan

72 72 15.000 80 20.001 8( 20.00C 90 25.00C 1 0 0 30.000 1 00 30.001 '522 140.000
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Penyediaan 

kebutuhan 

spesifik bagi 

perempuan 

dalam situasi 

darurat dan 

kondisi khusus 

kewenangan 

Kabupaten kota

Jumlah Visitasi korban 

kekerasan terhadap 

perempuan

40 40 15.000 40 20.000 40 20.000 40 30.000 40 35.000 4 0 35.000 240 1 5 5 .0 0 0

Penguatan

jejaring antar

Lembaga

penyedia

kewenangan

kabupaten/Kot

a

Jumlah Koordinasi 

antar Lembaga 

pelatihan petugas 

Lembaga penyedia 

layanan

3 3 15.000 3 20.000 3 20.000 3 30.000 3 30.000 3 30.000 18 1 4 5 .0 0 0

Program

Peningkatan

Kualitas

keluarga

Prosentase perempuan 

yang mendapatkan 

pendampingan jadi 

pelaku usaha ekonomi

0,12 0,12 105.000 0,15 165.870 0,16 192.500 0,17 192.800 0,18 246.740 0,18 234.650 0,18 1 .1 3 7 .5 6 0

Peningkatan

rcualitas

iceluarga dalam

mewujudkan

kesetaraan

gender

Prosentase 

pemanfaatan hasil 

pelatihan peningkatan 

kualitas keluarga

0,04 0,04 45.000 0,09 30.000 0,10 80.000 0,11 70.000 0,12 110.000 0,13 110.000 0,013 4 4 5 .0 0 0

Advokasi 

kebijakan dan 

pendampingan 

untuk

Jumlah peserta 

advokasi informasi 

kebijakan dan 

pendampingan untuk

70 70 15.000 80 10.000 80 30.000 90 25.000 100 40.000 100 40.000 520 1 6 0 .0 0 0
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mewujudkan 

KG dan 

perlindungan 

anak

kewenangan

kabupaten/kota

mewujudkan keluarga 

berkualitas

Pelaksanaan 

kom unikasi, 

informasi dan 

edukasi KG dan 

perlindungan 

anak bagi 

keluarga 

kewenangan 

Kabupaten/Kot 

a

Jumlah peserta 

pelatihan KHA dan 

Sosialisasi kekerasan 

anak

50 50 15.000 50 10.000 100 25.000 100 20.000 125 30.000 125 30.000 200 1 3 0 .0 0 0

Pengembangan

segiatan

masyarakat

untuk

peningkatan

rualitas

seluarga

iewenangan

Kabupaten/kot

a

Jumlah peserta 

pelatihan peningkatan 

ekonomi keluarga

660 660 15.000 662 10.000 662 25.000 665 25.000 670 40.000 670 40.000 3989 1 5 5 .0 0 0

3enguatan dan 

pengembangan 

^embaga 

penyedia

Cakupan lembaga 

yang memanfaatkan 

PUSPAGA

10 10 45.000 15 30.000 15 75.000 20 85.000 25 95.000 25 95.000 25 4 2 5 .0 0 0
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layanan 

peningkatan 

kualitas 

keluarga dalam 

mewujudkan 

KG dan hak 

anak yang 

wilayah 

kerjanya dalam 

daerah

kabupaten/Kot

a

Advokasi

kebijakan dan

pendampingan

pengembangan

Lembaga

penyedia

layanan

peningkatan

kualitas

keluarga

tingkat daerah

Kabupaten/Kot

a

Jumlah Lembaga 

peserta workshop 

peningkatan kualitas 

keluarga

24 24 15.000 24 10.000 24 25.000 24 30.000 24 35.000 24 35.000 24 1 5 0 .0 0 0

Peningkatan 

kapasitas 

sumber daya 

Lembaga 

penyedia

Jumlah peserta 

pelatihan peningkatan 

SDM Lembaga penyedia 

layanan peningkatan 

kualitas keluarga

80 80 15.000 90 10.000 90 30.000 100 30.000 110 35.000 110 35.000 580 1 5 5 .0 0 0
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layanan

peningkatan

kualitas

keluarga

tingkat Daerah

Kabupaten/Kot

a

Penguatan

jejaring antar

Lembaga

penyedia

layanan

peningkatan

kualitas

keluarga

tingkat daerah

Kabupaten/Kot

a

Jumlah organisasi 

Wanita yang ikut 

jejaring antar Lembaga 

penyedia layanan 

peningkatan kualitas 

keluarga

24 24 15.000 24 10.000 24 20.000 24 25.000 24 25.000 24 25.000 24 1 2 0 .0 0 0

Penyediaan 

layanan bagi 

keluarga dalam 

mewujudkan 

KG dan hak 

anak yang 

wilayah

kerjanya dalam 

daerah

Kabupaten/kot

a

Prosentase kunjungan 

ke PUSPAGA

30 30 15.000 50 105.870 60 37.500 50 37.800 65 41.740 40 29.650 40 2 6 7 .5 6 0
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r’elaksanaan

aenyediaan

ayanan

romprehensif

aagi keluarga

dalam

mewujudkan 

KG dan 

aerlindungan 

anak yang 

wilayah 

rerjanya dalam 

daerah

Jumlah Tim Puspaga 

(Pusat Pembelajaran 

Ke;luarga) dalam 

penanganan kasus

1 1 15.000 1 105.870 1 37.500 37.800 1 41.240 1 29.650 1 2 6 7 .5 6 0

Program  

Pengelolaan 

S istem  data 

Gender dan 

anak

Prosentase data dan 

informasi PPPA yang 

tersedia

50 50 15.000 60 27.680 70 28.880 80 38.560 90 37.960 100 36.100 100 1 8 4 .1 4 0

Pengumpulan, 

Pengolahan 

analisis dan 

penyajian data 

gender dan 

anak dalam 

kelembagaan 

data di tingkat 

daerah

Kabupaten/Kot

a

Jumlah laporan data 

dan informasi PPPA

2 2 15.000 2 27.650 2 28.880 2 38.560 2 37.960 2 36.100 2 1 8 4 .1 4 0
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Penyediaan 

data gender dan 

anak di 

kewenangan 

Kabupaten/Kot 

a

Jumlah peserta rapat 

koordinasi penyajian 

data gender dan anak

30 30 7.500 30 15.000 30 15.000 40 20.000 40 20.000 50 20.000 50 97.500

Penyajian dan 

pe.anfaatan 

data gender dan 

anak dalam 

kelembagaan 

data di 

kewenangan 

kabupaten/Kot 

a

Jumlah peserta rapat 

koordinasi penyajian 

data gender dan anak

30 30 7.500 30 12.650 40 13.880 40 18.560 40 17.960 40 16.100 220 86.640

Program  

Pem enuhan 

dak anak (PHA)

Score Kabupaten Layak 

Anak

650(Madya) 650(Madya) 80.000 675(madya

)

368.600 700(Nindya

)

409.060 725(Nindya

)

438.620 750(Nindya

)

446.030 750(Nindya| 428.690 750(Nindya] 2 .171 .000

Pelembagaan

PHA pada

^embaga

pemerintah,

non pemerintah

dan dunia

usaha

kewenangan

Kabupaten/Kot

a

Prosentase keterlibatan 

stakeholder dalam 

menuju Kabupaten 

Layak Anak

70 70 30.000 75 125.000 80 125.000 85 130.000 90 135.000 95 140.000 95 685.000
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Advokasi 

Kebijakan dan 

pendampingan 

pemenuhan hak 

anak pada 

Lembaga 

pemerintah, 

non pemerintah 

, media dan 

dunia usaha 

kewenangan 

Kabupaten/Kot 

a

Jumlah regulasi 

kebijakan 

Pengembangan 

Kabupaten Layak Anak 

(KLA)

1 1 15.000 1 75.000 1 75.000 1 75.000 1 75.000 1 75.000 1 390 .000

Koordinasi dan 

sinkronisasi 

pelembagaan 

pemenuhan hak 

anak

kewenangan

kabupaten/kota

Jumlah OPD, 

stakeholder dalam 

oelaksanaan evaluasi 

KLA

40 45 15.000 55 50.000 55 50.000 60 55.000 65 60.000 65 65.000 65 295 .000

Penguatan dan

pengembangan

Lembaga

penyedia

layanan

peningkatan

kualitas hidup

anak

kewenangan

kabupaten/kota

Prosentase Lembaga 

penyedia layanan 

oeningkatan kualitas 

aidup anak

75 75 50.000 80 243.600 85 284.060 85 308.620 90 311.030 90 288.690 90 1.486 .000
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Penyediaan 

layanan 

peningkatan 

kualitas hidup 

anak

kewenangan

kabupaten/kota

Juralah anggota forum 

anak sukoharjo, LM 

dan media dalam 

Gerakan aksi damai 

dan bimtek partisipasi 

masyarakat dalam 

perlindungan anak

100 24 25.000 150 34.800 200 67.000 200 67.000 175 65.000 150 50.000 899 308.800

Koordinasi dan 

sinkronisasi 

pelaksanaan 

pendampingan 

peningkatan 

kualitas hidup 

anak tingkat 

daerah

kabupaten/kota

Jumlah anggota forum 

anak , LM, dan media 

dalam melaksanakan 

Koordinasi dan 

sinkronisasi

50 50 25.000 75 33.800 85 42.060 85 41.620 85 41.030 75 33.690 455 217.200

Pengembangan

komunikasi

informasi dan

edukasi

pemenuhan

bak anak bagi

Lembaga

penyedia

layanan

peningkatan

kualitas hidup

anak tingkat

daerah

Kabupaten/Kot

a

Jumlah anggota forum 

anak yang mengikuti 

jamboree anak dan LM 

yang mengikuti 

pelatihan konvensi Hak 

Anak (KHA)

400 0 0 400 150.000 400 150.000 500 175.000 500 180.000 500 180.000 2300 835.000
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Penguatan 

jejaring antar 

lembaga 

penyedia 

layanan 

peningkatan 

kualitas hidup 

anak tingkat 

daerah

kabupaten/kota

Jumlah Lembaga 

masyarakat dalam 

peningkatan kualitas 

hidup anak yang 

dikuatkan dan 

dikembangkan

0 0 0 l(APSAI) 25.000 1 25.000 1 25.000 1 25.000 1 25.000 1 125.000

Program  

Perlindungan 

Khusus Anak

Prosentase kekerasan 

terhadap anak yang 

ditindaManjuti

100 100 35.000 100 105.970 100 125.130 100 134.960 100 142.350 100 135.380 100 678.780

Pencegahan 

kekerasan 

terhadap anak 

yang

melibatkan 

para pihak 

lingkup

daerahkabupate

n/Kota

Prosentase pencegahan 

kekerasan terhadap 

anak

60 60 75.000 62 85.000 52 90.000 52 95.000 55 100.000 60 100.000 60 428.780

Advokasi

kebijakan dan

pendampingan

pelaksanaan

kebijakan

program

kegiatan

pencegahan

Jumlah peserta 

advokasi dan 

pendampingan kasus 

anak yang memerlukan 

pendampingan

30 40/15 20.000 40/20 25.000 42/25 30.000 45/30 35.000 45/35 35.000 45/35 35.000 257/160 175.000
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kekerasan 

terhadap anak 

kewenanga 

kabupaten/kota

Koordinasi dan

Sinkronisasi

Pencegahana

Kekerasan

terhadap Anak

kewenanangan

terhadap

Kabupaten/Kot

a

Jumlah peserta 

sosialisasi kekerasan 

terhadap anak

100 100 26.190 100 40.970 150 50.130 175 54.960 160 52.350 100 40.370 685 264 .970

Penyediaan 

Layanan bagi 

Anak yang 

Memerlukan 

Koordinasi 

Tingkat Daerah 

Kbupaten/Kota

Cakupan tersedianya 

.ayanan anak yang 

memerlukan 

perlindungan

60 60 15.000 62 40.000 65 45.000 70 50.000 72 55.000 75 60.000 75 265 .000

Koordinasi dan

Sinkronisasi

Pelaksanaan

Pendampingan

Anak yang

Memerlukan

Perlindungan

Khusus

Kewenangan

Kabupaten/Kot

Jumlah Koordinasi dan 

sinkronisasi 

pelaksanaan 

pendampingan anak 

yang memerlukan 

perlindungan khusus

3 3 15.000 4 25.000 5 30.000 5 30.000 6 35.000 6 40.000 23 175.000
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a

Penguatan 

jejaring antar 

lembaga 

Penyedia 

layanan Anak 

yang

memerlukan

perlindungan

khusus

kewenangan

kabupaten/kota

Jumlah

kelompok/Lembaga 

penyedia layanan anak 

yang memerlukan 

perlindungan khusus

1 0 0 2 15.000 2 15.000 3 20.000 3 20.000 3 20.000 3 90 .000

Terwujudnya

Pengendalian

Penduduk

Laju Pertumbuhan 

Penduduk

0,88 0,88 0,88 0,87 0,87 0,86 0,86 0,86

Menurunnya

Angka

Kelahiran

Angka Ke;ahiran Total 

(TFR)

1,89 1,88 1,87 1,86 1,85 1,84 1,84 1,84

Angka Kelahiran remaja 

umur 15-19 tahun (Age 

Spesifik Fertility 

rate/ASFR

5,02 5,01 4,98 4,95 4,90 4,85 4,85 4,85

Weningkatnya

3endewasaan

Usia

Derkawinan

Rata-rata usia kawin 

pertama perempuan

NA 22 22 22 22 23 23 23

Vleningkatnya 

cualitas 

Aparatur dan

Nilai Sakip Perangkat 

daerah

60,99 63 66 70 74 78 81 81

Renstra DPPKB dan P3A Kab. Sukoharjo 2021-2026 168



Pelayanan

Publik

Program

pengendalian

penduduk

Cakupan stakeholder 

yang memanfaatkan 

GDPK

NA 20 260.000 25 783.280 30 938.440 35 1.012.200 40 1.043.900 50 992.750 75 5.000 .560

Pemaduan dan

Sinkronisasi

Kebijakan

Pemerintah

Daerah Provinsi

dengan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kot 

a dalam Rangka 

Pengendalian 

Kuantitas 

penduduk

Regulasi GDPK 1 1 170.000 12 425.000 12 515.000 12 555.000 12 645.000 12 587.750 12 2.867 .740

Penyerasian

Kebijakan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten/Kot 

a terhadap 

Kependudukan, 

Keluarga 

3erencana dan

Jumlah Peserta Rapat 

Koordinasi OPD Lintas 

sector dan Mitra Kerja 

dalam rangka 

pengendalian kualitas 

penduduk

120 120 15.000 120 25.000 120 30.000 120 35.000 120 40.000 120 40.000 720 185.000
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Pembangunan

Keluarga

(Program

KKBPK)

Penyusuan dan 

Pemanfaatan 

Grand Desaign 

Pembangunan 

Kependudukan 

(GPDK) Tingkat 

Kabupaten/Kot 

a

Jumlah stakeholder 

yang terlibat dalam 

penyusunan dan 

pemanfaatan GDPK

10 10 20.000 25 25.000 35 30.000 47 35.000 47 40.000 47 40.000 47 190.000

Dukungan

pelaksanaan

survei/pendata

an indeks

pembangunan

berwawasan

kependudukan

Jumlah peserta 

pembekalan 

survey/pemdataan 

indeks pengetahuan 

masyaratakat tentang 

kependudukan

120 120 15.000 200 50.000 200 55.000 200 60.000 200 65.000 200 65.000 1320 310.000

Pelaksanaan

survei/pendata

an indeks

pengetahuan

masyarakat

tentang

<ependudukan

umlah petugas 

survey/pendataan 

indeks pengetahuan 

:entang kependudukan

12 12 15.000 200 200.000 200 250.000 200 250.000 200 275.000 200 217.740 1.012 1.207.740

Penguatan

serjasama

Jumlah sekolah siaga 

eependudukan(SSK)

6 6 15.000 8 25.000 8 30.000 8 35.000 8 45.000 8 45.000 46 195.000
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pelaksanaan

pendidikan

kependudukan

jalur

Pendidikan

formal

yang dibentuk

Penguatan

kerjasama

pelaksanaan

pendidikan

kependudukan

ialur

pendidikan non 

forma

Jumlah Lembaga 

Pendidikan non formal 

yang berkomitmen 

dengan Pendidikan 

kependudukan

3 3 15.000 3 25.000 3 30.000 3 35.000 3 45.000 3 45.000 18 195.000

[mplementasi

Pendidikan

kependudukan

ialur

Pendidikan 

formal dan 

nonformal

Jumlah

>mbaga/sekolah 

sebagai peserta 

sosialisasi Pendidikan 

rependudukan jalur 

3endidikan fonnal dan 

nonformal

6 6 15.000 6 25.000 6 30.000 8 35.000 8 45.000 8 45.000 42 195.000

Pelaksanaan 

sarasehan hasil 

pemutakhiran 

data keluarga

Jumlah dokumen hasil 

jemutakhiran data 

reluarga

1 1 15.000 1 25.000 1 30.000 1 35.000 1 45.000 1 45.000 6 195.000

Pelaksanaan

rapat

Jumlah peserta rapat 

rengendaliam program

50 50 15.000 60 25.000 80 30.000 80 35.000 80 45.000 80 45.000 430 195.000
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pengendaliaan 

program KKBPK

KKBPK

Pemetaan

perkiraan

pengendalian

penduduk

cakupan daerah

Kabupaten/Kot

a

Prosentase efektifitas 

Rumah Data 

Kependudukan(RDK) di 

kampung KB

10 10 90.000 20 358.280 30 423.440 45 457.200 65 398.900 75 405.000 75 2.132 .820

Perumusan

parameter

kependudukan

Jumlah dokumen

parameter

kependudukan

12 12 15.000 12 25.0000 12 30.000 12 35.000 12 45.000 12 45.000 72 195.000

Penyusunan

profil

Kependudukan 

keluarga 

oerencana dan 

pembangunan 

Keluarga

Jumlah buku profil 

kependudukan,KB dan 

Pembangunan Keluarga

1 60 15.000 60 75.000 60 85.000 60 90.000 60 100.000 60 100.000 360 465 .000

Pemetaan

Kependudukan

Jumlah dokumen

pemetaan

Kependudukan

1 1 15.000 1 25.000 1 25.000 1 35.000 1 40.000 1 40.000 6 180.000

Membentuk 

rumah data 

kependudukan 

di KB untuk 

memperkuat

Jumlah rumah data 

kependudukan yang 

dibentuk

2 2 15.000 10 183.280 17 228.440 17 227.200 15 123.9000 12 130.000 73 907.820
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Integrasi 

Program KKBPK 

di sector lain

Pembinaan dan 

pengawasan 

penyelenggaraa 

n system 

inform asi 

keluarga

Monitoring dan evaluasi 

SIGA

3 3 15.000 3 25.000 3 30.000 3 35.000 3 45.000 3 45.000 18 195.000

Pembinaan dan 

pengawasan 

pencatatan dan 

pelaporan 

Program KKBPK

Jumlah peserta monev 

pencatatan statistic 

rutin

120 120 15.000 120 25.000 145 25.000 145 35.000 160 45.000 160 45.000 850 190.000

Program 

Pembinaan 

Keluarga 

Berencana (KB)

Cakupan peserta KB 

aktif

68,05 68,85 1.494.970 69,40 1.700.170 69,75 1.896.130 70,00 1.913.540 70,00 1.893.260 70,00 1.800.490 70,00 10 .698 .550

Pelaksanaan

advokasi.komu

nikasi,

informasi dan 

edukasi (KIE) 

pengendalian 

penduduk dan 

KB sesuai 

kearifan budaya

ikosentase peran serta 

stageholder dan mitra 

ceija dalam 

aenggerakan KB

80 80 497.600 80 789.473 80 842.680 80 872.590 80 840.310. 80 802.040 80 4.644 .683
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local

Advokasi 

Program KKBPK 

kepada

stageholder dan 

mitra kerja

Jumlah peserta 

advokasi program 

KKBPK

50 50 15.000 50 35.000 50 45.000 50 45.000 50 45.000 50 45.000 300 230 .000

Komunikasi, 

Informasi dan 

edukasi (HE) 

Program KKBPK 

sesuai kearifan 

budaya local

Jumlah gerak Mupen 

dalam penggerakan KB

120 120 25.000 120 45.000 120 50.000 120 50.000 120 50.000 120 50.000 720 270 .000

Penyediaan dan 

distribusi 

sarana KIE 

program KKBPK

Jumlah sarana KIE 

ihogram KB

12 12 72.600 12 72.600 12 72.600 12 77,590 12 73.590 12 70.000 72 438 .980

Promosi dan 

KIE program 

KKBPK melalui 

media masa 

cetak dan 

elektronikserta 

media luar 

ruang

Jumlah media promosi 

KB

32 32 100.000 32 172.350 32 185.000 32 210.000 32 201.720 32 200.000 192 1.069.070

Penggunaan 

media masa

Jumlah kegiatan 

talkshow, Jumlah

2 2 15.000 3 30.000 4 40.000 4 40.000 4 40.000 6 40.000 23 205 .000
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cetak, elektonik 

dan media 

lainnya sesuai 

kearifan budaya 

local dalam 

pencitraan 

program KKBPK

dialog interaktif

Pelaksanaan

mekanisme

operasional

program KKBP

melalui rapat

koordinasi

kecamatan

[Rakorcam),

Rapat

Koordinasi Desa 

Rakordes) dan 

Mini Lokakaiya 

|Minilok)

Jumlah kecamatan dan 

desa yang 

melaksanakan 

Rakorcam dan 

Rakordes

12/50 12/50 50.000 12/50 53.640 12/50 55.000 12/50 55.000 12/50 55.000 12/40 45.000 72/300 313 .640

Pengelolaan 

operasional dan 

sarana di balai 

penyuluhan 

KKBPK

Jumlah paket sarana di 

ralai penyuluhan KB

12 12 120.000 12 155.883 12 170.000 12 170.000 12 150.000 12 127.030 72 892.913

Pengendalian 

Program KKBPK

Jumlah lokasi kegiatan 

rrogram KKBPK

12/167 12/167 100.000 12/167 225.000 12/167 225.000 12/167 22,5000 12/167 225.000 12/167 225.000 72/1002 1.225.080
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Pendayagunaan

tenaga

penyuluh

KB/petugas

lapangan

Kb(PKB/PLKB)

Cakupan peserta KB 

baru

66 67 668.370 68 435.070 69 458.450 70 458.450 70 448.450 71 448.450 71 2.917 .240

Pembinaan IMP 

dan Program 

KKBPKdi lini 

lapangan oleh 

PKB/PLKB

Jumlah rapat 

pembinaan bagi kader 

IMP

2 2 25.000 2 50.000 2 55.000 2 55.000 2 50.000 2 50.000 12 285.000

Penyediaan

sarana

pendukung

operasional

PKB/PLKB

Jumlah sarana 

sendukung operasional 

PKB/PLKB

3 5 25.000 5 32.000 6 35.000 7 35.000 9 30.000 10 30.000 42 187.000

Penguatan

pelaksanaan

penyuluhan,

penggerakan,

pelayanan dan

pengembangan

program KKBPK

untuk petugas

keluarga

berencana/

penyuluh

lapangan

Jumlah penyuluh non 

ASN dalam pelaksanaan 

oenggerakan KB

17 17 300.000 18 302.970 18 310.000 18 310.000 18 310.000 18 310.000 18 1.842.970
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keluarga

berencana

(PKB/PLKB)

Penggerakan 

kader institusi 

masyarakat 

pedesaan (IMP)

Juralah kader IMP yang

mendapatkan

perabinaan

167 167 318.370 167 50.100 167 58.450 167 58.450 167 58.450 167 58.450 167 602 .270

Pengendalian

dan

pendistribusian 

kebutuhan alat 

dan obat 

kontrasepsi 

serta

pelaksanaan 

pelayanan KB 

di daerah 

kabupaten/kota

Prosentase PUS yang 

tidak terpenuhi 

itebutuhan alat 

kontrasepsinya 

(Unmetneed))

15,65 14,30 246.000 13,30 325.998 12,56 400.000 10,56 410.000 10,30 437.000 9,56 380.000 9,56 2 .198 .998

Pengendalian 

pendistribusian 

alat dan obat 

kontrasepsi dan 

sarana 

penunjang 

pelayanan KB 

ke fasilitas 

Kesehatan 

termasuk

Jumlah penerima 

distribusi alokon

40 40 10.000 40 11.892 42 20.000 42 20.000 42 20.000 42 20.000 42 101.892
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aringan dan 

ejaringnya

Peningkatan 

rompetensi 

aengelola dan 

jetugas logistic 

alat dan obat 

jontrasepsi 

serta sarana 

penunjang 

pelayanan KB

Jumlah review 

competensi petugas 

ogistic alokon di KKB

1 1 11.000 1 17.000 2 20.000 2 20.000 2 20.000 2 20.000 10 108.000

Peningkatan

kesertaan

pengguna

raetode

kontrasepsi

jangka

panjanng

(MKJP)

Jumlah akseptor KB 

MKJP

75 75 100.000 65 180.300 68 190.000 68 200.000 68 200.000 60 150.000 404 1.020.300

Penyediaan

dukungan

ayoman

komplikasi

berat dan

kegagalan

penggunaan

MKJP

Jumlah penerima 

ayoman komplikasi 

berat dan kegagalan 

penggunaan MKJP

9 9 25.000 9 25.000 8 30,000 8 30,000 8 30.000 7 25000 49 165.000
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Penyediaan 

sarana 

penunjang 

pelayanan KB

Jumlah sarana 

penunjang pelayanan 

KB yang diberikan ke 

faskes

12 12 25.000 14 15.000 15 20.000 15 20.000 17 47.000 17 45.000 90 172.000

Pembinaan

pasca

pelayanan bagi 

peserta KB

Jumlah kelas peserta 

KB di kecamatan dan 

jumlah bidan KKB dan 

PKB yang mendapatkan 

kegiatan promosi dan 

konseling di faskes

9/50 9/50 25.000 12/40 12.650 12/50 35.000 13/40 35.000 13/40 40.000 13/40 40.000 72/270 187.650

Pembinaan

pelayanan

keluarga

berencana dan

Kesehatan

reproduksi di

"asilitas

Kesehatan

termasuk

aringan dan

ejaringnya

Jumlah pengelola KKB 

yang mendapatkan 

pembinaan

40 40 10.000 41 15.000 41 15.000 41 15.000 41 15.000 41 15.000 41 85 .000

Promosi dan

konseling

Kesehatan

reproduksi

serta hak-hak

reproduksi di

asilitas

Jumlah promosi dan 

eonseling di faskes

1 1 10.000 2 20.000 3 30.000 4 30.000 5 30.000 6 30.000 21 150.000

Renstra DPPKB dan P3A Kab. Sukoharjo 2021-2026 179



Kesehatan dan

kelompok

kegiatan

Peningkatan

kompetensi

tenaga

pelayanan

keluarga

berencana dan

Kesehatan

reproduksi

Jumlah Pertemuan 

peningkatan 

kompetensi tenaga 

pelayanan keluarga 

berencana dan 

Kesehatan reproduksi

1 1 10.000 2 14.981 2 20.000 2 20.000 2 20.000 3 20.000 12 104.981

Peningkatan 

kesertaan KB 

pria

Jumlah kelompok KB 

pria yang mendapatkan 

penguatan

4 4 30.000 4 14.175 5 20.000 5 20.000 5 15.000 5 15.000 5 114.175

Pemberdayaan

dan

peningkatan 

peran serta 

organisasi 

remasyarakata 

n tingkat 

daerah

rabupaten/kota

dalam

pelaksanaan 

dan pembinaan 

sesertaan ber 

KB

Cakupan kampung KB 

aktif

75 75 83.000 75 149.629 75 195.000 75 172.500 75 167.500 75 170.000 75 937.629
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Integrasi 

pembangunan 

lintas sector di 

kampung KB

Jumlah rapat 

koordinasi Tim Pokja 

kampung KB

4 6 25.000 6 67.500 6 70.000 6 67.500 6 67.500 6 70.000 36 367 .500

Pelaksanaan 

dan pengelolaan 

program KKBPK 

di kampung KB

Pelaksanaan program 

KKBPK di kampung KB

120 120 50.000 120 62.129 120 100.000 120 80.000 120 80.000 120 80.000 720 452 .129

Pembinaan 

terpadu 

kampung KB

Jumlah bimbingan 

teknis terpadu lintas 

sector pembinaan 

kampung KB

4 6 8.000 6 20.000 6 25.000 6 25.000 6 20.000 6 20.000 36 118.000

Program

Pemberdayaan

dan

Peningkatan 

Keluarga 

Sejahtera (KS)

Cakupan Kelompok 

Kegiatan yang aktif

70 72 484.000 74 628.460 76 693.000 78 723.000 80 735.480 80 699.440 80 3 .963 .380

Pelaksanaan

oembangunan

reluarga

melalui

aembinaan

retahanan dan

resejahteraan

reluarga

3rosentase

:erbentuknya poktan di 

masing2 des/kelurahan

10 10 394.000 20 563.460 30 611.000 40 608.000 50 610480 65 610.000 65 3 .396 .940

3embentukan

celompok

Jumlah poktan PIK 

remaja dan saka

12 12 50.000 12 50.000 12 50.000 12 50.000 12 50.000 12 50.000 12 300 .000
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ketahanan dan 

kesejahteraan 

keluarga (Bina 

Keluarga Balita 

(BKB), Bina 

Keluarga 

Remaja (BKR), 

pusat informasi 

dan konseling 

remaja (PIK-R) 

Bina Keluarga 

lansia(BKL)

Unit

peningkatan

pendapatan

keluarga

sejahtera

(UPPKS) dan

pemberdayaan

ekonomi

reluarga

kencana yang aktif

Pengadaan

sarana

selompok

tegiatan

retahanan dan

resejahteraan

reluarga

(BKB,BKL,PPKS

PIK-R dan

Jumlahn alat edukasi 14 14 25.000 4 30.000 5 50.000 5 50.000 5 50.000 5 50.000 38 255.000
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pemberdayaan

ekonomi

keluarga/UPPK

S)

Orientasi dan

pelatihan teknis

pengelola

ketahanan dan

kesejahteraan

keluarga

(BKB,BKL,PPKS

,PIK-R dan

pemberdayaan

ekonomi

keluarga/UPPK

S )

Jumlah tenaga 

pendamping bina 

KB(BKB,BKR,BKL,UPPK 

S) dan pendirian pusat 

pelayanan remaja (PIK- 

Remaja dan saka 

kencana)yang 

mendapatkan pelatihan 

teknis

337 337 50.000 200 44.860 210 53.000 210 50.000 210 50.000 210 50.000 210 297.860

Orientasi / 

pelatihan teknis 

aelayanan 

rader

jetahanan dan

resejahteraan

eeluarga

(BKB,BKL,PPKS

PIK-R dan

xmberdayaan

ekonomi

celuarga/UPPK

S )

Jumlah kader Bina KB ( 

BKB,BKR,BKl,UPPKS 

dan PIK Remaja) yang 

mendapatkan pelatihan 

teknis

672 668 50.000 501 40.000 501 50.000 501 50.000 501 50.000 501 50.000 501 290.000

Renstra DPPKB dan P3A Kab. Sukoharjo 2021-2026



Penyediaan

biaya

operasional bagi 

pengelola dan 

pelaksana 

(kader)

ketahanan dan

kesejahteraan

keluarga

(BKB,BKL,PPKS

.PIK-R dan

pemberdayaan

ekonomi

ieluarga/UPPK

S

Jumlah kader ( 

BKB,BKR,BKL,UPPKS 

dan PIK Remaja dan 

sakakencana yang 

mendapatkan 

operasional

167 167 119.000 250 158.000 250 158.000 250 158.000 253 160.480 253 160.000 253 913.480

^enyediaan

jiaya

operasional bagi

celompok

cegiatan

cetahanan dan

resejahteraan

celuarga

(BKB.BKL.PPKS

PIK-R dan

jemberdayaan

ekonomi

keluarga/UPPK

S)

Jumlah kader pengelola 

PPKS di Kabupaten dan 

Kelurahan/desa yang 

mendapatkan 

operasional

167 167 50.000 501 200.600 501 200.000 501 200.000 501 200.000 501 200.000 501 1.050.600
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Promosi dan

sosialisasi

kelompok

kegiatan

ketahanan dan

kesejahteraan

keluarga

(BKB,BKL,PPKS

,PIK-R dan

pemberdayaan

ekonomi

keluarga/UPPK

S)

Jumlah peserta promosi 

dan sosialisasi tenaga 

pendampingan bina KB 

(BKB,BKR,BKL,PPPKS,P 

IK Remaja dan UPPKS)

100 100 50.000 65 40.000 75 50.000 75 50.000 75 50.000 75 50.000 75 290 .000

Pelaksanaan

dan

peningkatan 

aeran serta 

organisasi 

remasyarakata 

n tingkat 

daerah

rabupaten/kota

dalam

aembangunan 

reluarga 

melalui 

aembinaan 

cetahanan dan

Prosentase peran aktif 

organisasi

remasyarakatan dalam 

aembangunan keluarga

50 50 900.000 75 65.000 75 82.000 75 115.600 75 125.000 75 89.440 75 566.440
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kesejahteraan

keluarga

Penguatan 

kebijakan 

daerah dalam 

rangka

pemberdayaan

dan

peningkatan

peran serta

organisasi

kemasyarakata

n dan mitra

kerja lainnya

dalam

pembinaan

ketahanan dan

iesejahteraan

eeluarga

(BKB,BKR,BKL,

PPPKS.PIK-R

dan

aemberdayaan

ekonomi

eeluarga/UPPK

S)

Jumlaj rapat rancangan 

perbub pembinaan 

ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga

1 1 15.000 1 10.000 1 20.000 1 35.000 1 40.000 1 20.000 6 140.000

3elaksanaan Jumlah rakor 2 2 60.000 1 40.000 1 52.000 1 50.000 11 50.000 1 50.000 7 302 .000
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aeningkatan

eapasitas mitra

dan organisasi

eemasyarakata

n dalam

aengelolaan

arogram

eetahanan dan

eesejahteraan

eeluarga

(BKB,BKR,BKL,

PPPKS.PIK-R

dan

aemberdayaan

ekonomi

eeluarga/UPPK

S)

aelaksanaan 

aeningkatan kapasitas 

mitra dan organisasi 

remasyarakatan 

dalampengelolaan 

arogram ketahanan dan 

eesejahteraan keluarga

Promosi dan 

sosialisasi 

program 

ketahanan dan 

kesejahteraan 

keluarga bagi 

mitra kerja

Jumlah Pameran 

produk UPPKS

1 1 15.000 1 15.000 1 10.000 1 30.000 1 35.000 1 19.440 6 124.440

Program

Penunjang

Urusan

Pem erin tahan

Daera

Prosentase pelaksanaan 

penunjang urusan 

pemerintahan

100 100 4.232.860 100 4.341.770 100 4.457.690 100 4.508.380 100 4.572.170 100 4.721.910 100 26 .834 .780
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Kabupaten/Ko

ta

’erencanaan,

’enganggaran,

dan Evaluasi

(inerja

3erangkat

Daerah

Dakupan perencanaan, 

>enganggaran, dan 

evaluasi kineija 

’erangkat Daerah

100 100 55.000 100 55.000 100 55.000 100 55.000 100 55.000 100 55.000 100 330 .000

3enyusunan

Dokumen

Perencanaan

Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen 

jerencanaan yang 

disusun

l 2 25.000 1 25.000 1 25.000 1 25.000 1 25.000 1 25.000 7 150.000

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen RKA- 

SKPD

Jumlah Dokumen 

RKA-SKPD yang 

disusun

1 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 6 30 .000

Koordinasi dan

Penyusunan

Dokumen

Perubahan

RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA 

Perubahan -SKPD yang 

disusun

1 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 6 30 .000

Koordinasi dan

Penyusunan

DPA-SKPD

Jumlah dokumen DPA- 

SKPD yang disusun

1 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 6 30 .000

Koordinasi dan Jumlah dokumen DPA 1 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 6 30 .000
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3enyusunan

’erubahan

DPA-SKPD

’erubahan -SKPD yang 

iisusun

(oordinasi dan

’enyusunan

,aporan

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

?ealisasi 

Cineija SKPD

Jumlah dokuraen 

aporan Capaian 

(inerja dan Ikhtisar 

lealisasi Kinerja SKPD 

yang disusun

3 3 5.000 3 5.000 3 5.000 3 5.000 3 5.000 3 5.000 18 30 .000

Svaluasi

Kinerja

Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen 

evaluasi Kinerja 

Perangkat m Daerah 

kali)

1 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 6 30 .000

Administrasi

Keuangan

Perangkat

Daerah

Cakupan administrasi 

keuangan Perangkat 

Daerah (%)

100 100 2.953.730 100 3.001.290 100 3.087.745 100 3.443.380 100 3.475.170 100 3.305.910 100 19.267 .225

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN

Jumlah ASN yang 

disediakan gaji dan 

tunjangan

21 21 2.694.000 21 2.731.000 21 2.817.455 21 3.153.880 21 3.184.670 21 3.011.410. 21 17.592 .415

Pelaksanaan

Penatausahaan

dan

Pengujian/Verif 

ikasi Keuangan 

SKPD

Jumlah dokumen SPJ 

yang telah diverifikasi 

dan disahkan

12 12 250.230 12 260.790 12 260.790 12 280.000 12 281.000 12

1______

2.85.000 12 1.617.810
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~ TCoordinasi dan

’enyusunan

.aporan

Keuangan Akhir 

rahun SKPD

Jumlah dokumen 

aporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD

3 3 4.500 3 4.500 3 4.500 3 4.500 3 4.500 3 4.500 18 27.000

(oordinasi dan

’enyusunan

Laporan

(euangan

3ulanan

Jumlah dokumen 

aporan Keuangan 

Hulanan /Triwulanan / 

Semesteran

7 7 5.000 7 5.000 7 5.000 7 5.000 7 5.000 7 5.000 46 30 .000

Administrasi

Kepegawaian

Perangkat

Daerah

Cakupan administrasi 

repegawaian Perangkat 

Daerah

100 100 164.835 100 165.000 100 165.000 100 170.000 100 175.000 100 180.000 100 1.019.835

Pengadaan 

Pakaian Dinas 

Beserta Atribut 

Kelengkapanny 

a

Jumlah Pakaian Dinas 

beserta

kelengkapannya yang 

diadakan (stel)

94 94 64.835.000 94 65.000 94 65.000 94 65.000 94 65.000 94 65.000 564 389.835

Pendidikan dan

Pelatihan

Pegawai

Berdasarkan

Tugas dan

Fungsi

Jumlah ASN yang 

mengikuti pendidikan 

dan pelatihan pegawai 

berdasarkan tugas dan 

fungsinya

94 94 95.000 94 95.000 94 95.000 94 100.000 94 105.000 94 110.000 94 600.000

Pendataan dan

Pengolahan

administrasi

Jumlah laporan 

pendataan dan 

pengolahan

21 21 5.000 21 5.000 21 5.000 21 5.000 21 5.000 21

1

5.000 21 30.000
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tepegawaian idministrasi 

cepegawaian yang 

lisususn

Mministrasi

Jmum

’erangkat

Oaerah

Jakupan layanan 

administrasi umura 

’erangkat Daerah

100 100 263.579 100 294.945 100 300.945 100 317.000 100 328.000 100 313.000 100 1.817.469

3enyediaan

(omponen

nstalasi

jstrik/Peneran

;an Bangunan

Kantor

Jenis Komponen 

nstalasi/Penerangan 

Jangunan Kantor yang 

disediakan

6 6 2.163 6 2.500 6 2.500 6 2.500 6 2.500 6 2.500 6 14 .663 .000

Penyediaan 

Peralatan 

Rumah Tangga

Jenis Peralatan rumah 

tangga kantor yang 

disediakan

10 10 10.000 10 10.000 10 10.000 10 10.000 10 10.000 10 10.000 10 60 .000

Penyediaan 

Bahan Logistik 

Kan tor

Jeni Logistik kantor 

yang disediakan

46 46 120.000 46 120.000 120.000 120.000 46 10.000 46 10.000 46 10.000 46 745 .000

Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan

Penggandaan

Jumlah Barang yang 

dicetak/digandakan

5 5 13.000 5 14.000 5 15.000 5 16.000 5 17.000 5 17.000 5 92 .000

Penyediaan 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang- 

undangan

Jumlah bahan Bacaan 

yang disediakan tiap 

bulan

2 2 4.000 2 4.000 2 4.000 2 4.000 2 4.000 2 4.000 2 24 .000

Fasilitasi Jumlah tamu yang 321 321 14.445 231 14.445 232 14.445 232 14.500 232 14.500 232 14.500 232 86 .835

Renstra DPPKB dan P3A Kab. Sukoharjo 2021-2026 191



tunjungan

'amu

difasilitasi

’enyelenggaraa 

n Rapat 

(oordinasi dan 

(onsultasi 

SKPD

Penyelengaraan rapat 

coordinasi dan 

consultasi SKPD

n o n o 99.971 110 130.000 110 135.000 110 140.000 110 145.000 110 145.000 110 794.971

Pengadaan

3arang Milik

Daerah

Penunjang

Urusan

I’emerintah

Cakupan pengadaan 

tarang milik daerah 

jenunjang urusan 

jemerintah daerah

100 100 448.500 100 414.535 100 415.000 100 65.000 100 65.000 100 415.000 200 1.823.035

Pengadaan 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah kendaraan 

perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

jabatan yang disediakan

0 l 446.000 1 350.000 1 350.000 0 0 0 0 1 350.000 4 1.496.000

Pengadaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dan 

mesin lainnya yang 

diadakan

0 l 2.500 6 64.535 3 65.000 3 65.000 3 65.000 3 65.000 19 327 .035

Penyediaan 

Jasa Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan penyediaan 

jasa penunjang urusan 

Pemerintah daerah

100 100 119.519 100 121.000 100 127.000 100 133.000 100 139.000 100 141.000 100 780.529
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’enyediaan 

Jasa Surat 

itenyurat

Jumlah surat masuk 

Jan surat keluar

1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 5.000 6.000 30.000

Penyediaan

Jasa

(omunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah rekeningjasa 

sumber daya yang 

dibayar dap bulan

2 2 15.999 2 16.000 2 17.000 2 18.000 2 19.000 2 16.000 2 101.999

Penyediaan 

Jasa Pelayanan 

Jmum kantor

Jumlah SDM Pelayanan 

Jmum yang disediakan

5 5 105.00 5 105.000 5 110.000 5 115.000 5 120.000 5 125.000 5 575.000

Pemeliharaan

3arang Milik

Daerah

Penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Cakupan pemeliharaan 

larang Milik Daerah 

3enunjang Urusan 

^emerintahan Daerah

100 100 227.685 100 290.000 100 307.000 100 325.000 100 335.000 100 312.000 100 1.796.685

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan,

Biaya

Pemeliharaan 

dan Pajak 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah kendaraan 

perorangan Dinas atau 

kendaraan dinas 

jabatan yang dipelihara 

/ difasilitasi

5 5 133.175 5 135.000 5 140.000 5 150.000 5 155.000 5

1

145.000 5 858.175
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Penyediaan

Jasa

Pemelihara  

an, B iaya 

Pemelihara  

an, Pajak, 

dan

Periz inan

Kendaraan

D inas

Operasiona l

a tau

Lapangan

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 

dipelihara / difasilitasi

6 6 56.490 6 110.000 6 122.000 6 130.000 6 135.000 6 122.000 6 675 .490

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

dipelihara

32 32 38.020 32 40.000 32 40.000 32 40.000 32 40.000 32 40.000 32 238 .020

Pemeliharaan/R 

ehabilitasi 

Gedung Kantor 

dan Bangunan 

Lainnya

Jumlah gedung kantor 

dan bangunan lainnya 

yang dipelihara / 

direhabilitasi

1 0 0 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 25 .000
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Q
X

BAB VII
KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

B a g i a n  p e n t i n g  d a l a m  p r o s e s  p e n y u s u n a n  R e n s t r a 

P e r a n g k a t  D a e r a h  a d a l a h  k e t e r s e d i a a n  i n d i k a t o r  k i n e r j a  y a n g  

b e r g u n a  u n t u k  m e n g u k u r  c a p a i a n  t a r g e t  k i n e r j a  p e m b a n g u n a n  

d a e r a h .  I n d i k a t o r  k i n e r j a  a d a l a h  a l a t  u k u r  u n t u k  m e n i l a i  

k e b e r h a s i l a n  p e m b a n g u n a n  s e c a r a  k u a n t i t a t i f  m a u p u n  

k u a l i t a t i f .  K e b e r a d a a n  i n d i k a t o r  s a n g a t  p e n t i n g  b a i k  d a l a m  

e v a l u a s i  k i n e r j a  p r o g r a m - p r o g r a m  p e m b a n g u n a n  d a e r a h . 

I n d i k a t o r  k i n e r j a  m e n j a d i  k u n c i  d a l a m  p e l a k s a n a a n  

p e m a n t a u a n  d a n  e v a l u a s i  k i n e r j a ,  y a i t u  s e b a g a i  u k u r a n  u n t u k  

m e n i l a i  k e t e r c a p a i a n  k i n e r j a  p e m b a n g u n a n  d a e r a h .  D a l a m  

p e r e n c a n a a n  p e m b a n g u n a n  d a e r a h ,  i n d i k a t o r  m e n j a d i  u k u r a n  

k e b e r h a s i l a n  p e n c a p a i a n  t u j u a n  d a n  s a s a r a n  p e m b a n g u n a n , 

s e r t a  p r o g r a m  d a n  k e g i a t a n  y a n g  t e l a h  d i r u m u s k a n  d a l a m  

d o k u m e n  p e r e n c a n a a n .

I n d i k a t o r  k i n e r j a  y a n g  m e n g a c u  p a d a  t u j u a n  d a n  s a s a r a n  

R P J M D  a d a l a h  i n d i k a t o r  k i n e r j a  y a n g  s e c a r a  l a n g s u n g  

m e n u n j u k k a n  k i n e r j a  y a n g  a k a n  d i c a p a i  o l e h  P e r a n g k a t  D a e r a h  

d a l a m  l i m a  t a h u n  m e n d a t a n g  s e b a g a i  k o m i t m e n  u n t u k  

m e n d u k u n g  p e n c a p a i a n  t u j u a n  d a n  s a s a r a n  R P J M D .  T a r g e t 

i n d i k a t o r  k i n e r j a  P e r a n g k a t  D a e r a h  y a n g  m e n g a c u  p a d a  t u j u a n  

d a n  s a s a r a n  R P J M D  i n i  a k a n  d i u k u r  d a l a m  e v a l u a s i  k i n e r j a  

p e m b a n g u n a n .  P e n c a p a i a n  k i n e r j a  i n d i k a t o r  y a n g  t e r m u a t  j u g a  

a k a n  m e n j a d i  b a h a n  d a l a m  p e l a p o r a n  k i n e r j a  P e r a n g k a t  D a e r a h  

s e l a m a  l i m a  t a h u n ,  s e h i n g g a  p e r l u  d i p e d o m a n i  o l e h  s e l u r u h 

a p a r a t u r  P e r a n g k a t  D a e r a h .

I n d i k a t o r  k i n e r j a  P e r a n g k a t  D a e r a h  y a n g  m e n g a c u  p a d a  

t u j u a n  d a n  s a s a r a n  R P J M D  s e c a r a  r i n c i  d a p a t  d i k e m u k a k a n  

p a d a  T a b e l  7 . 1  b e r i k u t  i n i .
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Tabel 7 .1

Ind ikator K inerja Perangkat Daerah yang  

M engacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Tahun 2 0 2 1 -2 0 2 6

No A spek/Fokus/ 

Bidang/Urusan/ 

Indikator Kinerja  

Pembangunan 

Daerah

Satuan

Kondisi

kinerja

pada

awal

periode

RPJMD

2020

Target RPJMD Kondisi

kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD

Sumber

Data2021 2022 2023 2024 2025

A. PEMBERDAYAAN  

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN  

ANAK

1 Indek Pembangunan 

Gender (IPG)

% 96,49 96,50 96,51 96,52 96,53 96,54 96,55 BPS

2 Indek Pemberdayaan 

Gender

an g k a 76,17 76,17 76,22 76,27 76,32 76,37 76,37 BPS

3 Rasio kekerasan 

terhadap anak

an g k a 1:8419 1:841

9

1:845

0

1:847

5

1:8500 1:852

5

1:855

0

DPPKBP3A

4 Rasio kekerasan 

terhadap perempuan

angka 1:10397 1:103

97

1:104

00

1:104

05

1:10407 1:1041

0

1:1041

0

DPPKBP3A

B. PEN GEND ALI AN  

PENDUDUK DAN 

KELUARGA  

BERENCANA

1 Laju P ertum buhan  

Penduduk  (LPP)

% 0,88 0,88 0,88 0,87 0,87 0,86 0,86 DPPKBP3A

DISPENDU

KCAPIL

2 Angka K elah iran Total 

(Total Fertility  

Rate/TFR)

% 1,89 1,88 1,87 1,86 1,85 1,84 1,84 DPPKBP3A

DISPEND

UKCAPIL,

DINKES

3 Angka ke lah iran  

rem aja  um u r 15-19 

ta h u n  (Age Spesifik

% 5,02 5,01 4,98 4,95 4,90 4,85 4,85 DPPKBP3

A,

DISPEND
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Fertility  Rate/ASFR) UKCAPIL,

DINKES

5 Rata-rata usia  kawin 

pertama perempuan

tahun NA 22 22 22 22 23 23 DPPKBP3

A

6 Nilai Sakip Perangkat 

Daerah

Angka 60,99 64 66 69 72 76 79 Inspek to r

at
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BAB V III  
PENUTUP

8 .1  PEDOMAN TRANSISI

M a s a  b e r l a k u  R e n c a n a  S t r a t e g i s  ( R e n s t r a )  P e r a n g k a t 

D a e r a h  K a b u p a t e n  S u k o h a i j o  T a h u n  2 0 2 1 - 2 0 2 6  a d a l a h 

s e l a m a  l i m a  t a h u n .  U n t u k  m e n j a g a  k e s i n a m b u n g a n  

p e m b a n g u n a n  s e r t a  m e n g i s i  k e k o s o n g a n  d o k u m e n 

p e r e n c a n a a n  p a d a  m a s a  t r a n s i s i ,  m a k a  R e n s t r a  T a h u n 

2 0 2 1 - 2 0 2 6  d a p a t  d i g u n a k a n  s e b a g a i  p e d o m a n  d a l a m 

p e n y u s u n a n  R e n j a  P e r a n g k a t  D a e r a h  t a h u n  2 0 2 1 ,  d e n g a n 

t e t a p  b e r p e d o m a n  p a d a  R P J P D  K a b u p a t e n  S u k o h a r j o .

8 . 2  KAIDAH PELAKSANAAN

B e b e r a p a  k a i d a h  p e l a k s a n a a n  R e n c a n a  S t r a t e g i s 

( R e n s t r a )  P e r a n g k a t  D a e r a h  t a h u n  2 0 2 1 - 2 0 2 6  y a n g  p e r l u 

d i a t u r  s e b a g a i  b e r i k u t :

1 .  S e k r e t a r i a t  d a n  b i d a n g - b i d a n g  p a d a  P e r a n g k a t  D a e r a h  

a g a r  m e n d u k u n g  p e n c a p a i a n  t a r g e t - t a r g e t  R e n s t r a  d a n  

m e l a k s a n a k a n  p r o g r a m  d a n  k e g i a t a n  y a n g  t e r c a n t u m  

R e n s t r a  d e n g a n  s e b a i k - b a i k n y a .

2 .  D i h a r a p k a n  s e l u r u h  a p a r a t u r  d i  S e k r e t a r i a t  d a n  

b i d a n g - b i d a n g  p a d a  P e r a n g k a t  D a e r a h  d a p a t  m e n j a l i n  

k o o r d i n a s i  d a n  k e r j a s a m a  y a n g  b a i k ,  s e h i n g g a  t u j u a n  

d a n  s a s a r a n  y a n g  t e l a h  d i t e t a p k a n  d a l a m  R e n s t r a  i n i 

d a p a t  t e r c a p a i .

3 .  R e n s t r a  P e r a n g k a t  D a e r a h  a k a n  d i j a b a r k a n  d a l a m  

R e n c a n a  K e i j a  ( R e n j a )  P e r a n g k a t  D a e r a h  y a n g  

m e r u p a k a n  d o k u m e n  p e r e n c a n a a n  t a h u n a n  d a l a m  

k u r u n  w a k t u  l i m a  t a h u n .  U n t u k  m e n j a g a  k o n s i s t e n s i  

d a n  k e s e l a r a s a n  k e b i j a k a n ,  p r o g r a m  d a n  k e g i a t a n , 

m a k a  P e n y u s u n a n  R e n j a  P e r a n g k a t  D a e r a h  w a j i b  

b e r p e d o m a n  p a d a  R e n s t r a  P e r a n g k a t  D a e r a h .

4 .  D a l a m  r a n g k a  m e n i n g k a t k a n  e f e k t i v i t a s  d a n  e f i s i e n s i

Renstra DPPKBdan P3A Kab. Sukoharjo 2021-2026 198



p e n y e l e n g g a r a a n  p e m e r i n t a h a n  d a n  p e m b a n g u n a n 

s e r t a  m e m a s t i k a n  p e n c a p a i a n  t a r g e t - t a r g e t  R e n s t r a 

P e r a n g k a t  D a e r a h ,  m a k a  p e r l u  d i l a k u k a n

p e n g e n d a l i a n  d a n  e v a l u a s i  t e r h a d a p  k e b i j a k a n , 

p e l a k s a n a a n  d a n  h a s i l  p r o g r a m  d a n  k e g i a t a n  R e n s t r a 

s e c a r a  b e r k a l a .

5 .  A p a b i l a  t e r j a d i  p e m b a h a n  k e b i j a k a n  p e m b a n g u n a n  d i 

t i n g k a t  n a s i o n a l  d a n  a t a u  d a e r a h ,  m a k a  d a p a t 

d i l a k u k a n  p e r u b a h a n  R e n s t r a  P e r a n g k a t  D a e r a h  

s e s u a i  d e n g a n  k a i d a h  d a n  k e t e n t u a n  p e r u n d a n g - 

u n d a n g a n  y a n g  b e r l a k u .

D e m i k i a n  p e n y u s u n a n  R e n c a n a  S t r a t e g i s  ( R e n s t r a )  D i n a s 

P e n g e n d a l i a n  P e n d u d u k  D a n  K e l u a r g a  B e r e n c a n a  d a n 

P e m b e r d a y a a n  P e r e m p u a n  D a n  P e r l i n d u n g a n  A n a k  

K a b u p a t e n  S u k o h a r j o  T a h u n  2 0 2 1 - 2 0 2 6 ,  a g a r  d a p a t 

d i g u n a k a n  s e b a g a i  a c u a n  d a l a m  s e t i a p  p e r e n c a n a a n 

t a h u n a n  d a n  m a m p u  m e m b e r i k a n  m a n f a a t  b a g i 

m a s y a r a k a t  S u k o h a r j o  k e d e p a n n y a ,  s e m o g a  T u h a n  Y a n g 

M a h a  E s a  s e l a l u  m e m b e r i  p e n t u n j u k  d a n  b i m b i n g a n  

k e p a d a  k i t a  s e m u a ,  A a m i i n .
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