
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku                                                                                                             ii

KATAPENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 Perwakilan BKKBN provinsi Maluku 
dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Perwakilan BKKBN provinsi Maluku merupakan upaya untuk 
melaksanakan Instruksi PresidenNo. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah. Acuan yang dipakai merujuk kepada Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara 
Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 
2014. 

LAKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku tahun 2019 merupakan 
gambaran hasil pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN 
Provinsi Maluku dalam rangka mewujudkan “Lembaga yang handal dan 
dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga 
Berkualitas”, dimana pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga 
berkualitas ditandai dengan menurunnya Total Fertility Rate (TFR)menjadi 2,1 
dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1 pada tahun 2035, serta keluarga berkualitas 
ditandai dengan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan 
bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, 
berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepadaTuhan 
Yang Maha Esa. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi 
Pemerintah yang dalam implementasinya dijabarkan dalam 9 agenda Prioritas 
(Nawacita)Pemerintah 2015-2019, dan BKKBN mendukung agenda Prioritas ke-
5 yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.  

Kepada seluruh jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku yang telah 
banyak menyumbangkan saran/pemikiran dan masukan dalam menyusun 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2019
ini, dan juga telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan Tugas 
dan Fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, kami 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.
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Laporan Akuntabilitas Kinerja ini belum sepenuhnya sempurna masih 
terdapat kekurangan, oleh karenanya kepada semua pihak/pengguna Laporan 
Akuntabilitas Kinerja ini, kami mengharapkan masukan/saran/koreksinya untuk 
diadakan penyempurnaan dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP) di tahun yang akan datang.

Ambon, 17 Januari 2020
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I K H T I S A R  E K S E K U T I F

Arah kebijakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga(KKBPK) mengacu pada upaya Agenda Prioritas 
Pembangunan Nasional (Nawacita) terutama Cita ke-3, yaitu ”Membangun 
Indonesia dari Pinggiran dengan MemperkuatDaerah-Daerah dan Desa dalam 
Kerangka Negara Kesatuan”, Cita ke-5 yaitu ”Meningkatkan Kualitas Hidup 
Manusia Dan Masyarakat Indonesia” serta cita ke-8 yaitu ”Melakukan Revolusi 
Karakter Bangsa”. Dalam upaya mewujudkan agenda prioritas tersebut BKKBN 
harus dapat melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 
yang tercermin pada Dimensi Pembangunan, dengan fokus penggarapanpada 
Dimensi Pembangunan Kesehatan, Pembangunan Indonesia dari Pinggiran serta 
Mental/Karakter (Revolusi Mental) untuk diintegrasikan ke dalam Program 
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan 
bahwa kewenangan dan urusan BKKBN tidak hanya terbatas pada masalah yang 
berkaitan dengan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional dan Keluarga 
Sejahtera namun juga menyangkut masalah Pembangunan Kependudukan. 
Undang-undang tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, 
Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Sekaitan dengan hal tersebut, 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang ditindaklanjuti dengan 
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja BKKBN telah dirubah menjadi Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian kemudian ditindaklanjuti dengan 
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas 
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja BKKBN, bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku mempunyai tugas 
pokok melaksanakan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan 
penyelenggaraan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tupoksi tersebut, 
kegiatan pada Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku harus mencerminkan upaya-
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upaya untuk mencapai indikator keberhasilan yang tertuang dalam Indikator 
Kinerja Utama (IKU atau Key Performance Indicators). Berbagai upaya konkrit 
dari Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dengan menetapkan tujuan, sasaran, 
kebijakan dan strategis pada tahun 2019 sebagai berikut:
Tujuan:
Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang
Sasaran:

1) Menurunnya angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-
49 tahun) 

2) Meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive 
prevalence rate / CPR) 

3) Presentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat 
putus pakai) kontrasepsi

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

5) Meningkatnya Kesertaan ber-KB Aktif (PA) MKJP
6) Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan (Aditional User)

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran  di atas Perwakilan BKKBN 
Provinsi Maluku memperoleh dukungan Anggaran. Anggaran untuk mendukung 
pelaksanaan Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional di Provinsi Maluku  T.A 2019 sebesar Rp. 38.066.629.000,-. Sedangkan 
besar Pagu pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.69.240.143.000,- .Jika 
dibandingkan antara Pagu anggaran tahun 2018 dengan 2019 mengalami 
penurunan sebesar Rp. 31.173.514.000,-  atau sebesar 45.02 %  dibanding tahun 
2018. Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku untuk Tahun 2019 memperoleh Pagu 
sebesar Rp. 38.066.629.000,-. Sampai dengan akhir Desember 2019 realisasi 
anggaran pada Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku  adalah sebesar Rp. 
35.818.291.239,-  atau sebesar 94.09% . Dengan target realisasi sesuai AJK  
100%, dan selisih antara target realisasi dan realisasi anggaran sampai dengan 
Desember 2019 sebesar 5.91%.

Selain dukungan anggaran  sebagaimana dijelaskan di atas di tahun 2019
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku mempunyai Indikator Kinerja yang harus 
dilaksanakan sebagai penjabaran pelaksanaan Program KKBPK di Provinsi 
sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel IE.1
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Tabel  Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2019

NO INDIKATOR KINERJA Target 2019

A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR per 

WUS (15-49 tahun)
3,15

2 Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern 
contraceptive prevalence rate /CPR)

43,28

3 Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan 
pemakaian (Tingkat Putus Pakai) kotrasepsi

24,60

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

16,30

5 Persentase Peserta KB Aktif MKJP 25,53
6 Jumlah peserta KB Aktif tambahan (Aditional User) 1.616

B. INDIKATOR KINERJA RENSTRA
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

7 Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga 
Berencana dan Pembangunan Keluarga di Seluruh 
Tingkatan Wilayah

Pengendalian Penduduk Provinsi
7 Jumlah cakupan sinkronisasi (penyelesaian kebijakan 

pembangunan daerah dengan kebijakan 
pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkat 
wilayah 

100% (11 kab/kota)

8 Persentasi Kab/kota yang mengimplementasikan 
kebijakan dan strategi pengendalian penduduk 
(Grand Design,profil/paremeter dan proyeksi 
penduduk)

100,00

9 Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis 
Dampak Kependudukan sebagai pendukung 
kebijakan pembangunan Berwawasan kependudukan 

46

10 Jumlah pembinaan implementasi pendidikan 
kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota 
(formal,non formal,informal)

3 model(terdiri dari 1 
formal. 1 non formal, 1

Informal)
11 Jumlah Bimbingan Teknis , monitoring dan Evaluasi 

bidang pengendalian penduduk
1

Keluarga Berencana dan Kesehatan Repruduksi Provinsi
12 Cakupan pembinaan kesertaan  ber-KB dan 

peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuasi 
dengan standarisasi pelayanan KB di seluruh tingkat 
wilayah 

100.00

13 Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP 2,559
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14 Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di daerah 
Tertinggal ,perbatasan dan kepulauan terluar (DTPK), 
wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus 

3 frek/th/kab

15 Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh 
tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan 
standarisasi pelayanan 

85,00

16 Presentasi Faskes yang melakukan promosi dan 
konseling kesehatan dan hak hak Reproduksi di 
provinsi dan kab/kota 

85,00

17 Jumlah Pembinaan,monitoring,Evaluasi dan fasilitasi 
kegiatan Bidang KBKR di kabupaten dan kota 

1

Ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga provinsi
18 Pembinaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan 

keluarga di seluruh tingkat wilayah 
1 provinsi dan 11

Kab/kota
19 Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi 

kebijakan  keluarga sejahtera dan pemberdayaan 
keluarga (Pembangunan keluarga) di seluruh tingkat 
wilayah 

1 provinsi dan 11
Kab/kota

20 Persentase kabupaten/kota yang mengambangkan
kegiatan BKB Holistic integrative

100,00

21 Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan 
pembinaan genre (PIK-RA/M dan BKR)

100,00

22 Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan 
pembinaan BKL 

100,00

23 Persentase kabupaten/Kota yang melaksanakan 
pembinaan PEK dan pembentukan kelompok  UPPKS

100,00

24 Jumlah pembinaan,monitoring,evaluasi dan fasilitasi 
kegiatan Bidang KSPK

1

Advokasi, penggerakan dan informasi provinsi
25 Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat di 

seluruh tingkat wilayah yang mendapat pembinaan 
Advokasi dan KIE program KKBPK 

80,00

26 Jumlah pembinaan dan evaluasi kebijakan,strategi 
dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK 

1

27 Jumlah penayangan informasi KKBPK melalui 
berbagai media cetak dan elektronik,media luar ruang 
dan seni dan  budaya/tradisonal 

5 media

28 Jumlah pembinaan mekanisme operasional dalam 
penguatan pelayanan dasar masyarakat

11

29 Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan 
pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB 
diseluruh tingkatan KKB diselutuh tingkatan wilayah

1 provinsi dan 11
Kab/kota

30 Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja 100,00

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku                                                                                                             viii

dalam implementasi program KKB
31 Pengelolaan data dan informasi program 

KKBPK di provinsi
2

32 Jumlah pengelolaan data dan informasi program 
KKBPK di provinsi

1

Program dukungan menajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
8 Terselenggarakanya Dukungan Manajemen dalam 

pengelolaan program kependudukan ,KB,dan 
pembangunan keluarga (KKBPK) di provinsi 

Dukungan kegiatan manajemen/secretariat provinsi
33 Dukungan manajemen di provinsi (termasuk gaji/001 

dan pemeliharaan rutin/002) 
13 bulan 1 provinsi

34 Presentasi ketepatan pembayaran gaji dan uang 
makan pegawai (perwakilan BKKBN provinsi)

100,00

35 Jumlah penyelenggaraan operasional dan 
pemeliharaan perkantoran

12

36 Jumlah penyelenggaraan manajemen di provinsi 
(keuangan) dan BMN, perencanaan, pegawaian, umu, 
dan ortala) 

12

37 Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai standar 
Barang dan standar Kebutuhan (SBSK)

1000,00

Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
9 Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan 

lainnya di provinsi
V pengawasan provinsi 

38 Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan 
akuntabilitas aparatur di provinsi 

1

39 Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya 
dan penerapan ZI WBK

1

Program pelatihan, penelitian dan pengembangan serta kerjasama internasional
10 Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian, dan 

pengembangan di provinsi
VI pelatihan pembangunan provinsi
40 Jumlah SDM provinsi ( SDM aparatur dan tenaga 

fungsional, termasuk fungsional penyuluh keluarga 
Berencana –PLKB/PKB yang mendapatkan pembinaan 
dan pengembangan kapasitas 

105

41 Jumlah pembinaan dan pengembangan SDM (SDM 
Aparatur dan tenaga fungsional)

1

VII Penelitian dan pengembangan provinsi
42 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program 

KKBPK di provinsi yang di manfaatkan 
3 dokumen penelitian
(KKBPK dan RP JMN) /

Prov
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43 Jumlah hasil hasil penelitian dan pengembangan 
program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan

3

PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)
44 Pemenuhan ketersediaan alokon di faskes 253
45 Promosi dan konseling kesehatan Reproduksi melalui 

kelompok kegiatan
550

46 Keluarga yang memiliki Baduta terpapar 1000 HPK 25.530
47 Penguatan peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi 

Kespro dan gizi bagi  remaja  putrid sebagai calon ibu 
349

INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA
48 Presentase BMN yang telah di tetapkan  status 

penggunaanya 
100,00

49 Level maturitas penilaian mandiri Sistem 
pengendalian intern pemerintah (SPIP) 

3,0 (level 1-5)

50 Persentase kampong KB yang telah memiliki 
kelompok kerja (POKJA) kampong KB 

65,00

51 Jumlah akmpung KB percontohan Tingkat kabupaten 
dan kota 

11

52 Persentase kabupaten dan kota yang melaksanaan 
pembinaan PPKS secara Komprehensif di kecematan 

50,00

53 Persentase kepala keluarga  (KK) terdata dalam 
pendataan keluarga

100,00

54 Peraentase cakupan potensi faskes dan poktan yang 
teregister dalam database SIGA

50,00

55 Persentase peta kompetensi PNS 60,00
56 Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TUGAS 

yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi
3.(skala 1-5)

Demikian ringkasan eksekutif ini dibuat, Untuk mengukur keberhasilan 
pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku tahun 2019 
yang merupakan bagian dari rencana strategis Perwakilan BKKBN Provinsi 
Maluku sesuai Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku tahun 2015-2019.
Sekaitan dengan hal tersebut maka telah ditetapkan indikator kinerja sasaran 
strategis tahun 2015-2019 yang akan diuraikan dalam Bab – bab selanjutnya 
dalam LAKIP ini. Dan dapat menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan program 
KKBPK di Provinsi Maluku untuk masa yang akan datang demi terwujudnya visi ” 
menjadi lembaga yang handal dan terpercaya dalam mewujudkan penduduk 
tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus 
menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala 
bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan 
kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta 
memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi 
kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang 
kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas 
integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: 1) penduduk tidak hanya 
diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma 
penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam 
pembangunan, 2) ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek 
pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan 
hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam 
pembangunan.Hal ini menyangkut pembangunan sumber daya manusia yang 
berkualitas.

Kondisi kependudukan di Indonesia saat ini baik yang menyangkut 
kuantitas, kualitas, maupun persebarannya merupakan tantangan yang berat 
yang harus diatasi bagi tercapainya keberhasilan pembangunan bangsa 
Indonesia.Situasi dan kondisi kependudukan yang ada pada saat ini 
merupakan suatu fenomena yang memerlukan perhatian penanganan secara 
seksama, lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Upaya pengendalian 
pertumbuhan penduduk dilakukan melalui program kependudukan, keluarga 
berencana dan pembangunan keluarga dalam rangka mewujudkan norma 
keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, serta diharapkan juga dapat 
memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang 
ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran 
penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan. 
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Program Kependudukan, Keluarga Berencana  dan Pembangunan 
Keluarga (KKBPK) merupakan bagian dari pembangunan prioritas nasional 
dan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama guna 
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ditandai meningkatnya 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 
dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang. Pembangunan program KKBPK
ini diarahkan dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui 3 fokus 
prioritas, yaitu revitalisasi program keluarga berencana, penyerasian 
kebijakan pengendalian penduduk, dan peningkatan ketersediaan dan 
kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat 
waktu. Namun dalam pelaksanaannya BKKBN mendapatkan amanah untuk 
melaksanakan revitalisasi KB dan penyerasian kebijakan pengendalian 
penduduk.

 Tugas, Fungsi Dan Kewenangan BKKBN 
BKKBN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri 
yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan. Perwakilan BKKBN Provinsi 
Maluku, sesuai Perka 82 Tahun 2011, mempunyai tugas melaksanakan 
pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan 
keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 Perka 82 Tahun 2011, Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 
menyelenggarakan fungsi: 
1. Pembinaan, Pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional 

di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana 
dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan 
keluarga; 

2. Pembinaan, Pembimbingan dan fasilitasi Penetapan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan 
penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga 
sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 

3. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian 
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan 
reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 

4. Pelaksanaan advokasi komunikasi, informasi, dan edukasi penggerakan 
hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan 
informasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan 
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keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan 
pemberdayaan keluarga; 

5. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di 
bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana 
dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan 
keluarga; 

6. Pelaksanaan tugas administrasi umum;
7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku;
8. Pembinaan dan Fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Daerah Kabupaten/Kota;

 Penerima Manfaat
Sejalan dengan program dan kegiatan BKKBN, penerima manfaat terbagi 

ke dalam tiga kelompok, yaitu
1. Pemangku kepentingan yang terdiri dari jajaran pemerintah, pemerintah 

daerah, DPR dan DPRD, menerima manfaat berupa tersedianya data basis 
kependudukan dankeluarga berencana, parameter kependudukan, dan 
integrasi program yang salingmenguatkan;

2. Mitra kerja terdiri dari organisasi profesi, keagamaan, pendidikan, 
LembagaSwadaya dan Organisasi Masyarakat (LSOM), tokoh agama, 
tokoh masyarakat,tokoh adat, swasta, dan sebagainya, menerima manfaat 
berupa implementasipelaksanaan program dan kegiatan Keluarga 
Berencana; dan

3. Masyarakat menerima manfaat berupa perubahan sikap dan perilaku 
terhadapProgram KKBPK dan akses kualitas pelayanan Keluarga 
Berencana.

Peran pemangku kepentingan dan mitra kerja diperlukan dalam 
rangka mendukung keberhasilan program KKBPK. Dukungan dan komitmen 
dari pemangku kepentingan maupun partisipasi dari mitra kerja sangat 
penting bagi BKKBN untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada 
masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera dan menunjang peranan 
BKKBN dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk 
mendukung agenda prioritas pembangunan.
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Gambar : 1.1
Penerima Manfaat

 Kondisi Umum Organisasi Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi 
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku terdiri dari Kepala, Sekretariat, Bidang 
Pengendalian Kependudukan, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan 
Reproduksi, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Bidang 
Advokasi Penggerakan dan Informasi, dan Bidang Pelatihan dan 
Pengembangan. Tahun 2017 berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Nomor : 120/5935/53 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang Undang 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah PKB dialihkan yang tadinya 
sebagai Pegawai Pemerintah Daerah masuk menjadi bagian di ASN BKKBN. 
Adapun Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku adalah 
sebagai berikut :

1. Kepala 
2. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Perencanaan; 
b. Sub Bagian Umum dan Humas; 

Masyarakat/Keluarga 
Pra Sejahtera

Mitra Kerja :
Lembaga Donor
Lembaga Profesi

Tokoh Agama (TOGA)
Tokoh Masyarakat 

(TOMA)
Tokoh Adat (TODA)

Pemangku Kepentingan :
Pemerintah

Pemerintah Daerah
DPR

DPRD
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c. Sub Bagian Keuangan dan BMN; 
d. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum
e. Sub Bagian Administrasi Pengawasan 

3. Bidang Pengendalian Penduduk: 
a. Sub Bidang Penetapan Parameter Kependudukan; 
b. Sub Bidang Analisa Dampak Kependudukan; 
c. Sub Bidang Kerjasama Pendidikan Kependudukan

4. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari: 
a. Sub Bidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah 

danSwasta; 
b. Sub Bidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan 

Sasaran Khusus;
c. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi;

5. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari:
a. Sub Bidang Bina Keluarga Balita Anak dan Ketahanan Keluarga dan 

Lansia
b. Sub Bidang Bina Ketahanan Remaja
c. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

6. Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi
a. Sub Bidang Advokasi dan KIE
b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan
c. Sub Bidang Data dan Informasi

7. Bidang Pelatihan dan Pengembangan
a. Sub Bidang Tata Operasional
b. Sub Bidang Penyelenggara dan Evaluasi
c. Sub Bidang Program dan Kerjasama

8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
a. Widyaiswara
b. Pranata Komputer
c. Auditor 
d. PKB

Jumlah Pegawai di kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berjumlah 149 orang. Jumlah 
tersebut terdiri dari pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat 
Pengawas dan Fungsional, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2019

NO JABATAN JML Pangkat/Gol
IV III II I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
11.

Pejabat Tinggi Pratama
Pejabat Administrator
Pejabat Pengawas
Widyaiswara
Auditor
Arsiparis
Pranata Komputer
Staf
CPNS Staf
PKB
PLKB
CPNS PKB

0
5

20
2
1
-
1

14
6

90
8
2

0
5
-
-
-
-
-
-
-

24
-
-

-
0

20
2
1
-
1

10
6

64
-
-

-
-
-
-
-
-
-
4
-
2
8
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TOTAL 149 25 106 14

Gambar 1.3
Jumlah Pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

Menurut Jenis Kelamin

Laki-
Laki, 57

Perempuan,
92
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Gambar 1.4
Jumlah Pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

Menurut Jenis Jabatan

Gambar 1.5
Jumlah Pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

Menurut Umur

Fungsional, 
104

Struktural, 
45

< 26 
Tahun, 2

27 - 40 
Tahun, 32

41 - 55 
Tahun, 99

56 Tahun 
keatas, 16
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 Dasar Hukum 
Dasar hukum penyusunan Lakip Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 

Tahun 2019 adalah: 
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah; 
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2012; 
4. Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang kedudukan, tugas, 

fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga 
pemerintah non kementerian 

5. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian 
kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviuw atas laporan kinerja 
instansi pemerintah; 

8. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82 Tahun 2011 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
Provinsi; 

9. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92 Tahun 2011 tentang Balai Pendidikan 
dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga berencana; 

10. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 199/PER/B1/2016 tentang Rencana 
Strategis BKKBN Tahun 2015-2019. 

B. ASPEK STRATEGIS
 Kekuatan dan Peluang
1. Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Undang-
undangnomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta visi 
misi BKKBN 2015-2019 dalam rangka mewujudkan nawacita khususnya 
cita ke 3 “membangunIndonesia dari pinggiran dengan memperkuat 
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daerah-daerah dan desa dalamnegara kesatuan” dan cita ke 5 
“membangun kualitas hidup manusia Indonesia,BKKBN mempunyai 
tujuan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,21 
pada tahun 2019. 

2. Pemberian DAK sub bidang KB kepada kabupaten dan kota untuk 
mendukungtercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, 
Keluarga Berencan dan Pembangunan Keluarga.

3. Pengalih kelolaan PKB dan PLKB.

C. Permasalahan
Pelaksanaan Program KKBPK di Provinsi Maluku yang merupakan  

provinsi kepulauan yang luas daratannya hanya kurang lebih 6 persen dan 
sisanya adalah perairan sudah tentunya memiliki permasalahan. Selain 
kondisi geografis yang memerlukan biaya transportasi relatif  tinggi, 
hambatan lainnya adalah terbatasnya tenaga, sarana dan prasarana serta 
biaya pelayanan yang tinggi. Dengan kondisi geografis seperti itu maka 
penanganan program Kependudukan dan KB perlu strategi yang berskala 
lokal melalui pendekatan pembangunan KKBPK berbasis gugus pulau di 
maluku dengan berpedoman pada strategi dan kebijakan nasional. Terkait hal 
tersebut maka permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan program 
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di provinsi 
Maluku antara lain :

a. Permasalahan Program  : 
1. Tingginya angka kelahiran atau TFR (Total Fertility Rate) di yang 

disebabkan oleh beberapa hal antara lain :
- Nilai jumlah anak ideal tinggi
- Masih menganut system marga/ patrilineal 
- CPR yang rendah
- MKJP rendah
- Rasio penyebaran PKB/PLKB yang tidak merata

2. Angka pemakaian kontrasepsi atau CPR (Contraceptive Prevalence Rate) 
yang masih di bawah standar nasional.

3. Rendahnya Kesertaan MKJP yang disebabkan beberapa hal seperti :
- Belum seluruh Provider terlatih memiliki kompetensi itu dibuktikan 

dengan tidak dimilikinya sertifikat kompetensi (syarat memiliki 
sertifikat kompetensi sudah melayani 5 akseptor)

- Distribusi Provider tidak merata (menumpuk di kota)
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- Keterbatasan Alkon khususnya implan
4. Tingginya Unmet Need
5. Rendahnya Partisipasi keluarga dalam poktan catur bina

b. Dari sisi dukungan penganggaran Program KKBPK di Kabupaten dan Kota
1. Masih rendahnya cakupan laporan DAK Sub Bidang KB Kabupaten/Kota 

melalui aplikasi MORENA ( OPD-KB Kabupaten/Kota masih ada yang 
terlambat menginput laporan sesuai jadwal yang ditetapkan)

2. Rendahnya dukungan APBD terhadap Program KKBPK

c. Kelembagaan Pemrintah Daerah urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan 
KB yang bervariasi dan digabung dengan urusan lainnya. Dari 11 
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku baru 6 Kabupaten yang kelembagaannya 
utuh ( Ambon, Maluku Tengah, Buru, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, 
Seram Bagian Timur), sedangkan 5 Kabupaten/Kota lainnya masi digabung 
dengan urusan lain (Seram Bagian Barat, Buru Selatan, Tual, Kepulauan 
Tanimbar, Maluku Barat Daya)

d. Dari Sisi Sumber Daya Manusia
1. Jumlah PKB/PLKB sampai bulan Desember 2019 sebanyak 100 Orang. 

Dari Jumlah tersebut 98 orang telah mengikuti pelaksanaan sertifikasi, 
namun berdasarkan hasil sertifikasi masih ada sebanyak 88 orang 
PKB/PLKB berada pada kategori tindak lanjut pengembangan sehingga 
memerlukan intervensi pelatihan selanjutnya.

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 
mulai September 2018 s.d saat ini masih belum ada pejabat definitive 
sehingga untuk urusan SK terkait Pensiun, Kenaikan Pangkat yang 
seharusnya bisa dilakukan di Provinsi harus diproses di Tk.Pusat sehingga 
waktu penyelesaian lebih lama.

e. Dari Pengelolaan Anggran (Pengadaan Barang/Jasa)
Pengadaan barang dan jasa berupa pemenuhan ketersediaan Alat dan Obat 
Kontrasepsi (Alokon) berupa Implan baru muncul di E-Katalog di bulan 
November 2019 sehingga pengadaan baru terealisasi di akhir tahun 
anggaran.
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BAB II
PERENCANAAN DAN 

PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
ditetapkan bahwa pimpinan Kementerian/Lembaga menentukan Rencana 
Strategis (Renstra) K/L setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 
Tahun 2015-2019 disusun mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan 
Peraturan Kepala BKKBN No. 212/PER/B1/ 2015 tentang Rencana Strategis 
BKKBN Tahun 2015-2019 untuk pembangunan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana. Renstra ini sudah meliputi perencanaan program dan kegiatan 
strategis, dan perencanaan pendanaan berdasarkan sistem Perencanaan 
Anggaran Berbasis Kinerja (PBK) serta telah mengacu kepada Kerangka 
Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Penganggaran Terpadu (Unified 
Budgeting).

Sebagai pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Mengacu pada 
Renstra Perwakilan BKKIBN Provinsi Maluku Tahun 2015-2019 (yang dapat 
di unduh di Website maluku.bkkbn.go.id.

Gambar : 2.1
Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Pada Web Perwakilan BKKBN 

Provinsi Maluku
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Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku memuat beberapa hal 
sebagai berikut:

1. Rencana Strategis 2015-2019
Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, 

serta penentuan strategi/cara pencapaian tujuan (kebijakan, program dan 
kegiatan). Perumusan Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 
mencakup visi, misi, tujuan serta cara pencapaian tujuan, yang secara 
ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Visi 
Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan dan 
bersifat praktis, realistis untuk dicapai, memberikan tantangan serta 
menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BKKBN untuk 
mewujudkannya. 

Visi tersebut merupakan salah satu dari prioritas pembangunan nasional 
yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga 
berkualitas yang ditandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR) 
menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) =1 serta keluarga 
berkualitas yang ditandai dengan adanya perkawinan yang sah dan 
bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah anak 
yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi 
Misi merupakan jalan untuk mencapai Visi.Misi BKKBN adalah 
1).Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan, 2) 
Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, 3) 
Memfasilitasi Pembangunan Keluarga, 4) Membangun dan menerapkan 
Budaya Kerja organisasi secara konsisten, 5) Mengembangkan jejaring 
kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga.

MENJADI LEMBAGA YANG HANDAL DAN DIPERCAYA DALAM 
MEWUJUDKAN PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG DAN 

KELUARGA BERKUALITAS
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c. Tujuan 
Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan dan 
menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode Renstra.
Tujuan yang harus dicapai oleh BKKBN yaitu: 
1) Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas di 

wilayah Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
2) Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun 

Non MKJP di wilayah Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
3) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan 

Kesehatan Reproduksi di wilayah Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
4) Penguatan tata kelola, penelitian dan pengembangan bidang Keluarga 

Berencana di wilayah Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku.

d. Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang 
dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun 
waktu lebih pendek dari tujuan.Sebagaimana tujuan, sasaran strategis 
merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran 
strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, 
dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis BKKBN untuk tahun 2015-
2019 adalah sebagai berikut:
1) Menurunnya angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-

49 tahun) 
2) Meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive 

prevalence rate / CPR) 
Sejak pemerintah melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) pada 
awal tahun 1970-an, angka kelahiran mengalami penurunan yang sangat 
berarti.Keberhasilan inisalah satunya didukung oleh keberhasilan 
peningkatan pemakaian alat dan obatkontrasepsi.Pemakaian kontrasepsi 
merupakan salah satu faktor antara (proximatedeterminant) fertilitas 
yang secara langsung mempengaruhi fertilitas dan dipengaruhioleh 
berbagai faktor seperti kondisi demografi, sosial, ekonomi, hukum, politik 
danlingkungan.Informasi mengenai tingkat pemakaian kontrasepsi 
penting untukmengukur keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga 
Berencana danPembangunan Keluarga.Melalui sasaran strategis ini, 
BKKBN berupayameningkatkan pemakaian kontrasepsi modern guna 
mengendalikan angka kelahiran.
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3) Menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet 
need) 
Unmet need merupakan kebutuhan pelayanan KB yang tidak 
terpenuhi.Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi didefinisikan 
sebagai persentase wanita kawinyang tidak ingin punya anak lagi atau 
ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapitidak memakai alat/cara 
kontrasepsi. Bagi BKKBN, estimasi ukuran dan komposisidari populasi
wanita yang kebutuhan kontrasepsinya tidak terpenuhi berguna 
untukmenilai sejauh mana Program Kependudukan, Keluarga Berencana 
dan PembangunanKeluarga telah dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Melalui sasaran strategis ini, Perwakilan BKKBN Provinsi 
Maluku bertekad menurunkan angka unmet need.

4) Meningkatnya Kesertaan ber_KB Aktif (PA) MKJP
5) Menurunnya putus pakai Pengguna Alat Obat Kontrasepsi (DO)
6) Meningkatnya Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang 

efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi hasil maka dilakukan 
penetapan Rencana Kinerja Tahunan(RKT) Perwakilan BKKBN Provinsi 
Maluku. RKT merupakan penjabaran atas Renstra sehingga seluruh
pelaksanaan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dapat lebih terarah dan 
fokus terhadap pencapaian Renstra.Rencana Kinerja Perwakilan BKKBN 
Provinsi Maluku Tahun 2019 ditunjukkan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Matriks Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2019

No.
PROGRAM/ 
KEGIATAN 
PRIORITAS

SASARAN PROGRAM 
(OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN 
(OUTPUT)

INDIKATOR
BASELINE 
TARGET

2014
RENCANA 2019

18 Pengelolaan 
program 
Kependudukan, 
Keluarga 
Berencana, 
dan 
Pembangunan 

Terlaksananya 
Program 
Kependudukan, 
Keluarga 
Berencana dan 
Pembangunan 
Keluarga 

18.1 Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan 
pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian 
kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah

Provinsi Provinsi 9
Kab/Kota (85% 

dari jumlah 
kab/Kota)
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Keluarga 
Provinsi

diseluruh 
tingkatan 
wilayah

18.11 Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan 
dan strategi pengendalian penduduk yang 
dilaksanakan ditingkat Provinsi dan 
Kabupaten/Kota

4 kali 
setahun

4 kali setahun 

1811 Pelaksanaan sosialisasi dan 
diseminasi kebijakan dan strategi 
pengendalian penduduk tingkat 
Provinsi dan Kabupaten/Kota
a Inventarisasi kebijakan 

pembangunan berwawasan 
Kependudukan Tk. Prov, Kab/Kota

1 1

b Sosialisasi dan Desiminasi 
Kebijakan dan Strategi
Pengendalian Penduduk Tk 
Provinsi/Tk. Kab dan kota

1 1

c Penyusunan analisis parameter 
dan profil penduduk kewilayahan

1 1

d Desiminasi data parameter 
kependudukan dan profil 
penduduk kewilayahan kepada 
stakeholders/mitra sektor prioritas 

1 1

18.12 Jumlah kegiatan penyerasian kebijakan 
pengendalian penduduk dengan lintas sektor di 
tingkat Provinsi dan Kab/Kota

3 kali 
setahun

3 kali setahun

1812 Pemaduan kebijakan pengendalian 
penduduk
a Forum/pertemuan Koalisi 

Kependudukan Kab/Kota
1 1

b Inventarisasi kebijakan 
pembangunan berwawasan 
kependudukan tk Provinsi dan 
kabupaten dan kota

1 1

c Advokasi dan Sosialisasi hasil 
penyerasian  kebijakan 
pembangunan sektor dengan 
pembangunan KKB tk Provinsi 
dan kabupaten dan kota

1 1

18.13 Jumlah sosialisasi kebijakan dampak 
kependudukan dan pengembangan model 
solusi strategik dampak kependudukan

3 kali 
setahun

3 kali setahun

1813 Pelaksanaan sosialisasi kebijakan 
dampak kependudukan dan 
pengembangan model solusi strategik 
dampak kependudukan
a Pengembangan model solusi 

strategik dampak kependudukan 
kewilayahan

1 1

b Sosialisasi kebijakan dampak 
kependudukan yang disesuaikan 
dengan kondisi wilayah

1 1

c Pengembangan kebijakan analisis 
dampak kependudukan dan model 
solusi strategik analisis dampak 
kependudukan

1 1

18.14 Peningkatan kerjasama pendidikan 
kependudukan

3 kali 
setahun

3 kali setahun

1814 Peningkatan kerjasama pendidikan 
kependudukan
a Penggandaan/ pengembangan/ 

adaptasi/ penggandaan Modul 
pendidikan kependudukan

1 1

b Forum kerjasama/Koordinasi lintas 
sektor terkait/ mitra kerja/ 
stakeholder kerjasama pendidikan 
kependudukan

1 1
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c Diseminasi Pendidikan 
Kependudukan kepada khalayak 
antara lain melalui lomba 
penulisan, pidato, dan lain-lain

1 1

18.2 Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan 
kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi 
pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah

- Provinsi (100% 
dari jumlah 
kab/Kota)

18.21 Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan desiminasi 
kebijakan, strategi operasional dan materi 
informasi tentang akses dan peningkatan 
kualitas pembinaan kesertaan ber-KB yang 
sesuai dengan standarisasi pelayanan KB

7 kali 7 kali 

1821 Sosialisasi dan desiminasi kebijakan, 
strategi operasional dan materi 
informasi tentang akses dan 
peningkatan kualitas pembinaan 
kesertaan ber-KB
a Sosialisasi Surveilan Pasca 

Pelayanan (SPP) Tk. Kab/Kota
1 1

b Sosialisasi peningkatan kualitas 
penggerakan pelayanan KB era 
JKN - SJSN Kesehatan 

1 1

c Sosialisasi dan desiminasi  akses 
dan kualitas Pembinaan kesertaan 
KB  jalur Galciltas, wilayah khusus 
(termasuk kepulauan dan kumuh 
miskin perkotaan) dan sasaran 
khusus

1 1

d Pembinaan kelestarian peserta KB 
dengan mitra kerja 

1 1

e Pengembangan dan sosialisasi 
model pelayanan KB jalur Swasta 
(ke Bidan Praktek Mandiri, Klinik 
KB Perusahaan dan RS Swasta)

1 1

f Peningkatan sosialisasi kesertaan 
MKJP (Jalur pemerintah dan 
swasta) Tk. Kab/Kota

1 1

g Pengembangan kebijakan, strategi 
dan materi promosi dan konseling 
Kesehatan dan hak-hak 
Reproduksi sesuai kondisi wilayah

1 1

18.22 Jumlah penggerakan pelayanan KB (PB MKJP), 
pelayanan ganti cara (PA MKJP), pelayanan 
komplikasi berat, Pencabutan Implant dan 
Kegagalan yang ditindaklanjuti 

PB MKJP 
(15.628)

Ganti Cara 
(764)

Komplikasi 
berat (54)

Pencabutan 
implant dan 
kegagalan 

(4.431)

PB MKJP (7.943)
Ganti Cara (3.270)
Komplikasi berat 

(31)
Pencabutan 
implant dan 

kegagalan (4.675)

1822 Penggerakan pelayanan KB Baru 
MKJP (PB) 

15628 8390

a MOP 225 168

b MOW 630 445

c IUD 2984 1905

d IMPLANT 11789 5872

1823 Penggerakan pelayanan KB ganti cara 764 4396
a MOP 4 147
b MOW 8 115

c IUD 72 200

d IMPLANT 680 3934
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1824 Pelayanan komplikasi berat 54 35
a IUD 18 11

b MOP 1 1

c MOW 4 5

d Implant 31 18
1825 Pelayanan Pencabutan Implant dan 

Kegagalan 
4431 4913

a Pelayanan pencabutan implant 4411 4888
b Pelayanan ayoman kegagalan 20 25

18.26 Jumlah penggerakan pelayanan KB di wilayan 
Khusus dan Galciltas

2 
Frek/Tahun

3 Frek/Tahun

1826 Pelayanan KB mobile di wilayah 
khusus dan galciltas
a Penyusunan peta kerja dan 

strategi pelayanan KB di 
wilayah dan sasaran khusus

1 1

b Koordinasi pelayanan KB 
Mobile di wilayah dan sasaran 
khusus dengan mitra terkait

2 2

c Pelayanan KB mobile di 
wilayah dan sasaran khusus 
dengan mitra terkait

2 Frek/Tahun 3 Frek/Tahun

d Evaluasi penggarapan KB di 
wilayah dan sasaran khusus

1 1

e Peningkatan kemitraan dalam 
penggarapan KB dan KR di 
Wilayah dan Sasaran Khusus

2 2

f Monev pembinaan kesertaan 
KB dan KR di wilayah dan 
sasaran khusus tk Kabupaten

1 1

18.27 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh 
tingkatan wilayah) yang memberikan pelayanan 
KB dan KR sesuai dengan standarisasi 
pelayanan 

24,8% (dari 
total asumsi 
faskes yang 
bekerjasama 

dengan 
SJSN 

Kesehatan/2
87)  

85%

1827 Faskes KB (pemerintah dan swasta) 
yang memberikan pelayanan KB 
sesuai dengan SOP dan kesehatan 
reproduksi
a Sosialisasi Kebijakan 

peningkatan kualitas pelayanan 
MKJP di Klinik KB yang 
bekerjasama dengan SJSN 
Kesehatan

1 1

b Penguatan jejaring pelayanan 
MKJP jalur pemerintah dan 
swasta di Tk. Kab/Kota

3 kali/thn 3 kali/thn

c Penggerakan klinik Yan KB 
(Faskes) melalui petugas 
lapangan

24,8% (dari 
total asumsi 
faskes yang 
bekerjasama 

dengan 
SJSN 

Kesehatan/   
)  

85%

d Peningkatan pencapaian 
akseptor baru khususnya MKJP 
KB pasca persalinan, pasca 
keguguran melalui KB era JKN-
SJSN Kesehatan

1 1

e Refreshing bagi dokter yang 
telah mengikuti TOT IUD implant 

1 1
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f Refreshing bagi bidan yang telah 
mengikuti TOT IUD implant

1 1

g Pelatihan Kualifikasi CTU bagi 
provider (tim/ 2 orang)

1 1

18.28 Persentase Faskes yang melakukan promosi 
dan konseling Kesehatan dan hak-hak 
Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota

8%  (dari 
total asumsi 
faskes yang 
bekerjasama 

dengan 
SJSN

Kesehatan/2
87) 

85%

1828 Peningkatan promosi Kesehatan 
dan hak-hak Reproduksi di 
Provinsi dan Kab/Kota
a Pengembangan Life Cycle 

Kesehatan Reproduksi di 
Faskes KB

1 1

b Promosi dan sosialisasi 
peningkatan kesertaan Faskes 
KB dalam Kesehatan 
Reproduksi serta pemahaman 
masyarakat terhadap hak-hak 
reproduksi

1 1

c Sosialisasi dan 
penyebarluasan informasi 
Kesehatan dan hak-hak 
reproduksi bagi faskes

1 1

18.29 Jumlah Provinsi yang mengembangkan 
manajemen pelayanan KB dan Kesehatan 
Reproduksi, melalui penguatan pelayanan 
MUYAN kecamatan, dan jaminan ketersediaan 
Alokon dan sarana-prasarana KB

1 Prov 1 Prov

1829 Pengembangan manajemen 
pelayanan KB dan Kesehatan 
Reproduksi, melalui penguatan 
pelayanan MUYAN kecamatan, 
dan jaminan ketersediaan Alokon 
dan sarana-prasarana KB
a Pelaksanaan kegiatan KB 

Kencana
1 Prov 1 Prov

b Pemetaan jaminan 
ketersediaan Alokon era JKN

1 1

c Pemetaan jaminan 
ketersediaan Sarana dan 
Prasarana Faskes dalam 
Pelayanan KB

1 1

d Monitoring ketersediaan 
Alokon dan Sarpras Pelayanan 
KB di Seluruh tingkatan 
wilayah

1 dan 11 
Kab/Kota

1 dan 11 Kab/Kota

18 Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan 
Keluarga diseluruh tingkatan wilayah 

Prov dan 11 
Kab/Kota

Prov dan 11 
Kab/Kota

18.31 Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan 
diseminasi kebijakan  Keluarga Sejahtera 
dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh 
tingkatan wilayah

4 kali 4 kali

1831 Sosialisasi dan diseminasi 
kebijakan  Keluarga Sejahtera dan 
Pemberdayaan Keluarga 
diseluruh tingkatan wilayah
a Sosialisasi Kebijakan strategi 

pembinaan Ketahanan 
Keluarga (BKB, BKR, BKL, 
dan PEK/UPPKS) Tk. Prov 
dan Kab/Kota

1 kali 1 kali
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b Sosialisasi materi dan 
informasi pembinaan 
Ketahanan Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, dan PEK/UPPKS) 
Tk. Prov dan Kab/Kota

4 kali 4 kali 

c Penyusunan peta kerja KSPK 
kewilayahan

1 1

d Fasilitasi dan pemetaan 
penyediaan dukungan 
pembinaan Ketahanan 
Keluarga Tk. Kab/Kota

1 1

e Pengembangan Kebijakan 
pelaksanaan kegiatan serta 
materi dan informasi 
pembinaan Ketahanan 
Keluarga (BKB, BKR, BKL, 
dan PEK/UPPKS) yang sesuai 
dengan kondisi kewilayahan

4 4

18.32 Jumlah Fasilitasi Kegiatan dan 
pembentukan PPKS diseluruh tingkatan 
wilayah

2 PPKS dari 
jumlah 

Kab/Kota 
(11)

11 kab/kota

1832 Fasilitasi Kegiatan dan 
pembentukan PPKS diseluruh 
tingkatan wilayah
a Dukungan kegiatan PPKS 

Provinsi
12 bulan 12 bulan

b Sosialisasi PPKS diseluruh 
tingkatan wilayah

2 2

c Pengembangan materi dan 
media KIE PPKS untuk 
disebarluaskan keseluruh 
tingkatan wilayah

1 1

d Fasilitasi pembentukan PPKS 
tingkat kecamatan (minimal 1 
disetiap kabupaten)

11 Kab/Kota 11 Kab/Kota

e Peningkatan kapasitas SDM 
Pengelola PPKS diseluruh 
tingkatan wilayah

1 1

f Dukungan pengembangan dan 
pembinaan pengelolaan PPKS 
sebagai salah satu kegiatan 
utama di Balai Penyuluhan

12 12

18.33 Jumlah provinsi yang melaksanakan BKB 
Holistic Integrative 

1 1

1833 Fasilitasi Penguatan dan 
pembinaan BKB Holistic 
Integrative 
a Sosialisasi BKB HI 1 paket per 

Prov
1 paket per Prov

b Fasilitasi pembentukan dan 
pengembangan kelompok BKB 
HI

1 paket per 
Prov

1 paket per Prov

c Dukungan sarana dan 
prasarana kelompok BKB HI

1 paket per 
Prov

1 paket per Prov

d. Dukungan operasional 
pembinaan kelompok BKB HI

35 kel BKB 
HI 

56 (12 bln)

e. Capacity Building bagi 
pengelola, kader BKB dan 
PLKB

1 paket per 
Prov

1 paket per Prov

f. Dukungan pendampingan 
kelompok BKB HI

12 bulan/klp 12 bulan/klp

g. Monitoring dan Evaluasi 
kelompok BKB HI

1 kali per 
Kab/kota

1 kali per Kab/kota

18.34 Jumlah provinsi yang melaksanakan 
Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR) di 
Provinsi (Jumlah Penguatan GenRe di 
seluruh tingkatan wilayah) 

1 1

1834 Pembentukan dan Pembinaan  
PIK R/M di Provinsi
a Sosialisasi dan Promosi 

GenRe melalui PIK R/M 
1 paket per 

Prov
1 paket per Prov
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b Rakornis pembentukan dan 
pengembangan kelompok PIK 
R/M

1 kali per 
kab/kota

1 kali per kab/kota

c Fasilitasi sarana dan 
prasarana PIK R/M

1 paket per 
Prov

1 paket per Prov

d Capacity Building bagi 
pengelola, Pendidik Sebaya 
dan Konselor Sebaya

1 paket per 
Prov

1 paket per Prov

e Dukungan pembinaan  PIK 
R/M

232 (Stat 
Rutin)

318

f Dukungan penggerakan PIK 
R/M

- 12 bulan/klp

1835 Pembentukan dan pembinaan 
kelompok BKR
a. Sosialisasi dan Promosi 

GenRe melalui BKR 
1 paket per Prov

b. Rakornis pembentukan dan 
pengembangan kelompok 
BKR

1 kali per 
kab/kota

1 kali per kab/kota

c. Fasilitasi sarana dan 
prasarana BKR

1 paket per 
Prov

1 paket per Prov

d. Capacity Building bagi Kader 
Kelompok BKR

1 paket per 
Prov

1 paket per Prov

e. Dukungan pembinaan  BKR 504 Klpk 
BKR 

709

f Dukungan penggerakan BKR - 12 bulan/klp

18.36 Jumlah kelompok BKL yang terbentuk dan 
mendapat pembinaan

536 Klpk 
BKL

858 Klpk BKL

1836 Pembentukan dan pembinaan 
kelompok BKL
a Sosialisasi Lansia Tangguh 1 2

b Dukungan pembinaan 
Kelompok BKL

536 Klpk 
BKL

858 Klpk BKL

c Pembentukan Kelompok BKL 1 Frek/Thn 1 Frek/Thn

d Pengembangan kapasitas 
SDM pengelola BKL

1 1

e Fasilitasi sarana dan 
prasarana Lansia Tangguh

1 paket per 
Prov

1 paket per Prov

f Evaluasi Pengembangan 
Lansia Tangguh

1 1

g. Dukungan fasilitasi 
pembentukan Kelompok BKL

- 1054

18.37 Jumlah kelompok UPPKS yang terbentuk 
dan mendapat pembinaan

375 Klpk 
UPPKS

549 Klpk UPPKS

1837 Pembentukan kelompok UPPKS 
dan pembinaan PEK
a Sosialisasi dan Promosi 

pemberdayaan ekonomi 
keluarga 

1 paket per 
Prov

1 kali per kab/kota

b Rakornis pembentukan dan 
pengembangan kelompok 
UPPKS

1 kali per 
kab/kota

1 kali per kab/kota

c Fasilitasi perolehan modal 
serta sarana/prasarana 
kelompok UPPKS pada sektor 
permodalan terkait

1 paket per Prov

d. Capacity Building bagi 
pengelola dan anggota 
kelompok UPPKS

1 paket per Prov

e. Dukungan pembinaan  
kelompok UPPKS

375Klpk 
UPPKS

604 Klpk UPPKS

f. Dukungan pembentukan 
kelompok UPPKS

- 55

g. Fasilitasi Master Plan 
Percepatan dan Perluasan 
Pengurangan Kemiskinan 
Indonesia (MP3KI) di 
kecamatan

5 Kec 5 Kec

h. Pendampingan Kelompok 
UPPKS 

1 Provinsi 1 Provinsi
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i. Monitoring, evaluasi dan 
pembinaan kelompok UPPKS

1 kali per 
Kab/kota

1 kali per Kab/kota

j. Koordinasi/fasilitasi dengan 
mitrakerja yang memiliki akses 
peningkatan kualitas  bagi Klpk 
UPPKS

1 2

18.4 Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat 
diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan 
Advokasi dan KIE program KKBPK

0% 80%

18.41 Jumlah Pembinaan dan sosialisasi 
kebijakan, strategi dan materi advokasi dan 
KIE pembangunan KKB

3 
kali/Thn/Pro

v

3 kali/Thn/Prov

1841 Pembinaan dan sosialisasi 
kebijakan, strategi dan materi 
advokasi dan KIE pembangunan 
KKB
a Pengembangan advokasi dan 

KIE "below the line" tentang 
keseluruhan program KKBPK 
(seluruh Bidang) di Tk. Prov 
dan Kab/Kota

1 1

b Pengembangan koordinasi 
kemitraan dengan media masa 
lokal Tk. Prov dan Kab/Kota

3 
kali/Thn/Prov

3 kali/Thn/Prov

c Sosialisasi  KIE MKJP di 
wilayah galciltas, wilayah 
khusus dan sasaran khusus

1 1

d Sosialisasi dan Intensifikasi 
Informasi/penyebaran -
Leaflet/booklet/poster/media 
advokasi below the line 
tentang seluruh Program (bagi 
FASYANKES)

3 3

18.42 Jumlah Penayangan informasi KKB melalui 
berbagai media cetak dan elektronik, media 
luar ruang dan seni dan budaya/tradisional

12 Frek 12 Frek

1842 Penayangan informasi KKB 
melalui berbagai media cetak dan 
elektronik, media luar ruang dan 
seni dan budaya/tradisional
a Pengembangan dan produksi 

media advokasi KIE KKB yang 
mencakup seluruh Bidang 
program (meliputi pesan inti, 
pesan pendukung, pesan janji, 
dan pesan aksi)

4 4

b Media Elektronik (TV 
daerah/Radio daerah)

2 Frek 2 Frek

c Media Masa Cetak (Surat 
Kabar/Majalah/Tabloid daerah)

12 Frek 12 Frek

d Pengembangan/pencetakan 
media lini bawah (below the 
line)

12 Frek 12 Frek

e Media Luar Ruang 
(Billboard/Spanduk)

2 Frek 2 Frek

f Pengembangan KIE berbasis 
komunitas (contoh: Radio 
komunitas, Komunitas 
pedagang pasar, komunitas 
petani dll)

12 Frek 12 Frek

18.43 Jumlah Advokasi dan KIE program KKBPK 
melalui mupen

1 Prov dan 
11 Kab/Kota

1 Prov dan 11 
Kab/Kota

1843 Pelaksanaan Advokasi dan KIE 
program KKBPK melalui mupen

a Pengembangan dan 
Reproduksi berbagai materi 
dan informasi KKB dalam 
operasional Mupen

1 Provinsi 1 Provinsi
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b Peningkatan penggerakan 
MUPEN sebagai sarana KIE 
peningkatan MKJP di Tk. Kab. 
Kota

1 Prov dan 
11 Kab/Kota

1 Prov dan 11 
Kab/Kota

c Fasilitasi peningkatan gerak 
Mupen Kab/Kota ke 
Kecamatan dan 
Desa/Kelurahan

1 Prov dan 
11 Kab/Kota

1 Prov dan 11 
Kab/Kota

18.5 Persentase petugas lini lapangan (PLKB/PKB) yang 
mendapat Dukungan Operasional program KKBPK

100% dari 
200 

PLKB/PKB

100

18.51 Jumlah Penggerakan Pembinaan KKB bagi 
mitra kerja di setiap tingkatan wilayah

1.177 
Desa/Kelura

han

1.177 
Desa/Kelurahan

1851 Dukungan Penggerakan 
Pembinaan KKB bagi mitra kerja 
di setiap tingkatan wilayah
a Dukungan penggerakan KKB 

Kab/Kota ke Kec
108 Kec 108 Kec x 12 frek

b Dukungan penggerakan KKB 
Kecamatan ke Desa/kelurahan

1.177 
Desa/Kelurah

an

1.177 
Desa/Kelurahan

x12 frek

c Penggerakan program KKBPK 
Tingkat RW/Dusun

1.737 
RW/Dusun

1.737 RW/Dusun x 
12 frek

d Pembinaan KKB bagi PLKB ke 
PPKBD/Sub PPKBD/Kader

Jumlah 
PLKB/PKB x 
4 Frekuensi

Jumlah PLKB/PKB 
x 12 Frekuensi

18.52 Jumlah Pembinaan mekanisme operasional
dalam penguatan pelayanan dasar 
masyarakat

1.177 
Desa/Kelura

han

1.177 
Desa/Kelurahan x 

2 Frek

1852 Pembinaan mekanisme 
operasional dalam penguatan 
pelayanan dasar masyarakat
a Rakor KKB tingkat Kecamatan 108 Kec 108 Kec x 12 frek

b Rakor KKB tingkat 
Desa/Kelurahan

1.053 
Desa/Kelurah

an

1.177  
Desa/Kelurahan x 2 

Frek

18.6 Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan 
pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB 
diseluruh tingkatan wilayah

1 prov dan 
11 kab/kota 

1 prov dan 11 
kab/kota 

18.61 Persentase kesertaan stakeholder dan mitra 
kerja dalam implementasi program KKBPK

35% 
sosialisasi 
program 
KKBPK 
prov.

100% kab/kota 

1861 Peningkatan kesertaan 
stakeholder dan mitra kerja dalam 
implementasi program KKBPK
a Peningkatan dukungan dan 

fasilitasi stakeholder dan mitra 
kerja tingkat Provinsi dan 
Kab/Kota dalam rangka 
penggerakkan operasional 
program KKBPK

5 mitra per 
prov

5 mitra sampai 
dengan kab/kota

b Sosialisasi penguatan program 
KKBPK meliputi kelembagaan,
program, sarana prasarana, 
dan SDM di Tk. Prov dan 
Kab/Kota

35% 
sosialisasi 

SPM 
kab/kota

100% sosialisasi 4 
urusan prov dan 

kab/kota

c Peningkatan kapasitas mitra 
kerja dalam melaksanakan 
program KKBPK sampai 
dengan Tk. Kab/Kota

1 kali per 
tahun

2 kali per tahun 
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d Pembentukan Jejaring 
kemitraan KKB 
(Bupati/Walikota dan DPRD)

35% 
sosialisasi 
program 

KKBPK prov.

100% kab/kota 

e Fasilitasi bagi lintas sektor 
pemerintah dan non 
pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi dan kab/kota 
yang mendapatkan tanda 
kehormatan dan penghargaan 

1 kali per 
tahun

1 kali per tahun

18.7 Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK  di 
Provinsi

4 jenis data 
dan 

informasi di 
setiap prov 
(keluarga, 
RR, MS, 
RPJMN)

4 jenis data dan 
informasi di setiap 

prov (keluarga, 
RR, MS, RPJMN)

18.71 Jumlah pengelolaan data dan informasi 
program KKBPK di provinsi

4 jenis data 
dan 

informasi di 
setiap prov 
(keluarga, 
RR, MS, 
RPJMN)

4 jenis data dan 
informasi di setiap 

prov (keluarga, 
RR, MS, RPJMN)

1871 Peningkatan pengelolaan data 
dan informasi program KKBPK di 
provinsi
a Pendataan keluarga (Orientasi 

kader pendata, oprs 
pendataan keluarga, 
sarasehan)

1 disetiap 
prov 

(pendataan 
keluarga)

1 disetiap prov 
(pendataan 
keluarga)

b Statistik rutin 2 di setiap 
prov (Dallap 
dan Pelkon)

2 di setiap prov 
(Dallap dan Pelkon)

c Updating data dan informasi 
program KKBPK

4 jenis data 
dan informasi 
di setiap prov 

(keluarga, 
RR, MS, 
RPJMN)

4 jenis data dan 
informasi di setiap 

prov (keluarga, RR, 
MS, RPJMN)

18.72 Jumlah sistem informasi kependudukan 
dan keluarga yang dimanfaatkan 

1 disetiap 
Kab/Kota 

(MDK)

1 disetiap 
Kab/Kota (MDK)

1872 Pengembangan, peningkatan 
kualitas dan pemanfaatan sistem 
informasi kependudukan dan 
keluarga

a Pengumpulan dan pengolahan 
data hasil pelayanan 
kontrasepsi dan pengendalian 
lapangan berbasis IT

1 disetiap 
prov (MDK)

1 disetiap prov 
(MDK)

b Updating data micro keluarga 
di Kab/Kota

1 disetiap 
Kab/Kota 

(MDK)

1 disetiap Kab/Kota 
(MDK)

c Analisis dan Evaluasi data 
hasil Pelayanan kontrasepsi 
dan Pengendalian Lapangan 
(bulanan)

1 1

d Analisis dan Evaluasi  data 
hasil Pendataan Keluarga 
(tahunan)

1 1

e Penyajian dan pemutakhiran 
data dan Informasi hasil 
Pelayanan kontrasepsi

1 1

f Penyajian dan pemutakhiran 
data dan Informasi 
Pengendalian Lapangan

1 1

g Penyajian dan pemutakhiran 
data dan Informasi Pendataan 
Keluarga

1 1
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h Pengembangan dan 
pendayagunaan Jejaring STIK 
KKB

1 1

i Inventarisasi Faskes 
pemerintah dan swasta yang 
melakukan pelayanan KB 
SJSN Kesehatan (fasilitasi 
registrasi Faskes/klinik KB 
yang melakukan pelayanan KB 
MKJP

1 1

j Up dating data base Faskes 
yang melayani KB SJSN  
secara on line 

1 Prov dan 
11 Kab/Kota

1 Prov dan 11 
Kab/Kota

 Perjanjian Kinerja 2019
Dalam tahapan perencanaan kinerja, langkah awal yang dilakukan 

adalah perumusan target kinerja.Target kinerja tersebut selaras dengan arah 
dan tujuan BKKBN yang telah ditetapkan.Target kinerja BKKBN tahun 2019
mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2015-
2019, serta dengan memperhatikan pencapaian kinerja pada tahun 
sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target yang sudah ditetapkan kemudian dituangkan ke dalam dokumen 
perjanjian kinerja yangmerupakan bentuk komitmen dan ditetapkan serta
ditandatangani oleh Plt. Kepala BKKBN dengan Kepala Perwakilan BKKBN 
Provinsi Maluku. Dokumen tersebut mencakup: (1)penandatanganan 
Perjanjian Kinerja Tahun 2019; (2) Indikator Kinerja Utama dan target
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2019 yang tertuang dalam 
Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Perjanjian Kinerja Perwakilan BKKBN 
Provinsi Maluku telah dilakukan sampai ke unit Eselon IV dan dapat di unduh 
pada website maluku.bkkbn.go.id. Adapun Perjanjian Kinerja Perwakilan 
BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2019 antara Plt.Kepala Perwakilan BKKBN 
Provinsi Maluku dengan Kepala BKKBN adalah sebagai berikut :

Gambar : 2.2
Perjanjian Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2019

   

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku                                                                                                             25

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku                                                                                                             26

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku                                                                                                             27

Untuk tahun anggaran 2019, penandatangan perjanjian kinerja 
dilakukan pada Januari Tahun 2019 dan bulan September 2019 sesudah 
ditetapkan Kepala BKKBN definitif yang melibatkan seluruh unit kerja di 
BKKBN baik pusat maupun provinsi

.
Gambar 2.3

Penandatangan Perjanjian Kinerja 2019 Pada Bulan Januari 2019

Gambar : 2.4
Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019 pada Bulan September
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Dari Perjanjian Kinerja Unit Eselon II kemudian di break down ke 
unit Eselon III dan IV. Perjanjian Kinerja Unit Esln II, III dan IV Perwakilan 
BKKBN Provinsi Maluku dapat di unduh di website:malukubkkbn.go.id.

Gambar : 2.5
Web BKKBN Provinsi Maluku

C. MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
Monitoring dan evaluasi kinerja merupakan hal yang rutin dilakukan di 

lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Dimana monitoring dan 
evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan 
Program KKBPK di Provinsi Maluku. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
kinerja Program KKBPK pada tahun 2019 dilaksanakan setiap bulan berupa 
rapat dan diskusi capaian program dan anggaran. RADALGRAM Tk.Provinsi 
setiap tanggal 17 setiap bulan berjalan yang dilakukan di lingkup Perwakilan 
BKKBN Provinsi Maluku ataupun melalui forum RADALGRAM (Rapat 
Pengendalian Program) melalui fasilitas Vicon (Video Conference) yang 
dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BKKBN Pusat dan 
Provinsi.

Dalam pertemuan terkait monitoring dan evaluasi kinerja akan 
diinformasikan capaian baik capaian program maupun realisasi anggaran. 
Serta membahas berbagai hal yang dapat memberikan daya ungkit terhadap 
pencapaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga. Selain itu melalui pelaksanaan RADALGRAM Pimpinan beserta 
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seluruh komponen mendapatkan informasi capaian kinerja dan keuangan 
secara berkala.

Gambar : 2.6
Radalgram di Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

Gambar : 2.7
Radalgram Melalui Video Conference
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Unit kerja di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku wajib 
melaporkan hasil pelaksanaan kinerja kepada Kepala BKKBN setiap bulannya 
sesuai dengan tata cara pencatatan dan pelaporan yang berlaku.

Monitoring Kinerja di Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku  termuat 
dalam laporan statistik rutin sebagai berikut :
1. Laporan umpan balik hasil pelaksanaan pencatatan dan pelaporan 

pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan. Laporan diperoleh 
melalui laporan dari Kabupaten/Kota yang disampaikan secara rutin 
yang dilaporkan melalui aplikasi Statistik Rutin berbasis web.

2. Laporan Umpan balik hasil pelaksanaan pencatatan dan pelaporan data 
potensi wilayah di Provinsi Maluku (semesteran)

3. Laporan Umpan balik hasil Klinik KB Program KKBPK yang merupakan 
laporan umpan balik mengenai data potensi faskes KB yang ada di 
Provinsi Maluku.

4. Laporan Pengendalian Lapangan merupakan laporan untuk 
mengevaluasi capaian kelompok kegiatan yang dilaporkan melalui 
aplikasi Statistik Rutin berbasis web.

5. Laporan pelayanan kontrasepsi untuk mengukur capaian kesertaan KB 
baru yang dilaporkan melalui aplikasi Statistik Rutin berbasis web.

6. Laporan Pencapaian Kampung KB untuk mengetahui Peta Kampung KB, 
untuk mengevalusi Profil Kampung KB, Intervensi dari Lintas Sektor, 
Perkembangan Kampung KB dan Perkembangan Program KKBPK..

Gambar : 2.8
Laporan Umpan Balik Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
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    Selain rapat monitoring dan evaluasi melalui radalgram secara intern 
di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Maluku juga melakukan evaluasi 
kinerja melalui Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program KKBPK Provinsi 
Maluku dan Review Program KKBPK untuk mengevalusi pencapaian kinerja 
dan program secara semesteran dan tahunan.

Gambar: 2.9
Pelaksanaan RAKERDA PROGRAM KKBPK Provinsi Maluku Tahun 2019

      Selain itu sesuai Penetapan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan dan Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 243/PMK.02/2011 
tentang Pengukuran dan Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementrian/Lembaga mengamanatkan kepada pimpinan 
Kementrian/Lembaga untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL 
dan RKAKL. Perwakilan  BKKBN Provinsi Maluku bertanggung jawab 
melakukan evaluasi atas program yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam 
rangka memenuhi amanat tersebut Perwakilan BKKBN Provins i Maluku 
secara rutin melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran 
melalui aplikasi E-Monev SMART dan Aplikasi E-Monev  Bappenas.
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Gambar : 2.10
Laporan Melalui Aplikasi E-Monev SMART Kementrian Keuangan

Pengelolaan Kinerja dengan Pendekatan Balanced Scorecard (BSC) di 
Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

Sistem manajemen kinerja dengan pendekatan BSC di Perwakilan BKKBN 
Provinsi Maluku meliputi 3 (tiga) tingkatan yaitu :
1. Level Eselon II (personal scorecard  Pimpinan Satuan Kerja Eselon II)
2. Level Eselon III personal scorecard  Pimpinan Satuan Kerja Eselon III)
3. Level Eselon IV personal scorecard  Pimpinan Satuan Kerja Eselon IV)

Penetapan manajemen kinerja dengan pendekatan Balance Scorecard
telah dilaksanakan sejak penyusunan Rencana Strategis Pembangunan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014 dan 
dilanjutkan pada penyusunan Rencana Strategis Pembangunan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019. 
Penetapan manajemen kinerja dilakukan secara bertahap dan dievaluasi 
secara terus menerus.
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Gambar : 2.11
Peta Strategi Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
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B A B  I I I
A K U N T A B I L I T A S  K I N E R JA

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan 
dalam mendukung sasaran strategis dan sasaran program serta indicator strategis 
di luar renstra yang tertuang dalam perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN 
Provinsi Maluku selama tahun 2019, diperlukan suatu instrument penilaian 
capaian kinerja terhadap target target yang telah ditetapkan dengan 
perbandingan capaian kinerja tahun – tahun sebelumnya dan dukungan sumber 
daya manusia dan anggaran.Untuk mendukung pencapaian kinerja yang telah 
ditetapkan, Perwakilan BKKBN provinsi Maluku melakukan berbagai upaya salah 
satunya yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD-KB) Kabupaten/Kota untuk pencapaian kinerja dalam bentuk kontrak 
kinerja antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dengan Kepala OPD-
KB Kabupaten/Kota.

A. CAPAIAN KINERJA
Dalam mengukur capaian kinerja, Perwakilan BKKBN Provinsi 

Maluku melakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi 
capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran sesuai 
dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019. 
Pengukuran Kinerja  merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik 
dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa 
indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan 
dampak.Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai 
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target 
indikator perjanjian kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan dalam rencana strategis BKKBN 2015 – 2019. Berikut data 
perbandingan antara target 2019 dengan realisasi tahun 2019, yang akan 
diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Tabel 3.1
Capaian Indiktor Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 
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NO INDIKATOR KINERJA Target 2019 CAPAIAN 2019 %

A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR 

per WUS (15-49 tahun)
3,15 3.10 101,6

2 Persentase pemakaian kontrasepsi modern 
(modern contraceptive prevalence rate /CPR)

43,28 28,99 66,98

3 Persentase penurunan angka 
ketidakberlangsungan pemakaian (Tingkat Putus 
Pakai) kotrasepsi

24,60 28,5 86,3

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

16,30 17,2 94,7

5 Persentase Peserta KB Aktif MKJP 25,53 23,7 92,83
6 Jumlah peserta KB Aktif tambahan (Aditional 

User)
1.616 18.516 1.145,7

B. INDIKATOR KINERJA RENSTRA
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

7 Terlaksananya Program Kependudukan, 
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
di Seluruh Tingkatan Wilayah

Pengendalian Penduduk Provinsi
7 Jumlah cakupan sinkronisasi (penyelesaian 

kebijakan pembangunan daerah dengan 
kebijakan pengendalian kuantitas penduduk 
diseluruh tingkat wilayah 

100% (11 
kab/kota)

1 9,09

8 Persentasi Kab/kota yang mengimplementasikan 
kebijakan dan strategi pengendalian penduduk 
(Grand Design,profil/paremeter dan proyeksi 
penduduk)

100,00 100 100

9 Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan 
Analisis Dampak Kependudukan sebagai 
pendukung kebijakan pembangunan 
Berwawasan kependudukan 

46 24 52.17

10 Jumlah pembinaan implementasi pendidikan 
kependudukan di Tk. Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (formal,non formal,informal)

3 model(11 
Kab/Kota) 17 154,55

11 Jumlah Bimbingan Teknis , monitoring dan 
Evaluasi bidang pengendalian penduduk

1 1 100

Keluarga Berencana dan Kesehatan Repruduksi Provinsi
12 Cakupan pembinaan kesertaan  ber-KB dan 

peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuasi  
100.00 98,4 98,4
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dengan standarisasi pelayanan KB di seluruh 
tingkat wilayah 

13 Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP 2,559 2.408 94
14 Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di 

daerah Tertinggal ,perbatasan dan kepulauan 
terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan 
sasaran khusus 

3 frek/th/kab 3 100

15 Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh 
tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan 
standarisasi pelayanan 

85,00 110 129,4

16 Presentasi Faskes yang melakukan promosi dan 
konseling kesehatan dan hak hak Reproduksi di 
provinsi dan kab/kota 

85,00 120,9 142,2

17 Jumlah Pembinaan,monitoring,Evaluasi dan 
fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di kabupaten dan 
kota 

1 1 100

Ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga provinsi
18 Pembinaan keluarga sejahtera dan 

pemberdayaan keluarga di seluruh tingkat 
wilayah 

1 provinsi dan 
11

Kab/kota
11 100

19 Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi 
kebijakan  keluarga sejahtera dan pemberdayaan 
keluarga (Pembangunan keluarga) di seluruh 
tingkat wilayah 

1 provinsi dan 
11

Kab/kota
11 100

20 Persentase kabupaten/kota yang 
mengambangkan kegiatan BKB Holistic 
integrative

100,00 100 100

21 Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan 
pembinaan genre (PIK-RA/M dan BKR)

100,00 100 100

22 Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan 
pembinaan BKL 

100,00 100 100

23 Persentase kabupaten/Kota yang melaksanakan 
pembinaan PEK dan pembentukan kelompok  
UPPKS

100,00 100 100

24 Jumlah pembinaan,monitoring,evaluasi dan 
fasilitasi kegiatan Bidang KSPK

1 1 100

Advokasi, penggerakan dan informasi provinsi
25 Persentase Stakeholders/mitra kerja dan 

masyarakat di seluruh tingkat wilayah yang 
mendapat pembinaan Advokasi dan KIE 
program KKBPK 

80,00 80 100

26 Jumlah pembinaan dan evaluasi 
kebijakan,strategi dan materi advokasi dan KIE 
pembangunan KKBPK 

1 1 100
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27 Jumlah penayangan informasi KKBPK melalui 
berbagai media cetak dan elektronik,media luar 
ruang dan seni dan  budaya/tradisonal 

5 media 5 100

28 Jumlah pembinaan mekanisme operasional 
dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat

11 11 100

29 Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan 
pendampingan kemitraan dalam pembangunan 
KKB diseluruh tingkatan KKB diselutuh 
tingkatan wilayah

1 provinsi dan 
11

Kab/kota
11 100

30 Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja 
dalam implementasi program KKB

100,00 100.00 100

31 Pengelolaan data dan informasi program 
KKBPK di provinsi

2 2 100

32 Jumlah pengelolaan data dan informasi program 
KKBPK di provinsi

1 1 100

Program dukungan menajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
8 Terselenggarakanya Dukungan Manajemen 

dalam pengelolaan program kependudukan 
,KB,dan pembangunan keluarga (KKBPK) di 
provinsi 

Dukungan kegiatan manajemen/secretariat provinsi
33 Dukungan manajemen di provinsi (termasuk 

gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002) 
13 bulan 1 

provinsi
13 100

34 Presentasi ketepatan pembayaran gaji dan uang 
makan pegawai (perwakilan BKKBN provinsi)

100,00 100 100

35 Jumlah penyelenggaraan operasional dan 
pemeliharaan perkantoran

12 12 100

36 Jumlah penyelenggaraan manajemen di provinsi 
(keuangan) dan BMN, perencanaan, pegawaian, 
umu, dan ortala) 

12 12 100

37 Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai 
standar Barang dan standar Kebutuhan (SBSK)

100.00 100 100

Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
9 Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan 

pengawasan lainnya di provinsi
V pengawasan provinsi 

38 Jumlah pelaksanaan pengawasan dan 
peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi 

1 1 100

39 Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan 
lainnya dan penerapan ZI WBK

1 1 100

Program pelatihan, penelitian dan pengembangan serta kerjasama 
internasional

10 Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian, 
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dan pengembangan di provinsi
VI pelatihan pembangunan provinsi
40 Jumlah SDM provinsi ( SDM aparatur dan 

tenaga fungsional, termasuk fungsional 
penyuluh keluarga Berencana –PLKB/PKB yang 
mendapatkan pembinaan dan pengembangan 
kapasitas 

105 105 100

41 Jumlah pembinaan dan pengembangan SDM 
(SDM Aparatur dan tenaga fungsional)

1 1 100

VII Penelitian dan pengembangan provinsi
42 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan 

program KKBPK di provinsi yang di manfaatkan 
3 dokumen 
penelitian

(KKBPK dan RP 
JMN) /
Prov

3 100

43 Jumlah hasil hasil penelitian dan pengembangan 
program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan

3 2 67

PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)
44 Pemenuhan ketersediaan alokon di faskes 253 253 100
45 Promosi dan konseling kesehatan Reproduksi 

melalui kelompok kegiatan
550 562 102,18

46 Keluarga yang memiliki Baduta terpapar 1000 
HPK

25.530 25.687 100,61

47 Penguatan peran PIK Remaja dan BKR dalam 
Edukasi Kespro dan gizi bagi  remaja  putrid 
sebagai calon ibu 

349 338 96,85

INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA
48 Presentase BMN yang telah di tetapkan  status 

penggunaanya 
100,00 100.00 100.00

49 Level maturitas penilaian mandiri Sistem 
pengendalian intern pemerintah (SPIP) 

3 (level 1-5) 3,285 109,53

50 Persentase kampong KB yang telah memiliki 
kelompok kerja (POKJA) kampong KB 

65,00 68 105

51 Jumlah akmpung KB percontohan Tingkat 
kabupaten dan kota 

11 11 100

52 Persentase kabupaten dan kota yang 
melaksanaan pembinaan PPKS secara 
Komprehensif di kecematan 

50,00 36,36 72,72

53 Persentase kepala keluarga  (KK) terdata dalam 
pendataan keluarga

100,00 0,7 0,7

54 Peraentase cakupan potensi faskes dan poktan 
yang teregister dalam database SIGA

50,00 49,82 99,64

55 Persentase peta kompetensi PNS 60,00 26,85 44,75
56 Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS 3.(skala 1-5) 3 100
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yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi
Ket : * Belum Penilaian

I. Indikator Sasaran Strategis

Konsep Definisi Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata 
yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya 
apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. 
Kegunaan diketahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana 
program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, 
meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan 
Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program 
penurunan tingkat kelahiran. Untuk mengukur sasaran strategis menurunnya 
angka kelahiran total yaitu dengan menggunakan indikator kinerja : “ Angka 
kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49) tahun, berikut ini di 
sajikan pencapaian sasaran strategis dengan perbandingan target dan realisasi 
tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel : 3.1
Perbandingan target dan realisasi tahun 2019

Indikator Kinerja Sasaran strategis Tahun 2019

Indikator Sasaran Strategis Target Realisasi % Capaian
Angka kelahiran total (total 
fertility rate/TFR) per WUS (15-
49 tahun)

3,15 3,10 101,6 %

Sumber : SKAP 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian indicator sasaran 
strategis untuk tahun 2019 dengan target sebesar 3,15 dan realisasi 3,10 dengan 
presentase capaian sebesar 101,6 %,. Pengukuran kinerja ini menunjukkan 
bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku telah melampaui target yang 
ditetapkan, Untuk melihat tren pencapaian indikator sasaran strategis, maka 

Angka Kelahiran Total (Total Fertility 
Rate) per WUS (15-49 Tahun)

Target : 3,15            Realisasi : 3,10

Menurunnya angka kelahiran 
Total1
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berikut di sajikan perbandingan antara beberapa tahun sebelumnya sehingga 
dapat dijadikan bahan evaluasi kedepan, yang disajikan dalam bentuk tabel di 
bawah ini

Tabel : 3.2
Perbandingan target dan realisasi pencapaian tahun 2016- 2019

Untuk lebih jelasnya berikut kami sajikan dalam bentuk grafik Perbandingan 
target indikator dengan 3 tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, 2017 dan 2018.

Grafik : 3.1.
Perbandingan target dan realisasi pencapaian tahun 2016-2019

Dari grafik di atas dapat dlihat bahwa pencapaian indikator kinerja angka 
kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun) untuk tahun 2019 mengalami 
peningkatan dibandingkan tahun 2018 hal ini disebabkan karena kegiatan-

target realisasi capaian

0 3.29 0

3.28 2.42

135.53

2.33 2.54

91.7

3.15 3.1

98.4

2016 2017 2018 2019

Sasaran 2016 2017 2018 2019
Uraian Indikator target reali

sasi
% target realis

asi
% Target realisas

i
% Targ

et
reali
sasi

%

Menurunnya 
angka 
kelahiran total 
(TFR)

Angka kelahiran 
total (total fertility 
rate/TFR) per 
WUS (15-49 
tahun)

*NA 3,29 3,28 2,42 135,5 2,33 2,54 91,7 3,15 3,10 101,6
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kegiatan yang menunjang pelaksanaan indikator ini dapat dilaksanakan dengan 
maksimal, namun jika dibandingkan dengan tahun 2017, pencapaian sasaran 
strategis TFR per WUS (15-49 tahun) lebih tinggi di bandingkan dengan tahun 
2019. hal ini disebabkan karena beberapa factor antara lain sebagi berikut :   

1. Penggarapan peserta KB belum focus kepada PUS yang potensial yang 
sudah memiliki 2 orang anak, tetapi rata-rata untuk PUS yang telah 
memiliki anak lebih dari 2 orang

2. Turunnya angka pemakaian contraseptiv modern dari 45,2 di tahun 2018 
menjadi 28,99 di tahun 2019 berdasarkan hasil (SKAP 2018 dan 2019)

3. Tingginya angka kebutuhan ber-KB (Unmet need) untuk Pasangan Usia 
Subur yang tidak terlayani pelayanan KB sebesar 17,2 ( SKAP 2019)

4. Kurangnya pemahaman dan dukungan pemangku kebijakan di Daerah 
untuk Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga

Untuk menurunkan TFR di Provinsi Maluku, maka upaya yang dilakukan dengan 
dukungan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP
2. Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di daerah Tertinggal, 

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

3. Fasilitas Kesehatan KB (Pemrintah dan swasta) yang memebrikan 
pelayanan KB sesuai dengan SOP dan Kesehatan Reproduksi

4. Peningkatan promosi kesehatan dan hak-hak reproduksi di Provinsi dan 
Kab/Kota

5. Sosialisasi dan diseminasi kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan 
keluarga di seluruh tingkatan wilayah

6. Fasilitasi penguatan dan pembinaan BKB Holistic Integratif
7. Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKL
8. Pembinaan kelompok UPPKS dan pembinaan PEK
9. Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE 

pembangunan KKB
10. Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan 

elektronik, media luar ruang dan seni budaya/ tradisional
11. Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui Mupen
12. Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi 

program KKBPK
13. Peningkatan pengelolaan data dan informasi program KKBPK di Provinsi
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14. Pengembangan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan system informasi 
kependudukan dan keluarga

15. Jaminan ketersediaan alokon
16. Peningkatan promosi pengasuhan 1000 HPK bagi ibu hamil dan keluarga 

baduta
17. Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota
18. Pembinaan kelompok BKR
19. Peningkatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi  dan hak-hak 

reproduksi di kelompok kegiatan
20. Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian 

penduduk
21. Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk Tk. Kabupaten/Kota
22. Internalisasi kebijakan pengendalian dampak kependudukan di 

kabupaten/kota
23. Implementasi pendidikan kependudukan di tK. Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (formal,non formal, informal)
24. Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk   

Selain melakukan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya, 
untuk melihat capaian sasaran strategis ini juga dilakukan pengukuran dengan 
melakukan perbandingan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang 
tertuang dalam rencana strategis 2015 – 2019, yang tergambar dalam tabel di 
bawah ini :

Tabel : 3.2
Perbandingan target dan realisasi

Pencapaian TFR tahun 2019 dengan target akhir tahun RPJMN

Sasaran strategis Target RPJMN 
2019

Realisasi 2019
(SKAP 2019)

Presentase realisasi 
2019 dibanding 
target RPJMN 2019

Angka kelahiran total (total 
fertility rate/TFR) per WUS 
(15-49 tahun)

2,6 3,10 83,8%

Sumber data : SKAP 2019
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa target jangka menengah yang 

ditetapkan dalam rencana strategis sebesar 2,6 sedangkan capaian realisasi tahun 
2019 menurut hasil SKAP tahun 2019 sebesar 3,10 yang berarti bahwa angka 
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TFR naik sekitar 83,8% dari target yang ditetapkan, untuk itu perlu dilakukan 
intensifikasi pelaksanaan program dan kegiatan Kependudukan, Keluarga 
Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam menurunkan angka TFR untuk 
tahun-tahun mendatang.

Angka pemakaian kontrasepsi modern yang lazim disebut Contraceptive 
Prevalence Rate (mCPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang 
menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) metode kontrasepsi 
modern seperti Medis Operasi Wanita (MOW), Medis Operasi Pria (MOP), suntik, 
pil, implant, IUD, dan kondom pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu 
dilaporkan untuk wanita kawin atau wanita yang memiliki pasangan. Cara 
menghitung CPR adalah membagi jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15-
49 tahun) yang menggunakan metode kontrasepsi modern dengan jumlah 
seluruh perempuan usia 15-49 tahun, kemudian hasilnya dikali 100. Untuk 
mengukur sasaran strategis meningkatnya prevelensi kontrasepsi modern yaitu 
dengan menggunakan indikator kinerja : “ presentase pemakaian kontrasepsi 
modern/mCPR, berikut ini di sajikan pencapaian sasaran strategis dengan 
perbandingan target dan realisasi tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel: 3.3
Presentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence 

rate/mCPR) Tahun 2019

Indikator Sasaran Strategis Target Realisasi % Capaian
Presentase pemakaian kontrasepsi 
modern (modern contraceptive 
prevalence rate/mCPR)

43,28 28,99 66,98 %

Sumber : SKAP 2019
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 

strategis pemakaian kontrasepsi modern untuk tahun 2019 dengan target sebesar 
43,28 dan realisasi sebesar 28,99 dengan presentase capaian sebesar 66,98 %,. 

Meningkatnya Prevelensi 
kontrasepsi modern 
(mCPR)

Presentase pemakaian kontrasepsi modern 
(modern contraceptive prevalence 
rate/mCPR)

Target  : 43,28       Realisasi : 28,99 (66,98%)

2
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Pengukuran kinerja ini menunjukkan bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 
belum mencapai target yang ditetapkan, Untuk melihat tren pencapaian indicator 
sasaran strategis presentase pemakaian kontrasepsi modern, maka berikut di 
sajikan perbandingan antara beberapa tahun sebelumnya sehingga dapat 
dijadikan bahan evaluasi kedepan, yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah 
ini :

Tabel : 3.4
Prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) Yahun 2016-2019

Sasaran 2016 2017 2018 2019
Uraian Indikator target Reali

sasi
% target Realisasi % Target Realisasi % Target Reali

sasi
%

Meningkatn
ya prevalensi 
kontrasepsi 
modern 
(mCPR)

Persentase 
pemakaian 
kontrasepsi 
modern 
(mCPR)

*NA *NA 38,68 47,3 122,
3

45,93 45,2 98,4 43,28 28,9
9

66,9

*NA : tidak diukur pada tahun tersebut

Untuk lebih jelasnya berikut kami sajikan dalam bentuk grafik Perbandingan 
target indikator dengan 3 tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, 2017 dan 2019.

Grafik : 3.2
Prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) Yahun 2016-2019
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Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja 
Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence 
rate/mCPR) untuk tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, 
Untuk meningkatkan pemakaian kontrasepsi modern  di Provinsi Maluku, maka 
upaya yang dilakukan dengan dukungan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP
2. Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di daerah Tertinggal, 

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

3. Fasilitas Kesehatan KB (Pemrintah dan swasta) yang memebrikan 
pelayanan KB sesuai dengan SOP dan Kesehatan Reproduksi

4. Peningkatan promosi kesehatan dan hak-hak reproduksi di Provinsi dan 
Kab/Kota

5. Sosialisasi dan diseminasi kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan 
keluarga di seluruh tingkatan wilayah

6. Fasilitasi penguatan dan pembinaan BKB Holistic Integratif
7. Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKL
8. Pembinaan kelompok UPPKS dan pembinaan PEK
9. Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE 

pembangunan KKB
10. Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan 

elektronik, media luar ruang dan seni budaya/ tradisional
11. Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui Mupen
12. Pengembangan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan system informasi 

kependudukan dan keluarga
13. Jaminan ketersediaan alokon
14. Peningkatan promosi pengasuhan 1000 HPK bagi ibu hamil dan keluarga 

baduta
15. Peningkatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi  dan hak-hak 

reproduksi di kelompok kegiatan
16. Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian 

penduduk
17. Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk Tk. Kabupaten/Kota
18. Internalisasi kebijakan pengendalian dampak kependudukan di 

kabupaten/kota
19. Implementasi pendidikan kependudukan di tK. Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (formal,non formal, informal)
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20. Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk   

Selain melakukan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya, untuk 
melihat capaian sasaran strategis ini juga dilakukan pengukuran dengan 
melakukan perbandingan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang 
tertuang dalam rencana strategis 2015 – 2019, yang tergambar dalam tabel di 
bawah ini

Tabel : 3.5
Perbandingan target dan realisasi

Pencapaian pemakaian kontrasepsi modern tahun 2019 dengan target akhir 
tahun RPJMN

Sasaran strategis Target 2019 
RPJMN

Realisasi 2019
(SKAP 2019)

Presentase 
realisasi 2019 
dibanding 
target RPJMN 
2019

Persentase pemakaian 
kontrasepsi modern (mCPR)

58,0 28,99 49,9 %

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa target jangka menengah yang 
ditetapkan dalam rencana strategis sebesar 58,0 sedangkan capaian realisasi 
tahun 2019 menurut hasil SKAP tahun 2019 sebesar 28,99 yang jika 
dibandingkan akan memperoleh presentase pemakaian kontrasepsi modern 
turun sebesar 49,98% dari target yang ditetapkan, untuk itu perlu dilakukan 
intensifikasi pelaksanaan program dan kegiatan Kependudukan, Keluarga 
Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam meningkatkan pemakaian 
kontrasepsi modern untuk tahun-tahun mendatang.

Menurunnya tingkat 
putus pakai kontrasepsi

Presentase penurunan angka 
ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat 
putus pakai) kontrasepsi

Target : 24,60        Realisasi : 28,5 (86,3%)

3

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku                                                                                                             47

Tingkat putus pakai atau drop out adalah kejadian berhentinya menjadi 
akseptor pada Pasangan Usia Subur yang sebelumnya menjadi akseptor KB. 
Untuk mengukur sasaran strategis menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi
total yaitu dengan menggunakan indikator kinerja : “ presentase penurunan 
angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi, 
berikut ini di sajikan pencapaian sasaran strategis dengan perbandingan target 
dan realisasi tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel : 3.6
Presentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus 

pakai) kontrasepsi Tahun 2019

Indikator Sasaran Strategis Target Realisasi % Capaian
Presentase penurunan 
angka 
ketidakberlangsungan 
pemakaian (tingkat putus 
pakai) kontrasepsi

24,60 28,5 86,3%

Sumber : Dallap 2018  dan  2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian indicator 
sasaran strategis penurunan angka tingkat putus pakai kontrasepsi untuk tahun 
2019 dengan target sebesar 24,60 dan realisasi 28,5 dengan presentase capaian 
sebesar 86,3%,. Pengukuran kinerja ini menunjukkan bahwa Perwakilan BKKBN 
Provinsi Maluku belum dapat mencapai target yang ditetapkan, Sebagai bahan 
evaluasi, berikut disajikan perbandingan capaian indicator kinerja tahun 2019
dengan tahun 2016, 2017 dan 2019.

Tabel: 3.7

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku                                                                                                             48

Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus 
pakai) kontrasepsi Tahun 2016-2019

Sasaran 2016 2017 2018 2019
Uraian Indikator target realisasi % target realisasi % Target Reali

sasi
% Targe

t
Realis
asi

%

Menurunnya 
tingkat putus 
pakai 
kontrasepsi

Persentase 
penurunan 
angka 
ketidakberlang
sungan 
pemakaian 
(tingkat putus 
pakai) 
kontrasepsi

*NA *NA 25,30 18,97 133
,37

25 19,8
0

126
,6

24,60 28,5 86,3

*NA : tidak diukur pada tahun tersebut

Untuk lebih jelasnya berikut kami sajikan dalam bentuk grafik Perbandingan 
target indikator dengan 3 tahun sebelumnya yaitu tahun 2016,  2017 dan 2018.

Grafik : 3.3
Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus 

pakai) kontrasepsi Tahun 2016-2019
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Dari grafik di atas dapat dlihat bahwa pencapaian indikator kinerja 
Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus 
pakai) kontrasepsi untuk tahun 2019sebesar 86,3% hal ini di karenakan 
beberapa factor sebagai berikut:

1. Kekurangan Implan karena proses pengadaan implant tahun 2018 gagal 
dilaksanakan sehingga berpengaruh untuk stok alkon implant hingga 
tahun 2019

2. Kekurangan stok alkon PIl dan Suntikan
3. Kurangnya SDM pelayanan KB MKJP, khususnya untuk pelayanan Medis 

Operasi Pria (MOP)
4. Tidak semua dokter yang sudah dilatih memiliki keberanian untuk  

melakukan pelayanan MOP secara mandiri
5. Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan tentang program KKBPK
6. Belum optimalnya penggerakan KB Pasca Persalinan dan KB Pasca 

Keguguran
Berdasarkan faktor-faktor penghambat diatas, maka Perwakilan BKKBN 

provinsi Maluku akan melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kinerja 
untuk tahun mendatang yaitu :

1. Menyediakan alkon implant melalui pengadaan maupun permintaan 
alkon implant (buffer stock) dari BKKBN Pusat

2. Distribusi dinamis antara provinsi yang berlebih dengan provinsi yang 
kekurangan

3. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian 
kinerja

4. Meningkatkan kerjasama dengan dinas kesehatan dalam memanfaatkan 
provider terlatih untuk pelayanan MOP

5. Tetap melibatkan tenaga-tenaga provider yang telah dilatih dalam 
pelaksanaan pelayanan KB MOP

6. Advokasi kepada pemangku kebijakan di Daerah dalam mendukung 
Program KKBPK

7. Intensifikasi penggarapan KB Pasca salin dan Pasca keguguran serta 

Untuk menurunkan angka ketidakberlangsungan (tingkat putus pakai) 
kontrasepsi di Provinsi Maluku, maka upaya yang dilakukan dengan dukungan 
program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP
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2. Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di daerah Tertinggal, 
Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan 
sasaran khusus

3. Fasilitas Kesehatan KB (Pemrintah dan swasta) yang memebrikan 
pelayanan KB sesuai dengan SOP dan Kesehatan Reproduksi

4. Peningkatan promosi kesehatan dan hak-hak reproduksi di Provinsi dan 
Kab/Kota

5. Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE 
pembangunan KKB

6. Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan 
elektronik, media luar ruang dan seni budaya/ tradisional

7. Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui Mupen
8. Jaminan ketersediaan alokon
9. Peningkatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi  dan hak-hak 

reproduksi di kelompok kegiatan

Selain melakukan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya, untuk 
melihat capaian sasaran strategis ini juga dilakukan pengukuran dengan 
melakukan perbandingan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang 
tertuang dalam rencana strategis 2015 – 2019, yang tergambar dalam tabel di 
bawah ini

Tabel :3.7
Perbandingan target dan realisasi

Pencapaian TFR tahun 2019 dengan target akhir tahun RPJMN

Sasaran strategis Target 2019 
RPJMN

Realisasi 2019 Presentase realisasi 
2019 dibanding 
target RPJMN 2019 
Target RPJMN 2019

Persentase penurunan angka 
ketidakberlangsungan pemakaian 
(tingkat putus pakai) kontrasepsi

55,5 28,5 194,7

Sumber data : Satatistik Rutin 2019
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Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa target jangka menengah yang 
ditetapkan dalam rencana strategis sebesar 55,5 sedangkan capaian realisasi 
tahun 2019 menurut laporan pengendalian lapangan tahun 2018 dan 2019 
sebesar 28,5 yang berarti bahwa presentase penurunan angka 
ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi jika 
dibandingkan dengan target RPJMN maka pencapaian sebesar 194,7% dari target 
yang ditetapkan, untuk itu perlu dilakukan intensifikasi pelaksanaan program 
dan kegiatan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 
dalam meningkatkan pemakaian kontrasepsi modern untuk tahun-tahun 
mendatang.

Unmet need dapat didefinisikan sebagai kelompok yang belum terpenuhi 
kebutuhan kontrasepsinya, mencakup semua pria atau wanita usia subur yang 
sudah menikah atau hidup bersama dan dianggap aktif secara seksual yang tidak 
menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi 
ataupun menunda kelahiran berikutnya. Untuk mengukur sasaran strategis 
menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) yaitu dengan 
menggunakan indikator kinerja : “ presentase kebutuhan ber-KB yang tidak 
terpenuhi (unmetneed), berikut ini di sajikan pencapaian sasaran strategis 
dengan perbandingan target dan realisasi tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel : 3.8
Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed) Tahun 2019

Indikator Sasaran Strategis Target Realisasi % Capaian
Presentase kebutuhan ber-
KB yang tidak terpenuhi 
(unmetneed)

16,30 17,2 94,7%

Sumber : SKAP 2019

Menurunnya kebutuhan 
ber-KB yang tidak 
terpenuhi (unmetneed)

Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak 
terpenuhi (unmetneed)

Target : 16,30 Realisasi : 17,2 (94,7%)

4
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian indicator 
sasaran strategis penurunan kebutuhan ber-KB untuk tahun 2019 dengan target 
sebesar 16,30 dan realisasi 17,2 dengan presentase capaian sebesar 94,7%,. 
Pengukuran kinerja ini menunjukkan bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 
belum dapat memenuhi target yang ditetapkan.
Sebagai bahan evaluasi, berikut disajikan perbandingan capaian indikator kinerja 
tahun 2019 dengan tahun 2016, 2017 dan 2018

Tabel : 3.9
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) 

Tahun 2016-2019
Sasaran 2016 2017 2018 2019
Uraian Indikator target realis

asi
% target realis

asi
% Target Realisa

si
% Ter

get
Real
isasi

%

Menurunnya  
kebutuhan 
ber-KB yang 
tidak 
terpenuhi

Persentase 
kebutuhan 
ber-KB yang 
tidak terpenuhi 
(unmetneed)

19,6 18,45 106,23 19,19 22,19 86,5 18,40 20,4 90,1 16,30 17,2 94,7

Sumber : SKAP

Untuk lebih jelasnya berikut kami sajikan dalam bentuk grafik Perbandingan 
target indikator dengan 3 tahun sebelumnya yaitu tahun 2016,  2017 dan 2018.

Grafik : 3.4
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) 

Tahun 2016-2019
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Dari grafik di atas dapat dlihat bahwa pencapaian indikator kinerja 
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) untuk tahun 
2016 mengalami kenaikan yang signifikan namun untuk tahun 2017,2018 dan 
2019 mengalami penurunan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam menurunkan unmetneed adalah sebagai 
berikut :

1. Fokus sasaran pelayanan KB pada daerah-daerah dengan angka 
unmetneed tinggi

2. Peningkatan pelayanan KB untuk semua jenis kontrasepsi terutama untuk 
KB MKJP

3. Penigkatan Penggerakan pelayanan KB 
4. Intensifikasi pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran
5. Jaminan ketersediaan alat kontrasepsi
6. Meningkatkan kerjasama dengan dinas kesehatan dalam memanfaatkan 

provider terlatih untuk pelayanan MOP
7. Tetap melibatkan tenaga-tenaga provider yang telah dilatih dalam 

pelaksanaan pelayanan KB MOP
8. Advokasi kepada pemangku kebijakan di Daerah dalam mendukung 

Program KKBPK
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Untuk melaksanakan upaya penurunan kebutuhan ber-Kb yang tidak 
terpenuhi (unmetneed) maka di tunjang dengan kegiatan-kegiatan sebagai 
berikut :

1. Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP
2. Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di daerah Tertinggal, 

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

3. Fasilitas Kesehatan KB (Pemrintah dan swasta) yang memebrikan 
pelayanan KB sesuai dengan SOP dan Kesehatan Reproduksi

4. Peningkatan promosi kesehatan dan hak-hak reproduksi di Provinsi dan 
Kab/Kota

5. Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE 
pembangunan KKB

6. Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan 
elektronik, media luar ruang dan seni budaya/ tradisional

7. Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui Mupen
8. Jaminan ketersediaan alokon
9. Peningkatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi  dan hak-hak 

reproduksi di kelompok kegiatan

Selain melakukan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya, untuk 
melihat capaian sasaran strategis ini juga dilakukan pengukuran dengan 
melakukan perbandingan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang 
tertuang dalam rencana strategis 2015 – 2019, yang tergambar dalam tabel di 
bawah ini.

Tabel : 3.10
Perbandingan target dan realisasi

Pencapaian Unmetneed tahun 2019 dengan target akhir tahun RPJMN

Sasaran strategis Target RPJMN 
2019

Realisasi 2019
(SKAP 2019)

Presentase realisasi 2019 
dibanding target RPJMN 
2019 

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak 
terpenuhi (unmetneed)

16,86 17,2 98,02%

Sumber data : SKAP 2019
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa target jangka menengah yang 

ditetapkan dalam rencana strategis(RPJMN) sebesar 16,86 sedangkan capaian 
realisasi tahun 2019 menurut hasil SKAP tahun 2019 sebesar 17,2 dan 
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presentase realisasi 2019 jika dibanding target RPJMN sebesar 98,02% ini berarti 
bahwa perlu dilakukan penajaman segmentasi program dan kegiatan-kegiatan 
dalam mendukung pelaksanaan program KBKR di Provinsi Maluku

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi untuk 
menunda,menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang 
digunakan dalam jangka panjang. Manfaat penggunaan MKJP antara lain :   

1. efeketif mencegah kehamilan hingga 99%,
2. jangka waktu pemakaian lebih lama
3. biaya terjangkau
4. tidak mempengaruhi produksi air susu ibu
5. tidak ada perubahan fungsi seksual
6. merencanakan kehamilan dan masa depan anak
7. mencegah resiko kematian ibu saat melahirkan
Untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya peserta KB aktif yang 

menggunakan MKJP yaitu dengan menggunakan indikator kinerja : “ presentase 
peserta KB aktif MKJP, berikut ini di sajikan pencapaian sasaran strategis dengan 
perbandingan target dan realisasi tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel :3.11
Presentase peserta KB aktif  MKJP Tahun 2019

Indikator Sasaran Strategis Target Realisasi % Capaian
Presentase peserta KB aktif  
MKJP

23,53 23,7 92,83%

Sumber : Dallap 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian indicator 
sasaran strategis peserta KB aktif MKJP untuk tahun 2019 dengan target sebesar 
23,53 dan realisasi 23,7% dengan presentase capaian sebesar 92,83%,. 
Pengukuran kinerja ini menunjukkan bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 

Meningkatnya peserta KB 
aktif yang menggunakan 
MKJP

Presentase peserta KB aktif  MKJP

Target : 23,53 Realisasi :23,7 (92,83%)5
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belum dapat memenuhi target yang ditetapkan, Sebagai bahan evaluasi, berikut 
disajikan perbandingan capaian indicator kinerja tahun 2019 dengan tahun 
2016, 2017 dan 2018

Tabel: 3.12
Presentase peserta KB aktif  MKJP Tahun 2016-2019

Sasaran 2016 2017 2018 2019
Uraian Indikator target realisasi % Target realisa

si
% Targ

et
Reali
sasi

% Targ
et

Reali
sasi

%

Meningkatnya 
peserta KB 
aktif yang 
menggunakan 
MKJP

Persentase 
peserta KB 
aktif MKJP

24,0 22,05 91,87 21,03 25,45 121,01 30,71 23,9 78,1 23,53 23,7 92,8
3

Sumber : Laporan DALLAP 2018

Untuk lebih jelasnya berikut kami sajikan dalam bentuk grafik
Perbandingan target indikator dengan 3 tahun sebelumnya yaitu tahun 2016,  
2017 dan 2018.

Grafik : 3.5
Presentase peserta KB aktif  MKJP Tahun 2016-2019

Dari grafik di atas dapat dlihat bahwa pencapaian indikator kinerja 
Persentase peserta KB aktif MKJP mengalami peningkatan dari 2016 sampai 
dengan tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019.
Factor- factor yang memepengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian 
indicator ini antara lain sebagi berikut :   
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1. Pelaksanaan pelayanan KB MKJP, MOP,MOW, IUD dan Implant menjadi 
focus sasaran pnggerakan KB 

2. Peningkatan kemitraan dengan motivator dan kelompok KB pria 
3. Penggerakan pelayanan KB MKJP pada daerah-daerah dengan unmetneed 

tinggi
4. Penggerakan KB pasca keguguran dan pasca kehamilan lebih diarahkan 

kepada penggunaan MKJP
5. Tetap melibatkan tenaga-tenaga provider yang telah dilatih dalam 

pelaksanaan pelayanan KB MOP
6. Advokasi kepada pemangku kebijakan di Daerah dalam mendukung 

Program KKBPK

Untuk melaksanakan upaya peningkatan peserta KB aktif MKJP maka di 
tunjang dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP
2. Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di daerah Tertinggal, 

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

3. Fasilitas Kesehatan KB (Pemrintah dan swasta) yang memebrikan 
pelayanan KB sesuai dengan SOP dan Kesehatan Reproduksi

4. Peningkatan promosi kesehatan dan hak-hak reproduksi di Provinsi dan 
Kab/Kota

5. Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE 
pembangunan KKB

6. Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan 
elektronik, media luar ruang dan seni budaya/ tradisional

7. Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui Mupen
8. Jaminan ketersediaan alokon
9. Peningkatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi  dan hak-hak 

reproduksi di kelompok kegiatan

Selain melakukan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya, untuk 
melihat capaian sasaran strategis ini juga dilakukan pengukuran dengan 
melakukan perbandingan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang 
tertuang dalam rencana strategis 2015 – 2019, yang tergambar dalam tabel di 
bawah ini

Tabel : 3.13
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Perbandingan target dan realisasi
Pencapaian Unmetneed tahun 2019 dengan target akhir tahun RPJMN

Sasaran strategis Target RPJMN 
2019

Realisasi 2019 Presentase 
realisasi 2019 
dibanding 
target RPJMN 
2019 

Persentase peserta KB aktif 
MKJP

25,94 20,7% 125,3 %

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa target jangka menengah yang 
ditetapkan dalam rencana strategis(RPJMN) sebesar 25,94 sedangkan capaian 
realisasi tahun 2019 menurut hasil laporan pengendalian lapangan tahun 2019 
sebesar 20,7 dan presentase realisasi 2019 jika dibanding target RPJMN sebesar 
125,3% ini berarti bahwa capaian realisasi tahun 2019 telah melampaui target 
akhir yang ditetapkan dalam RPJMN 

Jumlah perserta KB aktif tambahan merupakan pengurangan dari peserta 
KB aktif tahun sebelumnya dikurangi dengan jumlah peserta KB aktif tahun ini, 
yang selisihnya merupakan jumlah peserta aktif tambahan, berdasarkan hasil 
laporan Dallap Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku di ketahui bahwa realisasi 
indicator jumlah peserta KB aktif tambahan untuk tahun 2019 sebesar 18.516 
Dari target yang ditetapkan sebesar 1.616 peserta KB aktif tambahan. 

Untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya peserta KB aktif 
tambahan yaitu dengan menggunakan indikator kinerja : “ Jumlah peserta KB 
aktif tambahan (additional user) , berikut ini di sajikan pencapaian sasaran 
strategis dengan perbandingan target dan realisasi tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel : 3.14

Meningkatnya peserta 
KB aktif tambahan

Jumlah peserta KB aktif  tambahan (additional 
user)

Target  : 1.616        Realisasi : 18.516  
(1.145,7%) 

6
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Jumlah peserta KB aktif  tambahan (additional user) Tahun 2019

Indikator Sasaran Strategis Target Realisasi % Capaian
Jumlah peserta KB aktif  
tambahan (additional user)

1.616 18.516 1145,7%

Sumber : Dallap 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian indicator 
sasaran strategis peserta KB aktif tambahan (additional user) untuk tahun 2019 
dengan target sebesar 1.616 dan realisasi sebesar 18.516 peserta KB aktif 
tambahan dengan presentase capaian sebesar 1145,7%,. Pengukuran kinerja ini 
menunjukkan bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku telah melampaui 
target yang ditetapkan, 

Sebagai bahan evaluasi, berikut disajikan perbandingan capaian indicator kinerja 
tahun 2019 dengan tahun 2016, 2017 dan 2018

Tabel : 3.15
Jumlah peserta KB aktif  tambahan (additional user) Tahun2016- 2019

Sasaran 2016 2017 2018 2019
Uraian Indikator target reali

sasi
% target realisasi % Tar

get
Reali
sasi

% Tar
get

Real
isasi

%

Meningkatn
ya peserta 
KB aktif

Jumlah peserta 
KB aktif 
tambahan

NA NA N
A

3.904 11.872 304 5.9
66

8.75
6

146
,78

1.6
16

18.
516

114
5,7

Sumber : Laporan DALLAP 2019

Untuk lebih jelasnya berikut kami sajikan dalam bentuk grafik Perbandingan 
target indikator dengan 3 tahun sebelumnya yaitu tahun 2016,  2017 dan 2018.

Grafik : 3.6
Jumlah peserta KB aktif  tambahan (additional user) Tahun2016- 2019
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Dari grafik di atas dapat dlihat bahwa pencapaian indikator kinerja 
jumlah peserta KB aktif tambahan mengalami kenaikan dari tahun 2017.
Factor- factor yang memepengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian 
indicator ini antara lain sebagi berikut :   

1. Pelaksanaan pelayanan KB MKJP, MOP,MOW, IUD dan Implant menjadi 
focus sasaran pnggerakan KB 

2. Peningkatan kemitraan dengan motivator dan kelompok KB pria 
3. Penggerakan pelayanan KB MKJP pada daerah-daerah dengan unmetneed 

tinggi
4. Penggerakan KB pasca keguguran dan pasca kehamilan lebih diarahkan 

kepada penggunaan MKJP

Untuk melaksanakan upaya peningkatan peserta KB aktif tambahan 
(additional user) maka di tunjang dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP
2. Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di daerah Tertinggal, 

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

3. Fasilitas Kesehatan KB (Pemrintah dan swasta) yang memebrikan 
pelayanan KB sesuai dengan SOP dan Kesehatan Reproduksi

4. Peningkatan promosi kesehatan dan hak-hak reproduksi di Provinsi dan 
Kab/Kota
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5. Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE 
pembangunan KKB

6. Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan 
elektronik, media luar ruang dan seni budaya/ tradisional

7. Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui Mupen
8. Jaminan ketersediaan alokon
9. Peningkatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi  dan hak-hak 

reproduksi di kelompok kegiatan

II. Indikator Kinerja Renstra

Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah

7.1

Indikator Kinerja Sinkronisasi Penyerasian Kebijakan  Pembangunan 
Daerah dengan kebijakan Pengendalian kuantitas   penduduk diseluruh 
tingkatan wilayah  di kabupaten/kota  outputnya Grand Design Pembangunan 
Kependudukan kab/kota. Grand Design Pembangunan Kependudukan [GDPK] 
merupakan suatu rumusan perencanaan pembangunan kependudukan yang 
berisikan situasi kependudukan, proyeksi penduduk, serta roadmap dan 
program kuantitas penduduk, kualitas penduduk, penataan persebaran dan 
pengarahan mobilitas dan administrasi penduduk. Karena itu GDPK sangat 
bermakna bagi pengelola maupun pemangku kepentingan pada pemerintah 
guna menyinkronisasi dan mengintegrasikan kebijakan,sasaran, dan program 
dalam perencanaan  pembangunan agar sesuai dengan situasi dan kondisi 
kependudukan di wilayah kabupaten/kota. 

Capaian   hingga  desember 2019  yang menyusun GDPK   baru kota 
Ambon yang menyusun GDPK dari 11 Kab/Kota   atau  9, 09 %   dari target  
100 % kab/kota.
Berbagai kegiatan dan upaya dilakukan untuk menunjang capaian target yang 
ditetapkan, yaitu dengan beberapa kegiatan, antara lain :

7

Sinkronisasi [Penyerasian 
Kebijakan  Pembangunan 
Daerah dengan kebijakan 
Pengendalian kuantitas 
penduduk diseluruh tingkatan 
wilayah]

Sinkronisasi [Penyerasian Kebijakan  
Pembangunan Daerah dengan kebijakan 

Pengendalian kuantitas penduduk 
diseluruh tingkatan wilayah]

Target  100 % :  Realisasi 9,09 %
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Tabel.3.16
Kegiatan Pendukung  Sinkronisasi Penyerasian Kebijakan  Pembangunan 

Daerah dengan kebijakan Pengendalian kuantitas penduduk

No Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Anggaran
1 Jumlah Cakupan 

Sinkronisasi [Penyerasian 
Kebijakan  Pembangunan 
Daerah dengan kebijakan 
Pengendalian kuantitas 
penduduk diseluruh 
tingkatan wilayah

Fasilitasi Penyusunan 
GDPK di daerah berupa 
Penggandaan GDPK 

5.363.000,-

Pertemuan Deseminasi 
kebijakan pengendalian 
penduduk dan 
pembangunan 
berwawasan 
kependudukan

84.647.000,-

Pendampingan Integrasi 
Kebijakan Isu dan 
indikator KKBPK ke 
dalam RPJMD, RKPD 
Provinsi dan Kab/Kota

          
71,530,000 

     Kegiatan - kegiatan tersebut diatas  untuk mendukung pelaksanaan  
Cakupan Sinkronisasi /Penyerasian Kebijakan  Pembangunan Daerah dengan 
kebijakan Pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah, 
namun dirasakan masih belum bisa menjawab target indikator yang 
ditetapkan.  selain itu beberapa  kegiatan  yang dilakukan untuk mendukung 
program ini  antara lain :
1. Melakukukan Advokasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, 

Bappeda Provinsi Maluku, Bappeda kabupaten/Kota seMaluku, OPD KB 
Provinsi maupun Kab/Kota  terkait dengan peningkatan pemahaman 
tentang pentingnya GDPK dalam perencanaan pembangunan daerah.
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2. Edaran Pemerintah Provinsi  Maluku Nomor 135.2-41/Tahun 2019  
tentang Penyusunan Grand Design Pembangunan kependudukan  
Kabupaten/Kota se Maluku  kepada Bupati/Walikota dan Bappeda Kab/Kota  
se-Maluku.
Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian 

indikator antara lain :
1. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah kab/kota terhadap 

pelaksanaan program KKBPK yang berdampak pada penyusunan Grand 
Design Pembangunan Kependudukan;  

2. Keterbatasan Anggaran untuk penyusunan Grand Design Pembangunan 
Kependudukan baik di provinsi maupun kab/kota

3. Peningkatan Jejaring kerjasama dengan mitra kerja terkait di kab/kota
Dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait Sinkronisasi Penyerasian 

Kebijakan  Pembangunan Daerah dengan kebijakan Pengendalian kuantitas 
penduduk diseluruh tingkatan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku melakukan 
advokasi dan berbagai kegiatan yang melibatkan Pemerintah Daerah dan Mitra 
Kerja guna percepatan Penyusunan Grand Desain di Kabupaten/Kota. Hal 
tersebut dapat dibuktikan dengan Kesepakatan bersama dengan BAPPEDA 
Kabupaten/Kota se-Maluku, Koalisi Kependudukan Maluku, Akademisi pada 
kegiatan Diseminasi dan Advokasi Pemanfaatan Data Profil (Parameter dan 
Proyeksi) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembagunan 
Keluarga Tahun 2019 pada tanggal 12-14 Juni 2019 . Dan dipertegas dengan
Surat Edaran Pemerintah Provinsi Maluku Nomor : 135-2-41/Tahun 2019 
tentang Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan 
Kabupaten/Kota se-Maluku.. Upaya dalam rangka mengatasi permasalahan 
terkait Sinkronisasi Penyerasian Kebijakan  Pembangunan Daerah dengan 
kebijakan Pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan dapat 
dibuktikan melalui gambar di bawah ini :
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Gambar : 3.1
Surat Edaran Pemerintah Provinsi Maluku Nomor : 135-2-41/Tahun 2019 

tentang Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan 
Kabupaten/Kota se-Maluku

               

7.2

Indikator Kinerja Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan kebijakan 
dan strategi pengendalian penduduk   outputnya penyusunan Grand Design 
Pembangunan Kependudukan, Profil/parameter dan proyeksi Penduduk] 
kab/kota, target  yang ditetapkan adalah 100 %   untuk penyusunan 
GDPK,Profil/Parameter dan proyeksi penduduk di 11 kab/ kota dan realisasi  
capaian   hingga  desember 2019  yang menyusun GDPK, Profil/Parameter dan 
proyeksi penduduk  dari 11 Kab/Kota   atau  100  %.   Pencapaian realisasi 
tahun 2019 ini terdiri dari yang menyusun  GDPK adalah Kota Ambon, 
Kab/kota yang menyusun Profil/Parameter adalah Kota Ambon, Bursel, Buru, 
Maluku Tenggara, Seram bagian Timur sementara  Proyeksi Penduduk  semua 
Kab/Kota telah memiliki kerjasama dengan BPS Provinsi dan kabupaten/Kota.  
Secara keseluruhan capaian target ini telah mencapai 100 % tetapi untuk 

Kab/Kota yang 
mengimplementasikan kebijakan 
dan strategi pengendalian 
penduduk      
[ Grand Design, Profil/Parameter 

dan proyeksi Penduduk]

% Kab/Kota yang mengimplementasikan 
kebijakan dan strategi pengendalian 
penduduk [ Grand Design, 
Profil/Parameter dan proyeksi Penduduk]

Target : 100 Capaian : 100
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masing-masing kabupaten masih ada yang belum menyusun DGPK, Profil 
kependudukan/parameter Kependudukan.

Tabel.3.17
Kegiatan Pendukung  Sinkronisasi Penyerasian Kebijakan  Pembangunan 

Daerah dengan kebijakan Pengendalian kuantitas penduduk

No Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Anggaran
1 Persentase Kab/Kota yang 

mengimplementasikan 
kebijakan dan strategi 
pengendalian penduduk [ 
Grand Design, 
Profil/Parameter dan 
proyeksi Penduduk]

Pertemuan Pemanfaatan 
data profil (paramater & 
proyeksi) program 
KKBPK sebagai input 
perumusan kebijakan 
dan strategi 
perencanaan 
pembangunan daerah tk. 
provinsi dan kab/kota

          74,600,000 

Pertemuan Penyusunan 
draft profil & parameter
program KKBPK tk. 
Provinsi dan Kab/Kota

          17,137,000 

Pertemuan Diseminasi & 
Advokasi pemanfaatan 
data profil (parameter & 
proyeksi) program 
KKBPK tk. Provinsi dan 
Kab/Kota dalam 
perencanaan 
pembangunan daerah 
(RPJMD, Renstrada dan 
RKPD)

          67,688,000 

Monitoring dan Evaluasi 
Profil dan Parameter 
Perencanaan 
Pengendalian Penduduk

          18,654,000 
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Kegiatan- kegiatan tersebut diatas  untuk mendukung pelaksanaan  
Cakupan Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan
strategi pengendalian penduduk. Faktor-Faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator antara lain :
1. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah kab/kota terhadap 

pelaksanaan Penyusunan Drand Design Pembangunan Kependudukan;  
2. keterbatasan anggaran untuk biaya penulisan dan penyusunan 

Profil/Parameter dan proyeksi penduduk
3. Peningkatan Jejaring kerjasama dengan mitra kerja terkait di tingkat 

kab/kota

7.3

Rumah Data Kependudukan merupakan kegiatan strategis yang 
diharapakan dapat menjawab keterbatasan data dan informasi kependudukan di 
tingkat desa, sehingga kehadiran rumah data ini sangatlah penting untuk 
diterapkan di kampung KB yang adalah program prioritas pemeraintah saat ini.
Di Provinsi Maluku untuk tahun 2019 telah terbentuk 24 Rumah Data 
Kependudukan dari target 46 yang harus dibentuk di 240 kampung KB yang 
telah dicanangkan. Memang dalam realisasinya hanya dapat dibentuk 24 rumah 
data (52,17 %). Ada beberapa hal yang mempengaruhi OPD kab/kota dalam 
membentuk rumah data itu sendiri, antara lain :

1. Masih minimnya pemahaman tentang pentingnya Rumah Data 
Kependudukan di kampung KB

2. Keterbatasan anggaran OPD kab/ kota
3. Letak geografis kampung KB yang sulit dijangkau sehingga memutus 

rantai koordinasi
4. Komunikasi yang sulit yang disebabkan oleh akses telekomunikasi yang 

tidak tersedia di beberapa kampung KB dengan lokasi terpencil.

kab/kota yang memanfaatkan 
Analisi Dampak Kependudukan 
sebagai pendukung kebijakan 
pembangunan berwawasan 
kependudukan

Jumlah kab/kota yang memanfaatkan 
Analisi Dampak Kependudukan sebagai 

pendukung kebijakan pembangunan
berwawasan kependudukan

Target  46  RDK               Realisasi 24 RDK
                                 ( 52,17 %)
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Disisi lain anggaran yang tersedia di perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 
untuk pembentukan rumah data kependudukan dirasa tidak seimbang dengan 
target yang harus dicapai, sehingga tidak heran jika pencapaiannya masih 
mampu mencapai angka 52,17 persen.

Pembentukan rumah data kependudukan di Provinsi Maluku mengalami 
peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 yang mana di tahun 2018 
terbentuk 2 rumah data sedangkan di tahun 2019 terbentuk 24 rumah data, 
sekalipun tidak mencapai target tahunan. Hal ini tetap menjadi keberhasilan 
yang patut diapresiasi.  Dengan demikian komitmen dan kerjasama yang lebih 
baik antar perwakilan BKKBN provinsi Maluku maupun OPD kab/K ota, 
pemerintah desa (kampung  KB) maupun mitra terkait harus tetap ditingkatkan 
sehingga kedepannya seluruh kampung KB di Maluku mampu memiliki rumah 
data kependudukan.

Grafik : 3.7
Capaian Pembentukan Rumah Data Kependudukan

Di Provinsi Maluku – tahun 2019

2018 2019 Total

2

24
26
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7.4

Indikator kinerja jumlah pembinaan implmentasi pendidikan 
kependudukan di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota outputnya adalah 
Kebijakan dan strategi BKKBN dalam meningkatkan pemahaman masyarakat 
mengenai kependudukan salah satunya adalah melalui pendidikan 
kependudukan, baik jalur formal, nonformal dan informal. Strategi yang 
efektif dan tepat sasaran dalam menerapkan pendidikan kependudukan 
kepada masyarakat diperlukan dalam setiap jalur penyelenggaraan lembaga 
pendidikan sesuai dengan karakteristik sasaran target masyarakat. 

Strategi implementasi melalui jalur formal adalah dengan melembagakan 
pendidikan kependudukan dalam institusi sekolah/madrasah dan perguruan 
tinggi, melalui mekanisme pengintegrasian dalam mata pelajaran/mata 
kuliah, kegiatan kesiswaan/kemahasiswaan, kegiatan penelitian dan 
perpustakaan kependudukan (Pojok Kependudukan). Strategi branding di 
sekolah adalah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), di perguruan tinggi 
adalah Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).

Strategi implementasi melalui jalur nonformal adalah melalui pendekatan 
di lembaga kediklatan pemerintah dengan sasaran Aparatur Sipil Negara 
(ASN), dengan branding ASN Peduli Kependudukan (ASN-PK). Harapannya, 
semakin banyaknya ASN yang peduli dengan permasalahan kependudukan 
sehingga mempertimbangkan data dan informasi kependudukan dalam 
setiap pengambilan keputusan/kebijakan publik. Selain sasaran ASN, 
pendekatan jalur nonformal juga melalui kegiatan kepramukaan dengan 
membentuk Satuan Karya Keluarga Berencana (Saka Kencana), yang 
merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan praktis dalam bidang KKBPK bagi anggota Pramuka.

Strategi implementasi melalui jalur informal merupakan strategi dalam 
implementasi pendidikan kependudukan melalui kelompok-kelompok 
kegiatan di masyarakat. Dalam hal ini, pelibatan tokoh agama, tokoh 
masyarakat, tokoh adat serta para pengelola dan pelaksana program di lini 

Pembinaan implementasi 
pendidikan kependudukan di 
tingkat provinsi, dan 
kab/kota  {formal, non formal 
dan informal)

Jumlah pembinaan implementasi 
pendidikan kependudukan di tkt 
provinsi, dan kab/kota  {formal, non 
formal dan informal)

Target  3 Model    : Realisasi : 3 Model [100%]
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lapangan sangat penting perannya dalam memberdayakan kelompok-
kelompok kegiatan di masyarakat. Strategi ini dinamakan Masyarakat Peduli 
Kependudukan (Mass – PK).

Target Pembinaan  implmentasi pendidikan kependudukan di tingkat 
provinsi, dan kabupaten/kota dengan Pembentukan sekolah siaga 
kependudukan di kabupaten/kota pada melalui jalur Formal,In Formal dan 
Non Formal. Capaian hingga desember 2019 adalah terbentuknya  Sekolah 
Siaga kependudukan pada 11 kab/kota  sebanyak 17  SSK (154,55) % dan 
pojok Kependudukan sebanyak 15 Pojok Kependudukan [136,06 %]   pada  
jalur Formal dan in formal.

Tabel 3.18
Kegiatan pendukung Pembinaan  implmentasi pendidikan kependudukan

di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota

No Indikator Kinerja Kegiatan Pagu
Anggaran

1. Jumlah cakupan 
pembinaan implementasi 
pendidikan 
kependudukan  di tingkat 
provinsi dan kab/kota 

Penggandaan buku materi 
pendidikan kependudukan 
jalur formal, nonformal 
dan informal

79.200.000,-

Sosialisasi pedoman dan 
materi ke OPD KKB, 
satuan pendidikan dan 
mitra kerja (pembentukan 
SSK) 

77.828.000,-

Fasilitasi pelaksanaan 
pendidikan kependudukan 
jalur formal, nonformal 
dan informal

  8.350.000,-

Partisipasi dalam 
orientasi/sosialisasi 
pembentukan model 
penerapan pendidikan 
kependudukan Tk. 
Nasional

20.622.000,-
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            Dari tabel di atas terlihat bahwa kegiatan pembinaan implementasi 
pendidikan kependudukan  di tingkat provinsi dan kab/kota, realisasinya 
99,71%. 
           Kegiatan-kegiatan tersebut di atas untuk mendukung pembinaan 
implmentasi pendidikan kependudukan di tingkat provinsi, dan 
kabupaten/kota, namun karena terbatasnya anggaran sehingga belum secara 
keseluruhankabupaten/kota yang merasakan manfaatnya. Sedangkan 
diharapkan untuk  ketiga jalur tersebut terutama jalur formal, sekolah-
sekolah terutama tingkat SMA sudah ada SSK, dan di tiap Provinsi sudah ada 
PTPK (Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan).

7.5

Untuk pelaksanaan program peningkatan kemitraan, bimbingan teknis, 
monitoring dan evaluasi pengendalian penduduk di tahun 2019 sudah mencapai 
100 %, yang mana kegiatan tersebut antara lain :

1. Penguatan dan pengembangan kerjasama pendidikan kependudukan. 
2. Fasilitasi dan koordinasi mitra kerja dalam pertemuan tingkat nasional
3. Monitoring dan evaluasi profil dan parameter perencanaan pengendalian 

penduduk
4. Pendampingan integrasi kebijakan isu dan indikator KKBPK
5. Sosialisasi program pengendalian penduduk bersama mitra kerja tingkat 

nasional
6. Konsultasi peningkatan kemitraan dan perencanaan pengendalian 

penduduk
7. Pembinaan model penerapan pendidikan kependudukan
8. Momentum hari kependudukan dunia di provinsi
9. Pendampingan pelaksanaan peringatan dini dampak kependudukan
10. Monitoring dan evaluasi kajian dan model di kab/kota.

Pada dasarnya dalam membangun kemitraan serta pelaksanaan 
bimbingan teknis,monitoring dan evaluasi program kependudukan bersama 
OPD kab/kota maupun mitra kerja sudah dapat dilakukan dengan baik 

Bimbingan teknis, monitoring 
dan evaluasi pengendalian 
penduduk

Target : 1

Realisasi : 1
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walaupun tidak dipungkiri bahwa bidang pengendalian penduduk masih
diperhadapkan dengan beberapa masalah di tingkatkab/ kota.  

Salah satu masalah yang dihadapi misalnya untuk kegiatan
pendampingan integrasi kebijakan isu dan indikator KKBPK yang seharusnya
dapat diimplementasikan melalui penyusunan grand design kependudukan di 
kab/kota, ternyata belum dilakukan karena dilator belakangi oleh keterbatasan
anggaran maupun kurangnya komitmen dan kerjasama dengan mitra kerja
terkait.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bidang pengendalian
penduduk bisa melaksanakan bimbingan teknis maupun monitoring secara baik
namun output yang diharapkan di tingkat kab/kota belum tercapai secara
maksimal.

7.6  

Dalam rangka mendukung capaian strategis yang tertuang dalam perjanjian 
kinerja yang merupakan implementasi dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019, 
BKKBN melalui Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi 
telah melaksanakan kegiatan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan 
kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB di seluruh 
tingkatan wilayah yaitu melalui pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan 
yang mendukung pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan 
kualitas pelayanan KB. Capaian kinerja ini diukur dengan rumus sebagai berikut :

Realisasi indicator “cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan 
peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai standarisasi pelayanan KB di 
seluruh tingkatan wilayah” tahun 2019 sebesar 100 % dari target 100 % yang 

Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan 
peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai 
dengan standarisasi pelayanan KB di seluruh 
tingkatan wilayah

Target : 100

Realisasi: 98,4

Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB
Dan peningkatan kualitas pelayanan KB = ∑ Kegiatan pembinaan kesertaan ber-KB 2019
Yg sesuai standarisasi pelayanan KB di      yang dilaksanakan tahun 2019 x  100%
Seluruh tingkatan wilayah ∑ kegiatan pembinaan kesertaan ber-KB
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ditetapkan dengan perhitungan 37 kegiatan tahun 2019 telah dilaksanakan 
sebanyak 37 kegiatan :
Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indicator ini adalah 
sebagai berikut :

1. Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP
2. Pelayanan pencabutan implant
3. Pelayanan KB bergerak (mobile) di DTPK dengan mitra terkait
4. Pelayanan KB bergerak (mobile) di wilayah miskin perkotaan dengan 

mitra terkait
5. Penguatan komitmen provider pasca pelatihan KB pria vasektomi
6. Forum koordinasi peningkatan kemitraan dalam penggarapan KBKR di 

DTPK, miskin perkotaan, dan sasaran khusus (KB Pria) Tk. Provinsi dan 
Kab/Kota

7. Pendampingan provider terlatih dalam pelayanan KB pria
8. Pembinaan kelompok dan motivator KB pria
9. Pemantapan Tim pelayanan KB bergerak di Tingkat Kabupaten/Kota
10. Penguatan program KBKR di wilayah dan sasaran khusus bersama mitra 

kerja
11. Penguatan tim jaga mutu
12. Orientasi pembiayaan pelayanan KB melalui INA CBG’s di FKRTL
13. Sosialisasi forum peningkatan pelayanan KB MKJP di faskes pemerintah 

dan swasta
14. Pemetaan kebutuhan alokon dan sarana penunjang pelayanan KB
15. Sinkronisasi pemetaan faskes pemerintah dan swasta dalam pelayanan KB 

JKN
16. Kemitraan tingkat provinsi
17. Penguatan pre service training bagi institusi pendidikan
18. Konsultasi pemenuhan alkon
19. Penggandaan dan distribusi materi promosi dan konseling kespro
20. Deteksi dini KAR terintegrasi pelayanan KB MKJP pada kegiatan 

momentum
21. Pemantapan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di 

DTPK
22. Integrasi penguatan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak 

reproduksi bersama mitra kerja pada kegiatan momentum
23. Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran 

berkualitas dalam era JKN bersama mitra kerja di Kab/Kota
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24. Peningkatan penguatan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak 
reproduksi

25. Monitoring dan pembinaan terpadu bidang KB-KR tingkat 
kabupaten/kota

26. Peningkatan kompetensi pengelola kesehatan dan hak-hak reproduksi 
melalui berbagai forum tingkat nasional

27. Pencanangan hari kontrasepsi sedunia
28. Penyusunan peta kerja dan rencana kegiatan bidang KB/KR
29. Pencanangan KB KES TNI tingkat nasional
30. Pembinaan dan monitoring kesertaan ber-KB di faskes
31. Pemenuhan kebutuhan alokon
32. Administrasi pengadaan alokon
33. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi 

berbasis komunitas
34. Sosialisasi kesehatan reproduksi bagi anggota poktan tribina
35. Pemantapan peran PKB/PLKB dalam mendukung promosi dan konseling 

kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi
36. Pemantapan komitmen mitra kerja kesehatan dan hak-hak reproduksi 

melalui forum/kelompok kerja kesehatan dan hak-hak reproduksi
37. Monitoring evaluasi pemantapan promosi dan konseling reproduksi 

melalui kelompok kegiatan   

Untuk bahan evaluasi berikut kami sajikan perbandingan dengan tahun 2018

Tabel : 3.16
Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB 

yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB di seluruh tingkatan wilayah
Tahun 2017-2019

Sasaran Program 2017 2018 2019
Target realis

asi
Capai

an
Target reali

sasi
Capai

an
target reali

sasi
Capai

an
Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan 
peningkatan kualitas pelayanan KB yang 
sesuai dengan standarisasi pelayanan KB di 
seluruh tingkatan wilayah

100 100 100 100 98,4 98,4 100 100 100

Sumber data : Statistik Rutin 2019
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Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk tahun 2017 dan 2019 pencapaian
sebesar 100 % sedangkan untuk tahun 2018 pencapaian hanya sebesar 98,4 % 
yang disebabkan karena kegiatan pengadaan alokon tahun 2018 tidak dapat 
dilaksanakan karena tidak tersedia implant di e-katalog. Demikian juga jika 
dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 100 % dan realisasi 
idikator sasaran program juga sebesar 100 %.

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 
2019 di sajikan dalam grafik di bawah ini :

Grafik : 3.7
Perkembangan indicator Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan 
kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB di seluruh 

tingkatan wilayah Tahun 2017-2019

Upaya- upaya yang dilaksanakan dalam menjaga dan meningkatkan cakupan 
Indikator kinerja renstra untuk tahun mendatang ini adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan  sesuai dengan waktu 
yang telah ditetapkan

2. Melaksanakan kegiatan pendukung indicator sesuai SOP
3. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja terkait
4. Pemetaan lokus kegiatan pembinaan kesertaan ber-KB
5. Peningkatan kualitas pelayanan KB mulai dari faskes dan sarana 

prasarana pelayanan KB
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6. Proses pengadaan alokon tepat waktu, efektif dan efisien 
Realisasi indicator “cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan 

peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai standarisasi pelayanan KB di 
seluruh tingkatan wilayah” tahun 2019 sebesar 100 % dari target 100 % yang 
ditetapkan dengan perhitungan 37 kegiatan tahun 2019 telah dilaksanakan 
sebanyak 37 kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi 
indicator ini adalah sebagai berikut :

1. Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP
2. Pelayanan pencabutan implant
3. Pelayanan KB bergerak (mobile) di DTPK dengan mitra terkait
4. Pelayanan KB bergerak (mobile) di wilayah miskin perkotaan dengan 

mitra terkait
5. Penguatan komitmen provider pasca pelatihan KB pria vasektomi
6. Forum koordinasi peningkatan kemitraan dalam penggarapan KBKR di 

DTPK, miskin perkotaan, dan sasaran khusus (KB Pria) Tk. Provinsi dan 
Kab/Kota

7. Pendampingan provider terlatih dalam pelayanan KB pria
8. Pembinaan kelompok dan motivator KB pria
9. Pemantapan Tim pelayanan KB bergerak di Tingkat Kabupaten/Kota
10. Penguatan program KBKR di wilayah dan sasaran khusus bersama mitra 

kerja
11. Penguatan tim jaga mutu
12. Orientasi pembiayaan pelayanan KB melalui INA CBG’s di FKRTL
13. Sosialisasi forum peningkatan pelayanan KB MKJP di faskes pemerintah 

dan swasta
14. Pemetaan kebutuhan alokon dan sarana penunjang pelayanan KB
15. Sinkronisasi pemetaan faskes pemerintah dan swasta dalam pelayanan KB 

JKN
16. Kemitraan tingkat provinsi
17. Penguatan pre service training bagi institusi pendidikan
18. Konsultasi pemenuhan alkon
19. Penggandaan dan distribusi materi promosi dan konseling kespro
20. Deteksi dini KAR terintegrasi pelayanan KB MKJP pada kegiatan 

momentum
21. Pemantapan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di 

DTPK
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22. Integrasi penguatan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak 
reproduksi bersama mitra kerja pada kegiatan momentum

23. Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran 
berkualitas dalam era JKN bersama mitra kerja di Kab/Kota

24. Peningkatan penguatan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak 
reproduksi

25. Monitoring dan pembinaan terpadu bidang KB-KR tingkat 
kabupaten/kota

26. Peningkatan kompetensi pengelola kesehatan dan hak-hak reproduksi 
melalui berbagai forum tingkat nasional

27. Pencanangan hari kontrasepsi sedunia
28. Penyusunan peta kerja dan rencana kegiatan bidang KB/KR
29. Pencanangan KB KES TNI tingkat nasional
30. Pembinaan dan monitoring kesertaan ber-KB di faskes
31. Pemenuhan kebutuhan alokon
32. Administrasi pengadaan alokon
33. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi 

berbasis komunitas
34. Sosialisasi kesehatan reproduksi bagi anggota poktan tribina
35. Pemantapan peran PKB/PLKB dalam mendukung promosi dan konseling 

kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi
36. Pemantapan komitmen mitra kerja kesehatan dan hak-hak reproduksi 

melalui forum/kelompok kerja kesehatan dan hak-hak reproduksi
37. Monitoring evaluasi pemantapan promosi dan konseling reproduksi 

melalui kelompok kegiatan   
Untuk bahan evaluasi berikut kami sajikan perbandingan dengan tahun 2018

Tabel : 3.19
Persentase Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas 

pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB di seluruh tingkatan 
wilayah Tahun 2017-2019

Sasaran Program 2017 2018 2019
Target realis

asi
Capai

an
Target reali

sasi
Capai

an
target reali

sasi
Capai

an
Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan 
peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai 
dengan standarisasi pelayanan KB di seluruh 
tingkatan wilayah

100 100 100 100 98,4 98,4 100 100 100
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Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk tahun 2017 dan 2019 pencapaian 
sebesar 100 % sedangkan untuk tahun 2018 pencapaian hanya sebesar 98,4 % 
yang disebabkan karena kegiatan pengadaan alokon tahun 2018 tidak dapat 
dilaksanakan karena tidak tersedia implant di e-katalog.

Demikian juga jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah 
sebesar 100 % dan realisasi idikator sasaran program juga sebesar 100 %

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 di 
sajikan dalam grafik di bawah ini

Grafik : 3.8
Perkembangan indicator Persentase Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan 
peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan 

KB di seluruh tingkatan wilayah Tahun 2017-2019

Upaya- upaya yang dilaksanakan dalam menjaga dan meningkatkan 
cakupan Indikator kinerja renstra untuk tahun mendatang ini adalah sebagai 
berikut :

1. Mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan  sesuai dengan waktu yang 
telah ditetapkan

2. Melaksanakan kegiatan pendukung indicator sesuai SOP
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3. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja terkait
4. Pemetaan lokus kegiatan pembinaan kesertaan ber-KB
5. Peningkatan kualitas pelayanan KB mulai dari faskes dan sarana prasarana 

pelayanan KB
6. Proses pengadaan alokon tepat waktu, efektif dan efisien

7.8

Penyebab rendahnya pencapaian peserta KB adalah belum optimalnya 
penggerakan pelayanan KB yang dilakukan oleh PLKB, kader, dan tenaga medis, 
selain itu terjadinya komplikasi berat yang perlu penanganan lebih lanjut serta 
kegagalan akibat penggunaan kontrasepsi juga kerap terjadi. Agar pelayanan KB 
dapat dilaksanakan secara berkualitas , selain perlu menerapkan dan 
memperbaiki pelayanan KB sesuai standar mutu yang telah ditetapkan, perlu 
pula dukungan dana untuk melakukan penggerakan kepada calon/peserta KB 
terutama MKJP.  Capaian kinerja ini diukur dengan rumus:

Realisasi indicator “jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP ” tahun 2019 
sebesar 2.408 Akseptor atau sebesar 94,01 % dari target 2.559 akseptor yang 
ditetapkan dengan perhitungan penggerakan pelayanan MKJP yang diklaim 
(terealisasi) oleh tenaga PKB/PLKB/medis tahun 2019 sebanyak 2.408 akseptor 
tehadap jumlah penggerakan pelayanan MKJP tahun 2019 sebanyak 2.559 
akseptor.
Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indicator ini adalah 
sebagai berikut :

1. Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP yang terdiri dari :
A. MOP
B. MOW
C. IUD
D. IMPLAN

Jumlah penggerakan 
pelayanan KB MKJP

Target : 2.559

Realisasi : 2.408

Jumlah penggerakan = ∑  Penggerakan pelayanan MKJP 2019 yang  terealisasi         X 100 %
Pelayanan KB MKJP ∑  Penggerakan pelayanan MKJP  2019
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2. Pelayanan Pencabutan Implan

Untuk bahan evaluasi berikut kami sajikan perbandingan dengan tahun 2017 
dan 2018.

Tabel : 3.20
Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP Tahun 2017-2019

Sasaran Program 2017 2018 2019
Target realisasi capaia

n
target realisas

i
capaia

n
target realis

asi
Capai

an
Jumlah penggerakan pelayanan KB 
MKJP

10.800 7.035 65,1% 18.249 3.406 18,6% 2.559 2.408 94%

Dari tabel di atas terlihat bahwa presentase pencapaian tahun 2019 sebesar 
94,01 % lebih besar 75,4 % dibandingkan presentase capaian tahun 2018. Hal ini 
disebabkan karena :

1. Kurangnya sosialisasi peraturan Kepala BKKBN tentang penggerakan 
pelayanan KB dan ayoman komplikasi serta kegagalan kontrasepsi 

2. Syarat pengajuan klaim dana penggerakan yang terlalu banyak sehingga 
tidak dapat dipenuhi oleh petugas KB atau PLKB

3. Kekurangan Alkon Implan di tahun 2018
Demikian juga jika dibandingkan dengan target akhir RPJMN sebesar 44.298 

jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 2.408 akseptor berarti 
presentase capaian hanya sebesar 5,4% 

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 
2019 di sajikan dalam grafik di bawah ini

Grafik : 3.9
Perkembangan indicator Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP

Tahun 2017-2019
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Upaya- upaya yang dilaksanakan dalam menjaga dan meningkatkan cakupan 
Indikator kinerja renstra untuk tahun mendatang ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi peraturan kepala BKKBN tentang penggerakan 
pelayanan KB MKJP  

2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan OPD-KB Kabupaten/Kota
3. Penguatan kapasitas petugas lapangan keluarga berencana dalam 

mendukung penyuluhan dan penggerakan KB
3. Meningkatkan advokasi dan KIE kepada kelompok sasaran
4. Pemetaan lokus kegiatan pada  daerah dengan unmetneed tinggi

7.9

Untuk meningkatkan akses pelayanan KB bagi PUS yang membutuhkan, 
penguatan akses dan kualitas pelayanan KB harus diarahkan selain di fasilitas 
kesehatan statis, juga melalui pelayanan KB bergerak. Wilayah galcitas dan 
miskin perkotaan merupakan wilayah yang memiliki karakter khusus. Pada 
wilayah galcitas, masyarakat menghadapi kendala untuk memeperoleh 
pelayanan KB yang berkualitas karena masalah sarana dan prasarana, sumber 
daya manusia, kondisi geografis dan ekonomi. Pada kawasan miskin perkotaan, 
terkadang masyarakat masih ada yang tidak dapat mengakses pelayanan KB 
karena hambatan ekonomi maupun sosiali cultural.  Capaian kinerja ini diukur 
dengan rumus :

Jumlah penggerakan pelayanan KB dan 
KR di daerah tertinggal, perbatasan dan 
kepulauan terluar (DTPK) wilayah miskin 
perkotaan dan sasaran khusus

           Target : 3

          Realisasi : 3

Jumlah penggerakan pelayanan KB dan
KR di daerah DTPK, wilayah miskin = ∑ kab/kota sasaran penggerakan pelayanan
Perkotaan dan sasaran khusus         KBKR di DTPK yang dilaksanakan

        X  100%
    ∑  Kabupaten/kota sasaran DTPK
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Realisasi indicator “jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di daerah 
DTPK, wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus” tahun 2019 sebesar 100 % 
dari target 3 frk/trh/kab yang ditetapkan dengan perhitungan jumlah 
kabupaten/kota sasaran penggerakan pelayanan KBKR di DTPK yang 
dilaksanakan sebanyak 15 Kabupaten/kota untuk tahun 2019 dengan 
Kabupaten/Kota sebanyak 5 Kabupaten /Kota yang menjadi sasaran DTPK .

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indicator ini adalah 
sebagai berikut :

1. Pelayanan KB bergerak (mobile) di DTPK dengan mitra terkait
2. Penguatan komitmen provider pasca pelatihan KB pria vasektomi
3. Forum koordinasi peningkatan kemitraan dalam penggarapan KBKR di 

DTPK, miskin perkotaan, dan sasaran khusus (KB Pria) Tk. Provinsi dan 
Kabupaten/Kota

4. Pendampingan provider terlatih dalam pelayanan KB Pria
5. Pembinaan kelompok dan motivator KB pria
6. Pemantapan tim pelayanan KB bergerak di Tingkat kabupaten/kota
7. Penguatan program KBKR di wilayah dan sasaran khusus bersama mitra 

kerja 
Untuk bahan evaluasi berikut kami sajikan perbandingan dengan tahun 2018

Tabel : 3.21
Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di daerah tertinggal, perbatasan dan 
kepulauan terluar (DTPK) wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus Tahun 

2017-2019

Sasaran Program 2017 2018 2019
Target realis

asi
capaia

n
target reali

sasi
capaia

n
target reali

sasi
Capai

an
Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di 
daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan 
terluar (DTPK) wilayah miskin perkotaan dan 
sasaran khusus

NA Na Na 3 frk 3 
frk

100% 3 3 100%

*Na : belum diukur

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk realisasi tahun 2018 sama dengan 
realisasi tahun  2019 pencapaian sebesar 100 % . Demikian juga jika 
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dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 100 % dan realisasi 
idikator sasaran program juga sebesar 100 %

Upaya- upaya yang dilaksanakan dalam menjaga dan meningkatkan cakupan 
Indikator kinerja renstra untuk tahun mendatang ini adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan penggerakan pada daerah DTPK sesuai SOP   
2. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja terkait
3. Pemetaan lokus kegiatan penggerakan pelayanan KB dan KR di DTPK
4. Peningkatan Advokasi dan KIE kepada pelaksana program KBKR di tingkat 

Kabupaten/Kota.
Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 

2019 di sajikan dalam grafik di bawah ini

Grafik : 3.10
Perkembangan indicator Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di daerah 
tertinggal, perbatasan dan kepulauan terluar (DTPK) wilayah miskin perkotaan 

dan sasaran khusus Tahun 2017-2019
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7.10

Untuk menjamin akses penduduk atau pasangan usia subur  terhadap 
pelayanan kesehatan khususnya pelayanan KBKR di fasilitas kesehatan, namun 
salah satu masalah dalam pelayanan KB adalah kemungkinan efek samping, 
komplikasi dan kegagalan akibat dari pemakaian kontrasepsi. Oleh karena itu 
pelayanan KB yang berkualitas harus mencakup pemberian pelayanan yang 
dapat melindungi dari resiko efek samping, mengurangi komplikasi serta 
kegagalan pemakain kontrasepsi maka perlu adanya pelayanan KBKR yang sesuai 
dengan standarisasi pelayanan. Capaian kinerja ini diukur dengan rumus

Realisasi indicator “presentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan 
wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai 
dengan standarisasi pelayanan” tahun 2019 sebesar 110 % dari target 85 % yang 
ditetapkan dengan perhitungan rata-rata jumlah faskes yang melaksanakan 
pelayanan KBKR dengan mengirimkan laporan pelayanan  tahun 2019 sebanyak 
277 faskes dari jumlah faseks yang bekerjasama dnegan BPJS sebanyak 296 
faskes tahun 2019 menurut data dari website www.bpjs.go.id:
Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indicator ini adalah 
sebagai berikut :

1. Penguatan tim jaga mutu
2. Orientasi pembiayaan pelayanan KB melalui INA CBG’s di FKRTL
3. Sosialisasi forum peningkatan pelayanan KB MKJP di faskes pemerintah 

dan swasta
4. Sinkronisasi pemetaan faskes pemerintah dan swasta dalam pelayanan KB 

JKN 

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

   Target : 85.00

    Realisasi: 93,5

Presentase faskes dan jejaringnya
(diseluruh tingkatan wilayah) yang = ∑ faskes bekerjasama BPJS yang melayani
Bekerjasama dengan BPJS dan         pelayanan KBKR         X  100 %
Memberikan pelayanan KBKR     ∑ Faskes yang bekerjasama dengan BPJS
Sesuai dengan standarisasi pelayanan
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5. Kemitraan tingkat Provinsi
6. Penguatan pre service training bagi institusi pendidikan
7. Konsultasi pemenuhan kebutuhan alkon
8. Pencanangan hari kontrasepsi sedunia
9. Pencanangan KB KES TNI tingkat Nasional
10. Pembinaan dan monitoring kesertaan ber-KB di faskes

Untuk bahan evaluasi berikut kami sajikan perbandingan dengan tahun2017-
2019

Tabel : 3.22
Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang 

bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan 
standarisasi pelayanan Tahun 2017-2019

Sasaran Program 2017 2018 2019
Targe

t
realisa

si
capai

an
target realis

asi
capaia

n
targe

t
realis

asi
Capaia

n
Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh 
tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan 
BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai 
dengan standarisasi pelayanan

NA NA NA 71,1 93,5 131,5 85% 110
%

129,4

%

Realisasi capaian indicator presentase faskes dan jejaringnya (disleuruh 
tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan 
KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan untuk tahun 2019 sebesar 110 % 
dari target 85% dengan realisasi capaian sebesar 129,4% jika dibandingkan 
dengan tahun 2018 untuk capaian 2,1 % lebih besar dari tahun 2019 
dikarenakan target yang ditetapkan untuk tahun 2018 hanya sebesar 71,1%.

Dan untuk target akhir RPJMN juga sebesar 85 %, jika dibandingkan 
dengan realisasi yang dicapai pada tahun ini yaitu sebesar 110 %, maka 
capainnya jga sebesar 129,4 %
Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 di 
sajikan dalam grafik di bawah ini.
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Grafik : 3.11
Perkembangan indicator Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan 

wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai 
dengan standarisasi pelayanan Tahun 2017-2019

Upaya- upaya yang dilaksanakan dalam menjaga dan meningkatkan cakupan 
Indikator kinerja renstra untuk tahun mendatang ini adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan mutu dan kualitas fasilitas kesehatan yang melayani KB  
2. Penguatan fasilitas kesehatan dengan sarana dan prasarana pelayanan KB 
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas kesehatan Provinsi dan 

kabupaten/kota
4. Meningkatkan koordinasi dengan BPJS Kesejatan dalam pelayanan KB era 

JKN
5. Penguatan kapasitas tenaga pengelola program KBKR  di lini lapangan

7.11

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi 
yang termasuk didalamnya adalah penanggulangan masalah kesehatan 
reproduksi, dimana setiap penduduk yang laki-laki dan perempuan mempunyai 
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hak untuk memperoleh informasi dan mempunyai kases terhadap pelayanan 
kesehatan yang memadai termasuk pencegahan dan penanganan masalah 
kesehatan reproduksi. Upaya penanggukangan masalah kesehatan reproduksi 
adalah merupakan upaya untuk membantu pasangan suami-isteri untuk 
meningkatkan dan memiliki pengetahuan, kesadaran sikap dan perilaku tentang 
masalah kesehatan reproduksi mellaui kegiatan promosi,KIE, dan KIP/konseling 
pencegahan infeksi saluran reproduksi, penyakit menular seksual, HIV-AIDS, 
kanker alat reproduksi, perilaku seksual yang sehat serta infertilitas dalam 
bentuk leafleat,brosur dan buku-buku kesehatan reproduksi yang di berikan di 
fasilitas kesehatan di kabupaten/kota. Capaian kinerja ini diukur dengan rumus

Realisasi indicator “presentase faskes yang melakukan promosi dan 
konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di provinsi dan kabupaten/kota” 
tahun 2019 sebesar 120,9 % dari target 85 % yang ditetapkan dengan 
perhitungan jumlah faskes yang memberikan pelayanan kespro melalui media-
media KIE berupa leafleat,brosur dan buku-buku sebanyak 306 faskes dibagi 
dengan jumlah faskes yang menjadi target pelayanan kespro sebanyak 253 faskes 
tahun 2019:
Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indicator ini adalah 
sebagai berikut :

1. Penggandaan dan distribusi materi promosi dan konseling kespro 
2. Deteksi dini KAR terintegrasi pelayanan KB  MKJP pada kegiatan 

momentum
3. Pemantapan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di 

DTPK
4. Integrasi penguatan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak 

reproduksi bersama mitra kerja pada kegiatan momentum
5. Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran 

berkualitas dalam era JKN bersama mitra kerja di kabupaten/kota

Persentase faskes yang melakukan
Promosi dan konseling  kesehatan =  ∑  faskes yang memberikan pelayanan kespro 2019
Dan hak-hak reproduksi di provinsi          X  100 %
Dan kabupaten/kota     ∑ faskes target pelayanan kespro tahun 2019
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6. Peningkatan penguatan promosi dan konseling kesehatan dan hak -hak 
reproduksi

Untuk bahan evaluasi berikut kami sajikan perbandingan dengan tahun 
sebelumnya.

Tabel : 3.21
Persentase faskes yang melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak 

reproduksi di provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2017-2019

Sasaran Program 2017 2018 2019
Target realisas

i
capaia

n
target realis

asi
capaia

n
targe

t
realis

asi
Capai

an
Persentase faskes yang melakukan 
promosi dan konseling kesehatan dan 
hak-hak reproduksi di provinsi dan 
kabupaten/kota

Na Na Na 66% 147,8 223,9 85% 120,9 142,2

Dari tabel diatas terlihat bahwa, realisasi tahun 2018 sebesar 147,8% 
lebih besar 26,9% dari realisasi tahun 2019 sebesar 120,9%, begitupun untuk 
capaian realisasi untuk tahun 2019 sebesar 223,9 lebih besar 81,7% bila 
dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 142,2%

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMN, maka akan terlihat sama 
seperti tahun 2019, karena target akhir RPJMN sebesar 85%, dan jika 
dibandingkan dengan pencapaiannya juga sebasar 120,9%.

Grafik : 3.12
Faskes Yang Melakukan Promosi dan Konseling Kesehatan dan

Hak-Hak Reproduksi
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Upaya- upaya yang dilaksanakan dalam menjaga dan meningkatkan cakupan 
Indikator kinerja renstra untuk tahun mendatang ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu dan kualitas fasilitas kesehatan yang melayani KBKR  
2. Penguatan fasilitas kesehatan dengan sarana dan prasarana pelayanan 

KBKR 
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas kesehatan Provinsi dan 

kabupaten/kota
4. Penyiapan materi-materi tentang kesehatan reproduksi
5. Penguatan kapasitas tenaga pengelola program KBKR  di lini lapangan

7.12

Pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga di Provinsi Maluku dilaksanakan melalui berbagai 
kegiatan dan program, salah satunya yaitu melalui kegiatan bidang Keluarga 
Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Untuk melihat pelaksanaan kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan, harus dilakukan pembinaan,monitoring, eavluasi 
dan fasilitasi kegiatan Bidang KBKR yang dilaksanakan di Kabupaten/kota. Untuk 
mengukur capaian kinerja ini diukur dengan rumus :

Realisasi indicator “jumlah pembinaan monitoring evaluasi dan fasilitasi 
kegiatan bidang KBKR di Kabupaten/Kota” tahun 2019 sebesar 100 % dari target 
1 untuk provinsi dan 11 kabupaten/kota yang ditetapkan dengan perhitungan 
jumlah pembinaan monitoring, evaluasi dan fasilitasi kegiatan bidang KBKR yang 
dilaksanakan untuk untuk 1 provinsi dan 11 kabupaten/kota dengan jumlah 

Jumlah pembinaan monitoring, 
evaluasi dan fasilitasi kegiatan 
bidang KBKR di kabupaten dan kota

Target : 1

Realisasi : 1

Jumlah Pembinaan monitoring,
Evaluasi dan fasilitasi kegiatan = ∑ pembinaan monitoring,evaluasi dan fasilitasi kegiatan
Bidang KBKR di Kabupaten/         bidang KBKR yang dilaksanakan
Kota       X  100 %

    ∑ pembinaan monitoring, evaluasi dan fasilitasi kegiatan
       Bidang KBKR tahun 2019
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kegiatan pembinaan monitoring,evaluasi dan fasilitasi kegiatan bidang KBKR 
tahun 2019 sebanyak 1 untuk provinsi dan 11 kabupaten/kota:

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indicator ini adalah 
sebagai berikut :

1. Monitoring dan pembinaan terpadu bidang KBKR tingkat Kabupaten/Kota  
2. Peningkatan kompetensi pengelola kesehatan dan hak-hak reproduksi 

melalui berbagai forum Tingkat Nasional
3. Pencanangan hari kontrasepsi sedunia
4. Penyusunan peta kerja dan rencana kegiatan bidang KB/KR
5. Pencanangan KB KES TNI tingkat Nasional
6. Pembinaan dan monitoring kesertaan ber-KB di Faskes
Pencapaian kinerja jumlah pembinaan monitoring evaluasi dan fasilitasi 

kegiatan bidang KBKR di kabupaten/kota didukung dengan realisasi anggaran 
sebesar Rp. 313.790.057,-
Untuk bahan evaluasi berikut kami sajikan perbandingan dengan tahun 2018

Tabel : 3.23
Jumlah pembinaan monitoring, evaluasi dan fasilitasi kegiatan bidang KBKR di 

kabupaten dan kota Tahun 2017-2019

Sasaran Program 2017 2018 2019
Target realis

asi
capai

an
target real

isasi
capai

an
target real

isasi
Capai

an
Jumlah pembinaan monitoring, 
evaluasi dan fasilitasi kegiatan 
bidang KBKR di kabupaten dan 
kota

NA NA NA NA NA NA 1 1 100

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk tahun 2017 dan 2018 belum 
diukur sehingga tidak dapat dilihat perbandingannya dengan tahun-tahun 
sebelumnya.
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7.13

Target Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga telah
dilaksanakan bagi Pengelola maupun pelaksana kegiatan baik di Tingkat 
Provinsi maupun di 11 Kabupaten/Kota. Kegiatan pembinaan dilakukan melalui
kegiatan-kegiatan pertemuan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
pelaksanaan dan perkembangan program baik di Tingkat Provinsi maupun di 
pada Kabupaten/Kota serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program 
daritingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga kelompok-kelompok
kegiatan..Kegiatan dilaksanakan di provinsi dan melibatkan OPD-KB dari 11 
Kabupaten/Kota, PKB/PLKB dan juga kader atau pengelola kelompok catur bina
dan PIK Remaja, serta mitra kerja terkait. Pembinaan juga dilakukan kepada
kelompok kegiatan melalui melalui pemberian dana operasional kelompok bagi 
20 kelompok BKL, 134 kelompok BKR, UPPKS, dan 215 PIK Remaja.  Pembinaan
juga dilakukan di kelompok-kelompok kegiatan dalam bentuk kegiatan
langsung di kelompok kegiatan. Koordinasi dan kerja sama dengan OPD KB 
Kabupaten/Kota merupakan hal utama yang dilakukan dalam rangka
pembinaan program hingga ke kelompok-kelompok kegiatan dan msayarakat
umum lainnya. Kendala yang ditemui dalam pembinaan ini adalah belum
optimalnya pembinaan kepada seluruh kelompok kegiatan yang telah dibentuk 
di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, sehingga banyak kader/pengelola
kelompok kegiatan yang belum pernah dilatih. Hal ini juga disebabkan karena
masih terbataasnya anggaran pelatihan bagi kader/pengelola kelompok baik di 
Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

7.14

Pembinaan Keluarga Sejahtera 

danPemberdayaan Keluarga 

diseluruh tingkatan wilayah

   Target : 11

   Realisasi : 11

Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan 
diseminasi kebijakan KS/PK di seluruh 
tingkatan wilayah

   Target : 11

   Realisasi : 11
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Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola 
dan pelaksana program KKBPK khususnya program Pembangunan Keluarga 
di tingkat lini lapangan maka, Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku telah 
menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi kebijakan KS – PK. 
Sesuai target yang telah ditetapkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan 
melibatkan pengelola di Tingkat Provinsidan 11 Kabupaten/Kota di Maluku.  
Pelaksanaan kegiatan dalam rangka sosialisasi dan diseminasi kebijakan KS-
PK melibatkan peserta dari 11 Kabupaten/Kota yang terdiri dari OPD-KB 
danPKB/PLKB,Kader dan mitra kerja terkait.

Tabel. 3.24
Kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi

Kebijakan KS/PK diseluruh tingkatan pada Tahun Anggaran 2019 

NO. NAMA KEGIATAN JLH. PESERTA TEMPAT KETERANGAN

1.
Gerakan Pengasuhan Ayah Dalam Rangka
Hari Keluarga Nasional

150 Orang Gedung Xaverius Keluarga anggota BKB, 
masyarakat umum dan
mitra kerja

2.
Orientasi Menjadi Orang tua Hebat Dalam
Rangka Pembinaan Ketahanan Keluarga
Balita dan Anak

15 Orang Perwakilan 
BKKBN Prov. 
Maluku

Keluarga yang memiliki
Balita

3.
Sosialisasi Pengembangan Media Partisipasi 
BKL KIT dan Media Audio Visual PJP bagi  
Lansia

20 Orang Perwakilan 
BKKBN Prov. 
Maluku

OPD KB, PKB dan Kader 
BKL

4. Sosialisasi Pembentukan dan Pengelolaan 
BKL melalui Mahasiswa KKN

100 Orang Universitas
Pattimura

PKB dan mahasiswa KKN

5. Sosialisasi Materi dan Media KIE UPPKS 
Sesuai Kearifan Lokal

15 Orang Perwakilan 
BKKBN Prov. 
Maluku

Kader UPPKS

6. Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga
Besama Mitra Kerja

250 Orang Kabupaten SBB Remaja, keluarga yang 
memliki remaja, OPD KB, 
PKB, Pemerintah Daerah, 

ToGa, Toma dan Mitra
Kerja terkait.
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7.15

    Kegiatan pengembangan kelompok BKB Holistik Integratif dapat 
terlaksana dengan baik oleh Kabupaten/Kota, karena didukung dengan 
berbagai kegiatan yang dilakukan melalui Bidang Keluarga Sejahtera dan 
Pemberdayaan KeluargaPerwakilan BKKBN Provinsi Maluku dalam rangka 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola maupun pelaksana 
Program KKBPK dilinilapangan ( OPDKB,PKB/PLKB, Kader dan mitra kerja 
terkait). Tercapainya berbagai kegiatan tersebut didukung oleh berbagai 
kegiatan yang memiliki daya ungkit terhadap pencapaian kinerja untuk 
pengembangan kelompok BKB Holistik Integratif antara lain :

1. Perbanyakan Materi dan Media Promosi BKB dan Anak   
2. Gerakan Pengasuhan Anak dalam rangka Hari Anak Nasional      
3. Kemitraan Program BKB dengan Lintas Sektor  
4. Workshop Penyuluhan BKB Holistik Integratif  
5. Gerakan Orang Tua Hebat Dalam Rangka Hari Ibu 
6. Dan melalui berbagai kegiatn di Kampung KB untuk POKTAN 

khususnya kelompok BKB

7.16    

Dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga di Provinsi Maluku, 
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk 
meningkatkan kualitas pengelola program, kader kelompok maupun, PKB guna 
memaksimalkan pelaksanaan kegiatan melalui kelompok-kelompok kegiatan 
(BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK Remaja). Kerjasama dengan OPD KB di 
Kabupaten/Kota menjadi salah satu pendukung pelaksanaan program di 
lapangan. Tercapainya indikator kinerja Kabupaten/Kota yang melaksanakan 
pembinaan GenRe (PIK R dan BKR) dapat dilihat dari pembinaan 225 kelompok 
PIK R dan 570 kelompok BKR yang ada di 11 Kabupaten/Kota 

Presentase Kabupaten/Kota yang 
mengembangkan kegiatan BKB 
Holistik Integratif

  Target : 100

  Realisasi : 100

Persentase Kabupaten/Kota yang 
melaksanakan pembinaan GenRe 
(PIK R dan BKR)

Target : 100.00

Realisasi : 100.00
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(berdasarkanlaporanRek.ProvF/I/Dal tahun 2019) dan pelaksanaan kegiatan yang 
melibatkan anggota PIK R dan BKR,  serta para remaja di setiap kabupaten/kota, 
sehingga dapat dikatakan persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan 
pembinaan GenRe telah mancapai target 100%.

Gambar  : 3.13
Jumlah Kelompok PIK R dan BKR Tahun 2017-2019

Dari grafik, terlihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun sejak tahun 2017 
hingga tahun 2019, jumlah PIK Remaja mengalami penurunan, namun jumlah
Bina Keluarga Remaja mengalami peningkatkan. Dalam proses pembinaan dan
pelaksanaan program melalui kelompok kegiatan, besarnya jumlah kelompok
tidak menentukan keberhasilan program namun kualitas pelayanan dan
keaktifan kelompok dalam menjalankan program yang menjadi kunci
keberhasila program di lapangan. Untuk meningkatkan kualita spengelola 
program GenRe di Kabupaten/Kota, serta memotifasi para kader dan anggota PIK 
Remaja maka perwakilan BKKBN Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan-
kegiatan diantaranya :

a. Workshop PKBR bagipengelola GenRe Tingkat Kabupaten/Kota.
b. Penguatan forum GenRe
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c. Penguatan Digital Leadership BagiPengelola Program 
BinaKeluargaRemaja.

d. Ajang Kreatif Produktif GenRe Indonesia Tingkat Provinsi yang 
didalamnya dilakukan pemilihan Duta GenRe Tingkat Provinsi.

e. Apresiasi Bina Keluarga RemajaUnggulan.

7.16

Kegiatan pembinaan Bina Keluarga Lansia dapat dilakukan oleh 
Kabupaten/Kota,karena didukung berbagai kegiatan yang dilakukan melalui 
Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Perwakilan BKKBN 
Provinsi Maluku dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
pengelola maupun pelaksana Program KKBPK dilini lapangan
(OPDKB,PKB/PLKB, Kader dan mitra kerja terkait ).

Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam mendukung terlaksananya 
Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL antara lain :
1. Pendampingan Pengelolaan dan Pembinaan BKL dan PPKS melalui Peran 

KKN Perguruan Tinggi             
2. Optimalisasi Penyelenggaraan  PPKS sesuai Kearifan Lokal           
3. Pendampingan Pembentukan dan Pembinaan CoE BKL Kab/Kota Dalam 

Pendampingan PJP Kerjasama dengan Posyandu      
4. Dukungan Pembinaan Kelompok BKL    
5. Sosialisasi Materi Kelanjutusiaan Bagi Pengelola dan Pelaksana Program 

BKL dan Rentan    
6. Penguatan Pengelolaan PPKS dengan Mitra Kerja Daerah       

7.17                                                                                                                                                                                                                              

Presentase Kabupaten / Kota yang 
melaksanakan pembinaan BKL

Target : 100

Realisasi : 100

Prsentase kabupaten/kota 
yang melaksanakan 
pembinaan PEK dan 
pembentukan kelompok 
UPPKS

Target : 100.00

Realisasi : 100.00
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Berdasarkan indikator kinerja tahun 2019, yakni prsentase kabupaten/kota 
yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS, maka 
dapat dilaporkan bahwa khusus untuk pembinaan Program Pemberdayaan 
Ekonomi Keluarga (PEK) sesuai dengan kegiatan dukungan pembinaan dan 
pendampingan kelompok UPPKS untuk tahun 2019, provinsi Maluku 
memperoleh jatah 25 kelompok yang dibagi untuk 11 kabupaten/kota di provinsi 
Maluku. Pembagian jatah per kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan kondisi 
perkembangan kelompok yang aktif dan beroperasi serta kelengkapan 
administrasi kelompok yakni K/0 kelompok dan SK Pembentukan. Rincian 
pembagian serta realisasinya sampai dengan bulan desember 2019 sebagai 
berikut :

Tabel 3.25
Realisasi pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS  Tahun 2019

No. Kabupaten/Kota Jumlah                        
Kelompok

1 MALUKU TENGAH 1

2 KOTA AMBON 5

3 KOTA TUAL 2

4 MALUKU TENGGARA 3

5 SERAM BAGIAN BARAT 2

6 SERAM BAGIAN TIMUR 3

7 BURU 3

8 KEPULAUAN ARU 3

9 KEPULAUAN TANIMBAR 0

10 MALUKU BARAT DAYA 0

11 BURU SELATAN 3

JUMLAH 25

Pengembangan dan penggandaan materi dan media KIE pemberdayaan 
ekonomi keluarga juga terlaksana dengan kegiatan penggandaan 5 buku 
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panduan program PEK sesuai siklus hidup dan buku 8 langkah tingkatkan 
penghasilan keluarga serta memperbanyak CD Profil pembentukan kelompok 
UPPKS. Materi dan media tersebut dibagikan ke OPD KB kabupaten kota dengan 
harapan dapat diperbanyak dan diteruskan ke kader-kader kelompok UPPKS di 
kabupaten kota. Permasalahan yang ditemui yakni jumlah penggandaan materi 
KIE program PEK masih kurang dibandingkan dengan jumlah kelompok UPPKS 
yang ada, karna diharapkan semua kelompok dapat memiliki buku panduan 
serta materi KIE program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Kemudian juga 
terkendala karna tidak ada biaya distribusi ke kabupaten/kota, sehingga terjadi 
keterlambatan dalam penyaluran.

Tabel. 3.26
perkembangan kelompok UPPKS Tahun 2019

TAHUN JUMLAH KELOMPOK UPPKS

2017 153 KELOMPOK

2018 186 KELOMPOK

2019 182 KELOMPOK

                      Sumber data : F/1/dall/2013_ADPIN BKKBN Promal

Grafik : 3.14
Jumlah Kelompok UPPKS Tahun 2017-2019

Progres naiknya jumlah kelompok UPPKS tahun 2018 disebabkan karna 
pembentukan kelompok UPPKS diarahkan kepada kampung-kampung KB di 

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019
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provinsi Maluku sehingga terjadi penambahan jumlah kelompok yg cukup 
signifikan. Akan tetapi pada tahun 2019 di instruksikan kepada OPD-KB 
kabupaten/kota untuk merekap kembali kelompok kelompok usaha (UPPKS) yang 
dipastikan masih aktif beroperasi dan disertai dengan kelengkapan administrasi 
kelompok yakni K/0 Kelompok serta SK Pembentukan kelompok. Bahkan sampai 
dengan tahun 2020, masih tetap akan dicermati terkait update data terbaru 
jumlah kelompok UPPKS per kabupaten/kota sehingga ada kemungkinan akan 
terjadi perubahan angka (kuantitas) jumlah kelompok UPPKS yang ada di 
provinsi maluku. Kegiatan sosialisasi materi dan media KIE Usaha ekonomi 
keluarga pra sejahtera sesuai dengan kearifan lokal terealisasi 100% dimana 
pelaksanaan kegiatan selama 3 hari (28 s/d 30 April 2019) dengan 
menghadirkan peserta sebanyak 15 orang yang adalah kader kelompok UPPKS. 
Kegiatan dimaksud menghadirkan nara sumber dari Perwakilan BKKBN Provinsi 
Maluku serta dalam rangka memperkuat sisi kemitraan dihadirkan pula 
narasumber dari PT. PNM Cabang Maluku sebagai mitra yang bergerak di bagian 
permodalan.

    

Permasalahan yang ditemui yakni kurangnya volume peserta kegiatan 
pertemuan maupun sosialisasi dalam hal ini kader kelompok UPPKS, diharapakan 
bahwa untuk sosialisasi dan kegiatan kegiatan pelatihan kiranya dapat 
menghadirkan banyak peserta sehingga banyak kader dapat mengerti dan 
memahami serta mengetahui update materi dan program-program terbaru 
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Seterusnya bahwa kegiatan kegiatan 
pertemuan bahkan sosialisasi lebih cenderung dilaksanakan di provinsi dan 
hanya mampu menghadirkan peserta lokal (kota ambon) dan peserta 
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kabupaten/kota terdekat yang bisa dipanggil, sehingga banyak kader-kader 
kelompok usaha (UPPKS) di kabupaten/kota yang jauh tidak dapat diikut 
sertakan.

7.18

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi kegiatan Bidang KS 
–PK telah dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan pelaksanaan 
program Pembangunan Keluarga di Kabupaten/Kota. Kegiatan ini 
dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke Kabupaten/Kota. Pada Tahun 
Anggara 2019, berdasarkan anggaran yang dimiliki di Bidang KS-PK dan 
prioritas pada lokus-lokus sasaran Program PrioritasNasional maka 
kunjungan lapangan hanya dapat dilakukan hanyadi 10 Kabupaten/kota.  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah Kabupaten yang tidak dikunjungi 
dalam Tahun 2019. Namun koordinasi tetap dilakukan dengan OPD KB 
Kabupaten tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan di Provinsi pun Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar tetap dilibatkan. Dalam pembinaan dan monev serta 
serta fasilitasi kegiatan, Bidang KS/PK melakukan kegiatan pertemuan 
dengan pengelola program di OPD KB Kabupaten/Kota dan PKB/PLKB, serta 
kader/pengelola kelompok untuk membahas perkembangan, 
kendala/hambatan serta jalan keluar dalam pembinaan program di 
lapangan, selain itu bidang KS-PK juga bekerja sama dengan PKB/PLKB 
melakukan pembinaan atau pelatihan langsung kepada kader dan anggota 
kelompok kegiatan. Berdasarkan hasil pembinaan, monitoring, evaluasi dan 
fasilitas kegiatan Bidang KS-PK, kendala yang ditemui diseluruh 
kabupaten/kota adalah belum optimalnya pembinaan yang dilakukan bagi 
kelompok-kelompok kegiatan, minimnya dukungan anggaran bagi 
kelompok-kelompok kegiatan, minimnya sarana-prasarana yang dimiliki 
oleh kelompok dan minimnya pelatihan bagi kader/pengelola kelompok 
sehingga masih banyak yang belum terlatih.

Jumlah Pembinaandan Monitoring, 
Evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang
KSPK

        Target : 1

        Realisasi : 1
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7.19

Dalam rangka mendukung capaian strategis yang tertuang dalam 
perjanjian kinerja yang merupakan implementasi dari pelaksanaan RPJMN 
2015-2019, BKKBN melalui Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi 
Provinsi telah melaksanakan kegiatan Stakeholder/mitra kerja dan masyarakat di 
seluruh tingkatan wilayah yang mendapat pembinaan advokasi dan KIE Program. 

Untuk mengukur indikator kinerja RENSTRA Kegiatan Stakeholder Mitra 
Kerja dan Masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat pembinaan 
Advokasi dan KIE program KKBPK diukur dengan menggunakan rumus : 

= x 100 %

Realisasi indikator Kinerja  Presentase Stakeholder Mitra Kerja dan 
Masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat pembinaan Advokasi 
dan KIE program KKBPK Tahun 2019 sebesar 80 % dari target 80 % dengan 
capaian sebesar 100 % yang ditetapkan dengan perhitungan 43 kegiatan Tahun 
2019 telah dilaksanakan sebanyak 42 kegiatan.

Keberhasilan Untuk mencapai target yang ditetapkan didukung dengan 
melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan materi dan isi pesan advokasi dan KIE 
2. Pertemuan kelompok kerja advokasi 
3. Pengembangan dan pendampingan pelaksanaan advokasi program KKBPK 

di Kabupaten/Kota
4. Advokasi program KKBPK berbasis komunitas/organisasi profesi/TNI-

POLRI/organiasasi masyarakat/organisasi remaja/LSM dst

Advokasi, Penggerakan dan  
Informasi Provinsi

Persentase Stakholder Mitra Kerja dan 
Masyarakat diseluruh tingkatan wilayah 
yang mendapat pembinaan advokasi dan 
KIE Program KKBPK

Target : 80        Realisasi : 80

Kegiatan Stkeholder/mitra kerja dan 
masyarakat diseluruh tingkatan wilayah 
yang mendapat pembinaan Advokasi KIE
Program KKBPK

∑ Kegiatan Stkeholder/mitra kerja dan masyarakat 
diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat 
pembinaan Advokasi KIE Program KKBPK yang di 
laksanakan Tahun 2019

∑ Kegiatan Stkeholder/mitra kerja dan masyarakat 
diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat 
pembinaan Advokasi KIE Program KKBPK
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5. Sosialisasi advokasi dan KIE program KKBPK bersama mitra kerja
6. Advokasi program KKBPK bersama mitra kerja
7. Advokasi program KKBPK melalui kegiatan momuntum 

nasional/kedaerahan
8. Penguatan advokasi terhadap stakeholder melalui reviuw program 

KKBPK tangkat provinsi
9. Advokasi program KKBPK melalui telkshow
10. Pencitraan program KKBPK melalui PSA 
11. Advokasi promosi dan KIE program KKBPK melalui lembar cetakan 
12. Promosi dan KIE melalui radio streaming/radio online/radio komunitas
13. Promosi dan KIE program KKBPK melalui media luar ruang
14. Sosialisasi pelaksanaan hari keluarga melalui berbagai media
15. Exhibition/pameran program KKBPK
16. Fasilitasi advokasi dan KIE program KKBPK kepada mitra kerja IBI, 

POLRI, TNI, PKK di kampung KB
17. Pendayagunaan mobil unit penerangan (MUPEN) KB sebagai sarana KIE 

peningkatan kesertaan dan pembinaan ber-KB di tingkat kabupaten/kota
18. Pendayagunaan media production center
19. Maintenance/upgrading sarana MPC
20. Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan oleh 

PKB/PLKB
21. Bimbingan teknis pelaksanaan penggerakan mekanisme operasional lini 

lapangan oleh provinsi
22. Pertemuan koordinasi orginasi penyuluh KKBPK
23. Bimbingan/pembinaan kapasitas dan penyuluh KB/PLKB
24. Pelaksanaan Re-medial sertifikasi penyuluh KKBPK tingkat provinsi
25. Fasilitasi HARGANAS tingkat nasional bagi PKB/PLKB
26. Penguatan program KKBPK bagi asosiasi perangkat desa seluruh 

Indonesia tingkat provinsi
27. Pengintegrasian kemitraan dengan pemangku kepentingan di daerah 

dalam rangka mendukung kampong KB di provinsi
28. Pertemuan integrasi kampong KB bersama mitra kerja tingkat provinsi 

dan kabupaten/kota
29. Monitoring dan evaluasi terpadu peningkatan kemitraan dan pemangku 

kepentingan dan mitra kerja di daerah
30. Forum jejaring kemitraan KKBPK
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31. Fasilitasi bagi lintas sektor pemerintah dan non pemerintah, pemerintah 
daerah dan provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat tanda 
kehormatan dan penghargaan

32. Rakornis mitra kerja
33. Pengelolaan sistim informasi keluarga
34. Pengelolaa statistik rutin
35. Uji coba pendataan keluarga 2020
36. Penyusunan laporan statistik program KKBPK (umpan balik) tingkat 

provinsi
37. Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia
38. Monitoring evaluasi pencatatan pelaporan
39. Regional RR wilayah tengah di Jawa Barat 
40. Verifikasi dan sosialisasi penilaian mandiri kualitas data rutin
41. Peningkatan kompetensi teknis pengelola data dan informasi provinsi
42. Monitoring evaluasi terpadu pengelolaan data dan informasi
43. Technical assistensi dan maintence peralatan IT

Sebagai bahan evaluasi, berikut disajikan perbandingan capaian indikator kinerja 
tahun 2017, 2018 dan 2019 pada tabel berikut ini :

Tabel : 3.27
Presentase Stakeholder Mitra Kerja dan Masyarakat diseluruh tingkatan 

wilayah yang mendapat pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK Tahun 
2017-2019

Indikator Kinerja 2017 2018 2019
Targ

et
Realis

asi
% Targ

et
Realis

asi
% Targ

et
Realis

asi
%

Presentase Stakeholder 
Mitra Kerja dan 
Masyarakat diseluruh 
tingkatan wilayah yang 
mendapat pembinaan 
Advokasi dan KIE 
program KKBPK

*NA *NA *NA *NA *NA *NA 80 80 100

*NA : Tidak diukur di tahun tersebut

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku                                                                                                             102

Grafik : 3.15
Presentase Stakeholder Mitra Kerja dan Masyarakat diseluruh 

tingkatan wilayah yang mendapat pembinaan Advokasi dan KIE 
program KKBPK Tahun 2017 – 2019.

             Berdasarkan Grafik di atas dapat digambarkan bahwa Presentase 
Stakeholder Mitra Kerja dan Masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang 
mendapat pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK telah terlaksana 
melampaui target yang di tetapkan. Upaya- upaya yang dilaksanakan dalam 
menjaga dan meningkatkan cakupan Indikator kinerja renstra untuk tahun 
mendatang ini adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan  sesuai dengan waktu 
yang telah ditetapkan

2. Melaksanakan kegiatan pendukung indikator sesuai SOP
3. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya Program KKBPK kepada 

mitra kerja terkait
4. Melakukan sosialisisasi tentang rebrending BKKBN
5. Penajaman advokasi dan KIE lebih diarahkan kepada generasi millennial 

dan generasi Z
6. Meningkatkan penyebaran informasi Program KKBPK melalui berbag ai 

media
7. Melaksanakan Pendataan Keluarga sesuai SOP 
8. Membuat aplikasi data center
9. Pengembangan website BKKBN Provinsi

Tahun 2017
Tahun 2018

Tahun 2019
0
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Target Realisasi %
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7.20

Pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga di Provinsi Maluku dilaksanakan melalui berbagai 
kegiatan dan program, salah satunya yaitu melalui kegiatan bidang Advokasi 
Penggerakan dan Informasi. Untuk melihat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan, harus dilakukan pembinaan, monitoring, eavluasi dan fasilitasi 
kegiatan Bidang ADPIN yang dilaksanakan di Kabupaten/kota. Untuk mengukur 
capaian kinerja ini diukur dengan rumus :

=                                                    x100 %

Realisasi indikator “jumlah pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi 
dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK bidang ADPIN di 
Kabupaten/Kota” tahun 2019 sebesar 100 % dari target 1 untuk provinsi dan 11 
kabupaten/kota yang ditetapkan dengan perhitungan jumlah pembinaan 
monitoring, evaluasi dan fasilitasi kegiatan bidang ADPIN yang dilaksanakan 
untuk untuk 1 provinsi dan 11 kabupaten/kota dengan jumlah kegiatan 
pembinaan monitoring,evaluasi dan fasilitasi kegiatan bidang ADPIN tahun 2019 
sebanyak 1 untuk provinsi dan 11 kabupaten/kota.
Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indikator ini adalah 
sebagai berikut :

1. Pengembangan materi dan isi pesan advokasi promosi dan KIE (isu 
strategis program KKBPK/pilkada)

2. Pertemuan kelompok kerja advokasi
3. Pengembangan dan pendampingan pelaksanaan advokasi program KKBPK 

di kabupaten/kota
4. Advokasi program KKBPK berbasis komunitas/organisasi profesi/TNI-

POLRI/organisasi masyarakat/organisasi remaja/LSM dst.
5. Sosialissi advokasi dan KIE program KKBPK bersama mitra kerja

Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi 
Kebijakan, Strategi dan Materi Advokasi 
dan KIE Pembangunan KKBPK

∑ Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Kebijakan, 
Strategi dan Materi Advokasi dan KIE 
Pembangunan yang di laksanakan Tahun 2019

∑ Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Kebijakan, 
Strategi dan Materi Advokasi dan KIE 
Pembangunan

Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Kebijakan, 
Strategi dan Materi Advokasi dan KIE
Pembangunan KKBPK

         Target : 1

         Realisasi : 1
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6. Advokasi program KKBPK bersama mitra kerja
7. Advokasi program KKBPK melalui kegiatan momuntum 

nasional/kedaerahan
8. Penguatan advokasi terhadap stakeholder melalui reviuw program KKBPK 

tangkat provinsi

Pencapaian kinerja Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Kebijakan, Strategi dan 
Materi Advokasi dan KIE Pembangunan KKBPK kegiatan bidang ADPIN di 
kabupaten/kota didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 791.231.800,-.
Sebagai bahan evaluasi, berikut disajikan perbandingan capaian indikator kinerja 
tahun 2017, 2018 dan 2019 pada tabel berikut ini :

Tabel : 3.28
Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Kebijakan, Strategi dan Materi Advokasi dan 

KIE Pembangunan KKBPK Tahun 2017-2019

*NA : Tidak diukur di tahun tersebut

Pada Tabel diatas tergambarkan bahwa pada tahun 2019 bidang ADPIN 
telah melakukan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan 
materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK sesuai target.

7.21

Sasaran Program 2017 2018 2019
Targ

et
realisas

i
capai

an
targ
et

realis
asi

capai
an

targ
et

realis
asi

Capai
an

Jumlah Pembinaan dan 
Sosialisasi Kebijakan, 
Strategi dan Materi 
Advokasi dan KIE 
Pembangunan KKBPK

NA NA NA NA NA NA 1 1 100

Jumlah penayangan informasi KKBPK 
melalui barbagai media cetak dan 
elektronik, media luar ruang dan seni dan 
budaya/tradisional 

     Target : 5

     Realisasi : 5
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Pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga di Provinsi Maluku dilaksanakan melalui berbagai 
kegiatan dan program, salah satunya yaitu melalui kegiatan bidang Advokasi 
Penggerakan dan Informasi. Untuk melihat pelaksanaan kegiatan Jumlah 
penayangan informasi KKBPK melalui barbagai media cetak dan elektronik, 
media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional yang dilaksanakan di TVRI 
staiun Maluku, tribun Maluku, N25, Berita Kota, Rol Baner Program KKBPK, 
Baliho Program KKBPK, Baliho Rumah Sakit, Backdrop, Poster Program KKBPK, 
Leafleat Program KKBPK, dan Umbul-umbul Program KKBPK yang di sebarkan 
sampai ke kabupaten/kota. Untuk mengukur capaian kinerja ini diukur dengan 
rumus :

=   x 100 %

Realisasi indikator “jumlah penayangan informasi KKBPK melalui 
berbagai media cetak dan elektronik, medi luar ruang dan seni dan 
budaya/tradisoional” bidang ADPIN di Kabupaten/Kota” tahun 2019 sebesar 100 
% dari target 5 media yang ditetapkan. 
Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indikator ini adalah 
sebagai berikut :

1. Advokasi program KKBPK melalui telkshow
2. Pencitraan program KKBPK melalui PSA 
3. Advokasi promosi dan KIE program KKBPK melalui lembar cetakan 
4. Promosi dan KIE melalui radio streaming/radio online/radio komunitas
5. Promosi dan KIE program KKBPK melalui media luar ruang
6. Sosialisasi pelaksanaan hari keluarga melalui berbagai media

7. Exhibition/pameran program KKBPK
8. Fasilitasi advokasi dan KIE program KKBPK kepada mitra kerja IBI, POLRI, 

TNI, PKK di kampung KB
Pencapaian kinerja Jumlah penayangan informasi KKBPK melalui berbagai 

media cetak dan elektronik, medi luar ruang dan seni dan budaya/tradisoional 

Jumlah penayangan informasi KKBPK melalui 
berbagai media cetak dan elektronik, medi 
luar ruang dan seni dan budaya/tradisoional

∑ Kegiatan penayangan informasi KKBPK melalui 
berbagai media cetak dan elektronik, medi luar 
ruang dan seni dan budaya/tradisoional yang di 
laksanakan Tahun 2019

∑ Kegiatan penayangan informasi KKBPK melalui 
berbagai media cetak dan elektronik, medi luar 
ruang dan seni dan budaya/tradisoional
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kegiatan bidang ADPIN didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 
714.387.200,-. Sebagai bahan evaluasi, berikut disajikan perbandingan capaian 
indikator kinerja tahun 2017, 2018 dan 2019 pada tabel berikut ini :

Tabel : 3.29
Jumlah penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan 

elektronik, medi luar ruang dan seni dan budaya/tradisoional Tahun 2017-2019

Sasaran Program 2017 2018 2019
Target realisasi capaian target realisasi capaian target realisasi Capaian

Jumlah penayangan informasi 
KKBPK melalui berbagai media 
cetak dan elektronik, medi luar 
ruang dan seni dan 
budaya/tradisoional

NA NA NA NA NA NA 5 5 100

*NA : Tidak diukur di tahun tersebut

Grafik : 3.16
Jumlah penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak 
dan elektronik, medi luar ruang dan seni dan budaya/tradisoional 

Tahun 2017-2019

Pada grafik diatas tergambarkan bahwa pada tahun 2019 bidang ADPIN 
telah melakukan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan 
materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK sesuai target.

Tahun 2017

Tahun 2018
Tahun 2019
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7.22

Pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga di Provinsi Maluku dilaksanakan melalui berbagai 
kegiatan dan program, salah satunya yaitu melalui kegiatan bidang Advokasi 
Penggerakan dan Informasi. Untuk melihat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan, harus dilakukan pembinaan, monitoring, eavluasi dan fasilitasi 
kegiatan Bidang ADPIN yang dilaksanakan di Kabupaten/kota. Untuk mengukur 
capaian kinerja ini diukur dengan rumus :

                                                            =   
                    X  100%

Realisasi indikator “jumlah pembinaan mekanisme operasional dalam 
penguatan pelayanan dasar masyarakat” bidang ADPIN di Kabupaten/Kota” tahun 
2019 sebesar 100 % dari target 11 kabupaten/kota. 
Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indikator ini adalah 
sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan oleh 
PKB/PLKB

2. Bimbingan teknis pelaksanaan penggerakan mekanisme operasional lini 
lapangan oleh provinsi

3. Pertemuan koordinasi organisasi penyuluh KKBPK
4. Bimbingan/pembinaan kapasitas dan penyuluh KB/PLKB
5. Pelaksanaan Re-medial sertifikasi penyuluh KKBPK tingkat Provinsi
6. Fasilitasi HARGANAS tingkat nasional bagi PKB/PLKB
7. Penguatan program KKBPK bagi asosiasi perangkat desa seluruh Indonesia 

tingkat provinsi
8. Konsultasi jejaring kemitraan KKBPK 

Jumlah pembinaan mekanisme operasional 
dalam penguatan pelayanan dasar 
masyarakat

   Target : 11

    Realisasi : 11

Jumlah pembinaan mekanisme operasional 
dalam penguatan pelayanan dasar 
masyarakat

∑ Kegiatan pembinaan mekanisme operasional 
dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat 
yang di laksanakan Tahun 2019

∑ Kegiatan pembinaan mekanisme operasional 
dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat
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Pencapaian kinerja Jumlah pembinaan mekanisme operasional dalam 
penguatan pelayanan dasar masyarakat yang di laksanakan di Kabupaten/kota 
kegiatan bidang ADPIN didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 
437.591.400,-.

Tabel : 3.30
Perbandingan target dan realisasi pencapaian

tahun 2017-2019

*NA : Tidak diukur di tahun tersebut

Pada tabel diatas tergambarkan bahwa pada tahun 2019 bidang ADPIN 
telah melakukan kegiatan pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan 
pelayanan dasar masyarakat sesuai target.

7.23

Pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga di Provinsi Maluku dilaksanakan melalui berbagai 
kegiatan dan program, salah satunya yaitu melalui kegiatan bidang Advokasi 
Penggerakan dan Informasi. Untuk melihat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan, harus dilakukan pembinaan, monitoring, eavluasi dan fasilitasi 
kegiatan Bidang ADPIN yang dilaksanakan di Kabupaten/kota. Untuk mengukur 
capaian kinerja ini diukur dengan rumus :

Sasaran Program 2017 2018 2019
Target realisasi capaian target realisasi capaian target Realisasi Capaian

Jumlah pembinaan mekanisme 
operasional dalam penguatan 
pelayanan dasar masyarakat

NA NA NA NA NA NA 11 11 100

   Target : 1

   Realisasi : 1

Jumlah wilayah yang mendapatkan 
dukungan pendampingan kemitraan 
dalam pembangunan KKBPK di 
seluruh tingkatan wilayah 
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= X 100% %

                                                       =    x 100%

Realisasi indicator “jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan 
pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKBPK di seluruh tingkatan 
wilayah kegiatan bidang ADPIN di Kabupaten/Kota” tahun 2019 sebesar 100 % 
dari target 1 untuk provinsi dan 11 kabupaten/kota yang ditetapkan dengan 
perhitungan jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan 
kemitraan dalam pembangunan KKBPK di seluruh tingkatan wilayah dengan 
jumlah kegiatan pembinaan monitoring,evaluasi dan fasilitasi kegiatan bidang 
ADPIN tahun 2019 sebanyak 1 untuk provinsi dan 11 kabupaten/kota.

7.24

Pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga di Provinsi Maluku dilaksanakan melalui berbagai 
kegiatan dan program, salah satunya yaitu melalui kegiatan bidang Advokasi 
Penggerakan dan Informasi. Untuk melihat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan, harus dilakukan pembinaan, monitoring, eavluasi dan fasilitasi 
kegiatan Bidang ADPIN yang dilaksanakan di Kabupaten/kota. Untuk mengukur 
capaian kinerja ini diukur dengan rumus :

                                                                          =                                                             x 100 
   

Realisasi indikator “jumlah persentase kesertaan stakeholder dan mitra 
kerja dalam implementasi program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah kegiatan 

Jumlah wilayah yang mendapatkan 
dukungan pendampingan kemitraan 
dalam pembangunan KKBPK di seluruh
tingkatan wilayah

∑ Kegiatan wilayah yang mendapatkan 
dukungan pendampingan kemitraan dalam
pembangunan KKBPK di seluruh tingkatan 
wilayah yang di laksanakan Tahun 2019

∑ wilayah yang mendapatkan dukungan 
pendampingan kemitraan dalam pembangunan 
KKBPK di seluruh tingkatan wilayah

Jumlah persentase kesertaan stakeholder dan 
mitra kerja dalam implementasi program KKBPK

∑ Kegiatan persentase kesertaan 
stakeholder dan mitra kerja dalam 
implementasi program KKBPK yang di 
laksanakan Tahun 2019

∑ persentase kesertaan stakeholder 
dan mitra kerja dalam implementasi 
program KKBPK

Persentase kesertaan stakeholder dan mitra 
kerja dalam implementasi program KKBPK
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bidang ADPIN di Kabupaten/Kota” tahun 2019 sebesar 100 % dari target 100 
yang ditetapkan dengan perhitungan jumlah Persentase kesertaan stakeholder 
dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK dengan jumlah kegiatan 
pembinaan monitoring,evaluasi dan fasilitasi kegiatan bidang ADPIN tahun 2019 
sebanyak 1 untuk provinsi dan 11 kabupaten/kota.
Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indikator ini adalah 
sebagai berikut :

1. Pengintegrasian kemitraan dengan pemangku kepentingan di daerah 
dalam rangka mendukung kampong KB di provinsi

2. Pertemuan integrasi kampong KB bersama mitra kerja tingkat provinsi 
dan tingkat kabupaten/kota

3. Monitoring dan evaluasi terpadu peningkatan kemitraan dan pemangku 
kepentingan dan mitra kerja di daerah

4. Forum jejaring kemitraan KKBPK
5. Fasilitasi bagi lintas sektor pemerintah dan non pemerintah, pemerintah 

daerah dan provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan tanda 
penghormatan dan penghargaan

6. Rakornis mitra kerja
7. Konsultasi peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja
Pencapaian kinerja jumlah persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja 

dalam implementasi program KKBPK yang di laksanakan di Kabupaten/kota 
kegiatan bidang ADPIN didukung dengan realisasi anggaran sebesar 
Rp.603.092.875,-.

Tabel : 3.31
Jumlah persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi 

program KKBPK tahun 2017-2019

Sasaran Program 2017 2018 2019
Target realisasi capaian target realisasi capaian Target realisasi Capaian

Jumlah persentase kesertaan 
stakeholder dan mitra kerja dalam 
implementasi program KKBPK

NA NA NA NA NA NA 100 100 100

*NA : Tidak diukur di tahun tersebut

Pada Tabel diatas tergambarkan bahwa pada tahun 2019 bidang ADPIN 
telah melakukan kegiatan pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan 
pelayanan dasar masyarakat sesuai target.
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7.25

       
    Pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga di Provinsi Maluku dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dan 
program, salah satunya yaitu melalui kegiatan bidang Advokasi Penggerakan dan 
Informasi. Pengelolaan data dan informasi dilakukan untuk mengetahui 
pencapain program KKBPK di tingkat kabupaten/kota serta dapat menyediakan 
data yang diperlukan berkualitas, akurat, tepat waktu dan dapat di percaya. 
Untuk mengukur capaian kinerja ini diukur dengan rumus :

= x 100 %

Realisasi indikator “Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK di 
Provinsi di seluruh tingkatan wilayah kegiatan bidang ADPIN di Kabupaten/Kota” 
tahun 2019 sebesar 100 % dari target 100 yang ditetapkan. kegiatan bidang 
ADPIN tahun 2019 sebanyak 1 untuk provinsi dan 11 kabupaten/kota.
Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indikator ini adalah 
sebagai berikut :

1. Pengelolaan system informasi keluarga
2. Pengelolaan statistic rutin
3. Uji coba pelaksanaan pendataan keluarga 2020
4. Penyusunan laporan statistic program KKBPK (umpan balik) tingkat 

provinsi
5. Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia
6. Monitoring evaluasi pencatatan pelaporan
7. Regional RR wilayah tengah di Jawa Tengah
8. Konsultasi peningkatan kualitas SDM pengelola data provinsi

Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK 
di Provinsi

∑ Kegiatan Pengelolaan Data dan 
Informasi Program KKBPK di Provinsi
yang di laksanakan Tahun 2019

∑ Pengelolaan Data dan Informasi 
Program KKBPK di Provinsi

Pengelolaan Data dan Informasi 
Program KKBPK di Provinsi
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Pencapaian kinerja Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK yang di 
laksanakan di Kabupaten/kota kegiatan bidang ADPIN didukung dengan 
realisasi anggaran sebesar Rp. 1.335.292.550,- dalam bentuk laporan umpan 
balik.

Tabel : 3.32
Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK di Provinsi Tahun 2017-2019

Sasaran Program 2017 2018 2019
Target realisasi capaian target realisasi capaian target realisasi Capaian

Pengelolaan Data dan Informasi 
Program KKBPK di Provinsi

NA NA NA NA NA NA 2 2 100

*NA : Tidak diukur di tahun tersebut

Pada tabel diatas tergambarkan bahwa pada tahun 2019 bidang ADPIN 
telah melakukan kegiatan pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan 
pelayanan dasar masyarakat sesuai target.

7.26

             
               Pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga di Provinsi Maluku dilaksanakan melalui berbagai 
kegiatan dan program, salah satunya yaitu melalui kegiatan bidang Advokasi 
Penggerakan dan Informasi. Pengelolaan data dan informasi program KKBPK 
dengan target 1 dan teralisasi 100 % dilakukan untuk mengetahui pencapain 
program KKBPK di tingkat kabupaten/kota serta dapat menyediakan data yang 
diperlukan berkualitas, akurat, tepat waktu dan dapat di percaya, dalam bentuk 
laporan tahunan tingkat provinsi.

Jumlah pengelolaan data dan informasi 
program KKBPK di Provinsi
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  Terselengarannya Dukungan Manajemen Dalam Pengelolaan Program 
Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi

8.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya 
harus mendukung dan memfasilitasi kebutuhan seluruh Bidang lain dalam 
implementasi Program dan Kegiatan Prioritas BKKBN diseluruh tingkatan 
wilayah. Sekaitan dengan itu di tahun 2019 untuk dukungan manajemen di 
Provinsi telah ditetapkan target kinerja 13 bulan untuk 1 Provinsi.

Dalam mendukung capaian kinerja tersebut di tahun 2019 pelaksanaan 
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya pada 
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku di dukung dengan anggaran sebesar 
Rp.24.604.606.000,-. Pagu anggaran terkait Dukungan Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya pada Perwakilan BKKBN Provinsi dapat 
di jabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.33
Dukungan Manajemen Tahun 2019

NO PROGRAM/OUT PUT JUMLAH PAGU
1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN 

ESELON I                                                                                    
2.823.000

2 LAYANAN SARANA DAN PRASARANA 
INTERNAL                                                                          

150.000.000

3 LAYANAN PERKANTORAN                                                                                  21.631.646.000
Sumber Data : DIPA TA 2019

Dari dukungan ketiga out put kegiatan di atas seusai Balance Score Card
yang telah di jelaskan pada halaman sebelumnya di atas dimana Bidang 
Sekretariat dalam melaksanakan dukungan manajemen di Provinsi telah 
menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka pembinaan dan 
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan 
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku guna kelancaran dan kenyamanan kerja. 

8

Dukungan Manajemen di 
Provinsi

Target : 13

Realisasi : 13
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Dari target kinerja yang telah ditetapkan maka target untuk Dukungan 
Manajemen di Provinsi dapat di capai termasuk di dalamnya melalui Layanan 
Perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjagan ke -13 dapat di berikan 
sesuai target waktu.

8.2

Untuk mewujudkan visi dan misi BKKBN diperlukan dukungan yang 
selalu melekat dalam setiap penyelenggaraan satker yang meliputi pemberian 
gaji dan  tunjangan sebagai kompensasi pegawai yang telah melaksanakan tugas. 
Selain itu dalam mendukung pelaksanaan kinerja Program Kependudukan 
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di dukung dengan ketersediaan 
Pagu untuk gaji, tunjangan dan uang makan pegawai. Di tahun 2019 Pagu 
Anggaran yang tersedia untuk mendukung Pembayaran Gaji,tunjangan dan 
Uang Makan Pegawai adalah sebesar Rp.19.640.976.000,-. Untuk pembayaran 
gaji dan tunjangan di Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku telah dibayarkan s.d 
Desember 2019, namun untuk uang makan dan tunjangan kinerja bulan 
Desember baru akan di bayarkan pada bulan Januari sesuai surat Sekretaris 
Utama BKKBN Nomor : 3627/I/KU.01.04/B3/2019, tanggal 5 November 2019, 
perihal “Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Uang Makan bagi 
pengawas ASN serta Pembayaran Penghasilan PPNPN bulan Desember 2019. 
Dengan demikian untuk target kinerja Presentase Ketepatan Pembayaran Gaji 
dan Uang Makan Pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku telah 
membayarkan sesuai target yang telah ditetapkan dan mencapai target. Dari Pagu 
sebesar Rp. 19.640.976.000 untuk belanja pegawai berupa gaji, tunjangan  dan uang 
makan terealisasi sebesar Rp. 18.282.446.490,- atau sebesar 93,08%.

8.3.

Presentase Ketepatan 
Pembayaran Gaji dan Uang 
Makan Pegawai

Target : 100 Realisasi : 100

Jumlah Penyelenggaraan 
Operasional dan Pemeliharaan 
Perkantoran

Target : 12

Realisasi : 12
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Untuk mewujudkan visi dan Misi BKKBN diperlukan dukungan yang 
selalu melekat dalam setiap penyelenggaraan satker yang meliputi pemberian 
gaji dan  tunjangan sebagai kompensasi pegawai yang telah melaksanakan tugas. 
Selain itu untuk memperlancar operasional pelaksanaan perkantoran diperlukan 
penyediaan listrik,air, gas dan pemeliharaannya.

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sanggat 
mendukung terlaksananya tugas-tugas dalam rangka menunjang pelaksanaan 
program KKBPK di  Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku . Untuk tahun 2019 
telah dialokasikan pagu anggaran sebesarRp. 1.990.670.000,- (Satu Milyar 
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
dengan realisasiRp. 1.886.755.711 atau 94,77 %. Pelaksanaan Operasional dan 
Pemeliharaan perkantoran di dukung dengan berbagai kegiatan seperti tabel di 
bawah ini :

Tabel : 3.34
Kegiatan Penyelenggaraan operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 

Tahun 2019

NO. SASARAN
ANGGARAN

(Rp)
1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Roda 2, 4 dan 6) 406.800.000,-
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 30.800.000,-

3.
Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor, Gudang, 
Rumah Dinas

308.829.000,-

4. Penjamuan Tamu 63.000.000,-

5.
Outsoursing (satpam, cleaning service, peanggung
jawab gudang alkon, dll) 

409.652.000,-

6. Pengurusan IMB dan Pembayaran PBB 500.000,-
7. Perpanjangan STNK 3.250.000,-
8. Langganan Daya dan Jasa 156.000.000,-
9. Penghapusan BMN 1.561.000,-

10. Sewa Bandwidth 273.012.000,-

11.
Pelayanan Administrasi Kerumah tanggaan dan
Sarana Prasarana Perkantoran 337.266.000,-

TOTAL 1.990.670.000
Sumber Data : DIPA TA 2019
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Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran telah 
terlaksana tepat waktu selama 12 bulan dalam mendukung kelancaran dan 
kenyaman bekerja pegawai di lingkungan PerwakilanBKKBN Provinsi Maluku. 
Dengan suasana kerja yang nyaman maka akan mendukung kualitas kerja 
pegawai, dengan kualitas kerja pegawai yang meningkat maka akan mendukung 
peningkatan kinerja di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku.

8.4

Dalam mendukung berbagai kegiatan di Perwakilan BKKBN Provinsi 
Maluku Bidang Sekretariat melalui Penyelengaraan Manajemen di Provinsi telah 
berupaya memberikan layanan guna memperlancar berbagai kegiatan untuk 
mendukung tercapainya target-target kinerja Program Kependudukan, Keluarga 
Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Melalui dukungang Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian serta 
Umum dan Ortala pelaksanaan berbagai kegiatan di Perwakilan BKKBN Provinsi 
Maluku dapat berjalan. Dalam memperlancar Penyelengaraan Manajemen di 
Provinsi di dukung oleh anggaran dari beberapa komponen yang dapat di 
jelaskan melalui tabel di bawah ini :

Tabel. 3.35
Kegiatan Penyelengaraan Manajemen di Provinsi Tahun 2019

NO PROGRAM/OUT PUT JUMLAH PAGU
1 Penyusunan rencana program; dan 

Penyusunan rencana anggaran                                                                                                  
        612.000.000

2 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi                                                                                               620.000.000
3 Pengelolaan keuangan                                                                                                         615.000.000
4 Pengelolaan kepegawaian                                                                                                      530.000.000
5 Umum dan Ortala 446.000.000
Sumber Data : DIPA TA 2019

Jumlah Penyelengaraan 
Manajemen di Provinsi

Target : 12 Realisasi : 12
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Dari 5 komponen out put kegiatan di atas juga di dukung oleh beberapa 
kegiatan strategis yang berdampak pada peningkatan kulitas penyelengaraan 
Program KKBPK sampai ke lini lapangan antara lain :

1. Pemanduan Perencanaan Program dan Anggaran KKBPK Tk. Provinsi dan 
Kab/Kota (KORENDA)     

2. Fasilitasi sinkronisasi program dalam forum Rakortek dan musrenbangda  
3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan DAK Sub bidang KB ( termasuk 

fasilitasi e-planing DAK )           
4. Forum sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran ( koordinasi 

lintas bidang dan lintas sektor Prov dan Kab/Kota )         
5. Rapat Koordinasi Teknis Program dan Anggaran antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah    
6. Fasilitasi Monitoring Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan Perwakilan 

BKKBN Provinsi           
7. Bimbingan Tehnis Pelaksanaan NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan 

KB di Kabupaten/Kota      
8. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Manajemen (Rakorda)      
9. Forum Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Pejabat 

Perbendaharaan, Pejabat Pengadaan, Pengelola BMN Dan Petugas SAI  
10. Penguatan TIM pengendali DAK sub bidang KB ( termasuk koordinasi 

laporan pelaksanaan DAK )   
11. Distribusi ALKON ke Gudang Kab/Kota   
12. Pertemuan Analisa, Evaluasi dan perhitungan Kebutuhan Alkon Provinsi                                                                                                          
13. Analisa dan Pemetaan Beban Kerja Pegawai        
14. Pembinaan ASN    
15. Rekonsiliasi data Kepegawaian Pusat dan Provinsi (Termasuk Rekon Data 

PKB)        
16. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Kab/Kota         
17. Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Perwakilan BKKBN 

Provinsi        
18. Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB ( NSPK ) di 

daerah   
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Kependudukan, 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui berbagai kegiatan  
penyelengaraan manajemen di Provinsi, Bidang Sekretariat tidak bekerja 
sendiri namun didukung oleh Komponen/Bidang lain serta mengandeng 
Mitra Kerja (BAPPEDA, Biro HOTL Kab/Kota, Kanwil Anggaran/KPPN, BKN, 
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OPD-KB) dan Stakeholder. Untuk tahun 2019 target 12 bulan layanan 
dukungan manajemen telah mencapai target sesuai yang diharapkan. Namun 
ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan di tahun yang akan datang dalam 
mendukung pengelolaan dan pelaksanaan Penyelengaraan Manajemen di 
Provinsi antara lain :
1. Landasan hukum dan peraturan yang mendukung penyerasian kebijakan

KKBPK harus selalu di up date
2. Kualitas pengelola Keuangan dan BMN harus ditingkatkan dalam 

memaksimalkan pemanfaatan program aplikasi yang bersifat online
3. Perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan 

kerangka pengeluaran jangka menegah , penganggaran terpadu berbasis 
kinerja harus dioptimalkan

4. Mengoptimalkan manajemen kepegawaian dengan memanfatkan aplikasi 
yang berbasis online

5. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, kerumah tanggaan dan 
pemeliharaan sarana prasarana perkantoran . 

8.5

          Ditahun 2019 untuk mendukumg pelaksanaan Program Kependudukan, 
Keluarga Berencana dan Pembangunan di dukung dengan beberapa pengadaan 
sarana prasarana. Pengadaan Sarana Prasarana Sesuai Standar Kebutuhan (SBSK) 
yang telah ditetapkan targetnya 100 % dan terealisasi 100 % sesuai target.

Pengadaan Sarana Prasarana Sesuai Standar Barang dan Standar 
Kebutuhan (SBSK) di tahun 2019 berupa Rehab Gudang Alokon dan Rehab Loby 
Kantor sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 149.500.000,-
atau 99,67%.

Presentase Pengadaan Sarana 
Prasarana Sesuai Standar 
Barang dan Standar 
Kebutuhan (SBSK)

Target : 100

Realisasi : 100
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Terwujudnya Akuntabilitas Pelaksanaan Pengawasan Lainnya di Provinsi

9.1 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangungan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) target 
Maturitas/Kematangan Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) untukTahun 2019 adalah Level 3. Oleh karena itu Pemerintah diwajibkan
menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan konsep dan
pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga pengukuran keberhasilan
penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukurperan SPIP 
dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Dalam system manajemen pemerintah, pengawasan intern merupakan salah satu
unsur yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik 
(Good Governance), dengan perwujudan peran yang mampu memberikan
peringatan dini (early warning) dalam penyelenggaraan Program 
Kependudukan, KeluargaBerencanadan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 
sehingga dapat berjalan baik dan akuntabel.

Hasil Quality Assurance PenilaianMaturitas SPIP BKKBN di Tahun 2019 
mengalami kenaikan dari level 2,2 (tahap berkembang) pada tahun 2016 
menjadi level 3,2 (tahapterdefinisi) serta Kapabilitas APIP di level 3, yang 
membuat BKKBN telah sesuai dengan target RPJMN 2015-2019. Hasil Quality 
Assurance Penilaian Maturitas SPIP Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku di Tahun 
2019 juga mengalami kenaikan dari level 2,2 pada tahun 2016 menjadi level 
3,2.Untuk penilaian maturitas SPIP tahun 2019 telah dilakukan dengan metode
dan instrument yang komprehensif serta bersinergi dari assessor, counterpart, 
pegawai dan tim quality assurance BPKP.

Pengendalian Intern Pemerintah dapat tercapai pada setiap
penyelenggaraan kegiatan jika dimulai dari proses perencanan, pelaksanaan, 
pengawasan sampai dengan pertanggung jawaban telah dilakukan secara tertib, 
terkendali, akuntabel, efektif dan efisien. Proses pengendalian ini membutuhkan
sistem yang dapat member keyakinan memadai, bahwa peyelenggaraan dapat

9

Jumlah Pelaksanaan 
Pengawasan dan 
Peningkatan Akuntabilitas 
Aparatur di Provinsi

Target : 1 Realisasi : 1
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dilaksanakan dengan baik, keandalan laporan keuangan, pengamanana setserta
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, penilaian
maturitas penyelenggaran SPIP merupakan media pengukuran tentang
keberhasilan penyelenggaraan SPI oleh pemerintah dalam mendukung
peningkatan kinerja transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

9.2

Dalam rangka mewujudkan aparatur BKKBN yang bersih dan bebas dari 
KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, 
diantaranya adalah penyalah gunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan
lemahnya pengawasan.Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota
tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis salah satunya melalui
pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 
dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM, tetapi dalam
perkembangannya Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku belum termasuk dalam 
10 Satker yang diusulkan oleh BKKBN di Tahun 2019.

Penetapan Satkers ebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai area 
percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkungan
BKKBN melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrument 
Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan 
Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, 
yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tata
laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan
Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Perwakilan BKKBN 
Provinsi Maluku dimulai dengan Pembentukan Tim Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih
melayani di Lingkungan Perwakilan BKKBN provinsi Maluku pada Tahun 
2018.Selanjutnya dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh

Jumlah Peningkatan 
Pelaksanaan Pengawasan 
Lainnya dan Penerapan 
ZI WBK

Target : 1                Realisasi : 1
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aparatur di perwakilan BKKBN Provinsi Maluku setiap tahunnya.Selain itu
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku.

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut
pencanangan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program
Manajemen Perubahan, Penataan Tata laksana, Penataan Manajemen 
SDM,Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.Perwakilan BKKBN provinsi 
Maluku Tahun 2019 berada pada tahap Pembagunan Zona Integritas dan juga
telah mengirimkan dokumen sebagai usulan Satker Percontohan yang kemudian
akan dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) BKKBN.

Gambar : 3.13
Pembangunan Zona  Integritas Di Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
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     Terselengaranya Kegiatan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan di Provinsi

10.1 

Pendidikan dan pelatihan ( Diklat ), adalahsuatu program dengan metode
terpadu efisien dan efektif, untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta
kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola, yang bertujuan untuk
meningkatkan kecakapan individu, terkait tugas dan fungsi, serta meningkatkan
prestasi, membentuk sikap dan tingkah laku SDM. Dalam rangka mewujudkan
hal tersebut maka bidang LatbangPerwakilan BKKBN Proivinsi Maluku, telah
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebanyak 3 kegiatan sebagai
kegiatan/pelatihan utama dan 6 kegiatan pendukung lainnya yang dilakukan
dalam kurun waktu tahun 2019, dengan melibatkan para pengelola program 
KKBPK di tingkat kabupaten/kota dan Penyuluh Keluarga Berencana, dengan 
target peserta kegiatan utama sebanyak 105 orang peserta dan menghasilkan 
131 orang peserta atau 124,8%. Untuk mencapai target yang ditetapkan
didukung dengan kegiatan- kegiatan penunjang lainnya sepertip ada tabel
dibawah ini :

Tabel: 3.36
Kegiatan pendukung program Pelatihan dan pengembangan Tahun 2019

No Indikator
Kinerja

Kegiatan Jumlah
Peserta

Pagu
anggaran

1. Pelatihan Pelatihan Pencatatan dan
Pelaporan bagi PKB

15 Orang 48.926.000,-

Diklat Teknis Program 
KKBPK Bagi PLKB Non PNS

15 Orng 35.804.000,-

Pelatihan Peningkatan
Kompetensi manajerial 
Program KKBPK bagi
PKB/PLKB

20 Orang 25.600.000,-

PelatihanTeknis Program 25 Orang 92.450.000,-

10

Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan Tenaga 
Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh 
Keluarga Berencana – PLKB/PKB) yang 
mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan 
Kapasitas

Target : 105

Realisasi : 131
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Pembangunan Keluarga
Pembinaan Kompetensi
Aparatur Provinsi

53 Orang 38.620.000,-

Fasilitasi Visitasi Akreditasi
Balai Diklat

20 Orang 31.960.000,-

Data- data tersebut diatas merupakan kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan
Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku untuk medukung
tercapainya sasaran indikator kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan 
SDM.
Berikut disajikan capaian indicator kinerja dari tahun 2017-2019 :

Tabel : 3.37
Persentase target dan realisasi KegiatanPelatihan danPengembangan di Provinsi 

Maluku Tahun 2017-2019.
Sasaran 2017 2018 2019
Uraian Indikator target realisasi % target realisasi % Target realisa

si
%

PelatihanPen
gembanganP
rovinsi

Jumlah SDM Provinsi (SDM 
Aparaturdan Tenaga 
FungsionaltermasukFungsion
alPenyuluhKeluargaBerencan
a- PLKB/PKB) yang 
mendapatkanpembinandanp
engembangankapasitas

*NA *NA *NA *NA *NA *NA 105 131 124,8%

*NA :Tidak diukur pada tahun tersebut

Dari grafik diatas tergambar bahwa seluruh kegiatan yang menjadi target 
di tahun 2019 telah terealisasi, dan mengasilkan 124,8% dari target yang 
ditentukan. Hal ini disebabkan kerena animo dari pengelola program KKBPK 
terhadap berbagai pelatihan yang dilakukan terkait tugas dan fungsi dilapangan, 
sehingga sebagian peserta berupaya untuk mengikuti pelatihan degan
menggunakan biaya mandiri sebagai wujud semangat meningkatkan kompetensi
dan kualitas SDM. 
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10.2

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan
sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara professional dengan dilandasi
kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil, serta menciptakan aparatur yang 
mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan
bangsa, memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada
pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. Pegawai Negeri Sipil
sebagai unsure utama sumber daya manusia aparatur sipil Negara memilki
peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, sosok PNS yang mampu memainkan peranan
tersebut adalah PNS yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan
perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral
dan bermental baik, professional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan
publik. Untuk dapat membentuk PNS tersebut maka perlu dilaksanakan
pembinaan melalui jalur latihan dasar( Latsar ) bagi calon pegawai negeri sipil ( 
CPNS) Tabel berikut adalah gambaran presentasi dan realisasi kegiatan pelatihan
dan pengembangan di Provinsi Maluku.Tahun 2017-2019.

Tabel : 3.37
Presentase target dan realisasi Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan

Di Provinsi Maluku Tahun 2017-2019.

Sasaran 2017 2018 2019
Uraian Indikator target realisasi % target realisasi % Target realisas

i
%

Pelatihan
Pengembangan
Provinsi

Jumlah Pembinaan dan
Pengembangan SDM (SDM 
Aparatur dan Tenaga 
Fungsional)

*NA **NA *NA *NA *NA 1 8 800,8%

NA :Tidak diukur pada tahun tersebut

Jumlah Pembinaan dan 
Pengembangan SDM (SDM 
Aparaturdan Tenaga 
Fungsional)

Target : 1

Realisasi : 8
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Grafik : 3.14
Presentase target danrealisasiKegiatanPelatihan di Provinsi Maluku 

Tahun 2017-2019.

Pada tabel tergambar adanya peningkatan realisasi jumlah peserta
pelatihan dasar CPNS dari target 1 orang menjadi 8 orang ataus ebanyak 800%, 
yang diakibatkan terjadinya pengalihan dana dari DIKLAT PIM TK. IV sebanyak 1 
orang menjadi Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 8 orang, hal ini terjadi karena
pada Struktur Program dan Anggaran (SPA) tahun 2019 anggaran yang 
disiapkan adalah untuk pelaksanaan DIKLAT PIM TK. IV sebanyak 1 orang, dan 
ketika tahun anggaran berjalan sesuai surat Deputi Bidang Pelatihan dan 
Pengembangan BKKBN Nomor : 966/PL.002/ H1/2019, .perihal Permintaan 
Dukungan Pelatihan Dasar CPNS T.A 2019 maka kegiatan tersebut direvisi 
menjadi Latihan Dasar CPNS (Latsar).

10.3

Selain Pendidikan dan pelatihan, bidang Latbang Perwakilan BKKBN 
Provinsi Maluku juga melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan,  
sebagai upaya untuk memotret capaian kinerja dan capaian program BKKBN, 

2017
2018

2019

0
100
200
300
400
500
600
700
800

target realisasi capaian

0 0 0
0 0 0

1 8

800

2017

2018

2019

Jumlah Hasil Penelitian dan 
Pengembangan Program 
KKBPK  di provinsi yang 
dimanfaatkan

        Target : 3

       Realisasi : 3
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melalui indikator – indikator kinerja yang harus dicapai oleh BKKBN, melalui
Survei KinerjaAkuntabilitas Program ( SKAP ), dan Survei Demografi Kesehatan 
Indonesia ( SDKI ), dan 2 kegiatan pendukung lainnya. Hasil penelitian dan
pengembangan yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan
keputusan dan kebijakan, para perencana dan pengelola dalam perencanaan dan
pelaksanaan program KKBPK diwaktu yang akan datang. Untuk mencapai target 
yang ditetapkan didukung dengan kegiatan- kegiatan penunjang lainnya seperti
pada tabel dibawah ini :

Tabel : 3.32
Kegiatan pendukung program Penelitian dan pengembangan

Perwakilan BKKBN provinsi Maluku Tahun 2019

No Indikator
Kinerja

Kegiatan Jumlah
Peserta

Pagu
anggaran

Penelitian Diseminasi Survei
Demografi Kesehatan 
Indonesia (SDKI) 2017 
Nasional dan Provinsi 
Maluku

25 Orang 12.934.000,
-

Analisis Lanjut Data  
Sekunder Survei
Demografi Kesehatan 
Indonesia (SDKI) 2017

25 Orang 13.050.000,
-

Data- data tersebut diatas merupakan kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan
Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku untuk medukung
tercapainya sasaran indikator kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan 
SDM. Adapun target dan pencapaian persentase jumlah hasil penelitian dan
pengembangan program KKBPK di provinsi yang dimanfaatkan terlihat dalam
tabel dibawah ini.
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Tabel : 3.38
Presentase target dan realisasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi 

Maluku Tahun 2017-2019.

Sasaran 2017 2018 2019
Uraian Indikator target realisasi % target realisasi % Target realisa

si
%

Penelitian dan
Pengembangan
Provinsi

1. Junlah hasil
penelitian dan
pengembangan 
program KKBPK di 
provinsi yang 
dimanfaatkan

*NA *NA *NA *NA *NA *NA 3 3 100%

*NA :Tidak diukur pada tahun tersebut

Pada tabel diatas tergambar bahwa, pada tahun 2019, bidang Latbang
telah melakukan penelitian sebagai bentuk kerja sama dengan perguruan tinggi
sebagai mitra, melalui Survei Kinerja Program Akuntabilitas Program (SKAP), dan
kerja sama dengan Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan dan Perguruan Tinggi 
dalam melaksanakan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI 2017), dan
telah menghasilkan 3 buah dokumen yang terdiridari 2 dokumen SKAP dan 1 
dokumen SDKI 2017 dan data hasil hasil penelitian tersebut telah dimanfaatkan
oleh berbagai pihak dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.

10.4

Selain kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan
secara primer dengan beberapa mitra terkait, ( SKAP dan SDKI 2017) bidang
Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku juga telah melakukan analisis lanjut 
data sekunder atau penelitian kuantitatif dan Diseminasi Hasil SDKI 2017 
dengan melibatkan tenaga peneliti dari Universitas Pattimura Ambon, hal ini
terjadi karena Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku tidak memiliki tenaga peneliti 
yang dapat melakukan kajian-kajian terhadap berbagai hasil penelitian primer 
yang ada di Provinsi Maluku.. Dari target yang tertuang dalam KKP sebanyak 3 

Target: 3 Realisasi : 2
Jumlahhasil-
hasilpenelitiandanpengembanga
n program KKBPK (KKB) yang 
dimanfaatkan
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dokumen, realisasi yang dicapai bidang Latbang hanya 2 Dokumenatau 67% 
capaian, hal ini disebabkan karena tidak tersedianya dana untuk melakukan 1 
kegiatan penelitian analisis lanjut.

Hasil penelitian data sekunder dapat digunakan sebagai sarana
pendukung untuk memahami komponen – komponen yang akan diteliti. Data 
sekunder juga dapat bermanfaat dalam memunculkan beberapa alternative lain 
yang mendukung dalam penyelesaian masalah yang akan diteliti, namun dapat 
juga bermafaat dalam memunculkan solusi terhadap permasalahan yang ada. 
Adapun target dan pencapaian persentase jumlah hasil penelitian dan
pengembangan program KKBPK di provinsi yang dimanfaatkan terlihat dalam
tabel dibawah ini.

Tabel : 3.39
Presentase target danrealisasiKegiatanPenelitiandanPengembangan

diProvinsi Maluku Tahun 2017-2019.

Sasaran 2017 2018 2019
Uraian Indikator target realisasi % target realisasi % Target realisas

i
%

Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Provinsi

Jumlah Hasil-hasil penelitian
dan pengembangan program 
KKBPK (KKB) yang 
dimanfaatkan

*NA *NA *NA *NA *NA *NA 3 2 67%

*NA :Tidak diukur pada tahun tersebut

Pada tabel tergambar bahwa selama tahun 2019, Bidang Latbang
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku bersama mitra telah mengeluarkan 2 hasil
penelitian sebagai analisis lanjut data sekunder Survei Demografi Kesehatan 
Indonesia (SDKI 2017) dan Diseminasi Hasil SDKI 2017. Walaupun dengan
kondisi anggaran yang terbatas namun penelitian lanjutan ini dapat dihasilkan
karena pola penelitian sekunder adalah penelitian dengan hemat biaya dan
waktu serta penelitian yang relative mudah diakses.
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III. Proyek Prioritas Nasional (Pro PN)

Selain indikator strategis dan indicator kinerja renstra, juga dalam 
perjanjian kinerja terdapat target sasaran proyek prioritas nasional (Pro PN) 
yang merupakan program yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka 
pencapaian pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan kesehatan yang 
berkualitas. BKKBN mendukung Prioritas Nasional “pemangunan manusia 
melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar pada 
program prioritas “meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat 
yang dijabarkan pada 3 kegiatan prioritas salah satu yaitu : a) meningkatkan 
kesehatan ibu,anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi kemudian 
dijabarkan dalam 5 output proyek prioritas. Di tahun 2019  di Perwakilan 
BKKBN Provinsi yang mendukung proyek prioritas nasional yaitu 1) 
pemenuhan ketersediaan alokon di faskes, 2) penguatan peran PIK Remaja dan 
BKR dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi remaja putrid sebagai calon ibu, 3). 
Promosi dan konseling kesehatan reproduksi berbasis komunitas melalui 
kelompok kegiatan, 4), dan 5), keluarga yang memiliki Baduta terpapar 1000 
HPK pada proyek prioritas peningkatan pendidikan gizi.

      

Penyediaan alat dan obat kontrasepsi dalam program Kependudukan dan 
keluarga berencana merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan alat dan obat 
kontrasepsi yang aman dan berkualitas bagi pasangan usia subur. Dalam rangka 
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB khususnya penggunaan 
kontrasepsi yang rasional, efektif dan efisien diperlukan berbagai pilihan alat dan 
obat kontrasepsi yang tersedia diberbagai fasilitas pelayanan KB secara kafetaria. 
Pemenuhan alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan agar dapat memenuhi 
kebutuhan dari pasangan usia subur yang ingin mengikuti program KB. Untuk 
mengukur capaian indicator sasaran proyek prioritas nasional ini diukur dengan 
menggunakan rumus :

11 Tersedianya Alokon di 
Fasilitas Kesehatan

Pemenuhan Ketersediaan Alokon di 
Faskes

Target : 253     Capaian : 306

Pemenuhan kebutuhan alokon 
Di faskes = ∑ Jumlah faskes yang mendapat distribusi alkon tahun 2019

   X 100%
     ∑ target faskes pemenuhan alkon tahun 2019  

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku                                                                                                             130

Realisasi indicator “pemenuhan kebutuhan alokon di fasilitas kesehatan” 
tahun 2019 sebesar 120,9 % dari target 253 faskes yang harus dipenuhi 
kebutuhan alokon dengan jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat distribusi 
alkon dari kabupaten/kota Pencapaian kinerja Pemenuhan kebutuhan alat 
kontrasepsi di fasilitas kesehatan di lakukan dengan dukungan kegiatan 
pengadaan alat kontrasepsi implant tahun 2019 dengan realisasi anggaran 
sebesar Rp. 156.475.200,-. Untuk bahan evaluasi berikut kami sajikan 
perbandingan dengan tahun 2018.

Tabel : 3.40
Pemenuhan kebutuhan alokon di fasilitas kesehatan Tahun 2017-2019

Sasaran Program 2017 2018 2019
Target Reali

sasi
capai

an
target real

isasi
capai

an
target real

isasi
Capai

an
Pemenuhan kebutuhan alokon di 
fasilitas kesehatan

NA NA NA NA NA NA 253 306 120,9

*NA : belum diukur p

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk tahun 2017 dan 2018 belum diukur 
sehingga tidak dapat dilihat perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya, 

Sesuai penjabaran dari proyek priorotas nasional BKKBN provinsi 
memiliki output proyek prioritas yaitu pada point ke tiga yaitu promosi dan 
konseling kesehatan reproduksi berbasis komunitas melalui kelompok kegiatan 
bertujuan untuk peningkatan komitmrn dan jejaring pemangku kebijakan dan 
mitra kerja tentang program promosi dan konseling reproduksi berbasis 
komunitas serta penguatan kelembagaan serta pelibatan masyarakat dalam 

12

Terlaksananya Promosi dan 
konseling kesehatan reproduksi 
melalui kelompok kegiatan

Promosi dan konseling kesehatan 
reproduksi melalui kelompok kegiatan

Target : 550 Realisasi : 563
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penyelenggaraan pelayanan pada keluarga. Untuk mengukur capaian kinerja ini 
diukur dengan rumus :

Realisasi indicator “promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui 
kelompok kegiatan” tahun 2019 sebesar 102,3 % dari target 550 kelompok 
kegiatan yang menjadi target promosi kesehatan reproduksi dengan jumlah 
kelompok kegiatan yang menjadi target promosi kesehatan reproduksi.:
Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indicator ini adalah 
sebagai berikut :

1. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi 
berbasis komunitas  

2. Sosialisasi kesehatan reproduksi bagi anggota poktan tribina
3. Pemantapan peran PKB/PLKB dalam mendukung promosi dan konseling 

kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi
4. Pemantapan komitmen mitra kerja kesehatan dan hak-hak reproduksi 

melalui forum/kelompok kerja kesehatan dan hak-hak reproduksi
5. Monitoring evaluasi pemantapan promosi dan konseling reproduksi 

melalui kelompok kegiatan
Pencapaian kinerja promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui 
kelompok kegiatan didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 
115.300.000,-.
Untuk bahan evaluasi berikut kami sajikan perbandingan dengan tahun 2018

Tabel : 3.41
Promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui kelompok kegiatan Tahun 

2017-2019
Sasaran Program 2017 2018 2019

Target realis
asi

capai
an

target real
isasi

capai
an

target real
isasi

Capai
an

Promosi dan konseling kesehatan 
reproduksi melalui kelompok 
kegiatan

NA NA NA NA NA NA 550 563 102,3

*NA : Belum diukur

Promosi dan konseling
Kesehatan reproduksi melalui =  ∑ kelompok kegiatan yang mendapat promosi kesro
Kelompok kegiatan X 100 %   

        ∑ kelompok kegiatan yang menjadi target promosi kespro
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Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk tahun 2017 dan 2018 belum 
diukur sehingga tidak dapat dilihat perbandingannya dengan tahun-tahun 
sebelumnya, Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian 
kinerja promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui kelompok kegiatan 
adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari OPD-KB kabupaten/Kota
2. Peran serta petugas lapangan KB dalam melaksnakan promosi dan 

konseling kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi
3. Integrasi kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi antar 

bidang di lingkup perwakilan BKKBN provinsi Maluku

Realisasi keluarga yang memiliki baduta terpapar 1000 HPK  tahun 2019 
naik jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2018. Kenaikan jumlah 
tersebut di dukung oleh peran serta dari berbagai pihak yaitu Mitra Kerja dan 
Stakeholder yang banyak berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan 
. Untuk tahun 2019 yang menjadi sasaran wilayah dalam rangka mendukung 
kegiatan Keluarga yang memiliki baduta terpapar 1000 HPK  ada 3 Kabupaten di 
Maluku antara lain : Seram Bagian Barat, Maluku Tengah dan Kepulauan Aru. 
Namun kegiatan tidak terbatas dilaksanakan di Ibu Kota Kabupaten, kegiatan 
juga dilaksanakan sampai ke Desa sasaran Stunting. Berbagai kegiatan di tahun 
2019 yang mendukung meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki 
baduta terpapar 1000 HPK antara lain :

1. Penggandaan Materi dan Media KIE Pro PN          
2. Sosialisasi Materi dan Media KIE Pro PN  
3. Peningkatan Kapasitas Pengelola Pro PN  
Kenaikan jumlah capaian keluarga yang memiliki baduta terpapar 1000 HPK  

di banding tahun 2018 dapat di lihat melalui tabel dan grafik seperti di bawah 
ini :

NO PROVINSI TAHUN 2018 TAHUN 2019

13 Meningkatnya Pengetahuan 
Keluarga yang memiliki 
Baduta tentang 1000 Hari 
Pertama Kehidupan

Keluarga yang Memiliki BadutaTerpapar  
1000  HPK

Target : 25.530          Realisasi: 25.704
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Grafik : : 3.24

                                                                                                                                                                       

Capaian sasaran proyek prioritas nasional Meningkatnya Pengetahuan
Remaja Putri Sebagai Calon Ibu Tentang Edukasi Kespro Dan Gizi Melalui Peran
Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja Dan Bina Ketahanan Remaja (BKR), 
dilihat dari jumlah kelompok yang telah terpapar informasi tentang Penyiapan
Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR). Berdasarkan laporan monitoring 
danevaluasi program Pro PN dari Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku bulan
Desember 2019 menunjukan bahwa dari target 349 yang terlah terpapar
informasi PKBR baru mencapai 338 kelompok atau 96.85 % yang terdiridari 204 
kelompok PIK Remajadan 134 kelompok BKR.

1
MALUKU

Target Realisasi Presentase Target Realisasi Presentase

22.215 20.300 91,38 25.530 25704 100,68
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14

Meningkatnya Pengetahuan Remaja 
Putri Sebagai Calon Ibu Tentang 
Edukasi Kespro Dan Gizi Melalui 
Peran Pusat Informasi Konseling 
(PIK) Remaja Dan Bina Ketahanan 
Remaja (BKR)

Penguatan peran pik remaja dan bkr 
dalam edukasi kespro dan gizi bagi 
remaja putri sebagai calon ibu 

Target : 349 Realisasi : 338

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku                                                                                                             134

Grafik : 3.15

Jumlah kelompok terpapar PKBR Tahun 2019

Dalam pelaksanaan program prioritas nasional ini, Perwakilan BKKBN 
Provinsi Maluku melakukan kerjasama dengan OPD KB Kabupaten/Kota dalam
upaya menyebarkan informasi tentang Penyiapan Kehidupan berkeluarga bagi
remaja, kepada kelompok-kelompok kegiatan yang menjadisasaran Pro PN. 
Kegiatan-kegiatan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
juga dilakukan bagi pengelola program di tingkat Kabupaten/Kota, kader
kelompok BKR dan juga kepada petugas lapangan KB, dengan harapan informasi
dapat diteruskan kepada kelompok dan anggota kelompok lainnya. Dilihat dari
capaian per kelompok kegiatan, untuk sasaran kelompok Bina Keluarga Remaja
telah mencapai target 100% (134 kelompok), namun untuk kelompok PIK Remaja
baru mencapai 204 kelompok atau 94.88%. Tidak tercapainya target untuk
kelompok kegiatan PIK Remaja disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, pada
tahun 2019 tidak terdapat pelatihan/workshop khusus bagi pengelola/pendidik
sebaya/konselor sebaya PIK Remaja, dengan target yang cukup besar dan tidak
ditunjang dengan tenaga terlatih maka tidak mampu mencapai keseluruhan
kelompok sasaran pro PN. Namun kelompok sasaran Pro PN yang belum terpapar
informasi tentang PKBR akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Pro 
PN di tahun 2020. 
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JUMLAH KELOMPOK TERPAPAR PKBR (PENYIAPAN KEHIDUPAN 
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IV. Indikator Strategis di Luar Renstra

Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya di 
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dari target yang ditetapkan 100 % telah 
terealisasi 100% persen sesuai target. Begitu juga di tahun 2018 . Hal ini 
menunjukan pengelola BMN pada Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku telah 
menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat sesuai peraturan dan ketentuan 
yang berlaku.

Hasil Quality Assurance PenilaianMaturitas SPIP BKKBN di Tahun 2019 
mengalami kenaikan dari level 2,2 (tahap berkembang) pada tahun 2016 
menjadi level 3,2 (tahapterdefinisi) serta Kapabilitas APIP di level 3, yang 
membuat BKKBN telah sesuai dengan target RPJMN 2015-2019. Hasil Quality 
Assurance Penilaian Maturitas SPIP Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku di Tahun 
2019 juga mengalami kenaikan dari level 2,2 pada tahun 2016 menjadi level 
3,2.Untuk penilaian maturitas SPIP tahun 2019 telah dilakukan dengan metode
dan instrument yang komprehensif serta bersinergi dari assessor, counterpart, 
pegawai dan tim quality assurance BPKP. Pengendalian Intern Pemerintah dapat
tercapai pada setiap penyelenggaraan kegiatan jika dimulai dari proses 
perencanan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggung jawaban
telah dilakukan secara tertib, terkendali, akuntabel, efektif dan efisien. Proses 
pengendalian ini membutuhkan sistem yang dapat member keyakinan memadai, 
bahwa peyelenggaraan dapat dilaksanakan dengan baik, keandalan laporan
keuangan, pengamanana setserta ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. Oleh karenanya, penilaian maturitas penyelenggaran SPIP merupakan 
media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan SPI oleh pemerintah

1
Presentase BMN yang telah 
ditetapkan status 
Pengunaannya

Target : 100

Realisasi : 100

2 Level Maturitas Penilaian Mandiri Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
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dalam mendukung peningkatan kinerja transparasi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan.

Pembentukan kelompok kerja (POKJA) kampong KB dibutuhkan untuk 
peningkatan pengelolaan kampung KB. Pembentukan pokja/pengurus kampung 
KB atas dasar kesepakatan bersama dan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, 
kemampuan dan muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing, 
namun tujuannya tetap mengacu pada pelaksanaan 8 fungsi keluarga. Pokja 
kampung KB di Provinsi Maluku tahun 2019 yang terbentuk sebanyak  162 
Pokja yang tersebar di 240 Kampung KB atau sekitar 105 % dengan target 65 dan 
realisasi 68. Pokja Kampung KB diharapkan dapat menjadi solusi strategi dalam 
penguatan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait diseluruh tingkatan 
wilayah, terutama sebagai suatu langkah implementasi kegiatan prioritas yang 
memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang di 
tetapkan, serta untuk memperluas cakupan penggarapan program KKBPK yang 
dapat diterima manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, data tersebut dapat 
dilihat pada www.kampungkb.bkkbn.go.id. 

Tabel : 3.42
Perbandingan target dan realisasi pencapaian

tahun 2017-2019

Sasaran Program 2017 2018 2019
Target realisasi capaian target realisasi capaian target realisasi Capaian

Jumlah persentase kesertaan 
stakeholder dan mitra kerja
dalam implementasi program 
KKBPK

NA NA NA 25 68 272 65 68 105

*NA : Tidak diukur di tahun tersebut
Sumber : Aplikasi www.kampungkb.bkkbn.go.id dan Bidang ADPIN Tahun 2019

3

Meningkatnya Pengelolaan 
Kampung KB melalui Kelompok 
Kerja (POKJA) Kampung

Persentase Kampung KB yang 
telah memiliki Kelompok  
Kerja (POKJA) Kampung KB

Target : 65   Realisasi : 68
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Grafik : 3.16
Persentase Kampung KB yang telah memiliki

Kelompok  Kerja (POKJA) Kampung KB
Tahun 2017-2019

Pada grafik diatas tergambarkan bahwa pada tahun 2019 bidang ADPIN 
telah melakukan kegiatan Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok  
Kerja (POKJA) Kampung KB dengan realisasi 68 dari target 65 dengan pesent ase 
105 % dikarenakan advokasi dan KIE kepada kabupaten/kota dan mitra terkait 
tentang pentingnya pembentukan kelompok kerja di segala kampung KB yang 
ada guna menunjang program KKBPK..

Kampung KB bagian dari nawa cita yang di emban oleh BKKBN dalam 
upaya pencapaian target/sasaran pembangunan bidang KKBPK 2015-2019 yang 
mana dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan 
memberikan manfaat kepada masyrakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. 
Kampong KB dibentuk sesuai instruksi Presiden RI, rumah bagi pembangunan 
nawa cita (membangun dari pinggiran/desa), rumah bagi        langkah - langkah 

0

50

100

150

200

250

300

Target Realisasi %

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

4 Terbentuknya Kampung 
KB Percontohan Tingkat 
Kabupaten dan Kota 

Jumlah Kampung KB Percontohan 
Tingkat Kabupaten dan Kota

Target : 11 Realisasi : 11
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intervensi lintas sektor yang memerlukan koordinasi bagi program – program 
pembangunan yang akan dilaksanakan di kampung KB.

Di tahun 2016 Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku mendapat amanat 
membentuk 11 kampung KB yang dialokasikan 1 (satu) bagi setiap tingkatan 
kabupaten/kota dilanjutkan tahun 2017 membentuk 118 kampung KB, 1 (satu) 
bagi setiap tingkatan kecamatan yang ada di provinsi Maluku, di tahun 2018 
program menyentuh sasaran daerah dengan kategori desa sangat tertinggal dan 
desa stunting sebagai bentuk asimilasi program dengan Kementrian Desa dan 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementrian Kesehatan bagi desa stunting. 

Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku mendapat amanat membentuk 
sebanyak 111 kampung KB di tahun 2018 tersebut. Jumlah kampong KB yang 
terbentuk di Provinsi Maluku dari tahun 2017-2018 dapat di lihat pada tabel 
dibawah ini :

Tabel : 3.43
Perbandingan target dan realisasi pencapaian

Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota
Tahun 2017-2019

*NA : Tidak diukur di tahun tersebut

Sasaran Program 2017 2018 2019
Targ

et
realisas

i
capai

an
targ
et

realis
asi

capai
an

targ
et

realis
asi

Capai
an

Jumlah Kampung KB 
Percontohan Tingkat 
Kabupaten dan Kota

118 118 100 111 111 100 11 11 100
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Grafik : 3.17
Jumlah Kampung KB Percontohan 

Tingkat Kabupaten dan Kota
Tahun 2017-2019

Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2019 pencapaian pembentukan 
kampong KB di kabupaten/kota mengalami kenaikan sebesar 100 % dari target 
11 di karenakan advokasi dan KIE kepada stkholder di beberapa kabupaten/kota 
dapat di terima dan dilaksanakan dengan baik, data tersebut diatas dapat dilihat 
pada www.kampungkb.bkkbn.go.id.

Dari 11 Kabupaten di Provinsi Maluku baru 6 Kabupaten memiliki Pusat 
Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS). Dari 6 Kabupaten tersebut yang secara 
rutin melaporkan hanya 4 Kabupaten. Hal ini disebakan terbatasnya anggaran 
yang di dukung oleh APBD serta terbatasnya SDM pengelola PPKS. Perwakilan 
BKKBN Provinsi Maluku melalui bidang KS/PK selalu berupa semaksimal 
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5 Presentase Kabupaten dan Kota yang 
melaksanakan pembinaan PPKS secara
Komprehensip

Target : 50

Realisasi : 36,36
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mungkin untuk meningkatkan Jumlah PPKS di Kabupaten/Kota tidak hanya 
secara jumlah juga kualitas PPKS dan pengelolanya.

    

Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku telah melaksanakan pendataan 
keluarga pada tahun 2015 dengan jumlah 355.753 Kepala Keluarga sedangkan 
pada tahun 2019 di lakukan uji coba pendataan keluarga hanya mengambil 
sampel beberapa keluarga di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kota 
Ambon dan Seram Bagian barat sebanyak 233 Kepala Keluarga (KK) dapat di 
gambarkan pada tabel perbandingan dan grafik berikut ini :

Tabel : 3.44
Perbandingan target dan realisasi pencapaian

tahun 2015-2019

Sasaran 
Program 2015 2016 2017 2018 2019

target realisasi % target realisasi % target realisasi % target realisasi % target realisasi %

Presentase 
Kepala 
Keluarga 
(KK) 
terdata 
dalam 
pendataan

  
392.923 

  
335.753 

           
85 

   
453.391 

       
347.931 

      
77 

  
350.291 

      
2.360 

       
1 356.097 

     
5.806 

       
2 356.330 

         
233 

         
0,7

*NA : Tidak diukur di tahun tersebut

6
Terdatanya Kepala keluarga 
(KK)  dalam Pendataan 
Keluarga

Presentase Kepala Keluarga 
(KK) terdata dalam 
pendataan

Target : 100

Realisasi : 0,7 %
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Grafik : 3.18
Presentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam pendataan

Tahun 2016-2019

Berdasarkan grafik di atas,  Presentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam 
pendataan mengalami penurunan dari tahun 2015 – 2019 karena banyaknya 
kabupaten/kota yang tidak melakukan updateting data setiap tahun.

      

Presentase cakupan potensi faskes dan poktan yang teregister dalam 
database SIGA telah dilaksanakan namun hanya tercapai 49, 82 % di akibatkan 
karena banyaknya faskes yang belum memasukkan k/o/KB/15 sedangkan poktan 
juga banyak belum memasukan k/0/poktan/15 sehingga tidak dapat di entri ke 
aplikasi SIGA.
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Meningkatnya cakupan 
potensi faskes dan poktan 
yang teregister dalam
database SIGA

Presentase cakupan potensi faskes 
dan poktan yang teregister dalam 
database SIGA

Target : 50        Realisasi : 49,82 %
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Dari sisi presentase kompetensi PNS pada Perwakilan BKKBN Provinsi 
Maluku dapat dibagi 2 yaitu tenaga structural dan tenaga fungsional :

1. Tenaga Struktural
Tenaga structural dan pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 
sebanyak 45 orang dengan yang menduduki jabatan structural 25 orang 
dan 20 orang sebagai pelaksana. Untuk pejabat structural telah di uji 
kompetensinya dan mendapat kesempatan untuk mengembangkan 
kompetensi masing-masing sesuai tupoksi yang telah didudukinya. Dan 
untuk pelaksana juga terdapat 3 PNS yang dinyatakan kompetensi.

2. Untuk tenaga fungsional tahun 2019 berjumlah 104 orang yaitu 
widyaiswara, Auditor, Pranata Komputer dan PKB/PLKB. Di tahun 2019 
tenaga fungsional mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kompetensi 
namun hasilnya belum sesuai harapan, dari 104 tenaga fungsional baru 
12 orang yang dinyatakan kompetensi.
Sesuai uraian di atas maka prentase kompetensi PNS mencapai 26,85% 
dari target 60%. Yang dapat digambarkan melalui grafik di bawah ini :

Grafik : 3.19
Kompetensi PNS

       

Sudah sesuai 
kompetensi, 4
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8 Meningkatnya Kualitas SDM 
Aparatur sesuai dengan 
Kompetensinya

Presentase Peta Kompetensi PNS

Target : 60 Realisasi : 26,85
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Budaya CETAK TEGAS mulai dari rekrutmen CPNS sesuai dengan 
ketentuan yang ada yaitu melalui CAT Online dan setelah itu diberikan 
pendidikan dan pelatihan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas sebagai PNS.
Tingkat kecerdasan, tangguh, kerja sama,, integritas dan ikhlas yang dimiliki para 
PNS Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku melalui berbagai Pendidikan dan 
Pelatihan serta pembinaan dari kepegawaian pusat maupun kepegawaian 
provinsi sehingga budaya CETAK TEGAS ada pada diri setiap PNS di Perwakilan 
BKKBN Provinsi Maluku. Walau tidak dipungkiri ada pegawai yang masih belum 
menanamkan budaya tersebut dalam dirinya.

Internalisasi budaya CETAK TEGAS pada PNS Perwakilan BKKBN Provinsi 
Maluku dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain :

1. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai
2. Penilaian Multi Rated Feedback (MRF)
3. Prilaku kerja dengan rata-rata baik

B. REALISASI ANGGARAN
 Dukungan anggaran Tahun 2019

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Provinsi Maluku  T.A
2019 sebesar Rp.38.066.629.000,-. Sedangkan besar Pagu pada tahun 
anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 69.240.143.000,-. Jika dibandingkan 
antara Pagu anggaran tahun 2018 dengan 2019 mengalami penurunan
sebesar Rp. 31.173.514.000,-  atau sebesar 45,02 %  dibanding tahun 
2018. 

 Realisasi Pertotal Pagu
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku untuk Tahun 2019

memperoleh Pagu sebesar Rp.38.066.629.00-. Sampai dengan akhir 

9 Meningkatnya Kualitas 
SDM Aparatur sesuai 
dengan Kompetensinya

Tingkat Internalisasi Budaya Kerja 
Cetak Tegas yang dimiliki oleh PNS 
Provinsi

Target : 3 Realisasi : 3
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Desember 2019 realisasi anggaran pada Perwakilan BKKBN Provinsi 
Maluku  adalah sebesar Rp. 35.818.291.239,-  atau sebesar 94,04% .  
Dengan target realisasi sesuai AJK  100%, adapun selisih antara target 
realisasi dan realisasi anggaran sampai dengan Desember 2019 sebesar 
5,96%.  Perbandingan realisasi anggaran perjens belanja terhadap Pagu 
APBNP 2018 dan APBN 2019 digambarkan pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.19
Persentase Realisasi Anggaran per jenis belanja 
terhadap PAGU APBNP 2018 dan APBN 2019

Adapun realisasi anggaran pada Perwakilan BKKBN Provinsi 
Maluku Tahun 2019 sesuai rincian sebagai berikut :

Tabel : 3.35
Realisasi Terhadap Pagu APBN Tahun 2019

PAGU REALISASI % AJK YANG TELAH 
DITETAPKAN (%)

RUPIAH 
MURNI 
(RM) 

38.066.629.000 35.818.291.239 94,04 100,00 

TOTAL 38.066.629.000 35.818.291.239 94,04 100,00 

Sumber Data: Aplikasi SAS
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Tabel.3.45
Rincian realisasi anggaran per jenis belanja terhadap PAGU APBNP

PROVINSI
51 Belanja Pegawai 19,640,976,000 17,574,022,299 89.48
52 Belanja Barang 18,275,653,000 18,094,278,940 99.01
53 Belanja Modal 150,000,000 149,500,000 99.67

Sumber data : Aplikasi SAS

Grafik 3.20
Grafik realisasi anggaran per jenis belanja terhadap PAGU APBNP

Sumber Data : Aplikasi SAS

 Realisasi Per Komponen

Bila dijabarkan perkomponen realisasi anggaran Tahun 2019 pada 
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

NO PROGRAM/KEGIATAN TARGET 
ANGGARAN REALISASI %

5297.001 Dukungan Manajemen 2.823.000.000 2.767.625.494 98,04
5297.994 Layanan Perkantoran 21.631.646.000 20.169.202.201 93,24

5298.965
Pengawasan Intern yang Efektif, 
Efisien terhadap pengelolaan 
Program KKBPK

150.000.000 149.500.000 99,67

5299.966
Layanan Pendidikan dan 
Pelatihan

971.703.000 964.868.049 99,3

89,48% 99,01%

99.67%
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5299.967
Layanan Penelitian dan 
Pengembangan

966.154.000 965.503.300 99,93

3331.075

Singkronisasi Kebijakan 
Pemerintah dengan Pemerintah 
Daerah dalam Rangka 
Pengendalian Kuantitas Penduduk

961.425.000 954.089.687 99,24

3331.076

Kesertaan ber-KB Melalui 
Peningkatan Akses dan Kualitas 
Pelayanan KB/KR yang sesuai 
standar Pelayanan

1.518.282.000 1.365.295.886 89,92

3331.077
Pembinaan Pembangunan 
Keluarga di Seluruh Tk. Wilayah

1.307.540.000 1.266.677.489 96,87

331.078

Penggerakan Stakeholder, Mitra 
Kerja, Serta Perubahan Sikap dan 
Perilaku Masyarakat berdasarkan 
Data dan Info33rmasi yang 
berbasis IT dalam Program KKBPK

4.891.179.000 4.463.852.625 91,26

3331.080
Pemenuhan Ketersediaan Alokon 
di Faskes

184.559.000 156.475.220 84.78

3331.081
Keluarga Yang Memiliki Baduta 
Terpapar 1000 HPK

880.000.000 868.958.950 98,75

3331.085
Penguatan Peran PIK Remaja dan 
BKR dalam edukasi Kespro dan 
Gizi bagi Remaja

1.574.299.000 1.520.109.138 96,56

3331.086
Promosi dan konseling Kesehatan 
Reproduksi di Kelompok

116.000.000 115.300.000 99,40

Sumber Data : DIPA TA 2019 dan Aplikasi SAS

 Hambatan dalam Pengelolaan Anggaran

Dukungan anggaran tahun 2019 tersebut seluruhnya telah dilaksanakan 
dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 
berlaku, namun dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran masih terdapat 
hambatan dan kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak 
maksimal antara lain:
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a. Masih terdapat beberapa Out Put yang capaian realisasi anggarannya 
masih di bawah 90% antara lain :
 Peningkatan Penggerakan KB  MKJP dari Pagu anggaran sebesar 

Rp.1.518.282.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.365.295.886,- atau 
89,92% dari target AJK sebesar 100% hal ini disebabkan karena :
1. adanya perubahan administrasi dan proses klaim dari surat 

edaran Kepala BKKBN No. 637 Tahun 2018 tentang Penggerakan 
Pelayanan MKJP . Di mana proses administrasi yang 
mengharuskan adanya KTP  bagi akseptor dan Surat Pertanggung 
Jawaban dari OPD-KB Kabupaten/Kota. Sementara pada saat 
pelayanan banyak akseptor yang tidak membawa KTP (tidak 
memiliki KTP sama sekali).

2. Kurangnya Provider/tenaga dokter yang bisa melaksanakan Medis 
Operasi Pria (MOP

3. Adanya provider yang sudah dilatih namun tidak berani 
melakukan tindakan MOP

4. Untuk pelayanan MOW Interval tidak bisa dilaksanakan di Rumah 
Sakit karena tidak memiliki indikasi medis

5. Tidak ada ayoman komplikasi/kegagalan yang dilaporkan untuk di 
klaim sehingga tidak terealisasi

 Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes dari Pagu anggaran sebesar 
Rp. 184.559.000,- terealisasi sebesar Rp. 156.475.220,-  atau 84,78% 
dari target AJK sebesar 100% hal ini disebabkan sisa dari pengadaan 
Implan dan BMHP.

 DAK Sub Bidang KB T.A 2019
Pada Tahun 2019 semua Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku 

memperoleh DAK Fisik Sub Bidang KB.Dari 11 Kabupaten dan Kota 
keseluruhannya memperoleh . 

Dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang KB 
untuk 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah sebesar 
Rp.16.025.129.000,- . Jika dibandingkan dengan DAK Sub Bidang KB Tahun 
2018 sebesar Rp.13.389.000.000,-  dapat dilihat DAK Sub Bidang KB tahun 
2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.636.129.000,-  atau sebesar 
19,69%. Perbandingan Pagu DAK Fisik Sub Bidang KB Tahun 2018 dan 2019
dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
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NO KABUPATEN/KOTA DAK FISIK 2018 DAK FISIK 2019 KET 

1 MALUKU TENGARA 
BARAT 

895.000.000 1.287.500.000 NAIK 

2 MALUKU TENGAH 1.421.000.000 1.476.718.000 NAIK 

3 MALUKU TENGGARA 1.471.000.000 639.000.000 TURUN 

4 BURU 1.299.000.000 1.719.266.000 NAIK 

5 AMBON 1.108.000.000 1.353.840.000 NAIK 

6 SERAM BAGIAN BARAT 1.502.000.000 1.719.266.000 NAIK 

7 SERAM BAGIAN TIMUR 767.000.000 1.526.719.000 NAIK 

8 KEPULAUAN ARU 1.294.000.000 1.355.073.000 NAIK 

9 TUAL 2.148.000.000 1.770.811.000 NAIK 

10 MALUKU BARAT DAYA - 1.526.936.000 NAIK 

11 BURU SELATAN 1.484.000.000 1.650.000.000 NAIK 

JUMLAH 13.389.000.000 16.025.129.000 19,69% 

Selain DAK Fisik Sub Bidang KB di tahun 2019  juga terdapat Dana 
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk 11 Kabupaten/Kota 
di Provinsi Maluku serta DAK Penugasan Stunting untuk 3 Kabupaten di 
Maluku. Adapun BOKB Tahun 2019 di Provinsi Maluku adalah sebesar 
Rp.33.121.296.000,- . Jika dibandingkan dengan BOKB T.A 2018 sebesar 
Rp.29.597.810.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.3.523.486.000,- atau 
11,90%. Perbandingan Pagu BOKB tahun 2018 dan 2019 dapat di lihat dari 
table di bawah ini :
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NO KABUPATEN/KOTA BOKB 2018 BOKB 2019 KET

1 MALUKU TENGARA 
BARAT 

2.755.410.000 2.812.471.000 NAIK

2 MALUKU TENGAH 4.452.930.000 5.149.847.000 NAIK

3 MALUKU TENGGARA 3.754.210.000 3.862.511.000 NAIK

4 BURU 2.195.730.000 2.517.187.000 NAIK

5 AMBON 1.659.590.000 1.583.980.000 TURUN 

6 SERAM BAGIAN BARAT 2.676.430.000 3.131.822.000 NAIK

7 SERAM BAGIAN TIMUR 3.862.450.000 4.377.223.000 NAIK

8 KEPULAUAN ARU 2.430.470.000 3.030.824.000 NAIK

9 TUAL 1.046.890.000 1.317.845.000 NAIK

10 MALUKU BARAT DAYA 3.051.530.000 3.437.677.000 NAIK

11 BURU SELATAN 1.712.170.000 1.900.009.000 NAIK

JUMLAH 29.597.810.000 33.121.396.000 11,90 % 

` . Untuk Provinsi Maluku sendiri semua Kabupaten/Kota masuk pada 
wilayah DTPK. Adapun sasaran wilayah untuk Provinsi Maluku dapat di lihat 
Sasaran dan Anggaran sebagai berikut :
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Sasaran Dan Dana BOKB TA 2019 Menurut Wilayah Untuk Provinsi Maluku

Sedangkan untuk DAK Penugasan Stunting di tahun 2019 diperoleh untuk 3 
Kabupaten antara lain : Seram Bagian Barat, Maluku Tengah dan Kepulauan Aru. 
Untuk masing-masing Kabupaten untuk DAK Penugasan Stunting memperoleh 
Pagu Rp. 60.000.000,-.

NO KEGIATAN SASARAN JUMLAH PAGU KETERANGAN

1 OPERASIONAL 
BALAI 
PENYULUHAN KB 

BALAI 
PENYULUHAN 

89 8.010.000.000 DTPK: 90jt

2 OPERASIONAL 
DISTRIBUSI 
ALOKON 

FASKES 253 379.500.000 DTPK: 1,5 jt

3 OPS. 
PENGGERAKAN 
PROGRAM KB DI 
KAMPUNG KB 

KECAMATAN 118 12.390.000 DTPK: 105 jt

4 OPS. 
PENGGERAKAN 
PROGRAM KB DI 
KAMPUNG KB 
UNTUK DESA 
STUNTING

KECAMATAN 30 630.000.000 DTPK: 21 jt

4 OPS. PEMBINAAN 
PROGRAM KB 
BAGI 
MASYARAKAT
OLEH KADER 

KEL. DAN DESA 1.231 8.863.200.000 DTPK: 300 rb

5 KIE DAN 
MANAJEMEN 

OPD KB 11 2.848.696.000 KIE&Media:
Manajemen: 5% dari 
Total BOKB
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C. KINERJA DAN CAPAIAN LAIN

Dalam upaya peningkatan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil 
(outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya 
pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).. Pada 
tahun 2019 Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku memperoleh beberapa 
penghargaan baik bersifat Nasional maupun di Provinsi antara lain :
1. Pada Triwulan II berdasarkan hasil penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) BKKBN dari Direktorat Jendral Keuangan Perwakilan 
BKKBN Provinsi Maluku memperoleh peringkat ke-5 untuk capaian IKPA 
dengan bobot Nilai 97,51 dan di Semester ke III memperoleh peringkat ke-9 
dengan bobot nilai 96,51.

2. Pada bulan Juli 2019 Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku memperoleh 
penghargaan dari BNN Provinsi Maluku untuk Partisipasi aktif dalam 
pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang diserahkan oleh Gubernur Maluku.

3. Pada bulan September 2019 Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 
mendapatkan nominasi untuk Sestama Award untuk 3 kategory anatara lain :

- Nominasi untuk Perencanaan Anggaran terbaik
- Nominasi untuk Pengelola BMN terbaik
- Nominasi untuk pengelolaan SPIP terbaik
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4. Pada Oktober 2019 Plt.Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 
memperoleh penghargaan oleh Citra Prestasi Anak Bangsa sebagai 
“Indonesian Women Inspiring In Development Awars 2019”
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5. Pada Desember 2019 Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 
memperoleh penghargaan dari “7 Sky Media Awards 2019” untuk kategori 
Srikandi Perubahan Inspiratif dan Inovatif Indonesia.

D. Inovasi Kegiatan Lainnya Dalam Rangka Mendukung Capaian Kinerja

1. Data Centre 
Pada Desember 2019 Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Telah 
membentuk Centre Data yang mana nantinya centre data tersebut 
menyediakan berbagai data dan informasi terkait Program KKBPK. 
Dimana masyarakat yang membutuhkan data terkait Program KKBPK 
dapat memperoleh di Centre Data Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku.
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2. Rumah Dagang UPPKS Maluku

Dalam rangka mendukung kelompok UPPKS untuk memasarkan produknya 
dibutlah sarana penjualan online bagi produk-produk unggulan yang dihasilkan 
oleh kelompok UPPKS yakni “RUMAH DAGANG UPPKS MALUKU – AMBON 
MANISE” yang diaktifkan pada tahun 2018, ini dibuktikan lewat komentar pada link 
penjualan online tersebut (Facebook RUMAH DAGANG UPPKS MALUKU AMBON 
MANISE) serta laporan laporan dari kelompok UPPKS terkait transaksi jual beli yang 
masuk di contak mereka sebagai user (produsen).

Untuk produk unggulan dari kelompok UPPKS di provinsi Maluku pada 
tahun 2019 sudah 2 (dua) produk yaitu minyak kayu putih dari kelompok UPPKS 
Sinar Kasih kabupaten Maluku Tengah dan Tenun Ikat dari Kelompok UPPKS 
Anggrek Lelemuku kecamatan teluk Ambon Kota Ambon yang terupdate masuk 
dalam Kathrina edisi ke-III tahun 2019, Kathrina adalah Katalog Hasil Produksi 
UPPKS Nusantara, yang didalamnya terdapat produk produk unggulan kelompok 
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UPPKS di seluruh Indonesiadipajang,diperkenalkan dan diperjualbelikan. Linknya 
dapat dilihat di website BKKBN (cis.bkkbn.go.id/kspk).

3. Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi Untuk Promosi Metode Kontrasepsi 
Jangka Panjang Di Provinsi Maluku berupa video.

Mengedukasi masyarakat terutama PUS (pasangan usia subur) dan semua 
masyarakat dengan menonton video pemasangan kontrasepsi jangka panjang 
(contoh implan) melalalui video animasi pemasangan implan atau video 
pemasangan implan secara langsung. di harapkan lebih meningkatkan 
pemahaman masyarakat mengenai kontrasepsi jangka panjang. Untuk Akses 
video  dapat di unduh melalui Media sosial BKKBN Maluku seperti facebook (Akie 
Maluku), instagram (akie_provinsi_maluku)

Gambar :
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BAB IV
P ENUTUP

Mewujudkan pembangunan berwawasan Kependudukan dan keluarga 
kecil bahagia sejahtera merupakan tugas, pokok dan fungsi BKKBN.Kondisi 
tersebut dapat dicapai salah satunya melalui pengendalian dan peningkatkan 
kualitas penduduk, karena penduduk yang berkualitas adalah modal 
pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah akan 
menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu pengendalian penduduk perlu 
dilakukan melalui pelaksanaan program KKB nasional. 

Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dalam upaya pencapaian sasaran 
tahun 2019 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis yang 
telah direncanakan. Secara kuantitatif hasil pelaksanaan program dan kegiatan 
secara keseluruhan telah mencapai target yang ditentukan, namun secara 
kualitatif belum memenuhi harapan. 

Keberhasilan pencapaian program Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional tahun 2019 di Provinsi Maluku, merupakan upaya kerja 
sama dengan mitra kerja terkait baik di tingkat kabupaten/kota maupun di 
tingkat Provinsi Maluku, meskipun kapasitas kelembagaan program KB di 
kabupaten/kota masih lemah. 
Berbagai hal yang telah dilakukan antara lain:
a. Peningkatan akses pelayanan bagi penduduk di daerah galcitas dan wilayah 

khusus  dilaksanakan melalui kegiatan tim KB keliling dan pelayanan KB 
kepulauan.

b. Melakukan pemantapan kemitraan dengan instansi terkait, organisasi profesi, 
pihak swasta, LSOM, serta mitra kerja lainnya untuk mendukung kelancaran 
dan keberhasilan penggarapan program KKB. 

c. Mengembangkan model pendekatan pelayanan program KB/KR dan 
pemberdayaan masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin di wilayah 
tertinggal, terpencil, dan perbatasan, serta masyarakat rentan lainnya. 

d. Kegiatan pelayanan KB MKJP selama tahun 2019 belum optimal, hal ini 
terlihat dari kontribusi pencapaian peserta KB Baru maupun peserta KB aktif 
masih didominasi oleh penggunaan kontrasepsi Non MKJP.

e. Masih rendahnya kualitas pengelolaan dan pelayanan serta partisipasi remaja 
dalam PIK Remaja/Mahasiswa.

f. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk 
peningkatan, pembinaan dan kemandirian.
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g.  Pengembangan kemampuan SDM, kelembagaan, serta managemen keuangan 
dan pengawasan.

h. Sebagai bagian dari upaya pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program, 
kegiatan pelaporan untuk mendapatkan data rutin masih terus dilakukan dan 
dikembangkan sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang ada. 

i.  Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi 
sangat diperlukan dalam upaya akselerasi informasi program KB dan 
perluasan jangkauannya. Dengan memberikan perhatian dan penanganan 
hal-hal tersebut di atas, diharapkan upaya percepatan pencapaian program 
KKB nasional dimasa yang akan datang dapat memberikan hasil sesuai 
dengan sasaran yang diharapkan.

Dengan melihat berbagai keberhasilan, kegagalan, serta kendala yang dialami 
dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2019, maka untuk mencapai 
hasil yang lebih baik perlu meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja terkait, 
melakukan advokasi dan KIE, memperluas jangkauan program serta 
meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat. Laporan ini diharapkan dapat 
berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja serta mampu 
mendorong etos kerja seluruh personil baik secara individu maupun team work
agar menjadi lebih baik di tahun mendatang dalam  upaya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Maluku.
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LAMPIRAN
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Dengan berbagai Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Perwakilan 
BKKBN Provinsi Maluku diharapkan mampu memberikan kontribusi 
terwujudnya Visi dan Misi Program Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional

Formulir Rencana Strategis (RS)

FORMULIR RENCANA STRATEGIS
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU

VISI : MENJADI LEMBAGA YANG HANDAL DAN DIPERCAYA DALAM MEWUJUDKAN PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG DAN KELUARGA BERKUALITAS
MISI : 1) Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan, 

2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga, 
4) Membangun dan menerapkan Budaya Kerja organisasi secara konsisten, 
5) Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KET

TUJUAN INDIKATOR KINERJA TARGET SASARAN INDIKATOR KINERJA 2016 2017 2018 2019 KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

1. Terlaksananya 
Pengelolaan 
Pembangunan 
Kependudukan dan 
Keluarga Berencana 
di Provinsi

1. Jumlah sosialisasi dan  diseminasi kebijakan dan strategi 
pengendalian penduduk yang dilaksanakan di tingkat 
Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Jumlah kegiatan penyerasian kebijakan pengendalian 
penduduk dengan lintas sector di tingkat Provinsi dan 
Kab/Kota

3. Jumlah sosialisasi kebijakan dampak kependudukan dan 
pengembangan model solusi strategic dampak 
kependudukan

4. Meningkatnya kerjasama pendidikan kependudukan
5. Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi 

kebijakan, strategi operasional dan materi informasi 
tentang akses dan peningkatan kualitas pembinaan 
kesertaan ber-KB sesuai dengan standarisasi pelayanan 
KB

6. Jumlah penggerakan pelayanan KB, pelayanan ganti 
cara (PA MKJP), pelayanan komplikasi berat, 
pencabutan implant dan kegagalan yang ditindaklanjuti

4 kali setahun

3 kali setahun

3 kali setahun

3 kali setahun
7 kali

PB MKJP (6.644), 
Ganti cara (2.451), 

komplikasi berat 
(54), pencabutan 

implant (6.698)

1. Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi 
kebijakan dan strategi pengendalian 
penduduk tk prov dan kab/kota

2. Terlaksananya pemaduan kebijakan 
pengendalian penduduk

3. Terlaksananya sosialisasi kebijakan dampak 
kependudukan dan pengembangan model 
solusi strategic dampak kependudukan

1. Jumlah inventarisasi kebijakan pembangunan berwawasan 
kependudukan tk prov, kab/kota

2. Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi 
pengendalian penduduk tk prov, kab/kota

3. Jumlah hasil analisis parameter dan profil penduduk 
kewilayahan

4. Jumlah desiminasi data parameter kependudukan dan profil 
penduduk kewilayahan kepada stakeholder/mitra sector 
prioritas

5. Jumlah forum/pertemuan koalisi kependudukan kab/kota
6. Jumlah inventarisasi kebijakan pembangunan berwawasan 

kependudukan tk provinsi dan kab/kota
7. Jumlah advokasi dan sosialisasi hasil penyerasian kebiajakn 

pembangunan sector dengan pembangunan KKB tk prov 
dan kab/kota

8. Jumlah pengembangan model solusi strategic dampak 
kependudukan kewilayahan

9. Jumlah sosialisasi kebijakan dampak kependudukan ysng 
disesuaiakn dengan kondisi wilayah

10. Jumlah pengembangan kebijakan analisis dampak 
kependudukan dan model solusi strategic analisis dampak 

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Pembinaan dan peningkatan 
kesertaan ber-KB melalui 
pembinaan dan kemandirian ber-
KB;

Promosi dan penggerakan 
masyarakat yang didukung dengan 
pengembangan dan sosialisasi 
kebijakan pengendalian penduduk;
Peningkatan pemanfaatan system 
informasi manajemen (SIM) 
berbasis Teknologi Informasi (TI);

Pelatihan, penelitian dan 
pengembangan program 
kependudukan dan KB
Peningkatan kualitas manajemen 
dan kapasitas kelembagan serta 
peningkatan pembiayaan dan 
pengelolaan keuangan secara 
efektif dan efisien;

Program Teknis :

 Program 
Kependudukan, 
Keluarga 
Berencana dan 
Pembangunan 
Keluarga

Program Generik:

 Program Pelatihan, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
serta Kerjasama 
Internasional 
BKKBN

 Program 
Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis lainnya; 
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2. Terselenggaranya 

7. Jumlah penggerakan pelayanan KB di wilayah khusus 
dan galcitas

8. Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan 
wilayah) yang memberikan pelayanan KB dan KR 
sesuai dengan standarisasi pelayanan

9. Persentase faskes yang melakukan promosi dan 
konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di Provinsi 
dan Kab/Kota

10. Jumlah provinsi yang mengembangkan manajemen 
pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui 
penguatan pelayanan MUYAN kecamatan, dan 
jamninan ketersediaan alokon dan sarana prasarana KB

11. Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan 
keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di 
seluruh tingkatan wilayah

12. Jumlah fasilitasi kegiatan dan pembentukan PPKS di 
seluruh tingkatan wilayah

13. Jumlah provinsi yang melaksanakan BKB holistic 
integrative

14. Jumlah provinsi yang melaksanakan pembinaan genre 
(PIK Rm dan BKR)  di Provinsi 

15. Jumlah kelompok BKL yang terbentuk dan mendapat 
pembinaan

16. Jumlah kelompok UPPKS yang terbentuk dan 
mendapat pembinaan

17. Jumlah pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi 
dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKB

18. Jumlah penayangan informasi KKB melalui berbagai 
media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni 
dan budaya/tradisional

19. Jumlah advokasi dan KIE program KKBPK melalui 
MUPEN

20. Jumlah penggerakan pembinaan KKB bagi mitra kerja 
di setiap tingkatan wilayah

21. Jumlah pembinaan mekanisme operasional dalam 
penguatan pelayanan dasar masyarakat

22. Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam 
implementasi program KKBPK

23. Jumlah pengelolaan data dan informasi program 
KKBPK di provinsi

24. Jumlah system informasi kependudukan dan keluarga 
yang dimanfaatkan

25. Persentase ketepatan pembayaran gaji dan uang makan 
pegawai

2 frekuensi/tahun

29,4%

8,0%

1 Prov

4 kali

2 PPKS dari 
Kab/Kota (11)

1 prov

1 prov

536 kelompok 
BKL

375 kelompok 
UPPKS

3 kali

12 frek

1 prov dan 11 
kab/kota

1.177 
desa/kelurahan

1.177 
desa/kelurahan x 2 

frek
20% kab/kota

4 jenis data dan 
informasi 

(keluarga,RR,MS,
RPJMN)

1 di setiap 
kab/kota (MDK)

100

4. Meningkatnya kerjasama pendidikan 
kependudukan

5. Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi 
kebijakan, strategi operasional dan materi 
informasi tentang akses dan peningkatan 
kualitas pembinaan kesertaan ber-KB

6. Terlaksananya penggerakan pelayanan KB 
Baru MKJP (PB)

7. Terlaksananya penggerakan pelayanan KB 
ganti cara

8. Terlaksananya pelayanan komplikasi berat

9. Terlaksananya pelayanan pencabutan 
implant dan kegagalan

10. Terlaksananya pelayanan KB mobile di 
wilayah khusus dan galcitas

kependudukan
11. Jumlah 

penggandaan/pengembangan/adaptasi/penggandaan 
modul pendidikan kependudukan

12. Jumlah forum kerjasama/koordinasi lintas sector 
terkait/mitra kerja/stakeholder kerjasama pendidikan 
kependudukan

13. Jumlah diseminasi pendidikan kependudukan kepada 
khalayak antara lain melalui lomba penulisan, pidato,dll

14. Jumlah sosialisasi Surveilan Pasca Pelayanan (SPP) tk 
kab/kota

15. Jumlah sosialisasi peningkatan kualitas penggerakan 
pelayanan KB era JKN-SJSN Kesehatan

16. Jumlah sosialisasi dan diseminasi akses dan kualitas 
pembinaan kesertaan KB jalur galcitas, wilayah khusus 
dan sasaran khusus

17. Jumlah pembinaan kelestarian peserta KB dengan mitra 
kerja

18. Jumlah pengembangan dan sosialisasi model pelayanan 
KB jalur swasta 

19. Jumlah peningkatan sosialisasi kesertaan MKJP 
20. Jumlah pengembangan kebijakan, strategi, dan materi 

promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi 
sesuai kondisi wilayah

21. Jumlah MOP
22. Jumlah MOW
23. Jumlah IUD 
24. Jumlah implant
25. Jumlah MOP
26. Jumlah MOW
27. Jumlah IUD 
28. Jumlah implant
29. Jumlah MOP
30. Jumlah MOW
31. Jumlah IUD 
32. Jumlah implant
33. Jumlah pelayanan pencabutan implant
34. Jumlah pelayanan ayoman kegagalan
35. Jumlah penyusunan peta kerja dan strategi pelayanan KB 

di wilayah dan sasaran khusus
36. Jumlah koordinasi pelayanan KB mobile di wilayah dan 

sasaran khusus dengan mitra terkait
37. Jumlah pelayanan KB mobile di wilayah dan sasaran 

khusus dengan mitra kerja terkait
38. Jumlah evaluasi penggarapan KB di wilayah dan sasaran 

khusus
39. Jumlah peningkatan kemitraan dalam penggarapan KB 

dan KR di wilayah dan sasaran khusus
40. Jumlah pembinaan kesertaan KB dan KR di wilayah dan 

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

140
370

1.585
4.888
129
105
182
2412

1
4
10
15

5.899
21
1

2

3 frek/tahun

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

148
392

1.678
5.176
135
108
188

2.839
1
4
10
16

9.397
22
1

2

3 frek/tahun

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

159
420

1.803
5.561
141
111
194

3.342
1
5
11
17

4.651
24
1

2

3 frek/tahun

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

168
445

1.905
5.872
147
115
200

3.934
1
5
11
18

4.888
25
1

2

3 frek/tahun

1

2

Peningkatan kapasitas SDM serta 
penelitian dan pengembangan 
program Kependudukan dan KB;

Perumusan penyerasian kebijakan 
pembangunan sector dengan 
pembangunan KKB tingkat 
Provinsi dan Kabupaten/kota;

 Program 
Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas 
Aparatur BKKBN.
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dukungan 
manajemen 
pengelolaan 
program 
kependudukan, KB 
serta ketahanan 
dan kesejahteraan 
keluarga di Provinsi

3. Terwujudnya 
akuntabilitas 
pelaksanaan 
pengawasan lainnya

Terselenggaranya 
kegiatan pelatihan, 
penelitian dan 
pengembangan di 
Prov

26. Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan 
perkantoran

27. Jumlah penyelenggaran manajemen di prov

28. Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya 
dan penerapan ZI WBK

29. Jumlah pembinaan dan pengembangan SDM (SDM 
Aparatur dan tenaga fungsional) di seluruh tingkatan 
wilayah

30. Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan 
program KKBPK yang dimanfaatkan

12 bulan

6

1 provinsi

2 kali/ tahun

3 kajian 
(kependudukan, 

KB dan KS)

11. Tersedianya faskes KB (pemerintah dan 
swasta) yang memberikan pelayanan KB 
sesuai dengan SOP dan kesehatan 
reproduksi

12. Meningkatnya promosi kesehatan dan 
hak-hak reproduksi di prov dan kab/kota

13. Terlaksananya pengembangan 
manajemen pelayanan KB dan Kesehatan 
Reproduksi melalui penguatan pelayanan 
MUYAN kecamatan, dan jaminan 
ketersediaan alokon dan sarana dan 
prasarana KB

14. Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi 
kebijakan keluarga sejahtera dan 
pemberdayaan keluarga di seluruh 
tingkatan wilayah

15. Terlaksananya fasilitasi kegiatan dan 
pembentukan PPKS di seluruh tingkatan 
wilayah

sasaran khusus tk kabupaten
41. Jumlah sosialisasi kebijakan peningkatan kualitas 

pelayanan MKJP di Klinik KB yang bekerjasama dengan 
SJSN Kesehatan

42. Jumlah penguatan jejaring pelayanan MKJP jalur 
pemerintah dan swasta di tk kab/kota

43. Jumlah penggerakan klinik yan KB (Faskes) melalui 
petugas lapangan

44. Jumlah peningkatan pencapaian akseptor baru khususnya 
MKJP KB pasca persalinan, pasca keguguran melalui KB 
era JKN-SJSN Kesehatan

45. Jumlah Refreshing bagi dokter yang telah mengikuti TOT 
IUD implant

46. Jumlah refreshing bagi bidan yang telah mengikuti TOT 
IUD Implant

47. Jumlah pelatihan kualitas CTU bagi provider (tim /2 
orang)

48. Jumlah pengembangan Life Cycle Kesehatan Reprouksi 
di Faskes KB

49. Jumlah promosi dan sosialisasi peningkatan kesertaan 
Faskes KB dalam Kesehatan Reproduksi serta 
pemahaman masyarakat terhadap hak-hak reproduksi

50. Jumlah sosialisasi dan penyebarluasan informasi 
kesehatan dan hak-hak reproduksi bagi Faskes

51. Jumlah pelaksanaan kegiatan KB Kencana 
52. Jumlah pemetaan jaminan ketersediaan Alokon era JKN
53. Jumlah pemetaan jaminan ketersediaan sarana dan 

prasarana Faskes dalam pelayanan KB 
54. Jumlah monitoring ketersediaan Alokon dan Sarpras 

pelayanan KB di seluruh tingkatan wilayah
55. Jumlah sosialisasi kebijakan strategi pembinaan ketahan 

keluarga (BKB, BKR,BKL, dan PEK/UPPKS) tingkat 
Prov dan kab/kota

56. Jumlah sosialisasi materi dan informasi pembinaan 
ketahanan keluarga (BKB,BKR,BKL,PEK/UPPKS) 
tingkat prov, kab/kota

57. Jumlah peta kerja KSPK Kewilayahan
58. Jumlah fasilitas dan pemetaan penyediaan dukungan 

pembinaan ketahanan keluarga tingkat kab/kota
59. Jumlah pengembangan kebijakan pelaksanaan kegiatan 

serta materi dan informasi pembinaan ketahanan 
keluarga ((BKB,BKR,BKL,PEK/UPPKS) yang sesuai 
dengan kondisi wilayah

60. Jumlah dukungan kegiatan PPKS Provinsi
61. Jumlah sosialisasi PPKS di seluruh tingkat wilayah
62. Jumlah pengembangan materi dan media KIE PPKS 

untuk disebarluaskan ke seluruh tingkat wilayah
63. Jumlah fasilitasi pembentukan PPKS tingkat kecamatan 

(minimal 1 di setiap kabupaten)

1

1

3 kali/tahun

43,3%

1

1

1

1

1

1

1

1 prov
1
1

1prov dan 11 
kab/kota

1 kali

4 kali

1
1

4

12 bulan
2

1

1

1

3 kali/tahun

57,2%

1

1

1

1

1

1

1

1 prov
1
1

1prov dan 
11 kab/kota

1 kali

4 kali

1
1

4

12 bulan
2

1

1

1

3 kali/tahun

71,1%

1

1

1

1

1

1

1

1 prov
1
1

1prov dan 
11 kab/kota

1 kali

4 kali

1
1

4

12 bulan
2

1

1

1

3 kali/tahun

85%

1

1

1

1

1

1

1

1 prov
1
1

1prov dan
11 kab/kota

1 kali

4 kali

1
1

4

12 bulan
2

1
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16. Terlaksanya fasilitasi penguatan dan 
pembinaan BKB Holistik integrative

17. Terlaksananya pembentukan dan 
pembinaan PIK R/M di prov

18. Terlaksananya pembentukan dan 
pembinaan kelompok BKR di prov

19. Terlaksananya pembentukan dan 
pembinaan kelompok BKL di prov

20. Terbentuknmya kelompok UPPKS dan 
terlaksananya pembinaan PEK

64. Jumlah peningkatan kapasitas SDM Pengelola PPKS di 
seluruh tingkat wilayah

65. Jumlah dukungan pengembangan dan pembinaan 
pengelolaan PPKS sebagai salah satu kegiatan utama di 
Balai Penyuluhan

66. Jumlah sosialisasi BKB HI 
67. Jumlah fasilitasi pembentukan dan pengembangan 

kelompok BKB HI
68. Jumlah dukungan sarana dan prasarana kelompok BKB 

HI
69. Jumlah dukungan operasional pembinaaan kelompok 

BKB HI
70. Jumlah Capacity Building bagi pengelola, kader BKB dan 

PLKB
71. Jumlah dukungan pendampingan kelompok BKB HI 
72. Jumlah monitoring dan evaluasi kelompok BKB HI
73. Jumlah sosialisasi dan promosi GenRe melalui PIK R/M
74. Jumlah rakornis pembentukan dan pengembangan 

kelompok PIK R/M
75. Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana PIK R/M
76. Jumlah Capacity Building bagi pengelola, pendidik sebaya 

dan konselor sebaya
77. Jumlah dukungan pembinaan PIK R/M
78. Jumlah dukungan pengerakan PIK R/M
79. Jumlah sosialisasi dan promosi GenRe melalui BKR
80. Jumlah rakornis pembentukan dan pengembangan 

kelompok BKR
81. Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana BKR
82. Jumlah Capacity Building bagi kader kelompok BKR
83. Jumlah dukungan pembinaan BKR
84. Jumlah dukungan pengerakan BKR
85. Jumlah sosialisasi lansia tangguh
86. Jumlah dukungan pembinaan kelompok BKL
87. Jumlah pembentukan kelompok BKL
88. Jumlah pengembangan kapasitas SDM pengelola BKL
89. Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana lansia tangguh
90. Jumlah evaluasi pengembangan lansia tangguh
91. Jumlah dukungan fasilitasi pembentukan kelompok BKL
92. Jumlah sosialisasi dan promosi PEK
93. Jumlah rakornis pembentukan dan pengembangan 

kelompok UPPKS
94. Jumlah fasilitasi perolehan modal serta sarana prasarana 

kelompok UPPKS pada sector permodalan terkait
95. Jumlah Capacity Building bagi pengelola dan anggota 

kelompok UPPKS
96. Jumlah dukungan pembinaan kelompok UPPKS
97. Jumlah dukungan pembentukan kelompok UPPKS
98. Jumlah fasilitasi master plan percepatan dan perluasan 

pengurangan kemiskinan Indonesia (MP3KI) di 

11 kab/kota

1

12

1 paket/prov
1 paket/prov

1 paket/prov

42 (12 
bulan)

1 paket/prov

12 bulan/klp
1 kli/kab/kota
1 paket/prov

1 kali 
/kabkota

1 paket/prov
1 paket/prov

261
12 bln/klp

1 paket/prov
1 kl/kabkota

1

586
12 bln/klp

2
616 klp

1 frek/tahun
1

1 paket/thn
1

351
1
1

1

1

454 klp
41

11 kab/kota

1

12

1 paket/prov
1 paket/prov

1 paket/prov

47 (12 
bulan)

1 paket/prov

12 bulan/klp
1 kli/kab/kota
1 paket/prov

1 kali 
/kabkota

1 paket/prov
1 paket/prov

280
12 bln/klp

1 paket/prov
1 kl/kabkota

1

627
12 bln/klp

2
697

1 frek/tahun
1

1 paket/thn
1

1.054
1
1

1

1

499
45

11 kab/kota

1

12

1 paket/prov
1 paket/prov

1 paket/prov

51 (12 
bulan)

1 paket/prov

12 bulan/klp
1 kli/kab/kota
1 paket/prov

1 kali 
/kabkota

1 paket/prov
1 paket/prov

299
12 bln/klp

1 paket/prov
1 kl/kabkota

1

668
12 bln/klp

2
777

1 frek/tahun
1

1 paket/thn
1

1.054
1
1

1

1

549
50

11 kab/kota

1

12

1 paket/prov
1 paket/prov

1 paket/prov

56 (12 
bulan)

1 paket/prov

12 bulan/klp
1 kli/kab/kota
1 paket/prov

1 kali 
/kabkota

1 paket/prov
1 paket/prov

318
12 bln/klp

1 paket/prov
1 kl/kabkota

1

709
12 bln/klp

2
858

1 frek/tahun
1

1 paket/thn
1

1.054
1
1

1

1

604
55
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21. Terlaksanya pembinaan dan sosialisasi 
kebijakan, strategi dan materi advokasi 
dan KIE pembangunan KKB

22. Terlaksannya penayangan informasi KKB 
melakui berbagai media cetak dan 
elektronik , media luar ruang dan seni 
dan budaya/ tradisional

23. Terlaksanya advokasi dan KIE program 
KKBPK melalui MUPEN

24. Terlaksannya dukungan penggerakan 
pembinaan KKB bagi mitra kerja di setiap 
tingkatan wilayah

25. Terlaksananya pembinaan mekanisme 
operasional dalam penguatan pelayanan 

Kecamatan
99. Jumlah pendampingan kelompok UPPKS
100. Jumlah monitoring,evaluasi dan pembinaan kelompok 

UPPKS
101. Jumlah koordinasi/fasilitasi dengan mitra kerja yang 

memiliki akses peningkatan kualitas bagi kelompok  
UPPKS

102. Jumlah pengembangan advokasi dan KIE *below the line” 
tentang keseluruhan program KKB PK (seluruh bidang di 
tingkat Prov dan Kab/kota

103. Jumlah pengembangan koordinasi kemitraan dengan 
media masa local tingkat Prov dan Kab/Kota

104. Jumlah sosialiasi KIE MKJP di wilayah Galcitas, Wilayah 
khusus dan sasaran khusus

105. Jumlah sosialisasi dan intesifikasi informasi/penyebaran –
leafleat/buklet/poster/media advokasi below the line 
tentang seluruh program (bagi FASYANKES)

106. Jumlah pengembangan dan produksi media advokasi KIE  
KKB yang mencakup seluruh bidang program (meliputi 
pesan inti, pesan pendukung, pesan janji, dan pesan akal

107. Jumlah penayanyangan melalui media elektronik (TV 
atau Radio daerah)

108. Jumlah penayangan melalui media masa cetak (surat 
kabar/majalah/tabloid daerah)

109. Jumlah pengembangan atau pencetakan media line bawah 
(below the line)

110. Jumlah penayangan melalui media luar ruang (bealboard 
atau spanduk)

111. Jumlah pengembangan KIE berbasis komunitas ( contoh : 
Radio komunitas, Komunitas Pedagang Pasar, Komunitas 
Petani dll)

112. Jumlah pengembangan dan reproduksi berbagai materi 
dan informasi KKB dalam operasional mupen

113. Jumlah peningkatan pengerakan mupen sebagai sarana
KIE peningkatan MKJP di tingkat Kab/Kota

114. Jumlah fasilitasi peningkatan gerak mupen Kab/Kota ke 
Kecamatan dan Desa Kelurahan

115. Jumlah dukungan pergerakan KKB Kab/Kota ke 
Kecamatan

116. Jumlah pergerakan dukungan KKB Kecamatan ke Desa 
kelurahan

117. Jumlah pergerakan KKB PK tingkat RW/Dusun

118. Jumlah pembinaan KKB bagi PLKB ke PPKBD/Sub 
PPKBD/Kader

119. Jumlah Rakor KKB tingkat Kecamatan

5 kec

1 prov
1 kl/kab kot

2

1

3 kli/thn

1

3

4

2 frek

12 frek

12 frek

2 frek

12 frek

1 prov

1 prov 11 
kab/kota
1 prov 11 
kab/kota

108 kecx 12 
frek
1.117 

desa/klrhn x 
12 frek
1.737 

RW/Dusun 
x 12 frek

Jumlah 
PLKB/PKB 

5 kec

1 prov
1 kl/kab kot

2

1

3 kli/thn

1

3

4

2 frek

12 frek

12 frek

2 frek

12 frek

1 prov

1 prov 11 
kab/kota
1 prov 11 
kab/kota

108 kecx 12 
frek
1.117 

desa/klrhn x 
12 frek
1.737 

RW/Dusun 
x 12 frek

Jumlah 
PLKB/PKB 

5 kec

1 prov
1 kl/kab kot

2

1

3 kli/thn

1

3

4

2 frek

12 frek

12 frek

2 frek

12 frek

1 prov

1 prov 11 
kab/kota
1 prov 11 
kab/kota

108 kecx 12 
frek
1.117 

desa/klrhn x 
12 frek
1.737 

RW/Dusun 
x 12 frek
Jumlah 

PLKB/PKB 
x 12 Frek

5 kec

1 prov
1 kl/kab kot

2

1

3 kli/thn

1

3

4

2 frek

12 frek

12 frek

2 frek

12 frek

1 prov

1 prov 11 
kab/kota
1 prov 11 
kab/kota

108 kecx 12 
frek
1.117 

desa/klrhn x 
12 frek
1.737 

RW/Dusun 
x 12 frek

Jumlah 
PLKB/PKB 
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dasar masyarakat
26. Meningkatnya kesertaan stakeholder dan 

mitra kerja dalam impelemntasi program 
KKBPK

27. Meningkatnya pengelolaan data dan 
informasi program KKBPK di provinsi

28. Terlaksananya pengembangan, 
peningkatan kualitas dan pemanfaatan 
system informasi kependudukan dan 
keluarga

29. Terlaksananya pembayaran gaji, uang 
makan dan tunjangan kinerja pegawai

30. Terlaksananya operasional dan 
pemeliharaan perkantoran

31. Meningkatnya kualitas perencanaan 
program dan anggaran program KKBPK 
yang mengacu pada pendekatan kerangka 
pengeluaran jangka panjang, 
penganggaran terpadu dan berbasis 

120. Jumlah Rakor KKB tingkat Desa Kelurahan

121.Jumlah peningkatan dukungan dan fasilitasi stakeholder 
dan mitra kerja tingkat Prov/Kab/Kota dalam rangka 
penggerakan operasional KKB PK

122.Jumlah sosialisasi penguatan program KKB PK meliputi 
kelembagaan, program, sarana prasarana,  dan SDM di 
tingkat Prov/Kab/Kota

123.Jumlah peningkatan kapasitas mitra kerja dalam 
melaksanakan program KKBPK sampe dengan tingkat 
Kab/Kota

124.Jumlah pembentukan jejaring kemitraan KKB 
(Bupati,Walikota,DPRD)

125.Jumlah fasilitasi bagi lintas sector pemerintah dan non 
pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan Kab kota  
yang mendapat tanda kehormatan dan penghargaan

126.Jumlah pendataan keluarga (orientasi kader 
pendata,operasional pendataan keluarga, sarasehan)

127.Jumlah statistic  rutin 
128.Jumlah up dating data dan informasi program KKB PK

129.Jumlah pengumpulan dan pengolahan data hasil 
pelayannan kontrasepsi dan pengendalian lapangangan 
berbasis IT

130.Up dating data micro keluarga di Kab/kota
131.Jumlah analisis dan evaluasi data hasil pelayanan 

kontrasepsi dan pengendalian lapangan ( bulanan )
132.Jumlah analisis dan evaluasi data hasil pendataan 

keluarga (tahunan)
133.Jumlah penyajian dan pemutakhiran data dan informasi 

hasil pelayanan kontrasepsi
134.Jumlah penyajian data dan pemutakhiran data dan 

informasi .pengendalaian lapangan
135.Jumlah penyajian data dan pemutakhiran data dan 

informasi pendataan keluarga
136.Jumlah pembayaran gaji
137.Jumlah pembayaran uang makan
138.Jumlah pembayaran tunjangan kerja (remunerasi)
139.Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas ( roda 2,4 dan 6)
140.Jumlah pemeliharaan saran dan prasarana perkantoran 

(termasuk mesin-mesin dan instalasi)
141.Jumlah pemeliharaan geduing/bangunan kantor, gudang, 

rumah dinas
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2 kali/tahun
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1

2
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1
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kinerja

32. Meningkatnya kualitas kompetensi 
pegawai

33. Terlaksananya pengelolaan keuangan dan 
barang milik Negara yang akuntabel, 
kredibel dan memenuhi standar 
kepatutan

34. Meningkatnya pelaksanaan NSPK dan 
pengelolaan organisasi dan tata laksana

35. Tersedianya sarana dan prasarana 
perkantoran

36. Meningkatnya kualitas pelaksanaan 
program KKBPK provinsi (MONEV)

37. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan 
lainnya

142.Jumlah perjamuan tamu
143.Jumlah outsourcing (satpam, cleaning service, 

penanggung jawab gudang alokon,dll)
144.Jumlah sosialisasi pengembangan kebijakan dan strategi 

perencaan program dan anggaran
145.jumlah diskusi penyusunan./pengembangan data basis 

untuk perencaan program dan anggaran prov dan 
kab/kota

146.jumlah diskusi struktur program dan anggaran sesuai 
dengan Rencana Kerja (Renja) tahunan

147.jumlah Konsolidasi perencaan program KKBPK Pusan 
dan Provinsi (KOREN I)

148.jumlah Konsolidasi perencaan program KKBPK Pusan 
dan Provinsi (KOREN II)

149.jumlah Korenda
150.jumlah fasilitasi konsultasi perencanaan program dan 

anggaran
151.jumlah pelaksanaan pembinaan pegawai
152.jumlah fasilitas pelayanan SK (Mutasi, SKKP, PAI, SK 

Jabatan Fungsional, Kartu Taspen, Bapetarum, LHKPN).
153.Jumlah pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian
154.Jumlah pengelolaan arsip  dan dokumentasi pegawai 

provinsi
155.Jumlah persiapan dan pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan 

Keuangan dan BMN

156.Jumlah validasi data laporan keuangan BKKBN
157.Jumlah implementasi pengelolaan Sistem Akuantansi 

Keuangan (SAK)
158.Jumlah analisa data laporan keuangan BKKBN
159.Jumlah finalisasi hasil rekonsiliasi BKKBN
160.Jumlah identifikasi dan pemantauan pelaksanaan 

pembukuan bendahara
161.Jumlah analisa DIPA dan RKAKL
162.Jumlah konsultasi pelaksanaan anggaran
163.Jumlah evaluasi realisasi anggaran Pusat dan Provinsi
164.Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait 

bidang Pengendalian penduduk dan KB
165.Jumlah sosialisasi NSPK Bidang Pengendalian Penduduk 

dan KB
166.Jumlah sosialisasi pedoman/juklak Bidang Pengendalian 

Penduduk dan KB
167.Jumlah fasilitasi bimbingan teknis pelaksanaan NSPK 

bidang Pengendalian Penduduk dan KB di Kab/Kota
168.Jumlah uji petik implementasi NSPK bidang 

Pengendalian Penduduk dan KB di kab/kota
169.Jumlah pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
170.Jumlah renovasi/perbaikan/pembangunan gedung dan 

12
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1
1
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38. Terlaksananya pembinaan dan 
pengembangan SDM provinsi

39. Terlaksananya pemanfaatan hasil-hasil 
penelitian dan pengembangan program 
KKBPK (KKB)

bangunan
171.Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas (Roda 2/4/6)
172.Jumlah monitoring dan evaluasi terpadu –pelaksanaan 

program KKBPK
173.Jumlah fasilitasi/koordinasi/konsolidasi pelaksanaan 

program KKBPK
174.Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya:

a. Jumlah pelaksanaan SPIP
b. Jumlah pelaksanaan uji petik kab/kota
c. Jumlah fasilitasi pemeriksaan khusus
d. Jumlah konsolidasi pengawasan
e. Jumlah evaluasi pengawasan
f. Jumlah sosialisasi penerapan ZI WBK
g. Jumlah koordinasi dengan mitra kerja pengawasan

eksternal
h. Jumlah evaluasi ZI WBK

175.Jumlah pembinaan SDM provinsi
176.Jumlah peningkatan pengetahuan tokoh agama, tokoh 

masyarakat, dan tokoh adat
177.Jumlah LDU PLKB/PKB (PNS)
178.Jumlah LDT PLKB/PKB Kontrak (Non PNS)
179.Refreshing PLKB/PKB (PNS dan non PNS)
180.Jumlah pelatihan teknis bagi PLKB/PKB
181.Jumlah pelatihan teknis bagi bidan
182.Jumlah pelatihan teknis bagi dokter
183.Jumlah pelatihan lain sesuai dengan standarisasi 

kompetensi SDM aparatur dan tenaga fungsional
184.Jumlah pelaksanaan penelitian dan pengembangan 

KKBPK 
185.Jumlah pengembangan model-model pengembangan 

program KKBPK

1 paket
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1
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Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2019

Instansi / Komponen : Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

1. Meningkatnya cakupan sinkronisasi 
(penyerasian) kebijakan pembangunan 
daerah dengan kebijakan pengendalian  
penduduk (grand design, profil/parameter 
dan proyeksi penduduk

2. Meningkatnya Cakupan pembinaan
kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas 
pelayanan KB  yang sesuai dengan 
standarisasi pelayanan KB di seluruh 
tibgakatan wilayah

1. Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan 
kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (grand 
design, profil/parameter dan proyeksi penduduk)

2. Jumlah kabupaten/kota yang memanfaatkan analisis 
dampak kependudukan sebagai pendukung kebijakan 
pembangunan berwawasan kependudukan

3. Jumlah pembinaan implementasi pendidikan 
kependudukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 
(formal,non formal, informal)

4. Jumlah bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di 
bidang pengendalian penduduk

5. Jumlah penggeraan pelayanan KB MKJP
6. Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di daerah 

tertinggal, perbatasan dan kepualauan terluar (DTPK), 
wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus.

7. Persentase faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan 

100 % dari kab/kota

46 Rumah Dataku

1 prov

1 prov

2.559
3 frek/th/kab

85
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3. Meningkatnya cakupan pembinaan 
Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan 
Keluarga di seluruh tingkatan wilayah

4. Meningkatnya persentase stakeholders/mitra 
kerja dan masyarakat di seluruh tingkatan 
wilayah yang mendapat pembinaan 
advokasi dan KIE program KKBPK

wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan 
pelayanan KB KR sesuai dengan standarisasi pelayanan

8. Persetase faskes yang melakukan promosi dan konseling 
kesehatan dan hak-hak reproduksi di provinsi dan 
kabupaten/kota

9. Jumlah pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi 
kegiatan bidang KB KR di kabupaten/kota

10. Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan 
keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga 
(pembangunan keluarga) di seluruh tingkatan wilayah

11. Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan 
kegiatan BKB HI

12. Persentase kab/kota yang melaksanakan pembinaan 
GenRe(PIK R/M dan BKR)

13. Persentase kab/kota yang melaksanakan pembinaan BKL
14. Persentase kab/kota yang melaksanakan pembinaan PEK 

dan UPPKS
15. Jumlah pembinaan, monev dan fasilitasi kegiatan bidang 

KSPK di kab/kota
16. Jumlah pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan 

materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK
17. Jumlah penayangan informasi KKBPK melalui berbagai 

media cetak dari elektronik, media luar ruang seni dan 

85%

1 Prov

1 Prov dan 11 kab/kota

100%

100%

100%
100%

1 prov

1 prov

5 Media
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5. Meningkatnya persentase petugas lini 
lapangan (PLKB/PKB) yang mendapat 
dukungan operasional program KKBPK

6. Meningkatnya jumlah wilayah yang 
mendapat dukungan pendampingan 
kemitraan dalam pembangunan KKB di 
seluruh tingkatan wilayah

7. Meningkatnya pengelolaan data dan 
informasi program KKBPK di provinsi

8. Meningkatnya Jumlah dukungan 
manajemen di Provinsi termasuk gaji/001 
dan pemeliharaan rutin/002

9. Meningkatnya jumlah pelaksanaan 
pengawasan dan peningkatan akuntabilitas 
aparatur di provinsi

budaya/tradisional
18. Jumlah pembinaan KKBPK bagi PKB/PLKB dan mitra kerja 

di setiap tingkatan wilayah
19. Jumlah pembinaan mekanisme operasional dalam 

penguatan pelayanan dasar masyarakat
20. persentase kesertaan stakeholders dan mitra kerja dalam 

implementasi program KKBPK

21. jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di 
provinsi.

22. Jumlah Pengelolaan data dan Informasi Program KKBPK di 
Provinsi 

23. Persentase ketepatan pembayaran gaji dan uang makan 
pegawai 

24. Jumlsh penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan 
perkantoran

25. Jumlah penyelenggaraan manajemen di provinsi ( 
keuangan dan BMN, perencanaan, kepegawaian, umum 
dan ortala).

26. pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK.

1 prov

11 Kab/Kota

100%

1 prov (2 jenis data dan informasi 
keluarga dan RR)

1 Prov

100%

12 bulan

12 bulan

1 prov
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10. Meningkatnya Jumlah SDM provinsi (SDM 
Aparatur dan tenaga fungsional, termasuk 
fungsional PKB/PLKB yang mendapatkan 
pembinaan  dan pengembangan kapasitas

11. Meningkatnya Jumlah hasil penelitian dan 
pengembangan program KKBPK yang 
dimanfaatkan

Sasaran Pro PN
12. Tersedianya Alokon di Fsilitas Kesehatan
13. Terlaksananya promosi dan konseling 

kesehatan reproduksi melalui kelompok 
kegiatan

14. Meningkatnya pengetahuan keluarga yang 
memiliki Baduta tentang 1000 Hari 
Pertama Kehidupan (HPK)

15. Meningkatnya Pengetahuan Remaja putrid 
sebagai calon ibu tentang Edukasi Kespro 
melalui PIK Remaja dan Bina Ketahanan 
Remaja

27. jumlah pembinaan dan pengembangan  SDM (SDM 
Aparatur dan tenaga fungsional)

28. jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program 
KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan.

29. Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes
30. Promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi melalui 

kelompok kegiatan

31. Keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari 
Pertama Kehidupan (HPK)

32. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi 
Kespro dan Gizi bagi remaja putrid sebagai calon ibu

49 pegawai dan 100 PLKB/PKB

3 dokumen penelitian  (KKBPK dan 
RPJMN Prov)

253 Faskes
550 kelompok

25.530 Keluarga 

349 Kelompok
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Formulir Penetapan Kinerja (PK

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5

1. Meningkatnya cakupan 
sinkronisasi (penyerasian) 
kebijakan pembangunan 
daerah dengan kebijakan 
pengendalian  penduduk 
(grand design, 
profil/parameter dan proyeksi 
penduduk

2. Meningkatnya Cakupan 
pembinaan kesertaan ber-KB 
dan peningkatan kualitas 
pelayanan KB  yang sesuai 

1. Persentase kabupaten/kota yang 
mengimplementasikan kebijakan dan 
strategi pengendalian penduduk 
(grand design, profil/parameter dan 
proyeksi penduduk)

2. Persentase kabupaten/kota yang 
memanfaatkan analisis dampak 
kependudukan sebagai pendukung 
kebijakan pembangunan berwawasan 
kependudukan

3. Jumlah pembinaan implementasi 
pendidikan kependudukan di tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota 
(formal,non formal, informal)

4. Jumlah bimbingan teknis, monitoring 
dan evaluasi di bidang pengendalian 
penduduk

5. Jumlah penggeraan pelayanan KB 
MKJP

6. Jumlah penggerakan pelayanan KB 

100% dari 
kab/kota

11 kab/kota

1 prov

1 prov

5.765
3 frek/th/kab

a. Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk
b. Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk tk kab/kota
c. Internalisasi kebijakan pengendalian dampak kependudukan di kab/kota
d. Implemntasi pendidikan kependudukan di tk provinsi dan kab/kota (formal,non 

formal, informal)
e. Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk
f. Bimbingan teknis monitoring dan evaluasi pengendalian penduduk

1. Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP
2. Pelayanan pencabutan implant
3. Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di daerah tertingga, perbatasan 

dan kepulauan terluat (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus

961.425.000

1.518.282.000
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dengan standarisasi 
pelayanan KB di seluruh 
tibgakatan wilayah

3. Meningkatnya cakupan 
pembinaan Keluarga 
Sejahtera dan Pemberdayaan 
Keluarga di seluruh tingkatan 
wilayah

4. Meningkatnya persentase 
stakeholders/mitra kerja dan 
masyarakat di seluruh 
tingkatan wilayah yang 

dan KR di daerah tertinggal, 
perbatasan dan kepualauan terluar 
(DTPK), wilayah miskin perkotaan dan 
sasaran khusus.

7. Persentase faskes dan jejaringnya (di 
seluruh tingkatan wilayah) yang 
bekerjasama dengan BPJS dan 
memberikan pelayanan KB KR sesuai 
dengan standarisasi pelayanan

8. Persetase faskes yang melakukan 
promosi dan konseling kesehatan dan 
hak-hak reproduksi di provinsi dan 
kabupaten/kota

9. Jumlah pembinaan, monitoring, 
evaluasi dan fasilitasi kegiatan bidang 
KB KR di kabupaten/kota

10. Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan 
diseminasi kebijakan keluarga 
sejahtera dan pemberdayaan keluarga 
(pembangunan keluarga) di seluruh 
tingkatan wilayah

11. Persentase kabupaten/kota yang 
mengembangkan kegiatan BKB HI

12. Persentase kab/kota yang 
melaksanakan pembinaan GenRe(PIK 
R/M dan BKR)

13. Persentase kab/kota yang 
melaksanakan pembinaan BKL

14. Persentase kab/kota yang 
melaksanakan pembinaan PEK dan 
UPPKS

15. Jumlah pembinaan, monev dan 

57,2

47%

11 kab/kota

Prov dan 11 
kab/kota

100%

100%

100%

100%

1 prov

1 prov

1 prov

4. Faskes KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan 
SOP dan kesehatan reproduksi

5. Peningkatan promosi kesehatan dan hak-hak reproduksi di provinsi dan kab/kota
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi KBKR di kab/kota

1. Sosialisasi dan diseminasi kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga 
di seluruh tingkatan wilayah

2. Fasilitasi penguatan dan pembinaan BKB HI
3. Pembinaan PIK R/M di prov dan kab/kota
4. Pembinaan kelompok BKR
5. Pengembangan dan pembinaan kelompok BKL
6. Pembinaan kelompok UPPKS dan pembinaan PEK
7. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi kegiatan bidang KSPK di kab/kota

1. Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE 
pembangunan KKB

2. Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media 
luar ruang dan seni budaya/tradisional

3. Pelaksanaan advokasi dan KIE program KKBPK melalui Mupen
4. Dukungan penggerakan pembinaan KKBPK bagi mitra kerja di setiap tingkatan 

1.307.540.000

4.891.179.000
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mendapat pembinaan 
advokasi dan KIE program 
KKBPK

5. Meningkatnya persentase 
petugas lini lapangan 
(PLKB/PKB) yang mendapat 
dukungan operasional 
program KKBPK

6. Meningkatnya jumlah 
wilayah yang mendapat 
dukungan pendampingan 
kemitraan dalam 
pembangunan KKB di 
seluruh tingkatan wilayah

7. Meningkatnya pengelolaan 
data dan informasi program 
KKBPK di provinsi

8. Meningkatnya Jumlah 
dukungan manajemen di 
Provinsi termasuk gaji/001 
dan pemeliharaan rutin/002

9. Meningkatnya jumlah 
pelaksanaan pengawasan dan 
peningkatan akuntabilitas 

fasilitasi kegiatan bidang KSPK di 
kab/kota

16. Jumlah pembinaan dan sosialisasi 
kebijakan, strategi dan materi advokasi 
dan KIE pembangunan KKBPK

17. Jumlah penayangan informasi KKBPK 
melalui berbagai media cetak dari 
elektronik, media luar ruang seni dan 
budaya/tradisional

18. Jumlah penggerakan pembinaan 
KKBPK bagi PKB/PLKB dan mitra kerja 
di setiap tingkatan wilayah

19. Jumlah pembinaan mekanisme 
operasional dalam penguatan 
pelayanan dasar masyarakat

20. persentase kesertaan stakeholders dan 
mitra kerja dalam implementasi 
program KKBPK

21. jumlah pengelolaan data dan 
informasi program KKBPK di provinsi.

22. Persentase ketepatan pembayaran gaji 
dan uang makan pegawai 

23. Jumlah penyelenggaraan operasional 
dan pemeliharaan perkantoran

24. Jumlah penyelenggaraan manajemen 
di provinsi ( keuangan dan BMN, 
perencanaan, kepegawaian, umum 
dan ortala).

25. pelaksanaan pengawasan lainnya dan 
penerapan ZI WBK.

1 prov

1 prov

100%

1 prov (2 jenis 
data dan 

informasi 
keluarga dan 

RR)

100%

12 bulan

12 bulan

1 prov

wilayah
5. Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat
6. Monitoring dan evaluasi penggerakan mekanisme operasional dan implementasi 

kegiatan bidang ADPIN di lini lapangan
7. Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program 

KKBPK
8. Peningkatan pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi
9. Pengembangan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan system informasi 

kependudukan dan keluarga

1. Peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran program KKBPK
2. Peningkatan kualitas kompetensi pegawai
3. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, kredibel dan memenuhi standar 

kepatutan
4. Peningkatan pelaksanaan NSPK dan pengelolaan organisasi dan tata laksana
5. Peningkatan kualitas pelaksanaan program KKBPK provinsi (MONEV)
6. Gaji dan Tunjangan
7. Operasional dan pemeliharaan kantor
1. Peningkatan fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas 

aparatur di provinsi

24.604.646.000

90.842.000
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aparatur di provinsi

10. Meningkatnya Jumlah SDM 
provinsi (SDM Aparatur dan 
tenaga fungsional, termasuk 
fungsional PKB/PLKB yang 
mendapatkan pembinaan  
dan pengembangan 
kapasitas

11. Meningkatnya Jumlah hasil 
penelitian dan 
pengembangan program 
KKBPK yang dimanfaatkan

Proyek Prioritas Nasional Pro PN
16. Tersedianya Alokon di 

Fsilitas Kesehatan
17. Terlaksananya promosi 

dan konseling kesehatan 
reproduksi melalui 
kelompok kegiatan

18. Meningkatnya 
pengetahuan keluarga 
yang memiliki Baduta 
tentang 1000 Hari 
Pertama Kehidupan (HPK)

12. Meningkatnya 
Pengetahuan  Remaja 
putrid sebagai calon ibu 
tentang Edukasi Kespro 
melalui PIK Remaja dan 
Bina Ketahanan Remaja

26. jumlah pembinaan dan 
pengembangan  SDM (SDM Aparatur 
dan tenaga fungsional)

27. jumlah hasil-hasil penelitian dan 
pengembangan program KKBPK di 
Provinsi yang dimanfaatkan.

28. Pemenuhan Ketersediaan Alokon di 
Faskes

29. Promosi dan konseling Kesehatan 
Reproduksi melalui kelompok 
kegiatan

30. Keluarga yang memiliki Baduta 
tentang 1000 Hari Pertama 
Kehidupan (HPK)

31. Penguatan Peran PIK Remaja dan 
BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi 
bagi remaja putrid sebagai calon ibu

49 pegawai dan 
100 PLKB/PKB

3 dokumen 
penelitian  

(KKBPK dan 
RPJMN)

253 Faskes

550 Klp

25.530 Keluarga

349 Klp

1. Pembinaan dan pengembangan SDM provinsi

1. Penelitian dan pengembangan program KKBPK 

1. Jaminan Ketersediaan Alokon

1. Peningkatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Kelompok Kegiatan                                          

1. Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu hamil dan keluarga baduta

1. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi remaja 
putrid sebagai calon ibu

971.703.000

966.154.000

184.559.000

116.000.000

880.000.000

1.574.299.000
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1. Nama Unit Organisasi : Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
2. Tugas :

melaksanakan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di Provinsi Maluku

3. Fungsi :
a. Pembinaan, Pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan 

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
b. Pembinaan, Pembimbingan dan fasilitasi Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk 

dan penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dan 

kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
d. Pelaksanaan advokasi komunikasi, informasi, dan edukasi penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta 

pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencanadan kesehatan 
reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

e. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan 
keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

f. Pelaksanaan tugas administrasi umum;
g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku;
h. Pembinaan dan Fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara
Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007
Tanggal : 31 Mei 2007
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4. Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

URAIAN SUMBER DATA
SASARAN: INDIKATOR SASARAN:

1. Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 
tahun) Meningkatnya prevelensi kontrasepsi modern (mCPR) 

2. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive 
prevalence rate/mCPR) 

3. Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian 
(tingkat putus pakai) kontrasepsi Meningkatnya peserta KB Aktif
MKJP

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

5. Persentase Peserta KB Aktif MKJP 
6. Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan (Additional User)

 RENSTRA BKKBN 2015-
2019

 Komponen Perwakilan 
BKKBN Provinsi Maluku
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Terlaksananya Program 
Kependudukan, Keluarga 
Berencana dan 
Pembangunan Keluarga

Terselenggaranya 
dukungan manajemen 
dalam pengelolaan 
program KKBPK di 

1. Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah 
dengan kebijakan pengendalian  penduduk (grand design, profil/parameter 
dan proyeksi penduduk

2. Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB  
yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB di seluruh tingakatan wilayah

3. Cakupan pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga di 
seluruh tingkatan wilayah

4. Persentase stakeholders/mitra kerja dan masyarakat di seluruh tingkatan 
wilayah yang mendapat pembinaan advokasi dan KIE program KKBPK

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

6. Jumlah wilayah yang mendapat dukungan pendampingan kemitraan dalam 
pembangunan KKB di seluruh tingkatan wilayah

7. Pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi dengan target 2 
jenis data dan informasi di provinsi (keluarga dan RR).

8. Terselenggaranya dukungan manajemen dalam pengelolaan program KKBPK 
di Provinsi

9. Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di Provinsi
10. Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi 

Jumlah dukungan manajemen di Provinsi termasuk gaji/001 dan pemeliharaan 
rutin/002 dengan target 13 bulan.
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Provinsi

Terwujudnya 
akuntabilitas 
pelaksanaan pengawasan 
lainnya di Provinsi

Terselenggaranya 
kegiatan pelatihan, 
penelitian dan 
pengembangan di 
Provinsi

Terselengaranya 
Kegiatan Proyek Prioritas 
Nasional di Provinsi

Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi

1. Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga fungsional, termasuk 
fungsional PKB/PLKB yang mendapatkan pembinaan  dan pengembangan 
kapasitas dengan target 105 orang.

2. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK yang 
dimanfaatkan  dengan target 3 dokumen penelitian (KKBPK dan 
RPJMN)/provinsi

1. Tersedianya Alokon di Faskes 
2. Terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui 

Kelompok Kegiatan
3. Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki BADUTA tentang 1000 

Hari Pertama Kehidupan (HPK)
4. Meningkatnya pengetahuan remaja putri sebagai calon ibu tentang edukasi 

kespro dan gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan 
Bina Ketahanan Remaja (BKR)
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Formulir Pengukuran Kinerja (PPK)
PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2019

INSTANSI: PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN

PAGU – Self 
Blocking

REALISASI %

1 2 3 4
1. Meningkatnya

cakupan sinkronisasi 
(penyerasian) 
kebijakan 
pembangunan 
daerah dengan 
kebijakan 
pengendalian  
penduduk (grand 
design, 
profil/parameter dan 
proyeksi penduduk

2. Meningkatnya 
Cakupan pembinaan 
kesertaan ber-KB dan 
peningkatan kualitas 
pelayanan KB  yang 
sesuai dengan 
standarisasi 

1. Persentase kabupaten/kota yang 
mengimplementasikan kebijakan dan 
strategi pengendalian penduduk (grand 
design, profil/parameter dan proyeksi 
penduduk)

2. Persentase kabupaten/kota yang 
memanfaatkan analisis dampak 
kependudukan sebagai pendukung 
kebijakan pembangunan berwawasan 
kependudukan

3. Jumlah pembinaan implementasi 
pendidikan kependudukan di tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota (formal,non 
formal, informal)

4. Jumlah bimbingan teknis, monitoring dan 
evaluasi di bidang pengendalian 
penduduk

5. Jumlah penggeraan pelayanan KB MKJP

6. Jumlah penggerakan pelayanan KB dan 
KR di daerah tertinggal, perbatasan dan 
kepualauan terluar (DTPK), wilayah 
miskin perkotaan dan sasaran khusus.

7. Persentase faskes dan jejaringnya (di 
seluruh tingkatan wilayah) yang 
bekerjasama dengan BPJS dan 

100% dari 
kab/kota

46 Rumah 
Dataku

1 prov

1 prov

2.559

3 frek/th/kab

85

100% kab/kota

24 Rumah 
Dataku

1 prov

1 prov

2.408

3

110

100

52,17

100

100

94

100

129,4

1. Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan 
perencanaan pengendalian penduduk

2. Penetapan profil (parameter dan proyeksi) 
penduduk tk kab/kota

3. Internalisasi kebijakan pengendalian dampak 
kependudukan di kab/kota

4. Implemntasi pendidikan kependudukan di tk 
provinsi dan kab/kota (formal,non formal, 
informal)

5. Peningkatan kemtriaan dalam perencanaan 
pengendalian penduduk

6. Bimbingan teknis monitoring dan evaluasi 
pengendalian penduduk

7. Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB 
MKJP

8. Pelayanan pencabutan implant
9. Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR 

di daerah tertingga, perbatasan dan kepulauan 
terluat (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan 
sasaran khusus

10. Faskes KB (pemerintah dan swasta) yang

961.425.000

1.518.282.000

954.089.687

1.365.295.886

99,24

89,92
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pelayanan KB di 
seluruh tingakatan 
wilayah

3. Meningkatnya 
cakupan pembinaan 
Keluarga Sejahtera 
dan Pemberdayaan 
Keluarga di seluruh 
tingkatan wilayah

4. Meningkatnya 
persentase 
stakeholders/mitra 
kerja dan masyarakat 
di seluruh tingkatan 
wilayah yang 
mendapat 
pembinaan advokasi 
dan KIE program 
KKBPK

5. Meningkatnya 

memberikan pelayanan KB KR sesuai 
dengan standarisasi pelayanan

8. Persetase faskes yang melakukan promosi 
dan konseling kesehatan dan hak-hak 
reproduksi di provinsi dan 
kabupaten/kota

9. Jumlah pembinaan, monitoring, evaluasi 
dan fasilitasi kegiatan bidang KB KR di 
kabupaten/kota

10. Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan 
diseminasi kebijakan keluarga sejahtera 
dan pemberdayaan keluarga 
(pembangunan keluarga) di seluruh 
tingkatan wilayah

11. Persentase kabupaten/kota yang 
mengembangkan kegiatan BKB HI

12. Persentase kab/kota yang melaksanakan 
pembinaan GenRe(PIK R/M dan BKR)

13. Persentase kab/kota yang melaksanakan 
pembinaan BKL

14. Persentase kab/kota yang melaksanakan 
pembinaan PEK dan UPPKS

15. Jumlah pembinaan, monev dan fasilitasi 
kegiatan bidang KSPK di kab/kota

16. Jumlah pembinaan dan sosialisasi 
kebijakan, strategi dan materi advokasi 
dan KIE pembangunan KKBPK

17. Jumlah penayangan informasi KKBPK 
melalui berbagai media cetak dari 
elektronik, media luar ruang seni dan 
budaya/tradisional

18. Jumlah penggerakan pembinaan KKBPK 
bagi PKB/PLKB dan mitra kerja di setiap
tingkatan wilayah

19. Jumlah pembinaan mekanisme 

85%

11 kab/kota

Prov dan 11 
kab/kota

100%

100%

100%

100%

1 prov

1 prov

5 Media

1 prov

1 prov

120,9

11 kab/kota

11 kab/kota

100%

100%

100%

100%

1 prov

1 prov

5 Media

1 prov

1 prov

142,2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP dan 
kesehatan reproduksi

11. Peningkatan promosi kesehatan dan hak-hak 
reproduksi di provinsi dan kab/kota

12. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi 
KBKR di kab/kota

13. Sosialisasi dan diseminasi kebijakan keluarga 
sejahtera dan pemberdayaan keluarga di seluruh 
tingkatan wilayah

14. Fasilitasi penguatan dan pembinaan BKB HI

15. Pembinaan PIK R/M di prov dan kab/kota
16. Pembinaan kelompok BKR
17. Pengembangan dan pembinaan kelompok BKL

18. Pembinaan kelompok UPPKS dan pembinaan PEK

19. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi 
kegiatan bidang KSPK di kab/kota

20. Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan 
materi advokasi dan KIE pembangunan KKB

21. Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai 
media cetak dan elektronik, media luar ruang dan 
seni budaya/tradisional

22. Pelaksanaan advokasi dan KIE program KKBPK 
melalui Mupen

23. Dukungan penggerakan pembinaan KKBPK bagi 
mitra kerja di setiap tingkatan wilayah

24. Pembinaan mekanisme operasional dalam 

1.307.540.000

4.891.179.000

1.266.677.489

4.463.852.625

96,89

91,26
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persentase petugas 
lini lapangan 
(PLKB/PKB) yang 
mendapat dukungan 
operasional program 
KKBPK

6. Meningkatnya 
jumlah wilayah yang 
mendapat dukungan 
pendampingan 
kemitraan dalam 
pembangunan KKB 
di seluruh tingkatan 
wilayah

7. Meningkatnya 
pengelolaan data dan 
informasi program 
KKBPK di provinsi

8. Meningkatnya 
Jumlah dukungan 
manajemen di 
Provinsi termasuk 
gaji/001 dan 
pemeliharaan 
rutin/002

9. Meningkatnya 
jumlah pelaksanaan 
pengawasan dan 

operasional dalam penguatan pelayanan 
dasar masyarakat

20. persentase kesertaan stakeholders dan 
mitra kerja dalam implementasi program 
KKBPK

21. jumlah pengelolaan data dan informasi 
program KKBPK di provinsi.

22. Persentase ketepatan pembayaran gaji 
dan uang makan pegawai 

23. Jumlah penyelenggaraan operasional dan 
pemeliharaan perkantoran

24. Jumlah penyelenggaraan manajemen di 
provinsi ( keuangan dan BMN, 
perencanaan, kepegawaian, umum dan 
ortala).

25. pelaksanaan pengawasan lainnya dan 
penerapan ZI WBK.

100%

1 prov (2 jenis 
data dan 

informasi 
keluarga dan RR)

1 prov

12 bulan

12 bulan

1 prov

100

1 prov (2 jenis 
data dan 

informasi 
keluarga dan 

RR)

1 prov

12 bulan

12 bulan

1 prov

100

100

100

100

100

100

penguatan pelayanan dasar masyarakat
25. Monitoring dan evaluasi penggerakan mekanisme 

operasional dan implementasi kegiatan bidang 
ADPIN di lini lapangan

26. Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja 
dalam implementasi program KKBPK

27. Peningkatan pengelolaan data dan informasi 
program KKBPK di provinsi

28. Pengembangan, peningkatan kualitas dan 
pemanfaatan system informasi kependudukan dan 
keluarga

29. Peningkatan kualitas perencanaan program dan 
anggaran program KKBPK

30. Peningkatan kualitas kompetensi pegawai
31. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, 

kredibel dan memenuhi standar kepatutan
32. Peningkatan pelaksanaan NSPK dan pengelolaan 

organisasi dan tata laksana
33. Peningkatan kualitas pelaksanaan program KKBPK 

provinsi (MONEV)
34. Gaji dan Tunjangan
35. Operasional dan pemeliharaan kantor

36. Peningkatan fasilitasi pelaksanaan pengawasan 
dan peningkatan akuntabilitas aparatur di 

24.604.646.000

90.842.000

23.086.327.695

90.833.200

93,83

99,99
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peningkatan 
akuntabilitas 
aparatur di provinsi

10. Meningkatnya 
Jumlah SDM provinsi 
(SDM Aparatur dan 
tenaga fungsional, 
termasuk fungsional 
PKB/PLKB yang 
mendapatkan 
pembinaan  dan 
pengembangan 
kapasitas

11. Meningkatnya 
Jumlah hasil 
penelitian dan 
pengembangan 
program KKBPK yang 
dimanfaatkan

Proyek Prioritas Nasional
19. Tersedianya 

Alokon di Fsilitas 
Kesehatan

20. Terlaksananya 
promosi dan 
konseling 
kesehatan 
reproduksi 
melalui kelompok 
kegiatan

21. Meningkatnya 
pengetahuan 
keluarga yang 
memiliki Baduta 
tentang 1000 

26. jumlah pembinaan dan pengembangan  
SDM (SDM Aparatur dan tenaga 
fungsional)

27. jumlah hasil-hasil penelitian dan 
pengembangan program KKBPK di 
Provinsi yang dimanfaatkan.

28. Pemenuhan Ketersediaan Alokon di 
Faskes

29. Promosi dan konseling Kesehatan 
Reproduksi melalui kelompok kegiatan

30. Keluarga yang memiliki Baduta 
tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan 
(HPK)

105

3 dokumen 
penelitian  

(KKBPK dan 
RPJMN)

253 Faskes

550 Klp

25.530 Keluarga

105

3 dokumen 
penelitian  

(KKBPK dan 
RPJMN)

253 Faskes

562 Klp

25.687 
Keluarga

100

100

100

102,18

100,61

provinsi

37. Pembinaan dan pengembangan SDM provinsi

38. Penelitian dan pengembangan program KKBPK 

39. Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes

40. Peningkatan Promosi dan Konseling Kesehatan 
Reproduksi di Kelompok Kegiatan         

41. Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 HPK bagi 
ibu hamil dan keluarga baduta   

971.703.000

966.154.000

184.559.000

116.000.000

880.000.000

964.868.049

965.503.300

156.475.220

115.300.000

868.958.950

99,34

99,93

84,78

99,4

98,75
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Hari Pertama 
Kehidupan (HPK)

12. Meningkatnya 
Pengetahuan  
Remaja putrid 
sebagai calon ibu 
tentang Edukasi 
Kespro melalui 
PIK Remaja dan 
Bina Ketahanan 
Remaja

31. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR 
dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi 
remaja putrid sebagai calon ibu

349 Klp 338 Klp 42. PENGUATAN PERAN PIK REMAJA DAN BKR 
DALAM EDUKASI KESPRO DAN GIZI BAGI 
REMAJA PUTRI SEBAGAI CALON IBU                                                                                                                                              

1.574.299.000 1.520.109.138 96,56
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