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KATA PENGANTAR   

 

 

 Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Program 

Kependudukan, Keluarga Barencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2015 – 2019 telah 

selesai disusun tepat waktu. Rencana Strategi tersebut merupakan jabaran Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 yang memuat visi dan 

misi pemerintah 5 tahun ke depan. 

 Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya mempunyai tugas fungsi penyelenggaraan 

bidang keluarga berencana saja tetapi juga mencakup bidang penyerasian kebijakan 

kependudukan dan peningkatan penyediaan data informasi kependudukan. Penyusunan 

renstra ini mengacu kepada ketentuan dan pendekatan perencanaan nasional sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional 

dengan menggunakan pendekatan Balance Score Card (BSC). RENSTRA Pembangunan 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2015 - 2019 

merupakan dokumen perencanaan penting yang nantinya akan menjadi pedoman untuk 

peningkatan kinerja BKKBN dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan mitra 

kerja BKKBN di dalam menyelenggarakan Program Pembangunan Kependudukan, Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga. 

 Demikian RENSTRA ini dapat tersusun berkat kerja sama dari semua tim penyusun, 

semoga RENSTRA ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan  Program Pembangunan 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

      

         

Yogyakarta,     Desember 2018 

        Kepala, 

 

 

 

        Drs. Bambang Marsudi, MM 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

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 menetapkan bahwa pimpinan Kementerian/Lembaga 

menentukan Rencana Strategis (Renstra) K/L setelah disesuaikan dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehubungan dengan hal tersebut, 

Renstra BKKBN tahun 2015-2019 telah disusun dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019. 

Renstra ini meliputi perencanaan program dan kegiatan strategis, dan perencanaan 

pendanaan berdasarkan sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja (PBK), Kerangka 

Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Anggaran terpadu (Unified Budgeting). Di 

samping itu penyusunan perencanaan program dan anggaran BKKBN telah menggunakan 

suatu instrumen pengelolaan kinerja yaitu Balanced Score Card (BSC) dan hasil 

restrukturisasi.  

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa peran BKKBN tidak terbatas pada 

penyelenggaraan Program KB akan tetapi juga meliputi penyerasian pengendalian 

penduduk. Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya  Peraturan Presiden 

Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 

Peraturan Presiden no 3 tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden 

nomer 103 tahun 2001 tentang Kependudukan, tugas, fungsi , kewenangan, susunan 

organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non kementerian serta Peraturan Kepala 

BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional Provinsi ,sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Renstra 

BKKBN tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 

2015-2019 meliputi penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator kinerjanya. 

 

 

1.1    KONDISI UMUM 

 

Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di DIY 

sebanyak 1.708.910 jiwa dan perempuan 1.748.581 jiwa, sehingga nilai seks rasionya 

sebesar 97,73. Artinya, terdapat 98 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk 

perempuan atau jumlah penduduk perempuan 2,27 persen lebih banyak dari 

penduduk laki-laki. Bila dibanding dengan hasil Sensus Penduduk tahun 2000, maka 

seks rasio tahun 2010 mengalami penurunan dari 98,3 menjadi 97,73. Seks rasio di 

hampir semua kabupaten/kota memiliki nilai kurang dari 100, artinya jumlah penduduk 

perempuan lebih dominan dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Namun demikian, 

Kabupaten Sleman justru memiliki seks rasio lebih dari 100 yang berarti jumlah 

penduduk laki-lakinya lebih banyak dari perempuan. 

Hampir semua kabupaten/kota juga mengalami penurunan seks rasio, kecuali 

Bantul yang meningkat dari 99 persen pada tahun 2000 menjadi 99,45 persen pada 

tahun 2010. Seks rasio berdasarkan kelompok umur menunjukkan pola yang semakin 
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menurun seiring dengan meningkatnya kelompok umur. Nilai seks rasio penduduk DIY 

mulai dari lahir sampai umur 29 tahun berada di atas 100, artinya jumlah penduduk 

laki-laki pada usia tersebut lebih dominan dari perempuan. Mulai usia 30 tahun, 

jumlah penduduk perempuan cenderung lebih dominan dari laki-laki yang ditunjukkan 

oleh nilai sex rasio yang kurang dari 100. 

Rasio beban ketergantungan (Dependency Ratio) dihitung dari perbandingan 

antara banyaknya penduduk yang belum/tidak produktif secara ekonomi (usia dibawah 

15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan banyaknya penduduk yang berusia produktif 

(usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan penduduk DIY pada tahun 2010 tercatat 

sebesar 45,9 persen. Secara kasar, hal ini berarti setiap 100 penduduk produktif 

menanggung sekitar 46 orang yang belum produktif dan sudah tidak produktif. Angka 

tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2000 yang sebesar 44,7 persen. 

Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang 

harus ditanggung penduduk usia produktif. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY tahun 2011 menunjukkan bahwa 

angka harapan hidup (AHH) di DIY tertinggi diantara provinsi di Indonesia, yaitu 73.27 

tahun sedangkan angka nasional 69.65 tahun. Angka harapan hidup ini merupakan 

salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Selain itu, rata-rata lama sekolah di 

DIY mencapai 9.20 tahun sedangkan nasional 7.94 tahun. 

Pembangunan Kependudukan di Indonesia selama ini telah diletakkan dalam 

konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan 

manusia sebagai subyek (human capital) dan obyek (human resources) pembangunan  

yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (life cycle approach). Secara garis 

besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama 

berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi 

penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk; Kedua 

berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan 

angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan; Ketiga adalah mobilitas 

penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar 

wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan; Keempat adalah 

data dan informasi penduduk; Kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan.  

Pembangunan Kependudukan merupakan program lintas sektor, oleh sebab itu 

penyerasian kebijakan antar bidang dan antar sektor harus menjadi perhatian bersama 

sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau saling bertolak belakang. Sejak tidak 

adanya lembaga pemerintah yang menangani penyerasian kebijakan tersebut, banyak 

terjadi ketidakselarasan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai 

lembaga pemerintah di Indonesia, termasuk dalam penyediaan dan peningkatan 

kualitas data dan informasi kependudukan serta pengarahan mobilitas penduduk.  

Keberhasilan pembangunan kependudukan dalam rangka menurunkan angka 

fertilitas dan peningkatan usia harapan hidup di Indonesia selama ini telah 

menghasilkan transisi demografi. Transisi demografi tersebut ditandai dengan 

menurunnya angka kelahiran dan kematian, dan disertai peningkatan angka harapan 

hidup. Hal tersebut telah mengubah struktur umur penduduk, yakni menurunnya 

proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun yang diikuti dengan meningkatnya proporsi 

penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan meningkatnya proporsi penduduk usia tua 

(65 tahun ke atas) secara perlahan. Selanjutnya kondisi tersebut menyebabkan angka 
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ketergantungan menurun yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi ini 

merupakan  jendela peluang (Window of Opportunity) yang menjadi landasan untuk 

memicu pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi tersebut diperkirakan akan terjadi 

hanya sekali saja dalam sejarah dan waktunya sangat pendek, yaitu sekitar 5 tahun 

dari tahun 2020-2025 (Proyeksi Penduduk berdasarkan SUPAS 2005), dengan syarat 

angka kelahiran dapat dikendalikan. Bonus demografi atau besarnya proporsi 

penduduk usia produktif seharusnya seimbang dengan kualitas SDM yang 

ada sehingga peluang emas tersebut dapat dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan 

ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu beberapa 

upaya, seperti :  peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mempunyai 

kompetensi dan daya saing tinggi; penyediaan kesempatan kerja produktif, upaya 

menciptakan kesempatan kerja produktif; dan pemberdayaan perempuan agar 

memasuki pasar kerja sehingga dapat menambah tabungan keluarga. 

Selain itu, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN-BPJS) Kesehatan akan 

berpengaruh pada sistem pelayanan KB di lapangan. Untuk itu, BKKBN berupaya 

merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana 

dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam RPJM dan Rencana Strategis(Renstra) 

BKKBN tahun 2015-2019.  Upaya pengendalian kualitas penduduk, diharapkan mampu 

menjadikan penduduk memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi berbagai 

persoalan dan tantangan yang dihadapi. 

Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan Keluarga Berencana pada tahun 

2010-2014, antara lain:  

(1) Secara umum pencapaian pembangunan KKBPK DIY berada di atas rata-rata 

pencapaian nasional bahkan beberapa indikator DIY dalam posisi terbaik se 

Indonesia, seperti Total Fertility Rate/TFR, pengetahuan wanita berstatus kawin 

umur 15-49 tahun tentang alat/cara KB dan keinginan memiliki jumlah anak ideal 

bagi wanita maupun pria di DIY. 

(2) Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), angka 

kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) secara nasional cenderung stagnan sejak 

tahun 2002-2003, 2007 dan 2012, yaitu 2.6 per perempuan selama masa 

suburnya. Sedangkan TFR DIY kurang stabil namun masih selalu berada di bawah 

TFR nasional, berturut-turut TFR DIY tahun 2002-2003 adalah 1.9, tahun 2007 

turun menjadi 1.8 dan tahun 2012 naik kembali menjadi 2.1. Median usia kawin 

pertama perempuan umur 25-49 tahun meningkat dari 22 tahun pada SDKI 2007, 

menjadi 22.9 tahun menurut SDKI 2012. 

(3) Pengetahuan wanita berstatus kawin umur 15-49 tahun tentang alat/cara KB di 

DIY tahun 2007 sebanyak 100 % dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 

2012, yaitu 99.8 %. Demikian pula pengetahuan tentang alat kontrasepsi modern. 

Sedangkan data nasional menunjukkan tahun 2007 sebesar 98.3 dan tahun 2012 

mengalami penurunan menjadi 98 %.  

(4) Pada aspek kualitas penduduk, program Keluarga Berencana Nasional juga telah 

membantu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga Indonesia karena 

dengan jumlah anak ideal 2.2 atau 2.3 berarti tiap keluarga hanya memiliki dua 

atau tiga anak sehingga lebih dapat memenuhi hak-hak dasar anak-anaknya. 

Di samping pencapaian tersebut di atas, masalah yang masih dihadapi dalam 

pelaksanaan Pembangunan KKB selama periode 2010-2014 adalah sebagai berikut:  
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Fluktuatifnya angka kelahiran. Trend TFR di DIY berdasarkan hasil SDKI 

menunjukkan kondisi yang fluktuatif atau naik turun. SDKI tahun 1997 menyebutkan 

bahwa TFR DIY sebesar 1.85, berikutnya tahun 2002-2003 sebesar 1.9, tahun 2007 

memperlihatkan angka 1.8 dan 2012 TFR DIY kembali naik pada angka 2.1. Demikian 

pula data Susenas tahun 2012 dan 2013 menunjukkan TFR DIY mengalami kenaikan 

dari 1.98 menjadi 2.0. Perlu dilakukan pencermatan dan analisis lanjut yang 

menjelaskan kondisi TFR DIY tersebut.   Satu-satunya kabupaten yang mengalami 

penurunan TFR pada tahun tersebut adalah Sleman, yaitu 2.0 menjadi 1.7 sementara 

itu untuk empat kabupaten kota lainnya mengalami kenaikan TFR.  

Salah satu penyebab terjadinya peningkatan TFR di DIY akibat dampak perubahan 

sistem sentralisasi menjadi desentralisasi sejak tahun 2004, seperti beralihnya 

wewenang program KB, lembaga dan SDM dari BKKBN ke pemerintah kabupaten/kota 

yang memungkinkan program Kependudukan dan KB kurang menjadi prioritas atau 

menjadi bervariasi dalam sistem pengelolaannya dan terjadinya keterbatasan jumlah 

Penyuluh KB yang ada. Kondisi seperti ini terjadi dalam waktu yang cukup lama (sejak 

tahun 2004) sehingga berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian program. 

 

Fluktuatifnya angka pemakaian kontrasepsi. Prevalensi pemakaian kontrasepsi 

(Contraceptive Prevalence rate/CPR) di DIY tahun 2014 sudah tinggi sebagaimana 

tercantum pada laporan rutin, yaitu 80.06 %, namun kondisinya tidak stabil, 

mengalami naik turun secara tidak teratur sejak tahun 2010. Berdasar data laporan 

rutin, maka tahun 2010 CPR DIY tercapai 79.08 %, tahun 2011 turun menjadi 78.74 

%, tahun 2012 naik lagi menjadi 79.43 % dan tahun 2013 turun kembali menjadi 

80.22 %. CPR menurut data SDKI 2002-2003 sebanyak 63.2 %, sedangkan 2007 

menjadi 54.8 % dan 2012 naik lagi menjadi 59.6 %. Sementara itu, data Susenas 

tahun 2012 dan 2013 yang menyebutkan bahwa pemakaian alat/cara KB di DIY 

mengalami penurunan dari 60.7 % menjadi 58.5 %. Sedangkan trend pemakaian 

alat/cara KB di tingkat nasional berdasar data SDKI sedikit demi sedikit mengalami 

kenaikan, yaitu tahun 2002-2003 sebesar 60 %, 2007 sebanyak 61 % dan 2012 

menjadi 62 %. 

Fluktuatifnya data DIY diperkiraan oleh belum stabilnya pengelolaan program KKBPK 

sejak otonomi daerah sampai tahun 2014, termasuk masalah keterbatasan SDM, 

anggaran dan kewenangan program. Turunnya prevalensi pemakaian kontrasepsi 

tahun 2007 cukup tajam antara lain karena adanya penyesuaian pengelolaan program 

KB dari BKKBN kabupaten/kota ke pemerintah kabupaten/kota pasca otonomi daerah 

yang belum berlangsung lama. Tahun 2012 angka pemakaian kontrasepsi di DIY mulai 

naik kembali mengingat kelembagaan pengelola program KB mulai tertata, meskipun 

banyak lembaga pengelola program KB yang dimerger atau dipadukan dengan 

program lain. 

 

Masih tinggi dan bervariasinya unmet need.  Jumlah pasangan usia subur yang 

ingin menunda punya anak atau tidak menginginkan anak lagi tapi tidak ber-KB 

(unmet need) meningkat dari 4.8 % pada SDKI 2002-2003 menjadi 6.8 % pada SDKI 

2007 bahkan naik lagi menjadi 11.5 % pada SDKI tahun 2012. Berbagai upaya 

dilakukan untuk menurunkan unmet need di DIY, namun alasan takut akan efek 
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samping dan PUS berada pada akhir batas usia PUS (mendekati 49 tahun) di DIY 

cukup banyak sehingga mereka merasa tua atau tidak subur lagi. KIE tentang alat 

kontrasepsi termasuk untung ruginya perlu lebih ditingkatkan kepada sasaran yang 

semakin luas. 

 

Masih banyak keluarga dan remaja belum mengetahui kapan terjadinya 

masa subur. Data hasil survei Indikator RPJM untuk DIY tahun 2013 menunjukkan 

bahwa keluarga dan remaja di DIY yang mengetahui masa subur sudah cukup banyak, 

masing-masing untuk keluarga sebesar 91 % dan remaja 73.3 %. Namun, saat 

diteruskan dengan pertanyaan kapan terjadinya masa subur, ternyata masih banyak 

jawaban yang salah. Sebanyak 34.9 % keluarga masih menjawab segera setelah haid 

dan baru 33.1 % yang menjawab di tengah diantara dua haid. Jawaban lain bervariasi 

seperti menjelang haid, selama haid , lainnya dan tidak tahu. Lebih memprihatinkan 

lagi untuk pengetahuan tersebut pada remaja di DIY. Baru 21.4 % remaja DIY 

mengatakan bahwa masa subur terjadi di tengah di antara dua haid, sedangkan 36.7 

% masih mengatakan segera setelah haid, 20.2 % mengaku tidak tahu dan sisanya 

mengatakan menjelang haid, selama haid dan lainnya. 

 

Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan 

tumbuh kembang anak dan remaja. Laporan rutin Perwakilan BKKBN DIY tahun 

2010 menyebutkan bahwa persentase keluarga yang memiliki anak balita yang aktif 

melakukan pembinaan tumbuh-kembang anak melalui kegiatan kelompok Bina 

Keluarga Balita (BKB) kondisinya fluktuatif, yaitu dari 82.14 % pada tahun 2010, 

menjadi 53.55 %, tahun 2012 naik menjadi 71.5 , tahun 2013 turun lagi menjadi 

67.25 % dan tahun 2014 naik kembali menjadi 76.43 %.  

Pada laporan rutin yang sama, tahun 2010 menyebutkan bahwa keluarga yang 

memiliki remaja dan aktif mengikuti kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) 

sebanyak 77.35 %, turun drastis pada tahun 2011 menjadi 19.52 %, selanjutnya naik 

kembali pada tahun 2012 menjadi 31.52 %, naik lagi tahun 2013 menjadi 35.95 % 

dan tahun 2014 naik lagi menjadi 36.3 %. 

Kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) di DIY tahun 2010 menunjukkan 

bahwa keluarga yang mempunyai lansia dan aktif mengikuti pertemuan BKL ada 78.12 

%, tahun 2011 turun menjadi 34.37 %, tahun 2012 dan 2013 naik menjadi 45 % dan 

tahun 2014 naik lagi menjadi 46.64 %. 

 

Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk 

peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB. Menurut teori 

kependudukan, pada saat CPR telah mencapai di atas 50 persen, sangat sulit untuk 

meningkatkan peserta KB oleh karena sisa PUS pada umumnya adalah kelompok-

kelompok sulit (hard core) yang memerlukan terobosan-terobosan baru untuk 

mengajak mereka ber-KB. Salah satu upaya inovatif yang dipergunakan untuk 

mengajak mereka ber-KB adalah melalui pembentukan kelompok-kelompok kegiatan 

(poktan) yang ada, salah satunya adalah UPPKS. Di samping itu, untuk meningkatkan 

kesejahteraan keluarga Pra-sejahtera dan Sejahtera I maka upaya peningkatan 

pendapatan keluarga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian kesertaan ber KB 

nya. Namun sampai dengan saat ini poktan tersebut belum optimal dalam 
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meningkatkan dan membina kesertaan ber-KB serta meningkatkan kemandiriannya. 

 

Masih belum sinerginya antara kebijakan kuantitas, kualitas, dan mobilitas, 

baik secara vertikal maupun horizontal, serta masih terdapatnya kebijakan 

pembangunan lainnya yang kurang mendukung kebijakan kuantitas 

penduduk. Hal ini berdampak pada melambatnya pencapaian sasaran pembangunan 

kependudukan dan pembangunan nasional pada beberapa tahun terakhir karena 

terjadi in-efisiensi dalam pembangunan. Oleh karena penanganan masalah 

kependudukan melibatkan banyak sektor dan pemangku kepentingan, maka para 

pemangku kepentingan tersebut harus dapat berbagi visi, satu tujuan, dan satu tekad,  

menuju pembentukan SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, harus ada upaya 

bersama yang saling bersinergi (concerted efforts) antara semua pemangku 

kepentingan. Upaya tersebut seharusnya dikoordinasikan oleh sebuah lembaga yang 

mempunyai tugas antara lain menyerasikan kebijakan kependudukan secara konsisten 

dan berkesinambungan, mengingat keberhasilan kebijakan kependudukan baru terlihat 

hasilnya beberapa dekade mendatang, yakni adanya peningkatan kualitas SDM. 

Sinergisitas kebijakan pemerintah dalam pembangunan secara umum, termasuk 

pembangunan kependudukan semakin membuka peluang untuk mewujudkan kondisi 

penduduk seimbang sehingga upaya dalam memanfaatkan bonus demografi yang 

diperkirakan pada tahun 2020-2025 dapat tercapai.  

 

1.2    POTENSI DAN PERMASALAHAN 

 

Berdasarkan analisis internal dan eksternal maka potensi dan permasalahan 

yang dihadapi oleh BKKBN dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

 

1.2.1 Potensi 

 

Potensi BKKBN dapat diidentifikasi dari hasil analisis sebagai berikut :  

1. Pengalaman BKKBN dalam pengendalian penduduk melalui program KB dengan 

menggerakkan masyarakat dan promosi program KB. 

2. Keberadaan bidang pelatihan, penelitian dan pengembangan Pembangunan 

KKBPK yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan dan mitra 

kerja. 

3. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai, baik untuk 

kepentingan internal dan eksternal. 

4. Jaringan kemitraan yang kuat dengan lembaga pemerintah, baik nasional 

maupun daerah, serta lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi. 

5. Beragamnya kelompok kegiatan dengan materi lengkap dan mekanisme 

pelaksanaan yang sistematis. 

6. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan KKBPK dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada dan sistem pengelolaan yang transparan 

dan akuntabel. 
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7. Budaya kerja “Cerdas, Tangguh, Kerjasama, Integritas dan Ikhlas (Cetak 

Tegas)” sebagai upaya pengerahan atau mobilitas sumber daya yang belum 

optimal. 

 

Berbagai potensi tersebut di atas, merupakan salah satu modal dasar bagi BKKBN 

untuk menjadi lembaga pemerintah yang memegang amanah dalam merevitalisasi 

Program KB dan menyerasikan kebijakan kependudukan dengan kebijakan 

pembangunan lainnya.  

 

1.2.2 Permasalahan 

 

Ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam periode pembangunan 

lima tahun mendatang. Permasalahan di bawah ini meliputi kelemahan dan 

tantangan yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan BKKBN dan pelaksanaan 

pembangunan Kependudukan dan KB. 

a. Kelemahan  

1. Dampak kesenjangan kompetensi SDM aparatur BKKBN yang disebabkan 

adanya kebijakan zero growth terhadap  pengadaan pegawai baru selama 

kurang lebih 8 tahun (1996-2004). 

2. Sarana dan prasarana operasional penggerakan masyarakat yang kurang 

memadai. 

3. Metode, fasilitasi dan mekanisme pembinaan pemerintah pusat kepada 

kabupaten/kota dalam pelaksanaan program KB tidak optimal. 

b. Tantangan  

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Program KB terutama di tingkat 

kabupaten/kota. Perubahan lingkungan strategis seperti perubahan sistem 

pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang menyebabkan 

bervariasinya kelembagaan yang menangani Program KB Nasional di 

kabupaten/kota. Perubahan kelembagaan pengelolaan Pembangunan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana dari Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional diikuti dengan perubahan kelembagaan pengelola 

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana baik di Provinsi maupun di 

Kabupaten/Kota.    

2. Meningkatkan Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga 

menjadi program prioritas di kabupaten/kota 

3. Meningkatkan jumlah tenaga lini lapangan di tingkat kecamatan dan Petugas 

Lapangan KB (PLKB) atau Penyuluh KB (PKB) di tingkat kelurahan/desa yang 

merupakan ujung tombak Program KKB. Data DIY terakhir menunjukkan 

bahwa PLKB/PKB Gunungkidul 67 orang dengan jumlah desa 144 sehingga 

rasio = 2.15. Artinya satu PLKB/PKB rata-rata membina 2.15 desa, atau 

membina 2 desa lebih. PLKB/PKB Sleman sebanyak 56 orang dengan 86 desa, 

Jumlah desa di Bantul sebanyak 75 dengan jumlah PLKB/PKB 58, PLKB/PKB 

Kulon Progo sebanyak 39 orang dengan jumlah desa 88 dan PLKB/PKB 

Yogyakarta sebanyak 23 orang dengan jumlah kelurahan 45. Total PLKB/PKB 
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DIY sebanyak 245 dengan desa/kelurahan sejumlah 438 sehingga satu 

PLKB/PKB rata-rata membina 1.79 desa atau 1-2 desa. 

4. Mengembalikan fokus tugas pokok fungsi PKB mengingat selain rasio PLKB 

terhadap desa adalah 1-2 kelurahan/desa, beberapa PLKB/PKB juga 

merangkap tugas sebagai penanggung jawab atas anggaran di tingkat 

kecamatan/staf RR/koordinator PKB. Ada pula beberapa PKB yang beralih 

tugas ke bidang/instansi lain. Semakin berkurangnya PKB/PLKB, mekanisme 

operasional program berjalannya tidak optimal seperti sebelum otonomi. 

5. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana, operasional dan anggaran 

Program KKB di kabupaten/kota. Perlunya BKKBN secara terus-menerus 

menyampaikan advokasi program KKBPK pada para pemangku kepentingan 

agar pembangunan KKBPK menjadi program prioritas di daerah. 

6. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan teknis bagi Institusi KB yang berada 

di lini lapangan seperti PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD agar memiliki 

kemauan dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai institusi 

masyarakat/kader dengan baik. 

7. Meningkatkan sinergitas kebijakan dalam Pembangunan KKBPK baik di pusat 

maupun daerah. 

 

c. Peluang  

1. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diberi mandat 

untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan 

program KB Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BKKBN mempunyai 

fungsi dalam perumusan kebijakan nasional, penetapan Norma Standar 

Prosedur dan Kriteria (NSPK), pelaksanaan advokasi, penyelenggaraan 

komunikasi, informasi dan edukasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, 

serta pembinaan.  

2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan 

kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya revitalisasi 

program KB menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Kabupaten/Kota memperjelas pembagian kewenangan 

pengelolaan Program KB di tingkat pusat,  dan kabupaten/kota. 

4. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan 

Pembangunan KKB Nasional. 
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BAB II 

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2015-2019 

 

 

2.1   TUJUAN PERWAKILAN BKKBN DIY 

 

Dalam rangka mendukung upaya BKKBN dalam mewujudkan 9 (sembilan) 

Agenda Prioritas (Nawa Cita) Kabinet Pemerintahan Gotong-royong, terutama pada 

Agenda ke 5 (lima) yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, maka 

Perwakilan BKKBN DIY menetapkan tujuan utama pembangunan KKBPK tahun 2015-

2019 sebagai berikut: 

1. Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama 

dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.  Penguatan dan 

pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR dimaksud diupayakan dapat dicapai 

melalui: (a) penetapan standar kualitas fasilitas kesehatan KB (pelayanan KB, 

mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM, menjamin ketersediaan sarana dan 

prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan KB disetiap 

wilayah,serta manajemen ketersediaan dan distribusi logistic alokon); (b) 

Pengembangan operasional pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang 

terintegrasi dengan SJSN Kesehatan; (c) peningkatan kualitas alat dan obat 

kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian ber-KB serta 

penyediaaan distribusi sarana dan prasarana; (d) penyediaan dan distribusi sarana 

dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai disetiap fasilitas 

kesehatan yang melayanai KB; (e) meningkatkan jejaring pelayanan KB (bidan 

praktek swasta, dokter praktek swasta, puskesmas pembantu, poliklinik desa, pos 

kesehaan desa) dan pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk KB dan KR. 

2. Meningkatkan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non-

MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksinya 

(rasional, efektif dan efisien) dan meningkatkan penanganan KB pasca persalinan, 

pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan 

kontrasepsi; 

3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan 

Reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga melalui 

pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu antar 

sector dan Kab/Kota. 
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2.2    SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN BKKBN DIY  

 

Untuk mencapai tujuan utama di atas Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa 

Yogyakarta menetapkan sasaran strategis tahun 2015-2019 sebagai berikut: 

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) 

2. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (CPR) modern 

3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) 

4. Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka 

Panjang (MKJP) 

5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi 
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BAB III  

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

  

 

3.1    ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 

 

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan 
dan Pembangunan  Keluarga  mengamanatkan  bahwa  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. 

Dalam RPJMN 2015-2019 Pembangunan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana selama 5 (lima) tahun kedepan diarahkan pada: 
1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang 

merata dan berkualitas; 
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat 

kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, 
serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB; 

3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko 
drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara 
berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian 
pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan 
Efisien (REE); 

4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga 
kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk 
mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;  

5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan 
keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada 
masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB; 

6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja 
melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya wajib belajar 12 tahun dalam 
rangka pendewasaan usia perkawinan dan peningkatan intensitas layanan KB bagi 
pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja; 

7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan 
bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan 
pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB; 

8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan 
landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB; 

9. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian 
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan 
kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan KKBPK. 
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3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERWAKILAN BKKBN DAERAH 

ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) 

 

Dalam rangka terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kebijakan dan strategi 
pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana Perwakilan BKKBN 
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan pada upaya: 
1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam 

sistem jaminan kesehatan nasional yang dilakukan melalui: 
a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang merata dan 

berkualitas, baik antar sektor maupun antar daerah terutama dalam Sistem 
Jaminan Kesehatan Nasional dengan menata fasilitas pelayanan KB 
(ketersediaan dan persebaran klinik pelayanan KB disetiap wilayah, serta 
manajemen penjaminan ketersediaan dan distribusi logistik alokon); 

b. Penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai 
disetiap fasilitas kesehatan (faskes) KB; 

c. Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah perkotaan dan 
pelayanan KB secara mobile di wilayah sulit; 

d. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan 
tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan), serta penguatan lembaga di 
tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB; 

e. Penguatan konsep kemandirian ber-KB melalui peningkatan kualitas alat dan 
obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian, 
pengembangan Advokasi dan KIE KB mandiri serta pengembangan dalam 
kemandirian mengikuti SJSN Kesehatan. 

 
2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan 

kehidupan berkeluarga yang dilakukan melalui: 
a. Peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu antar 

sektor tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan 
melibatkan orangtua, teman sebaya, toga/toma dan sekolah dengan 
memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-
nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada 
remaja untuk mengurangi aborsi; 

b. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok 
remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan 
yang positif dengan meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan 
dan meningkatkan jiwa kepemimpinan; 

c. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina 
Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian 
keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja mereka; 

d. Peningkatan jumlah dan kompetensi/kapasitas SDM kader/penyuluh dalam 
memberikan KIE dan konseling kepada remaja dan orang tua, serta 
penguatan lembaga dengan mengembangkan intervensi bersifat lintas sektor 
(forum koordinasi antara pemerintah dan LSM). 

 
 
 
 
 

 
3. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi yang 
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dilakukan melalui: 
a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi advokasi-KIE tentang KB 

dan Kespro yang sinergi antar sector dan antara daerah yang lebih efektif dan 
efisien dalam rangka mendukung SJSN Kesehatan (materi dan tools melalui 
pemahaman dan perubahan sikap dan perilaku dalam ber-KB yang 
disesuaikan dengan isu KKB di masing-masing wilayah); 

b. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang KB dan Kespro oleh aparatur 
dengan melibatkan masyarakat dan keluarga, serta penguatan kapasitas 
tenaga lapangan KB dan bidan dengan memperhatikan sasaran target 
masyarakat sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi; 

c. Peningkatan komitmen lintas sektor dan pimpinan daerah tentang 
pemahaman pentingnya KB dan kesehatan reproduksi; 

d. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana 
dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. 

 
4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan 

lanjut usia yang dilakukan melalui: 
a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang relevan 

tentang pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dan 
pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui pendidikan, penyuluhan, 
pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak dengan 
melibatkan tenaga lapangan, kader dan masyarakat; 

b. Penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai pentingnya 
keluarga dalam peran dan fungsi tribina (BKB, BKR, BKL) serta penguatan 8 
fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, 
pendidikan, ekonomi dan lingkungan); dan 

c. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan 
pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi 
keluarga dan peningkatan kerjasama lintas sector dalam upaya meningkatkan 
fungsi dan peran keluarga. 

 
5. Menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga 

berencana, yang dilakukan melalui: 
a. koordinasi terpadu lintas sektor terkait perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan KKBPK; 
b. perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, 

kualitas dan mobilitas; 
c. advokasi, sosialisasi dan fasilitasi penyusunan kebijakan program KKBPK 

kepada seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat. 
 

6. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan 
kependudukan dan keluarga berencana di daerah yang dilakukan melalui: 
a. Peningkatan koordinasi seluruh instansi terkait pembangunan kependudukan 

yang holistik; 
b. Advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah daerah tentang pembangunan 

kependudukan dan keluarga berencana; 
c. Literasi dinamika penduduk bagi pengambil kebijakan dan para perencana 

pembangunan; 
d. Evaluasi tentang efektivitas kelembagaan kependudukan dan keluarga 

berencana setelah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta 
setelah ditetapkannya Undang-undang nomor 52 tahun 2009; 

 
e. Peningkatan kapasitas SDM SKPD KB dalam hal perencanaan, pelaksanaan, 
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dan monev KB, serta peningkatan kapasitas SDM pelaksana KB (tenaga 
lapangan, kader, tenaga medis) secara berkala dan menyeluruh dalam hal 
advokasi, KIE, dan konseling KB dan Kespro; 

f. Melakukan sosialisasi dan pembentukan lembaga KB di daerah serta 
pengembangan kemitraan operasional KB didukung dengan panduan teknis 
yang jelas. 

 
7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang 

memadai melalui: 
a. Penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu; 
b. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi 

kependudukan terutama sensus dan survey bagi seluruh pihak, termasuk 
swasta dan akademisi; 

c. Peningkatan koordinasi, termasuk fasilitasi seluruh instansi dalam 
pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan 
evaluasi kebijakan pembangunan; 

d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan. 
 

8.  Memperkuat penelitian dan pengembangan Bidang KKB melalui: 
a. Penguatan penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan 

Ketahanan Keluarga; 
b. Penyediaan hasil penelitian/kajian kependudukan, Keluarga Berencana dan 

Ketahanan Keluarga; 
c. Peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan 

Program KKBPK pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur Kependudukan dan 
KB; 

d. Pengembangan pendidikan dan pelatihan Bidang KKB; 
e. Penguatan kerjasama internasional di bidang KKB. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
 
 
 
 

4.1 TARGET KINERJA PERWAKILAN BKKBN DIY 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 
2015-2019 maka Perwakilan BKKBN DIY menyusun dan menetapkan Rencana 
Strategis BKKBN 2015-2019 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama 
kurun waktu 5 (lima) tahun. 
 

Gambar 4.1 
Skema Struktur Program dan Kegiatan Perwakilan BKKBN DIY 

Tahun 2014-2015 
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Skema di atas merupakan skema struktur Program dan Kegiatan Perwakilan 
BKKBN DIY Tahun 2015-2019.  Dalam skema tersebut digambarkan bahwa untuk 
mendukung pencapaian Visi dan Misi BKKBN, Perwakilan BKKBN DIY menetapkan 
Sasaran Strategis (LPP, TFR, ASFR, CPR dan Unmedneed) dan mewujudkan sasaran 
tersebut dengan menyelenggarakan Program Kependudukan dan Keluarga 
Berencana.  Program tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh 4 (empat) bidang 
dengan masing-masing bidang memiliki indicator pencapaian sasaran program.  
Penyelenggaraan program KKBPK juga didukung oleh Bidang Pelatihan, Penelitian 
dan Pengembangan, Menajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, serta 
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas aparatur Perwakilan BKKBN DIY. 

 

4.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perwakilan 
BKKBN DIY 

 

Sasaran strategis Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 
kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai cerminan atas keberhasilan 
pencapaian outcome melalui pelaksanaan program dan kegiatan.  Sebagai 
penjabaran tujuan strategis, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta 
menetapkan sasaran strategis tahun 2015-2019 sebagai berikut: 
1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) 

2. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (CPR) modern 

3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) 

4. Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka 

Panjang (MKJP) 

5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi 

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan juga 
indikator tahunan dari Rencana Strategis Perwakilan BKKBN DIY 2015-2019 sebagai 
berikut: 

 
Tabel 4.1 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN DIY 
Tahun 2015-2019 

 

INDIKATOR 
BASELINE 
TARGET 
 2014 

TARGET KINERJA  
2015-
2019 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

2,10 
(SDKI 2012) 

2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

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

59,60 
(SDKI 2012) 

62,28 62,48 62,69 62,89 63,10 63,10 

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

11,50 
(SDKI 2012) 

10,69 10,57 10,35 10,23 10,00 
 

10,00 
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INDIKATOR 
BASELINE 
TARGET 
 2014 

TARGET KINERJA  
2015-
2019 

2015 2016 2017 2018 2019 

4 Persentase Peserta KB 
Aktif MKJP 
 

36,21 
(SDKI 2012) 

40,56 41,93 42,94 44,12 46,50 46,50 

5 Persentase tingkat 
putus pakai kontrasepsi 
 

27,00 
(SDKI 2012) 

25,90 25,61 25,21 24,91 24,51 24,51 

 

4.1.2 Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Program 

 

Sasaran kegiatan (output) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu 
program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN DIY tahun 
2015-2019.  Sasaran dimaksud terdiri atas 1 (satu) Program teknis dan 3 (tiga) 
Program Generik sebagai berikut: 
1. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; 
2. Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan; 
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;serta  
4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Perwakilan BKKBN 

DIY. 
 

4.1.2.1 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga 

  

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 
adalah terlaksananya Program KKBPK diseluruh tingkatan wilayah.  Untuk 
mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator 
Kinerja Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga sebagai berikut: 

 
1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka 

pengendalian kuantitas penduduk. 
2. Cakupan Pembinaan Kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan 

KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB di seluruh tingkatan 
wilayah. 

3. Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah. 
4. Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan. 
5. Persentase  petugas lini lapangan (PKB/PLKB) yang mendapat Dukungan 

Operasional Program KKBPK. 
6. Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan 

dalam pembanguann KKB di seluruh tingkatan wilayah. 
7. Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK di Provinsi. 
 

4.1.2.2 Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan 

 

Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Perwakilan BKKBN DIY 
adalah meningkatnya kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program serta 
Penelitian dan Pengembangan Program KKBPK.  Untuk mengukur keberhasilan 
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pencapaian sasaran tersebut, maka ditetapkan juga indikator kinerja tiap 
tahunnya sebagai berikut: 

 
1. Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk 

fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan 
pembinaan dan pengembangan kapasitas. 

2. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang 
dimanfaatkan. 

 

4.1.2.3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

 

Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Perwakilan 
BKKBN DIY adalah Tersedianya Dukungan Manajemen dalam rangka 
Penyelenggaraan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian 
sasaran tersebut, ditetapkan juga indicator kinerja tiap tahunnya sebagai berikut: 

 
1. Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan 

rutin/002). 
 

4.1.2.4 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 
Perwakilan BKKBN DIY 

 

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Perwakilan 
BKKBN DIY adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK.  
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan juga 
indikator kinerja tiap tahunnya sebagai berikut: 

 
1. Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di 

provinsi. 
 

 
4.2     KERANGKA PENDANAAN PERWAKILAN BKKBN DIY 

 

Kerangka Pendanaan Perwakilan BKKBN DIY sebagaimana Kerangka 
Pendanaan BKKBN, mengacu pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara yang mengamanatkan pada Kementerian/Lembaga (K/L) 
menyusun anggaran dengan pendekatan Anggaran Terpadu (Unified Budget), 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/ KPJM (Medium Term Expenditure 
Framework/MTEF) dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (Perfomance Based 
Budgeting).   

Penganggaran terpadu merupakan penyusunan rencana keuangan tahunan 
yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja.  Penganggaran 
terpadu mencakup seluruh kegiatan instansi pemerintah di dalam APBN yang disusun 
secara terintegrasi, termasuk integrasi antara anggaran rutin dan anggaran 
pembangunan. Hal ini diperlukan sebagai suatu upaya jangka panjang untuk 
menjadikan proses  penganggaran lebih transparan serta mudah dalam penyusunan 
dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. 

Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang 
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran 
dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran 
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tersebut.  Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010, 
K/L diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, 
standar biaya dan evaluasi kinerja. lndikator kinerja (performance indicators) dan 
sasaran (targets) merupakan bagian dari pengembangan sistem penganggaran 
berdasarkan kinerja.  

Penerapan penganggaran berbasis kinerja akan mendukung alokasi anggaran 
terhadap prioritas program dan kegiatan. Sistem ini terutama berusaha untuk 
menghubungkan antara keluaran (outputs) dengan hasil (outcomes) yang disertai 
dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang 
dialokasikan. Secara lebih rinci maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja 
adalah : 
1. Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (ouput) dan dampak (outcome) 

atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan; 
2. Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun 

anggaran; 
3. Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra kementerian 

negara/lembaga. 
Penerapan penganggaran berbasis kinerja tersebut akan tercermin dalam 
dokumen anggaran (RKA-KL) yang secara substansi menyatakan informasi 
kebijakan beserta dampak alokasi anggarannya.  

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran 
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi 
anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dengan 
mempertimbangkan implikasi biaya pada tahun berikutnya yang dinyatakan sebagai 
prakiraan maju. Dalam penyusunan RKA-KL dengan pendekatan kerangka 
pengeluaran jangka menengah, kementerian negara/lembaga menyelaraskan antara  
kegiatan/ program yang disusun dengan RPJM Nasional dan Renstra kementerian 
negara/lembaga, yang pada tahap sebelumnya menjadi acuan dalam menyusun RKP 
dan Renja-KL. 

 
 

 
4.2.1 Pendanaan Sasaran Strategis 

 

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis program KKBPK di Daerah 
Istimewa Yogyakarta, maka alokasi anggaran yang digunakan adalah mengacu pada 
pendanaan tahun 2014 (base line) yakni sebesar Rp.32.320.279.000, - Pada tahun 
2015 alokasi anggaran dimaksud naik menjadi Rp.41.417.425.082, - dan pada akhir 
tahun RPJMN (2019) dianggarkan sebesar Rp.62.946.271.000,-.   

 
       
 
4.2.2 Pendanaan Program (Output) Kependudukan, Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga 

 
Pendanaan Program (Output) Program Kependudukan, Keluarga Berencana 

dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)  merupakan anggaran untuk mendukung 
terselenggaranya kegiatan KKBPK di Daerah Istimewa Yogyakarta.  Anggaran 
dimaksud didasarkan atas alokasi anggaran pada tahun 2014 (baseline), dan 
diproyeksikan mengalami peningkatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 
program/kegiatan (sesuai dalam matriks terlampir).  
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4.2.3 Pendanaan Program (Output) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan 

Perwakilan BKKBN DIY 

 

Pendanaan Program (Output) Program Pelatihan, Penelitian dan 
Pengembangan Perwakilan BKKBN DIY merupakan anggaran untuk mendukung 
terselenggaranya kegiatan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Pegawai dan 
Mitra Kerja) di Daerah Istimewa Yogyakarta.  Anggaran dimaksud didasarkan atas 
alokasi anggaran pada tahun 2014 (baseline), dan diproyeksikan mengalami 
peningkatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan (sesuai dalam 
matriks terlampir).   
 

 
4.2.4 Pendanaan Program (Output) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Perwakilan BKKBN DIY 

 

Pendanaan Program (Output) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya merupakan anggaran untuk mendukung terselenggaranya kegiatan 
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Perwakilan BKKBN Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Anggaran dimaksud didasarkan atas alokasi anggaran pada 
tahun 2014 (baseline), dan diproyeksikan mengalami peningkatan sesuai dengan 
kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan (sesuai dalam matriks terlampir).  

 
 
4.2.5 Pendanaan Program (Output) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 

Aparatur Perwakilan BKKBN DIY 

 

Pendanaan Program (Output) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 
Aparatur merupakan anggaran untuk mendukung terselenggaranya kegiatan 
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Perwakilan BKKBN Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Anggaran dimaksud didasarkan atas alokasi anggaran pada 
tahun 2014 (baseline), dan diproyeksikan mengalami peningkatan sesuai dengan 
kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan (sesuai dalam matriks terlampir).  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
2015-2019 disusun dengan berpedoman kepada program-program pokok dan prioritas 
RPJMN 2015-2019, dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang 
berkualitas melalui pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

 
Renstra Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2015-2019 

disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengusulan pendanaan 
BKKBN dan menjadi masukan untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan 
belanja negara (RAPBN). Di samping itu Renstra merupakan rujukan bagi penyusunan 
rencana kerja pemerintah (RKP) sehingga program dan kegiatan prioritas yang diusulkan  
selama 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan Pengusulan 
Anggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan 
Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting). 

  
Renstra BKKBN disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 dan 

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 yang mengatur tupoksi BKKBN tidak hanya dalam 
bidang keluarga berencana tetapi juga mencakup penyerasian kebijakan kependudukan dan 
peningkatan penyediaan kualitas data dan informasi kependudukan. Tersusunnya Renstra 
ini, diharapkan BKKBN dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk mewujudkan Visi “Menjadi 
lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan 
keluarga berkualitas.” 
 

 

 

 

 



1045789000 1221327

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

              32,320,729,000               41,417,425,082               40,618,678,000               41,934,775,000               86,933,790,000               62,946,271,000                       273,850,939,082 

I.18  1 prov  1 prov 

(50% dari 

jumlah 

kab/kota) 

 1 prov 

(70% dari 

jumlah 

kab/kota) 

 1 prov 

(75% dari 

jumlah 

kab/kota) 

 1 prov 

(85% dari 

jumlah 

kab/kota) 

 1 prov 

(100% dari 

jumlah 

kab/kota) 

 1 prov 

(100% dari 

jumlah 

kab/kota) 

18.1                   -                   -                   - 75% 85% 100% 100%

221 Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan 

pengendalian penduduk 

222 Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk 

18.2                   -                   -                   - 20% 20% 20% 60%

223 Internalisasi Kebijakan Pengendalian dampak kependudukan di 

Kabupaten/ Kota

18.3                   -                   -                   - 6 6 6 6

224 Implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)

18.4                   - 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota

225 Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk

226 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian 

Penduduk

II.18                   -  1 prov 

(100% dari 

jumlah 

kab/kota) 

 1 prov 

(100% dari 

jumlah 

kab/kota) 

 1 prov 

(100% dari 

jumlah 

kab/kota) 

 1 prov 

(100% dari 

jumlah 

kab/kota) 

 1 prov 

(100% dari 

jumlah 

kab/kota) 

 1 prov 

(100% dari 

jumlah 

kab/kota) 
18.5                   -                   -                   - Additional 

User (PA 

Tambahan) 

: 14.840

Additional 

User (PA 

Tambahan) 

: 9.119

Additional 

User (PA 

Tambahan) : 

3.767

Additional 

User (PA 

Tambahan) 

: 27.726
230 Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP

231 Pelayanan Pencabutan Implant

18.6                   - 2 

frek/th/kab

3 

frek/th/kab

3 

frek/th/kab

3 

frek/th/kab

3 frek/th/kab 3 

frek/th/kab

232 Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di Daerah 

Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (122 DTPK), wilayah 

miskin perkotaan dan sasaran khusus

18.7                   - 29.4 43.3 57.2 71.1 85 85

233 Faskes KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan 

KB sesuai dengan SOP dan kesehatan reproduksi

18.8                   - 8 27 47 66 85 85 -                                          

234 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di 

Provinsi dan Kab/Kota
18.9                   - 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota -                                          

235 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi KBKR di Kabupaten 

dan Kota

III.18 1 Prov dan 

5 Kab/Kota

1 Prov dan 

5 Kab/Kota

1 Prov dan 

5 Kab/Kota

1 Prov dan 

5 Kab/Kota

1 Prov dan 

5 Kab/Kota

1 Prov dan 

5 Kab/Kota

1 Prov dan 

5 Kab/Kota

18.10 1 Prov dan 

5 Kab/Kota

1 Prov dan 

5 Kab/Kota

1 Prov dan 

5 Kab/Kota

1 Prov dan 

5 Kab/Kota

1 Prov dan 

5 Kab/Kota

1 Prov dan 

5 Kab/Kota

1 Prov dan 

5 Kab/Kota

240 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan  Keluarga Sejahtera dan 

Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah

18.11 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -                                          

241 Fasilitasi Penguatan dan pembinaan BKB Holistic Integrative 

18.12 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -                                          

242 Pembinaan  PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota

243 Pembinaan kelompok BKR

18.13

244 Pengembangan dan pembinaan kelompok BKL

18.14 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

245 Pembinaan kelompok UPPKS dan pembinaan PEK

18.15 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota

246 Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang 

KSPK di Kabupaten dan Kota

IV.18 0% 30% 45% 60% 70% 80% 80%

18.16 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota

250 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi 

dan KIE pembangunan KKB

18.17                   - 4 media 4 media 4 media 4 media 4 media 4 media

251 Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan 

elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional

252 Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui mupen

V.18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

18.18 -                  -                  -                  5 gerak 5 gerak 5 gerak 5 gerak

253 Dukungan Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi Mitra Kerja di 

Setiap Tingkatan Wilayah

18.19                   -                   -                   - 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota

254 Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan 

dasar masyarakat

255 Monitoring dan Evaluasi penggerakan mekanisme operasional dan 

implementasi kegiatan Bidang ADPIN di Lini Lapangan

VI.18 1 Prov dan 

5 Kab/Kota

1 Prov dan 

5 Kab/Kota

1 Prov dan 

5 Kab/Kota

1 Prov dan 

5 Kab/Kota

1 Prov dan 

5 Kab/Kota

1 Prov dan 

5 Kab/Kota

1 Prov dan 

5 Kab/Kota

18.20

256 Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam 

implementasi program KKBPK

                  -                   -                   - 100% 100% 100% 100%

VII.18 2 jenis data 

dan

informasi di 

setiap

prov 

(keluarga,

RR)

2 jenis data 

dan

informasi di 

setiap

prov 

(keluarga,

RR)

2 jenis data 

dan

informasi di 

setiap

prov 

(keluarga,

RR)

2 jenis data 

dan

informasi di 

setiap

prov 

(keluarga,

RR)

2 jenis data 

dan

informasi di 

setiap

prov 

(keluarga,

RR)

2 jenis data 

dan

informasi di 

setiap

prov 

(keluarga,

RR)

2 jenis data 

dan

informasi di 

setiap

prov 

(keluarga,

RR)
18.21 5 kab/kota                   -                   - 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota

257 Peningkatan pengelolaan data dan informasi program KKBPK di 

provinsi

258 Pengembangan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem 

informasi kependudukan dan keluarga

I.24 13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan Termasuk 001 dan 002

24.1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

001 Pelaksanaan Pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja 

Perwakilan BKKBN Provinsi

001 Pelaksanaan Pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja 

Perwakilan BKKBN Provinsi (PKB/PLKB)

24.2 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

002 Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan perkantoran

24.3 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan  Termasuk pagu sarpras 

351 Peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran program 

KKBPK 

352 Peningkatan kualitas kompentensi pegawai

353 Pengelolaan keuangan dan barang milik negara yang akuntabel, 

kredibel dan memenuhi standar kepatutan

354 Peningkatan pelaksanaan NSPK dan pengelolaan organisasi dan 

tatalaksana

355 Penyediaan Sarana dan prasarana perkantoran 

356 Peningkatan kualitas pelaksanaan program KKBPK provinsi 

(MONEV)

I.28 1 1 1 1 1 1 1

28.1 1 1 1 1 1 1 1

390 Peningkatan fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan peningkatan 

akuntabilitas aparatur di provinsi

I.33

33.1

441 Pembinaan dan Pengembangan SDM provinsi

II.34 3 Dokumen

penelitian

(KKBPK 

dan

RPJMN) / 

Prov

3 Dokumen

penelitian

(KKBPK 

dan

RPJMN) / 

Prov

3 Dokumen

penelitian

(KKBPK 

dan

RPJMN) / 

Prov

3 Dokumen

penelitian

(KKBPK 

dan

RPJMN) / 

Prov

3 Dokumen

penelitian

(KKBPK 

dan

RPJMN) / 

Prov

3 Dokumen

penelitian

(KKBPK 

dan

RPJMN) / 

Prov

3 Dokumen

penelitian

(KKBPK 

dan

RPJMN) / 

Prov
33.2                   - 3 3 3 3 3 15

451 Penelitian dan pengembangan Program KKBPK

MATRIK INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No.
PROGRAM / KEGIATAN 

PRIORITAS

SASARAN 

KEGIATAN 

(OUTPUT)

INDIKATOR RENSTRA

BASELINE 

TARGET 

2014

TARGET KINERJA
2015-2019

BASELINE ALOKASI 

2014

ALOKASI 

ANGGARAN

RENSTRA PERWAKILAN BKKBN DIY TAHUN 2015-2019 (REVISI)

TOTAL ALOKASI 2015 S.D. 

2019

Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka 

pengendalian kuantitas penduduk 

Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi 

pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi 

Penduduk) 

Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak 

Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan 

kependudukan 

Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi 

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

Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam 

pembanguann KKB di seluruh tingkatan wilayah

Bidang ADPIN Provinsi

Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan

wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK

Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga 

Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh 

tingkatan wilayah

Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic 

Integrative 

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-

R/M dan BKR)

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL

Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta

Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan 

hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota

Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan KBKR di 

Kabupaten dan Kota

Bidang KS-PK Provinsi

Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah 

Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian 

Penduduk

Bidang KB-KR Provinsi

Cakupan Pembinaan Kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB 

yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB di seluruh tingkatan wilayah 

Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP

Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, 

Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan 

sasaran khusus

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang 

bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai 

dengan standarisasi pelayanan 

18 Pengelolaan program 

Kependudukan, Keluarga 

Berencana, dan 

Pembangunan Keluarga 

di Provinsi

Terlaksananya 

Program 

Kependudukan, KB, 

dan Pembangunan 

Keluarga di seluruh 

tingkatan wialayah

Program KKBPK Provinsi

Bidang Dalduk Provinsi

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan 

pembentukan kelompok UPPKS

Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang 

KSPK 

Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi 

dan KIE pembangunan KKBPK

Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan 

elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional

Persentase  petugas lini lapangan (PKB/PLKB) yang mendapat Dukungan 

Operasional Program KKBPK

Jumlah penggerakan pembinaan KKBPK bagi mitra kerja di setiap 

tingkatan wilayah

Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan 

dasar masyarakat

Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi 

program KKBPK

Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK di Provinsi

Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi

24 Pelaksanaan Dukungan 

Manajemen di Perwakilan 

BKKBN Provinsi

Terselenggaranya 

Dukungan 

Manajemen dalam 

Pengelolaan 

Program 

Kependudukan, KB 

dan Pembangunan 

Keluarga (KKBPK) 

di Provinsi

Program DKM Provinsi

Sekretariat Provinsi

Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan

rutin/002)

Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai 

(Perwakilan BKKBN Provinsi)

Transito

Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi  (Keuangan dan BMN, 

Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala) 

Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) 

yang dimanfaatkan

Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di

provinsi
Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI 

WBK

33 Pelaksanaan

pelatihan,

penelitian dan 

pengembangan di

Provinsi

Terselenggaranya

kegiatan pelatihan,

penelitian dan 

pengembangan di

Provinsi

Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan Provinsi

Latbang Provinsi

Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk

Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan

pembinaan dan pengembangan kapasitas 

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga 

Fungsional) 

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang

dimanfaatkan

28 Peningkatan

akuntabilitas

pengelolaan

program KKBPK di 

Perwakilan BKKBN

Provinsi

Terwujudnya

akuntabilitas

pelaksanaan

pengawasan 

lainnya di 

provinsi

Program Akuntabilitas pengelolaan (pengawasan) Provinsi

Pengawasan Provinsi

 1


