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I.   

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  

PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 

2021  
  
  

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON  

PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN PROVINSI    
  

  

  

PENDAHULUAN   
  

1.1. Latar Belakang  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Azazi Manusia, hak perempuan dan anak telah ditetapkan sebagai bagian 

dari Hak Azazi Manusia (HAM) yang merupakan hak-hak dasar atau hakhak 

pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 

Esa. Hak azazi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajibankewajiban yang 

lain. Dalam perspektif HAM, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan 

HAM sepenuhnya adalah tanggung jawab Negara, yang dilaksanakan oleh 

pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Azazi Manusia  

di PBB, yang menyatakan bahwa perwujudan HAM sepenuhnya adalah 

kewajiban Negara, dalam bentuk penghormatan (to respect), melindungi (to 

protect), dan memenuhi (to fulfill).  

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention On 

Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, yang 

bearti Negara berkewajiban memenuhi, menghormati dan melindungi anak. 

Selain itu, Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  

Perlindungan Anak. Di dalam Pasal 1 ayat 2 disebutkan ”Perlindungan Anak 

Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  anak dan 

hakhaknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 
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optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.  

Permasalahan anak sebagai kelompok rentan menunjukan 

keprihatinan kita bersama. Berdasarkan data Sistem Informasi On Line 

(Simfoni) Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020 di Provinsi Kepri 

menunjukan prevalensi kekerasan yang cukup tinggi, sebesar  2,90 dari 

jumlah anak  640.476. Pelaku kekerasan terhadap anak umumnya adalah 

orang-orang yang dekat dengan anak, seperti orang tua kandung, ibu/ayah 

tiri, kerabat, guru dan teman.  

Disisi lain, banyaknya permasalahan keluarga yang timbul bagaikan 

fenomena gunung es, permasalahan yang dapat diketahui hanya sebagian 

kecil dari puluhan ribu permasalahan yang ada. Permasalahan keluarga 

tersebut betul-betul sangat merugikan, menyengsarakan baik secara materil 

maupun mental bagi anak korban perceraian karena kasus kekerasan dalam 

rumah tangga yang sangat berpengaruh terhadap pengasuhan yang sangat 

buruk. Data dari Kementerian Agama Provinsi Kepri Tahun 2019 jumlah 

perceraian sebanyak 2.222 kasus yang terdiri didominasi oleh perselisihan 

dan pertengkaran terus menerus sebanyak 1.619 kasus,   yang tentu saja 

mempengaruhi jiwa dan perkembangan anak di keluarga.    

Perlu diketahui juga bahwa permasalahan keluarga tentu sangat 

berkaitan dengan peran kepala keluarga baik kepala keluarga yang sebagian 

besar adalah laki-laki dan kepala keluarga perempuan. Dampak dari kepala 

keluarga perempuan yang tidak berpendidikan dan akan berdampak buruk 

terhadap pengasuhan. Namun mereka juga rentan berbagai permasalahan 

ekonomi , sosial dan pengasuhan anak. Bahkan, perempuan kepala keluarga 

juga terancam tidak dapat menikmati hari tua yang sejahtera karena 

keterbatasan ekonomi.   

 Dalam  9  (sembilan)  butir  Nawacita  yang  merupakan  Visi  

Pemerintahan Presiden Joko Widodo diantaranya adalah “Menghadirkan 

Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 

seluruh warga Negara”. Butir Nawacita tersebut dijabarkan dalam beberapa 

program diantaranya adalah melindungi anak, perempuan dan kelompok 
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masyarakat marjinal dan butir “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 

Indonesia”. Kedua butir Nawacita tersebut menuntut dan memberi acuan 

adanya kewajiban Negara untuk membantu meningkatkan kehidupan 

keluarga yang berkualitas, membantu menguatkan kualitas keluarga dalam 

bentuk program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, 

keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan prestasi anak 

dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan 

keluarga.   

Bilamana diperlukan, Negara dapat memberikan dukungan/bantuan 

ekonomi termasuk rujukan pendidikan, kesehatan, pencatatan, kelahiran, 

perlindungan dan hak-hak lainya. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan 

tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak, maka dikhawatirkan anak 

berada dalam kondisi rentan dan beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi, 

penelantaran dan perlakuan salah lainya. Sejalan dengan Nawacita, maka  

KPP-PA melaksanakan mandat Presiden harus mempunyai program yang 

berdampak langsung kepada masyarakat dan melaksanakan 3 (Three END) 

yaitu menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penanganan 

tindak pidana perdagangan orang dan mengurangi kesenjangan ekonomi.   

Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai unit 

layanan juga secara tidak langsung merupakan pelaksanaan mandat 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan 

urusan wajib non pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 

ayat 2 yang meliputi sub urusan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak. 

Selain itu juga disebutkan dalam lampiran pembagian urusan kewenangan 

pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan penguatan 

dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup 

anak.  

Mengingat hal tersebut diatas, maka sangat disadari bahwa diperlukan 

upaya untuk menyatukan dua kekuatan antara tanggungjawab orang tua dan 

kewajiban Negara untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga dalam 

penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 
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Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak 

dalam suatu wadah yang disebut dengan Pusat Pembelajaran Keluarga 

(PUSPAGA) yang berfungsi sebagai “one stop service/layanan satu pintu 

keluarga, holistic integrative berbasis anak” yaitu meningkatkan kemampuan 

keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan 

pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang 

tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.  

Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan pelayanan akan informasi 

dengan melakukan penyajian terhadap informasi tersebut secara cepat 

cepat, akurat, mudah, transparan dan akuntabel menjadi harapan dan 

dambaan bahkan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari semua 

lembaga pemerintah dewasa ini. Tujuannya, untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas kerja dalam rangka mencapai kinerja yang lebih tinggi, seiring 

dengan meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat serta 

perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis.  

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau merupakan 

koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak, yang memiliki  salah satu 

fungsi untuk  meningkatkan dan memanfaatkan  pelayanan yang sudah ada 

dalam rangka meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak.  

Sehubungan hal tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD Tahun Anggaran 2021 melaksanakan 

kegiatan  Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, 

dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi, sub kegiatan Advokasi kebijakan 

dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non 

pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi.   

  

  

1.2. Identifikasi Masalah  

Mencermati penyajian informasi tentang kekerasan terhadap 

perempuan dan anak saat ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
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Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Provinsi Kepulauan Riau  dapat diidentifikasi beberapa persoalan, sebagai 

berikut :  

1. Permasalahan perempuan dan anak yang makin komplek, telah 

meningkatkan kebutuhan akan layanan penyajian informasi dan pusat 

pembelajaran keluarga yang berkualitas bagi masyarakat maupun pihak 

terkait.   

2. Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi, maka diperlukan 

manajemen penyajian data yang mampu menyajikan secara menyeluruh 

dan akurat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak se Provinsi 

Kepulauan Riau.  

3. Fungsi pengendalian dan pengawasan membutuhkan ketersediaan 

informasi secara cepat dan mudah dilihat.  

Permasalahan perempuan dan anak yang semakin komplek dan  terus 

meningkat telah menjadikan persoalan-persoalan di atas apabila dibiarkan 

akan menjadi faktor penghambat dalam perlindungan dan pemenuhan hak-

hak anak.  

Dengan pertimbangan itu pula, maka diperlukan adanya program dan 

kegiatan yang efektif dan efisien dengan melakukan upaya-upaya 

penyediaan layanan informasi. Program dan kegiatan yang dianggap sesuai 

adalah melakukan kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, 

Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi pada sub kegiatan 

Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada 

Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 

Kewenangan Provinsi.  

  

1.3. Maksud dan Tujuan  

1.3.1. Maksud  

Pelaksanaan Kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non 

Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi adalah dalam rangka 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan 
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berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi melalui lembaga 

Puspaga.  

Dengan adanya kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, 

Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi pada sub kegiatan 

Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 

Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi, 

maka akan diperoleh beberapa manfaat sebagai berikut :   

1. Tersedianya layanan konsultasi bagi keluarga yang memerlukan dalam rangka 

perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.  

2. Terpenuhinya hak tumbuh kembang anak sesuai usianya dan mendapatkan 

perlindungan dan kasih sayang.  

3. Mempercepat pengambilan kebijakan baik umum maupun yang terkait dengan 

kekerasan terhadap perempuan dan anak.  

4. Terlayaninya kebutuhan informasi yang berkaitan dengan permasalahan anak.  

5. Mempermudah manajemen laporan dan mempercepat pengambilan 

keputusan bagi pimpinan.  

  

1.3.2. Tujuan  

Tujuan pelaksanaan kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga 

Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi pada 

sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak 

pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 

Kewenangan Provinsi adalah untuk meningkatkan kemampuan keluarga 

dalam pengasuhan dan melindungi anak serta terciptanya rujukan 

pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang 

tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal melalui 

lembaga Pusat Pemebaljaran Keluarga (PUSPAGA)  
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II. LOKASI DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN   

2.1. Lokasi Kegiatan  

 Pelaksanaan  kegiatan  Pelembagaan  PHA  pada  lembaga  

Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi pada  

sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak 

pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 

Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Provinsi Kepulauan Riau berlokasi di Kantor Pusat Pembelajaran Keluarga 

(PUSPAGA) Gurindam Kepri Jl. Basuki Rahmat depan Sekolah Pelita 

Nusantara Tanjungpinang     

  

2.2. Ruang Lingkup Kegiatan   

 Pelaksanaan  kegiatan  Pelembagaan  PHA  pada  lembaga  

Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi pada 

sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak 

pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 

Kewenangan Provinsi sebagaimana disebutkan di atas, mencakup kegiatan-

kegiatan, sebagai berikut   

1. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait 

dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan.  

2. Menerima pengaduan klien.  

3. Melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan  

4. Memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak 

berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, 

ilmu pengetahuan dan hukum.  

5. Memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan 

layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, 

agama dan hukum.  
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6. Melakukan layanan informasi pengasuhan berbasis hak anak melalui 

kunjungan sosialisasi ke Instansi pemerintah, majelis taklim, organisasi 

sosial kemasyarkatan, sekolah, dll. Serta sosialisasi melalui media sosial 

seperti Facebook, Instagram, Youtube. Juga melaksanakan sosialisasi 

berupa siaran langsung podcast bincang bersama dengan berbagai 

narasumber . Rincian rencana kegiatan Puspaga terlampir.  

7. Menyiapkan dokumentasi  dan operasional kegiatan.  

8. Pemberian bantuan spesifik untuk perempuan dan anak.  

9. Membuat laporan terkait pendataan dan pelayanan yang telah diberikan 

di PUSPAGA dan Klinik Tumbuh Kembang Anak.  

  

III. PENDEKATAN DAN METODE   

4.1. Pendekatan  

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pusat Konsultasi Keluarga 

Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan pendekatan menjalin 

kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau 

dengan pihak terkait.  

  

4.2. Metode  

Adapun hal yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di 

kegiatan ini, pelaksanaannya akan diproses melalui Panitia Pengadaan 

Barang/jasa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Provinsi Kepulauan  

Riau dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang telah diatur di dalam   

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah.  
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IV. HASIL KELUARAN (OUTPUT)  

Hasil Keluaran kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga 

Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi pada 

sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak 

pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 

Kewenangan Provinsi adalah sebagai berikut :  

1. Menurunnya rasio Kekerasan Terhadap Anak.  

2. Laporan Akhir  

  

V. JANGKA WAKTU DAN BIAYA   

5.1. Jangka waktu   

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pusat Konsultasi Keluarga 

(PUSPAGA) dan Klinik Tumbuh Kembang Anak selama 12 (dua belas) bulan 

sebagaimana jadwal terlampir.  

  

5.2. Biaya  

Seluruh biaya untuk kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga 

Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi pada 

sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak 

pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 

Kewenangan Provinsi ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021, sebesar  Rp 

420.800.000,- (Empat ratus dua puluh juta delapan ratus ribu   rupiah),  

dengan perincian penggunaan sebagai berikut :  

1. Belanja bahan baku  

Belanja bahan baku berupa pengadan Air tanki untuk minum sebanyak 6 

tangki @ 250.000 sebesar Rp. 1.500.000,-  

  

2. Belanja suku cadang alat kedokteran  
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Berupa pengadaa masker untuk opersional layanan puspaga dan untuk 

bantuan spesifik bagi perempuan dan anak sebanyak 8 kotak @ 98.300 

sebesar Rp. 786.400,-  

  

3. Belanja Alat Tulis Kantor   

Belanja alat tulis kantor sebesar Rp.1.568.200,-  yang dipergunakan untuk 

keperluan kegiatan selama satu tahun anggaran.  

  

4. Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor - Kertas  

Berupa pengadaan Kertas A4 70 gr 6 Rim @ 65.200 dan kertas F4 70gr 5 Rim 

@ Rp. 65.100,- total Rp. 716.700,-    

  

5. Belanja Bahan alat/bahan untuk kegiatan kantor – Persediaan 

dokumen/administrasi tender berupa Fotocopy 2010 lembar @ 500 menjadi 

sebesar RP. 1.005.000,-  

  

6. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – Perabot Kantor    

Berupa pegadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar 

Rp.2.477.000,- dipergunakan untuk menyediakan bahan kebersihan untuk 

gedung Kantor PUSPAGA dalam rangka rutinitas layanan operasional Pusat  

Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)    

  

7. Belanja Obat-obatan   

Berupa belanja pengadaan splement makanan untuk meningkatkan daya 

tahan tubuh dalam rangka pemberian bantuan spesifik bagi perempuan dan 

anak sebanyak 52 paket. Yang terdiri dari 20 paket untuk balita dan 32 paket 

untuk Remaja laki-laki dan perempuan  Setiap paket terdiri dari :   

No  Jenis Barang  Jumlah 

per 

paket  

Jumlah 

paket  

Total  Harga  Total 

harga  

1  Minyak telon konicare 60 

ml   

1 botol  20  20  28.300  566.000  

2  Milo UHT 200 ml  2 ktk  52  104  6.200  644.800  

3  Imbost FC Tab Catch 

Cover 20s  

1 strip  32  32  22.000  704.000  
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4  Softex V Class Nigth   1 bks  32  32  13.200  422.400  

5  Apialys Syrup 100 ml  1 btl  19  19  54.100  1.027.900  

6  Susu Ultra Strowberry 

250 ml  

1 kotal  52  52  7.400  384.800  

7  Mamy Poko Pants std  

XL-7  

1 bks  20  20  23.500  470.000  

8  Dettol hand sanytizer reg 

50 ml  

1 btl  52  52  17.000  884.000  

9   Imboost kids syr 60 ml  1 btl  20  20  50.700  1.014.000  

10  Minyak  kayu  putih  

konicare 60 ml  

1 btl  32  32  26.100  835.200  

11  Susu Ultra Coklat 250 ml  1 ktk  52  52  7.700  400.400  

12  Enervon Active FC Tab 

4S strip 25s  

1 strip  52  52  7.600  395.200  

  Jumlah          7.748.700  

  

8. Belanja Makan Minum Rapat  

Berupa pengadaan makan minum rapat berupa 50 bks nasi @25.300 

sebesar Rp. 1.265.000,-  

  

9. Belanja penambah daya tahan tubuh  

Berupa pengadaan makanan untuk bantuan spesifik dengan rincian 

sebagai berikut :  

No  Jenis Barang  Jumlah 

per paket  

Jumlah 

paket  

Total  Harga  Total 

harga  

1  Milo 3 in 1 Singapore   1 bks  52  52  75.000  3.675.000  

2  Makanan  Ringan  

Appolo Cake  

2 ktk  52  104  24.000  2.496.000  

  Jumlah    52      6.171.000  

  

10. Belanja Jasa tenaga ahli  

Berupa pembayaran Gaji tenaga Konselor dan staf Puspaga selama 12 

bulan sebesar Rp. 394.512.000,- dengan rincian sebagai berikut :  

No  Keterangan  Jumlah 

orang  

Honorarium 

perbulan  

total  

1  Konselor  2  4.500.000  108.000.000  
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2  Tenaga Administrasi  2  2.769,000  99.684.000  

3  Tenaga Kebersihan  1  2.769,000  33.228.000  

  Total keseluruhan      394.512.000  

  

  

  

  

11. Belanja Tagihan Listrik  

Belanja tagihan Listrik dianggarkan untuk selama 12 bulan sebesar 

Rp.4.800.000,-  yang dibayarkan untuk kebutuhan pemakaian listrik PUSPAGA 

selama satu tahun anggaran.  

  

12. Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah  

Dialokasikan untuk pembayaran langganan koran Batam Pos selama 12 bulan 

@ RP, 100.000,- menjadi sebesar RP, 1.200.000,-  

  

13. Belanja kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  

Dialokasikan untuk pembayaran Internet dan TV Langganan di Kantor Puspaga 

sebesar Rp. 27.600.000. terdiri dari langganan MTT Net Broadband Wireless 

10 Mbps dengan 1 IP Publik sebesar Rp. 2.200.000 perbulan atau sebesar Rp. 

26.400.000,- setahun dan langganan TV kabel Rp. 70.000,- per bulan atau Rp. 

840.000, per tahun    

   

14. Belanja Sewa Bangunan Gedung tempat kerja  

Berupa biaya sewa Ruko kantor sekretariat Puspaga di Jalan basuki rahmat 

sebesar RP. 120.000.000,- setahun    

  

15. Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – alat kantor lainnya   

Berupa biaya pemeliharaan sarana kantor berupa service AC 5 unit @ Rp. 

610.000,- sebesar RP. 3.050.000,- setahun    

  

 V I I . PELAPORA N    
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Agar kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang diharapkan, 

maka pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau 

selaku pengguna barang/jasa melalui Tim atau Panitia Pelaksana yang 

dibentuk oleh Kepala SKPD, melakukan tugas-tugas operasional dan 

evaluasi, agar penggunaan dana yang ada benar-benar dibelanjakan tepat 

sasaran sesuai dengan rencana. Hasil pelaksanaan kegiatan, dituangkan  



 
 



 

  

 Lampiran    

Rencana Kerja Puspaga Gurindam  
Tahun 2021  

  

No  
Uraian 

Kegiatan  

    Bulan       

 
 

 

    

   
  

1  Persiapan 

pelaksanaan 

kegiatan  

                        

2  Persiapan, 

survey, adm 

keuangan  

                        

3  Pelaksanaan 

operasional 

pupspaga  

                        

4  Penyelesaian 

adm, rapat  
evaluasi,  

pembuatan 

laporan   
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