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BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS  

DAERAH TAHUN 2011 

 

 

Rencana Kerja Pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2011 telah menetapkan 7 

(tujuh) prioritas pembangunan yang menjadi agenda pembangunan, yaitu : 

1. Peningkatan pelayanan yang menunjang pariwisata  

2. Peningkatan ekonomi kerakyatan  

3. Peningkatan infrastruktur dasar perkotaan   

4. Peningkatan mutu pendidikan  

5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

6. Peningkatkan kualitas pengamalan Syariat Islam  

7. Pengarusutamaan gender  

Prioritas tersebut merupakan satu kesatuan dan saling terkait untuk mencapai 

target jangka menengah yang telah ditetapkan sebelumnya.  

 

5.1. Peningkatan Pelayanan Yang Menunjang Pariwisata 

5.1.1 Pengembangan nilai budaya 

Melalui program ini diharapkan adanya kelompok-kelompok 

masyarakat yang semakin peduli pada keberlangsungan adat dan 

budaya Aceh, serta dapat terus mempertahankan, memelihara serta 

mengembangkan budaya warisan leluhur yang ada sehingga secara 

berlanjut dapat terus dinikmati dan dihayati oleh generasi yang akan 

datang.   

Sasaran yang ingin dicapai adalah terpeliharanya nilai-nilai luhur 

budaya dan seni daerah dari pengaruh negatif budaya asing dalam era 

globalisasi yang semakin tidak dapat dibendung kedalam kehidupan 

masyarakat. 
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5.1.2 Pengelolaan kekayaan budaya 

Program ini bertujuan untuk mengajak serta masyarakat berpartisipasi 

dalam upaya peduli terhadap  berbagai peninggalan sejarah masa lalu 

baik secara fisik maupun adat kebiasaan. 

Sasaran dari program ini adalah  bertahannya kekayaan budaya daerah 

yang ada serta bertambahnya keragaman khasanah budaya daerah 

khususnya daerah Aceh yang belum tergali. 

 

5.1.3 Pengelolaan keragaman budaya 

Melalui program ini diharapkan akan terlaksananya berbagai festival 

seni budaya daerah yang bertujuan untuk dapat meningkatkan 

pengetahuan serta memperkenalkan hal tersebut  kepada generasi 

muda, sehingga akan timbul keinginan untuk memelihara dan membina 

serta melestarikan  keanekaragaman budaya dan lembaga adat istiadat 

yang telah terbentuk dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatmya pemahaman 

masyarakat tentang  keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh 

masyarakat Aceh serta dapat melestarikannya dengan baik. 

 

5.1.4 Pengembangan pemasaran pariwisata 

Program ini bertujuan untuk mengembangkan jalur pemasaran produk 

wisata daerah melalui berbagai kegiatan pameran atau expo yang 

diikuti di dalam negeri. Selain itu juga melalui pengadaan berbagai 

media promosi lainnya. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya jumlah 

kunjungan wisatawan serta semakin dikenalnya budaya dan pariwisata  

kota Banda Aceh, terutama dalam rangka menyambut Visit Banda Aceh 

Year 2011.  

 

5.1.5 Pengembangan destinasi pariwisata 

Pada pelaksanaannya tahun ini, program ini  lebih bertujuan pada 

peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, yaitu 
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pengadaan kios-kios wisata dalam rangka menyambut Visit Banda Aceh 

Year 2011.  

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya sarana dan prasarana 

kawasan wisata dan potensi wisata unggulan khususnya tempat 

penampungan berbagai handycraft yang sesuai dengan penerapan serta 

pengawasan standarisasi  hasil karya   masyarakat. 

 

5.1.6 Pengembangan kemitraan 

Program ini bertujuan untuk memperkuat pengembangan informasi 

database kepariwisataan  melalui dukungan peran masyarakat.  

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya informasi pariwisata 

kota Banda Aceh yang valid sehingga mendukung pula kinerja para 

pemandu wisata dalam melaksanakan pelayanannya kepada 

wisatawan. 

 

5.2 Peningkatan Ekonomi Kerakyatan 

5.2.1 Perencanaan pembangunan ekonomi 

Tujuan program ini untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi 

perencanaan pembangunan ekonomi di Kota Banda Aceh. 

Sasaran bidang ekonomi perlu melaksanakan koordinasi perencanaan 

antar instansi serta penunjang kerjasama dengan berbagai organisasi 

kemasyarakatan dan Negara Donor/NGO di bidang pembangunan 

ekonomi. 

 

5.2.2 Pengembangan dan pembangunan perekonomian daerah 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan 

perekonomian daerah dengan mendorong sektor riil agar dapat 

menjadi tulang punggung perekonomian daerah. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kemandirian ekonomi 

masyarakat agar dapat bertahan dari kondisi krisis.  
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5.2.3 Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap 

fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

serta korban bencana alam sehingga mempunyai kemampuan dan 

kemandirian dalam bidang ekonomi dan sosial sehingga dapat 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang lebih baik. 

Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya 

kemampuan dan kemandirian fakir miskin, dan penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) serta korban bencana alam melalui 

pembinaan dan pelatihan dari pemerintah sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. 

 

5.2.4 Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 

Program ini bertujuan memberikan pelayanan konseling dan kampanye 

sosial bagi penyandang masalah sosial (PMKS), Pelayanan dan 

perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan 

perlindungan dan anak, bantuan usaha ekonomi produktif pada 

penyandang eks penyakit kronis, penanganan masalah strategis yang 

menyangkut tanggap cepat darurat dan memberikan pelatihan 

keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak-anak terlantar. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

sosial bagi para penyandang masalah sosial, para penyandang eks 

penyakit kronis, dan meningkatnya keterampilan anak-anak terlantar.  

 

5.2.5 Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 

Program ini bertujuan melakukan pembinaan manajemen organisasi 

karang taruna, pembinaan personil anggota taruna siaga bencana 

(TAGANA), penyebarluasan informasi bahaya narkoba dan HIV kepada 

generasi muda, pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi 

anak penyandang cacat, pembinaan panti asuhan dan panti jompo, 
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pembinaan manajemen organisasi dan administrasi panti asuhan dan 

Orsos. 

Sasaran yang ingin dicapai terwujudnya manajemen kelembagaan 

kesejahteraan sosial yang lebih baik, dan terciptanya generasi muda 

yang bebas narkoba. 

 

5.2.6 Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 

Program ini meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja 

berusia muda, pencari kerja untuk dapat bekerja dalam hubungan kerja 

dan usaha sendiri, meningkatkan kegiatan pelatihan dan produktivitas 

tenaga kerja dalam hal ini BLK/LLK dan Lembaga Latihan Swasta serta 

melaksanakan pelatihan keterampilan aneka kejuruan bagi masyarakat, 

melaksanakan kerjasama pendidikan dan keterampilan, penyusunan 

data base tenaga kerja daerah dan meningkatkan keahlian tenaga 

instruktur yang profesional. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya tenaga kerja yang 

terampil dan produktif  dalam rangka memenuhi pasar kerja serta 

mengurangi jumlah pengangguran, terpakainya peralatan balai latihan 

kerja untuk pendidikan dan keterampilan masyarakat serta 

keterampilan dan kemampuan tenaga kerja melalui pembangunan balai 

latihan kerja dan keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan 

produktivitas pelatihan ketrampilan bagi pemuda putus sekolah, 

masyarakat, dan pengangguran dan tersedianya data ketenagakerjaan 

bagi LSM, pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya. 

 

5.2.7 Program perlindungan dan pengembangan lembaga 

ketenagakerjaan 

Program ini bertujuan bagi menciptakan perlindungan serta 

kesejahteraan tenaga kerja melalui pengawasan peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan dan adanya keseragaman dan kesatuan 

tindak pengawas ketenagakerjaan melalui operasionalisasi pengawas 

ketenagakerjaan yang efektif dengan langkah-langkah tersebut 
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diharapkan akan menjamin perlakuan hukum yang tidak memihak dan 

implementasi hukum ketenagakerjaan, peraturan perundangan 

dibidang ketenagakerjaan yang sama guna terwujudnya kepastian 

hukum dalam dunia kerja. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya kondisi kerja yang 

kondusif untuk kelangsungan bekerja dan kesinambungan berusaha 

serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, tersedianya kelembagaan 

Hubungan Industrial dan terwujudnya pemahaman hubungan 

industrial yang harmonis dan dinamis, terlaksananya penegakan 

hukum ketenagakerjaan di perusahaan, terlaksananya pengawasan 

kesejahteraan pekerja, terlaksananya pengawasan peralatan-peralatan 

dan lingkungan di pabrik. 

 

5.2.8 Peningkatan kesempatan kerja 

Untuk mengupayakan penyaluran pengangguran serta mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera, meningkatkan pembinaan tenaga kerja, 

perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja, perlindungan dan 

pengawasan kerja, sehingga terwujudnya tenaga kerja yang mandiri 

dan profesional dipedesaan dan perkotaan serta pengentasan 

pengangguran/kemiskinan.  

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kesempatan kerja 

produktif, tersedianya tenaga terampil yang profesional berdasarkan 

keahlian melalui kerjasama pendidikan dan pelatihan lembaga 

pendidikan teknis. Tersebarnya Informasi Ketenagakerjaan kepada 

masyarakat serta perluasan lapangan kerja dan peningkatan 

kewirausahaan bagi tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur 

khususnya di pedesaan. 
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5.2.9 Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang 

prima melalui peningkatan sumber daya manusia dengan pelayanan 

perizinan yang optimal secara terpadu, cepat, tepat dan akurat.  

Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas sumber daya 

manusia pelayanan perizinan dan non perizinan. 

 

5.2.10 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 

Program ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok  ekonomi 

masyarakat pesisir.  

Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan di lingkungan masyarakat pesisir melalui pembinaan, 

pendampingan usaha dan penciptaan usaha baru  di wilayah pesisir. 

 

5.2.11 Pengembangan budidaya perikanan 

Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan skala 

usaha kawasan perikanan budidaya, meningkatkan kesejahteraan 

petani perikanan melalui kegiatan teknologi budidaya perikanan yang 

berwawasan lingkungan serta meningkatkan produksi melalui 

penerapan teknologi tepat guna.  

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan produksi, 

peningkatan pendapatan dan kesejateraan melalui pemanfaatan 

sumberdaya perikanan budidaya yang berwawasan lingkungan. 

 

5.2.12 Pengembangan perikanan tangkap 

Program ini bertujuan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya 

perikanan tangkap, meningkatkan kesejahteraan dan pengelolaan 

usaha nelayan serta menetapkan kawasan penangkapan, sentral 

perikanan dan industri perikanan 

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan produksi, 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui pemanfaatan 

sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan. 
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5.2.13 Peningkatan kesejahteraan petani 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan 

pengetahuan petani dalam menghasilkan komoditas yang memberikan 

nilai tambah (added value) dari usaha pertanian dan perkebunan.  

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan 

pendapatan, lapangan kerja di pedesaan, terlatihnya petani dan pelaku 

usaha pangan, dan tertanganinya secara cepat penduduk yang 

mengalami rawan pangan serta terbangunnya desa mandiri pangan 

melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan lahan secara 

optimal, peningkatan mutu, dan penguatan kelembagaan tani. 

 

5.2.14 Peningkatan ketahanan pangan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan 

masyarakat melalui peningkatan keanekaragaman dan kualitas pangan 

sesuai pola pangan harapan. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya pangan yang cukup, 

baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh 

seluruh rumah tangga  secara berkesinambungan dan terpadu. 

 

5.2.15 Peningkatan produksi pertanian 

Program ini bertujuan untuk  mengembangkan usaha tani di kawasan 

sentra produksi melalui diversifikasi usaha dengan komoditas bernilai 

tinggi dan berdaya saing untuk peningkatan nilai tambah petani di 

samping dalam rangka mendukung pencanangan konsep Aceh Green 

dan Isu Pemanasan Global melalui pemanfaatan lahan kritis 

memperbaiki lahan produktif. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah pengembangan kawasan sentra 

produksi komoditi unggulan daerah. 
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5.2.16 Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 

Program ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai 

serangan hama dan penyakit yang dapat menghambat produktivitas 

usaha peternakan. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah pencegahan dan pengendalian 

serangan explosif berbagai penyakit ternak baik yang bersifat endemik 

maupun sistemik dengan cara vaksinasi 

 

5.2.17 Peningkatan produksi hasil pertanian 

Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha peternakan di 

kawasan sentra-sentra peternakan dengan komoditas bernilai tinggi 

dan berdaya saing untuk peningkatan nilai tambah hasil peternakan. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan pendistribusian hasil 

ternak dan sumber daya manusia bidang peternakan. 

 

5.2.18 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemasaran hasil produksi 

peternakan dengan melaksanakan sistem pemasaran terpadu melalui 

pusat distribusi komoditi unggulan yang akan memberikan manfaat 

dan nilai jual yang menguntungkan bagi semua pihak.  

Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatkan pemasaran yang 

berkesinambungan sehingga dapat meningkatnya pendapatan 

masyarakat petani peternak. 

 

5.2.19 Peningkatan penerapan teknologi peternakan 

Program ini bertujuan untuk menerapkan teknologi tepat guna           di 

bidang peternakan yang mampu meningkatkan produktivitas usaha 

peternakan yang lebih efektif dan efisien. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan hasil produksi 

peternakan yang stabil dan tangguh. 
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5.2.20 Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian 

sumber daya kelautan 

Program ini bertujuan untuk mengendalikan sumberdaya kelautan dan 

perikanan. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan 

sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari yang berbasis 

masyarakat.  

   

5.2.21 Pemanfaatan potensi sumber daya hutan 

Bertujuan untuk lebih memanfaatkan potensi sumber daya hutan 

secara efisien, optimal, adil dan berkelanjutan dengan mewujudkan 

unit-unit pengelolaan hutan produksi lestari dan memenuhi kaedah 

Sustainable Forest Management (SFM) serta di dukung oleh industri 

kehutanan yang efiesien, kompetitif dan berwawasan lingkungan serta 

menjawab issue “global warming”. 

Sasaran yang ingin dicapai terwujudnya kelestarian lingkungan. 

 

5.2.22 Pengembangan dan peningkatan penyuluhan 

Program ini bertujuan untuk memantapkan penyelenggaraan 

penyuluhan. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja penyuluhan 

pertanian, terdatanya strata kelompok petani, pekebun, nelayan, 

peternak dan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dan petugas, 

tersedianya fasilitasi penyuluhan serta mempercepat pemberdayaan 

petani dan nelayan. 

 

5.2.23 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran koperasi dalam 

menumbuh kembangkan ekonomi daerah.  

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kapasitas 

kelembagaan (capacity building) koperasi sehingga perkoperasian 

daerah menjadi tangguh dan handal. 
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5.2.24 Penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif 

Tujuan Program ini untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang 

kondusif bagi pengembangan sektor Usaha Kecil dan Menengah, 

melalui penyusunan perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaan 

monitoring serta evaluasi terhadap hambatan-hambatan yang dialami 

dalam memfasilitasi pengembangan UMKM. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya perencanaan program-

program serta kebijakan yang dapat mendorong tumbuh dan 

berkembangnya sektor UMKM. 

 

5.2.25 Pengembangan industri kecil dan menengah 

Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha industri kecil, 

industri rumah tangga dan menengah yang berbasis produk unggulan 

dengan mengacu pada basis pembangunan daerah, yaitu memanfaatkan 

seluruh potensi sumber daya ekonomi lokal.  

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengembangan usaha 

industri kecil dan industri menengah serta meningkatnya pendapatan, 

kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat melalui pola 

kemitraan sekaligus akan mengurangi kemiskinan. 

 

5.2.26 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 

Program ini bertujuan meningkatkan Pengawasan Peredaran Barang 

dan Jasa. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengawasan sehingga 

konsumen terhindar dari peredaran barang dan jasa yang kadaluarsa di 

pasar, toko dan swalayan. 

 

5.2.27 Fasilitas penunjang pasar 

Tujuan program ini pembangunan fasilitas pasar untuk para pedagang 

dan pembeli. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya fasilitas pasar yang layak 

dan sehat. 



 

 

Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Banda Aceh Tahun 2011 V - 98 

 

5.2.28 Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi 

Tujuan dari program ini adalah Meningkatnya Kemampuan Industri 

Berbasis Teknologi. 

Sasaran yang ingin dicapai meningkatnya keahlian pengrajin. 

 

5.2.29 Penataan struktur industri      

Program ini bertujuan meningkatkan mutu dan potensi industri kecil, 

pengembangan sentra-sentra industri potensial, dan pengembangan 

data base informasi industri, perdagangan, koperasi dan UKM. 

Sasaran yang ingin dicapai,  tersedianya peralatan bagi pengrajin kue, 

dan tersedianya buku data base bidang Perindagkop dan IKM. 

 

5.3 Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan 

5.3.1 Pembangunan jalan dan jembatan 

Program ini bertujuan mempercepat akses pelayanan perpindahan 

barang, manusia, dan jasa dengan menyediakan prasarana jalan dan 

jembatan yang berkualitas, aman dan nyaman.  

Sasaran umum program pembangunan jalan dan jembatan adalah :  

(a) Perencanaan pembangunan jalan: perencanaan teknis 

jalan/jembatan Kota Banda Aceh 

(b) Pembangunan jalan  

(c) Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi serta bahan laporan 

pelaksanaan kegiatan. 

(d) Terlaksananya pengawasan teknis jalan/jembatan  

 

5.3.2 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 

Program ini ditujukan untuk mengembalikan fungsi jaringan jalan dan 

jembatan terutama pada jalur utama perekonomian agar tetap dalam 

kondisi bagus.  

Sasaran umum yang ingin dicapai adalah terpeliharanya jalan  secara 

rutin dan berkala 
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5.3.3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 

Program ini bertujuan untuk mengurangi banjir akibat pasang dan 

banjir genangan akibat hujan yang dapat menganggu kegiatan 

perekonomian dan sosial warga kota Banda Aceh dan menata saluran 

dan plat penutup saluran dalam Kota Banda Aceh. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya fungsi 

saluran/gorong-gorong untuk mengatasi banjir. 

 

5.3.4 Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 

Program ini bertujuan untuk  mendukung kegiatan bidang bina marga 

dan meningkatkan kualitas pembangunan jalan  dengan cara memenuhi 

kebutuhan alat berat dan kebutuhan peralatan/bahan laboraturium 

bina marga. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya jumlah dan kualitas 

alat berat dan peralatan/bahan laboraturium kebinamargaan. 

 

5.3.5 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 

Program ini bertujuan : 

- Untuk meningkatkan cakupan pelayanan  kebutuhan air minum 

untuk seluruh warga kota Banda Aceh 

- Untuk memperbaiki sistem pengolahan air limbah dari penanganan  

secara pengolahan setempat (on site) menjadi penanganan secara 

terpusat (off site) terutama pada kawasan pemukiman yang padat 

dan kumuh.  

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya cakupan layanan 

untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat kota Banda Aceh 

dan meningkatnya persentase pembangunan pengolah air limbah. 

 

5.3.6 Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 

Program ini bertujuan untuk memberi jasa pendukung kegiatan PNPM 

Mandiri Perkotaan untuk bidang pembangunan infrastruktur dan 

pemberdayaan masyarakat perkotaan. 
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Sasaran yang ingin dicapai adalah lancarnya administrasi kegiatan 

PNPM Mandiri Perkotaan. 

 

5.3.7 Pembangunan infrastruktur pedesaan 

Program ini bertujuan untuk memenuhi pelayanan kebutuhan 

masyarakat akan peningkatan kualitas jalan,  jembatan, dan saluran 

lingkungan guna terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pembangunan dan 

pemeliharaan infratruktur lingkungan permukiman. 

 

5.3.8 Peningkatan susunan tata ruang dan tata bangunan 

Program ini bertujuan : 

- Untuk mewujudkan ruang kota yang terstruktur atau terpola, tertib, 

indah dan teratur. 

- Untuk melakukan penilaian layak fungsi konstruksi bangunan dan 

inventarisasi bangunan. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas tata ruang 

dan tata bangunan, wilayah yang memiliki HGB dan IMB, tercapainya 

kualitas konstruksi bangunan yang memenuhi standar SNI dan 

peningkatan PAD melalui peningkatan jumlah pengurusan IMB. 

 

5.3.9 Pengembangan perumahan 

Program ini bertujuan untuk peningkatan jumlah sarana dan prasarana 

perumahan sederhana sehat. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya perumahan sederhana 

sehat  bagi kaum duafa. 

 

5.3.10 Pemanfaatan ruang 

Program ini bertujuan untuk melakukan survey dan pemetaan terkait 

dengan tata ruang 

Sasaran yang ingin dicapai tersedianya data mengenai tata ruang 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. 
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5.3.11 Pengendalian pemanfaatan ruang 

Program ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian 

pemanfaatan ruang dengan memberi advice planning untuk 

pengurusan IMB. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya jumlah pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan Qanun RTRW 

 

5.3.12 Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan manejemen 

persampahan baik diperkotaan maupun diperdesaan. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah: 

1) Meningkatnya kemampuan institusi dalam pengelolaan 

persampahan;  

2) Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan persampahan di perkotaan dan pedesaan dengan 

konsep 3R yaitu; Reduce, Reuse dan Recycle melalui sosialisasi dan 

proyek percontohan. 

 

5.3.13 Pengelolaan ruang terbuka hijau/pengelolaan areal pemakaman          

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas institusi dalam 

pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah:  

a) Tersedianya ruang terbuka hijau di perkotaan;  

b) Terlaksananya pengendalian ruang terbuka hijau di kawasan 

perkotaan dan bantaran sungai. 

 

5.3.14 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 

Program ini bertujuan untuk menyediakan prasarana dan fasilitas 

untuk kelancaran aktivitas perhubungan darat dan laut dalam 

menunjang sistem transportasi yang baik. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas pelayanan 

publik yang memberi kepuasan kepada masyarakat.   
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5.3.15 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan 

kenyamanan dalam berlalu lintas di jalan raya. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas prasarana dan 

fasilitas LLAJ sehingga tercapai suatu sistem kerja yang memuaskan. 

  

5.3.16 Peningkatan pelayanan angkutan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran 

masyarakat tentang peraturan dan tata tertib berlalu lintas.  

Sasaran yang ingin di capai adalah: Terkendalinya disiplin 

pengoperasian angkutan umum di jalan raya. 

 

5.3.17 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 

Program ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas 

jalan raya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan angkutan 

jalan raya diperkotaan dan perdesaan. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah: terkendalinya keamanan dan 

kenyamanan berlalu lintas. 

 

5.3.18 Kerjasama informasi dengan mas media 

Program ini bertujuan untuk memberikan informasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah melalui media. 

Sasaran yang ingin dicapai meningkatnya dukungan dan partisipasi 

masyarakat terhadap program pemerintah. 

 

5.3.19 Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 

Program ini bertujuan untuk menyalurkan informasi kepada 

masyarakat secara tepat, cepat dan akurat. 

Sasaran  yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan 

informasi kepada masyarakat melalui media                                                                                          
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5.3.20 Fasilitasi peningkatan SDM bidang komukasi dan informasi 

Program ini bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan 

kemampuan SDM personil dalam rangka pemanfaatan teknologi 

informasi.  

Sasaran yang ingin dicapai yaitu untuk mengoptimalisasi pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik. 

 

5.3.21 Penyelamatan  dan pelestarian dokumen/arsip daerah 

Program ini bertujuan untuk terwujudnya suatu sistem kearsipan yang 

baik dan teratur 

 

5.3.22 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 

Program ini bertujuan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat 

terhadap ancaman bahaya kebakaran. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah mengurangi dampak kebakaran yang 

terjadi. 

 

5.3.23 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 

Program ini bertujuan menciptakan rasa aman, kenyamanan  dan 

perlindungan kepada masyarakat dari ancaman gangguan keamanan 

baik yang datang dari dalam maupun luar yang mungkin terjadi.  

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kemampuan melindungi 

diri sendiri dan lingkungannya dari gangguan pihak lain yang mungkin 

timbul, sekaligus memberi pertolongan pertama terhadap bencana-

bencana yang terjadi di lingkungannya. 

 

5.3.24 Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam 

mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta  

penegakan hukum secara konsisten terhadap pelaku pencemaran dan 

perusak lingkungan.  
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Sasaran yang ingin dicapai adalah: Terkendalinya pencemaran 

lingkungan akibat kegiatan/usaha yang memberikan dampak terhadap 

kualitas air, udara dan tanah. 

 

5.3.25 Perlindungan dan konservasi SDA 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan upaya 

konservasi sumber daya alam dengan melibatkan masyarakat di sekitar 

sumber daya alam yang akan dijaga. Program ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat secara ekonomi, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan dapat menjaga kelestarian sumberdaya alam.  

Sasaran yang ingin dicapai adalah : 

(a) keterlibatan aktif masyarakat dalam hal perlindungan dan 

konservasi sumber daya alam seperti perekrutan polisi hutan atau 

jagawana dari kalangan masyarakat sekitar sumber daya alam; 

(b) Dukungan kelembagaan pengelola sumber daya alam tradisional 

seperti panglima laut, panglima uteun dan lain-lain dalam hal 

perlindungan dan konservasi sumber daya   alam; 

(c) Tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan di 

sekitar sumber daya alam. 

 

5.3.26 Peningkatan pengendalian polusi 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengendalian terhadap 

polusi  air, udara, dan suara yang terkontaminasi dengan unsur-unsur 

berbahaya. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah: 

Sasaran yang ingin dicapai adalah: Menjaga kualitas lingkungan 

sehingga memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. 

 

5.3.27 Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan 

hidup 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses 

informasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang  
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seluas-luasnya kepada masyarakat dan stakeholder lain yang berkaitan 

dengan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan 

(informational governance). 

Sasaran yang ingin dicapai adalah: Tersedianya data dan informasi 

lingkungan yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder. 

 

5.3.28 Kerjasama Pembangunan 

Program ini bertujuan melakukan perencanaan dan koordinasi 

kerjasama pembangunan antar lembaga baik lembaga pemerintah 

maupun LSM pada tingkat nasional maupun Internasional. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah terjalinnya hubungan kerjasama 

dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, dengan berbagai 

daerah, negara maupun lembaga non pemerintah. 

 

5.3.29 Pengembangan data/informasi 

Program ini bertujuan untuk menyediakan berbagai data dan informasi 

mengenai profil Kota Banda Aceh, pertumbuhan ekonomi, kondisi 

geografis, demografis, sosial, politik dan sistim informasi geografis. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedia yang akurat mengenai 

kondisi Kota Banda Aceh. 

 

5.3.30 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur, 

penguatan database, peningkatan kesadaran kesehatan di masyarakat 

dan pemahaman KDRT melalui kerjasama dengan sejumlah lembaga 

ALGAP, CALGAP, UNICEF dan UNFPA. 

Sasaran yang  ingin dicapai adalah meningkatnya pelayanan aparatur 

kepada masyarakat, kesadaran kesehatan masyarakat, pemahaman 

KDRT dan bahaya penyakit HIV/AIDS. 
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5.3.31 Perencanaan Pembangunan Daerah 

Program ini bertujuan untuk menyusun dan menyiapkan perencanaan 

pembangunan yang tepat sasaran, terukur dan dapat diwujudkan 

dalam pelaksanaan dengan memperhatikan potensi dan kemampuan 

yang dimiliki. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya dokumen perencanaan 

daerah, terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pembangunan. 

 

5.4 Peningkatan Mutu Pendidikan 

5.4.1 Pendidikan anak usia dini 

 Program ini bertujuan untuk memberikan kesamaan kesempatan 

memperoleh pendidikan yang bermutu bagi anak usia dini mulai  0 - 6 

tahun sebagai wahana awal dalam mengembangkan kesiapan anak 

memasuki jenjang pendidikan dasar melalui rangkaian kegiatan yang 

menyentuh bidang kesehatan, gizi, dan perkembangan psikososial yang 

diwarnai dengan penanaman nilai-nilai ajaran Islam.                  

 Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan akses dan mutu 

pelayanan pendidikan bagi anak usia 0 - 6 tahun pada satuan-satuan 

PAUD baik formal (TK/RA), non formal (Kelompok Bermain dan Taman 

Penitipan Anak), maupun informal dengan melibatkan partisipasi dan 

peran serta masyarakat dalam pengembangan PAUD. 

 

5.4.2 Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 

 Program ini bertujuan untuk memberikan kesamaan kesempatan 

memperoleh pendidikan dasar 9 tahun (SD – SMP atau sederajat) yang 

bermutu bagi anak jenjang usia mulai 7 - 15 tahun. Program ini 

ditujukan terutama pada anak dari golongan kurang mampu agar dapat 

memperoleh pendidikan dasar. 

 Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan jumlah anak pada usia 

pendidikan dasar dapat menikmati jenjang pendidikan wajib belajar 9 

tahun, peningkatan hasil belajar siswa melalui tersedianya sarana 
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prasarana dan proses belajar mengajar serta mengoptimalisasi peran 

gugus SD, MGMP SMP, melalui pengembangan sekolah model 

(percontohan), dalam rangka menciptakan siswa yang memiliki 

akhlaqul karimah. 

 

5.4.3 Pendidikan menengah 

 Program ini bertujuan untuk memberikan kesamaan kesempatan 

memperoleh pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK atau sederajat) 

yang bermutu bagi remaja usia mulai 16 - 18 tahun. Program ini 

ditujukan terutama pada anak dari golongan kurang mampu agar dapat 

memperoleh pendidikan menengah. 

 Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya partisipasi dan mutu 

pendidikan menengah melalui penyediaan sarana prasarana (termasuk 

perangkat ICT) dalam proses belajar mengajar serta mengoptimalkan 

peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) melalui 

pengembangan sekolah model (percontohan), dalam rangka 

menciptakan siswa yang memiliki akhlaqul karimah, kepribadian yang 

mandiri dan siap melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi, memasuki 

dunia kerja, atau bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan 

sendiri (berwirausaha). 

 

5.4.4 Pendidikan non formal 

 Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan kesamaan 

kesempatan memperoleh layanan pendidikan berkualitas bagi 

masyarakat yang tidak bersekolah dan/atau putus sekolah, melalui 

program kesetaraan (Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket 

C setara SMA), pendidikan lanjutan, dan peningkatan ketrampilan/ 

kecakapan hidup (life skill). 

 Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya angka buta aksara bagi 

penduduk usia 15-44 tahun, meningkatnya kesempatan memperoleh 

pendidikan keterampilan/kecakapan hidup dan pendidikan 
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berkelanjutan, serta berkembangnya pusat kegiatan belajar 

masyarakat. 

 

5.4.5 Pendidikan luar biasa 

 Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan 

luas kepada anak yang memerlukan kebutuhan khusus (kelainan/cacat) 

untuk menikmati jenjang pendidikan dalam upaya memberikan 

keterampilan khusus sehingga mereka dapat berkreasi, mampu dan 

mandiri dalam kesehariannya. 

 Sasaran yang ingin dicapai adalah mengurangi jumlah anak 

berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. 

 

5.4.6 Pendidikan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 

 Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan mutu 

pendidik dan tenaga kependidikan, kecukupan jumlah dan distribusi 

pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan setiap 

sekolah.   

 Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya pendidik/guru dan 

tenaga kependidikan yang kompeten (bermutu) dan profesional dalam 

rangka meningkatkan kualitas belajar mengajar baik di lembaga-

lembaga pendidikan formal maupun non formal. 

 

5.4.7 Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 

 Program ini bertujuan untuk meningkatkan budaya baca masyarakat 

dalam upaya menciptakan masyarakat belajar menuju perwujudan 

masyarakat madani pada umumnya serta minat baca para siswa dan 

mahasiswa pada khususnya. 

 Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya minat baca masyarakat 

termasuk peserta didik guna membangun masyarakat yang 

berpengetahuan, berbudaya, maju dan mandiri. 
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5.4.8 Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga   

 Program ini bertujuan untuk memasyarakatkan olah raga dalam upaya 

menciptakan masyarakat yang sehat dan memunculkan bakat-bakat 

olahragawan sehingga dapat dibina untuk menjadi atlet daerah. 

  Sasaran yang ingin dicapai adalah kegiatan olahraga dapat berkembang 

dimasyarakat terutama jenis olah raga tertentu yang dapat menjadi 

andalan daerah untuk berperan pada even olahraga nasional. 

 

5.5 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 

5.5.1 Obat dan perbekalan kesehatan 

Program ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan obat-obatan dan 

perbekalan kesehatan lainnya untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah terjaminnya ketersediaan perbekalan 

kesehatan yang memadai bagi masyarakat. 

 

5.5.2 Upaya kesehatan masyarakat 

Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat yang 

berhasil dan berdaya guna serta terjangkaunya pelayanan kesehatan 

masyarakat. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya angka kesakitan, 

kematian dan kecatatan serta meningkatkan kualitas kesehatan 

masyarakat.  

 

5.5.3 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 

Program ini bertujuan meningkatkan pemberdayaan individu, keluarga 

dan masyarakat dibidang kesehatan guna memelihara kesehatannya 

sendiri menuju masyarakat yang sehat mandiri dan produktif. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan keterlibatan masyarakat 

dalam promosi pelayanan kesehatan melalui kemitraan dan sektor 

lainnya.  
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5.5.4 Perbaikan gizi masyarakat 

Masih sebagaimana tahun yang lalu program ini merupakan lanjutan, 

dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya 

pemenuhan standar gizi masyarakat sehingga dapat menurunkan angka 

kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi serta mencegah 

adanya penderita gizi buruk. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya penanggulangan 

kebutuhan gizi dasar (PMT); pembinaan dan pelacakan ibu hamil/ibu 

bersalin yang mempunyai resiko tinggi. 

 

5.5.5 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 

Menyongsong Visit Banda Aceh year 2011 program ini sangat 

diharapkkan berjalan optimal untuk mencegah tersebarnya penyakit 

menular, menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan. 

Karena hal ini akan sangat berdampak juga pada wisatawan yang 

berada di Kota Banda Aceh. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pemberantasan 

penanggulangan dan pencegahan berkembangnya penyakit menular 

dan Kejadian Luar Biasa (KLB). 

 

5.5.6 Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 

serta standarisasi pelayanan kesehatan 

Program ini bertujuan untuk mendukung tersedianya sarana dan 

prasarana rumah sakit yang memadai sesuai dengan standar pelayanan 

kesehatan. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya evaluasi standar 

pelayanan serta tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana rumah 

sakit. 

 

5.5.7 Keselamatan Ibu Melahirkan 

Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu 

melahirkan dan anak. 
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Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pelayanan yang 

optimal bagi ibu dan anak oleh tenaga yang berkompeten serta 

meningkatkan kesadaran keluarga kesehatan bagi  pola asuh dan 

tumbuh kembang masyarakat. 

 

5.6 Peningkatan Kualitas Pengamalan Syariat Islam 

5.6.1 Pembinaan dan pengembangan Syariat Islam 

Masih merupakan lanjutan program tahun yang lalu, program ini  

bertujuan  meningkatkan kualitas dan pengamalan Syariat Islam dalam 

kehidupan masyarakat kota Banda Aceh. Sosialisasi ini juga 

berhubungan dengan akan terselenggaranya Visit Banda Aceh year 

2011, sehingga diharapkan wisatawan yang akan berkunjung ke Aceh 

nantinya juga dapat menjunjung nilai-nilai Islami yang dianut oleh 

masyarakat  serta terus membina kerukunan hidup antar umat 

beragama. 

Sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah terpenuhinya 

kualitas pengetahuan agama Islam bagi masyarakat yang ada di kota 

Banda Aceh baik yang muslim maupun non muslim. 

 

5.6.2 Pemberdayaan meunasah dan balee semeubeut 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat  anak-anak dalam 

mendalami dan mengimplementasikan   pengetahuan agama Islam 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya peranan dayah dan balee 

sebagai tempat bagi masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan 

agama Islam sebagai landasan hidup. 

 

5.6.3 Operasional pengawasan terpadu 

Program ini terus akan dilaksanakanahingga pada tahun 2012 dengan 

tujuan untuk memantau pelaksanaan penerapan Syariat Islam dan 

menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap 

pelaksanaan qanun-qanun Syariat Islam. 
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Sasaran yang ingin dicapai adalah masyarakat dapat melaksanakan 

penerapan Syariat Islam yang disesuai dengan   qanun.  

 

5.6.4 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 

kebijakan KDH 

Tujuan program ini untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan 

setiap obrik/SKPK terhadap tata tertib administrasi dan keuangan.  

Sasaran yang ingin dicapai yaitu menurunnya tingkat penyimpangan 

yang terjadi pada SKPK di Lingkungan Pemko Banda Aceh. 

 

5.6.5 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 

pengawasan 

Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas SDM dan hasil 

pengawasan. 

Sasaran yang ingin dicapai untuk peningkatan kualitas hasil 

pengawasan. 

 

5.6.6 Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 

Tujuan program ini untuk menampung aspirasi dan informasi dari 

masyarakat dan tersedianya qanun yang  sesuai dengan aspirasi 

masyarakat dan stakeholder. 

Sasaran yang ingin dicapai dalam program ini tersedianya qanun yang 

berkualitas dan menyentuh publik. 

 

5.6.7 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur 

pemerintahan melalui bimbingan teknis. 

Sasaran yang ingin dicapai meningkatkan kapasitas aparatur. 
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5.6.8 Peningkatan pelayanan pemerintah daerah 

Program ini bertujuan memeliharan penerangan jalan umum untuk 

menciptakan suasana kota yang terang, indah, aman dan nyaman di 

malam hari. 

Sasaran yang diinginkan adalah terpeliharanya sarana penerangan 

jalan umum di wilayah Kota Banda Aceh. 

 

5.6.9 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang 

prima terhadap masyarakat dan meningkatkan sumber daya aparatur 

pemerintahan kecamatan dan gampong/kelurahan sehingga mampu 

melayani masyarakat yang lebih baik dalam mendukung tugas-tugas 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatkan 

kualitas aparatur dalam memberikan pelayanan prima terhadap 

masyarakat dan dapat terlaksananya program-program kerja 

pemerintah yang meliputi kegiatan pemerintahan, pembangunan, sosial 

kemasyarakatan, ekonomi dan keagamaan. 

 

5.7 Pengarusutamaan Gender 

5.7.1 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 

Program ini bertujuan melakukan fasilitasi pengembangan P2TP2 dan 

sosialisasi hak -hak anak dan perempuan.   

Sasaran dari program ini adalah tokoh-tokoh perempuan di pedesaan 

dan para ibu yang memiliki anak. 

 

5.7.2 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 

Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan dan pendampingan 

program KDRT, workshop CEDAW dalam konteks Aceh melalui 

perspektif Islam, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam 

pembangunan, training penguatan kapasitas perempuan legislatif 

Tahun 2014, strategi pemenangan caleg perempuan pada pemilu 2014 
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dan sosialisasi Undang-undang KDRT dan Undang-undang 

Perlindungan Anak.  

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas hidup 

perempuan, tersedianya  trainer PKDRT, tersedianya konsep CEDAW 

dalam kajian Islam, meningkatnya program pengarusutamaan gender, 

meningkatnya kualitas caleg 2014, meningkatnya jumlah keterwakilan 

perempuan di legislatif dan meningkatnya pemahaman masyarakat 

terhadap UU serta perlindungan perempuan dan anak. 

 

5.7.3 Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam 

pembangunan 

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam 

pembangunan bertujuan untuk peningkatan kapasitas bagi perempuan 

melalui kegiatan workshop dan penyuluhan.  

Sasaran dari program ini adalah terakomodasinya program 

pengarusatamaan gender, meningkatnya pemahaman perempuan 

dalam menulis dan tersedianya wadah pengembangan aktivitas 

perempuan. 

 

5.7.4 Keluarga berencana 

Program ini bertujuan menjamin ketersediaan alat-alat kontrasepsi 

pada pusat-pusat pelayanan sesuai kebutuhan, promosi pelayanan 

KHIBA dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, 

Penyuluhan KIE penggunaan Air Susu Ibu Eklusif selama 6 (enam) 

bulan melalui Amenore Laktasi (MAL).  

Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya permintaan terhadap 

pelayanan KB yang berkualitas, terjaminnya ketersediaan alat 

kontrasepsi pada  pusat pelayanan masyarakat, meningkatnya 

pelayanan kesehatan reproduksi berkualitas dalam rangka  

menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak serta ibu-ibu yang 

menerapkan metode Amenore Laktasi.  
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5.7.5 Kesehatan reproduksi remaja (KRR) 

Program ini bertujuan melaksanakan advokasi, KIE dan promosi  

kesehatan reproduksi remaja dan pendewasaan usia kawin bagi 

masyarakat keluarga dan remaja.  

Sasaran dari program ini adalah,  meningkatnya pemahaman, 

pengetahuan sikap dan prilaku positif remaja tentang kesehatan 

reproduksi, meningkatnya kualitas generasi mendatang.  

 

5.7.6 Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR  

bertujuan memberikan  pelayanan informasi dan konseling KRR.  

Sasarannya Adanyan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap 

program KRR tersedianya pusat pelayanan KRR di setiap sekolah kota 

Banda Aceh. 

 

5.7.7 Peningkatan penanggulangan narkoba 

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk 

HIV/AIDS bertujuan melaksanakan penyuluhan penanggulangan 

Narkoba, PMS dan HIV/Aids bagi perempuan rentan.  

Sasarannya  adalah Meningkatnya akses dan kualitas informasi tentang 

narkoba, PMS dan HIV/AIDS. Menurunnya jumlah penderita 

penyalahgunaan narkoba, PMS,dan HIV/AIDS. 

 

5.7.8 Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga ini 

bertujuan melaksanakan Pelatihan Tentang Pengembangan Kualitas 

dan Kuantitatif Kelompok-kelompok kegiatan BKB, BKR dan BKL.  

Sasaran yang dituju adalah pembinaan tumbuh kembang anak, remaja, 

peningkatan kualitas hidup lansia, terbinanya ketahanan keluarga 

untuk membangun keluarga yang berkualitas. 

 


