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GAMBARAN UMUM KOTA PONTIANAK
GEOGRAFIS
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= 107,82 Km2
= 550.304 Jiwa (SP 2010)
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Kota Pontianak baru memulai program KB Perusahaan
sejak tahun 2012
program yang dilakukan (kemitraan). Bersama
APINDO adalah
• Memfasilitasi alokon di pelayanan KB-Perusahaan
• Sosialisasi KKB di tempat kerja difasilitasi oleh perusahaan
dengan narasumber dari BPMPAKB dan IBI.
• Kader KB di perusahaan ikut menyiapkan calon akseptor
baik pada kegiatan rutin apalagi pada event tertentu seperti
HUT IBI, menggalang kerjasama dengan PKK KB-Kes,
d
dengan
TNI Bulan
B l Bh
Bhakti
k i TNI
TNI-KB-Kes
KB K dan
d dengan
d
P l i
Polri
Bhakti Sosial KB-Kes Bhayangkara, dll.
• Ikut memikirkan program KKB masa datang pada kegiatan
meeting
DWG meeting.



Sejarah
j
APINDO
• APINDO didirikan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1952 dengan
nama Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha
Seluruh Indonesia (PUSPI).
(PUSPI) Nama ini oleh Munas APINDO ke II di
Surabaya tahun 1985 diganti menjadi Asosiasi Pengusaha
indonesia (APINDO) agar sesuai dengan perkembangan zaman.
• Menjadi Ketua Apindo Kota Pontianak:

- Periode pertama 1998 - 2013
- Periode kedua 2013 – 2018



Misi APINDO

• Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis terutama di
tingkat perusahaan.
• Merepresentasikan dunia usaha Indonesia di lembaga
ketenagakerjaan
• Melindungi, membela dan memberdayakan seluruh pelaku usaha
khususnya anggota.










Kemitraan berawal dari adanya MOU DPN Apindo dengan
j
g MOU di tingkat
g
g
dengan
masing
BKKBN Pusat dan dilanjutkan
masing organisasi di daerah.
Awalnya DPP Apindo Kalbar kurang merespon kerjasama ini
karena merasa kerjasama ini tidak atas azas saling
menguntungkan bahkan cenderung menjadi beban bagi
organisasi Apindo karena pendekatan BKKBN Provinsi
dirasakan kurang tepat.
Kemudian
e ud a ada su
surat
at da
dari Ibu
bu Darmanelly
a a e y ke
e DPK Apindo
p do Kota
ota
Pontianak dan direspon setelah DPK Apindo Kota Pontianak
melakukan komunikasi dengan DPP APINDO Kalbar.
Kebetulan Ketua Apindo Kota Pontianak pernah menjadi
relawan KB di PKBI sewaktu masih SMA di Pramuka.
Pramuka
Selanjutnya berkenalan dengan Tim AFP Indonesia dan
Apindo Kota Pontianak berkomitmen mendukung kegiatan
kerjasama KB Perusahaan di Kota Pontianak.
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Dilaksanakan sejak tahun 2012 s/d sekarang
Membuat komitmen dengan bergabung dalam
District Working Group (DWG), difasilitasi oleh
P
Program
AFP (Advance
(Ad
Family
F il Pl
Planning)
i ) yang di
kelola oleh Yayasan Cipta Cara Padu
Sosialisasi KB Perusahaan
Penanda-tanganan MoU
Pelatihan Konselor KB
Penglibatan pada event KB
Penglibatan dalam pencarian akseptor
Reguler meeting DWG
Lomba KB Perusahaan







Sebagian besar karyawan di tempat kerja
masih dalam usia reproduksi sebagai upaya
l bih meningkatkan
lebih
i k k produktifitas
d k ifi
b
bagii
perusahaan.
Perlu dilakukan pembinaan dan pemantauan
terutama menyangkut sistem pencatatan
serta pelaporan pelayanan KB di
perusahaan.
Namun tidak semua perusahaan memiliki
Klinik KB







Program KB (Keluarga Berencana) Perusahaan telah
memberikan
b k k
kontribusi
b
yang signifikan
fk
terhadap
h d
pencapaian peserta KB baru dan peningkatan
kesejahteraan karyawan. Program KB Perusahaan terbukti
bermanfaat baik bagi karyawan maupun perusahaan
Karyawan yang menjadi peserta KB akan lebih sejahtera
karena melalui program KB, mereka dapat menghemat
biaya pendidikan,
pendidikan kesehatan dan meminimalisir biaya
keperluan rumah tangga.
Sedangkan dari sisi pemilik perusahaan, keuntungan yang
bisa diperoleh berupa peningkatan produktifitas dan
kinerja karyawan sehingga perusahaan dapat memperoleh
output yang lebih besar dan dapat menghemat biayabiaya yang terkait dengan masalah kesehatan karyawan.








Melalui Program JKN
Kebijakan Walikota mengeluarkan Kartu
Puskesmas Sehat dengan mengratiskan
layanan di Puskesmas termasuk layanan KB
Adanya layanan khusus pada penggerakan
masyarakat seperti Bhakti sosial TNI
TNI, Polri
Polri,
IBI, dll
Tersedianya dana CSR









Advokasi pembiayaan KB oleh pemilik
Perusahaan
Meningkatkan jumlah akseptor dari karyawan
swasta
Menjadikan karyawan perusahaan sebagai
KADER KB
Meningkatkan Pelayanan KB Jalur Swasta








JJumlah
l h perusahaan1.271
h
1 271 perusahaan
h
Jumlah karyawan38.889 orang
J
Jumlah
l h perusahaan
h
yg sdh
dh ikut
ik t JAMSOSTEK 941
perusahaan
Jumlah karyawan yg terlindungi 19
19.565
565 orang
Jumlah perusahaan yang sudah
menandatangani MoU dengan BPMPAKB
10+15+25 perusahaan
◦ masih banyak
y p
perusahaan y
yang
g belum melindungi
g
kesehatan karyawannya melalui JAMSOSTEK.

KKB
KKB
Pemerintah,
Swasta, 0 0

KKB
Pemerintah
30 71
30,71

KKB
Swasta
69,29





BKKBN dalam hal ini BPMPAKB memberikan kontribusi berupa:
◦ penyediaan sarana promosi, sosialisasi program KKB yang bersifat Komunikatif,
Informatif dan Edukatif.
◦ Membantu menyediakan sarana pelayanan KB perusahaan dan /atau KB Mandiri
◦ Membantu pengembangan program Pemberdayaan Ekonomi di lingkungan perusahaan
dan sekitarnya
◦ Memfasilitasi dalam pelaksanaan program Ketahanan Keluarga meliputi kelompok
kegiatan Bina Keluarga Balita dan Pusat Informasi Konseling Remaja (BKB dan PIK-R) di
li k
lingkungan
perusahaan.
h
APINDO berupa:
◦ Membantu melakukan promosi dan sosialisasi program KKB yang Komunikatif, Informatif
dan Edukatif,, khususnya
y p
pada p
perusahaan anggota
gg
APINDO
◦ Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB-Perusahaan
◦ Memfasilitasi pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, pemberdayaan
Ketahanan Keluarga meliputi kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita dan Pusat Informasi
perusahaan
Konseling Remaja (BKB dan PIK-R) di lingkungan perusahaan.
(sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani)










Kader kader APINDO yg sudah mendapat pelatihan
Kader-kader
sebagai konselor KB di perusahaannya membuat grup
BBM sebagai wadah komunikasi diantara mereka
Sehingga jika akan mengadakan penyuluhan KB yg
melibatkan BPMPAKB Pontianak tinggal menghubungi
via BBM
Begitu pula jika ada pertanyaan tentang seputar KB
terutama tentang MKJP bisa dilakukan via BBM
Para kader juga melaporkan rekrutmen akseptor baru
MKJP ke BPMPAKB secara berkala dan direkap oleh
BPMPAKB
Meski hasilnya belum banyak namun sudah
menyumbang perolehan peserta KB baru MKJP untuk
Kota Pontianak









Produktivitas perusahaan meningkat karena
karyawan yg cuti hamil dan melahirkan menjadi
jarang
Begitu juga dengan karyawan yg cuti karena
masalah keluarga (banyak anak) menjadi
berkurang
Karyawan jadi lebih fokus dalam bekerja karena
masalah keluarga
g yg ditimbulkan karena banyak
y
anak jadi berkurang
Kesejahteraan karyawan juga meningkat karena
l bih mudah
d h mengatur pengeluarannya
l
lebih
yg
disesuaikan dengan pendapatannya



Faktor internal dan external yang menjadi
penghambat menuju keberhasilan/capaian.
keberhasilan/capaian
• Perbedaan persepsi dan cara kerja antar intansi
Pemerintah dan Apindo.



Cara mengatasi tantangan/hambatan tersebut.
tersebut



Faktor yang mendorong keberhasilan



• Komunikasi yang terbuka dengan niat baik.

• niat
i t baik
b ik dari
d i kedua
k d organisasi
i
i dan
d kesabaran
k
b
d l
dalam
menantikan progress sesuai tujuan bersama.

Tantangan dirasakan sebelum penandatanganan
MoU karena perusahaan belum faham manfaat dari
program KB-Perusahaan. Namun setelah karyawan
menjadi KADER KB, Alhamdulillah menjadi KADER
militan Seperti yang kita saksikan cuplikannya
militan.
pada video ini.
VID-20140212-00040.3GP
Panduan Presentasi EBF







MoU dengan Perusahaan berikutnya
Pertemuan bulanan berpindah-pindah
Promosi Program
g
KKB lewat kantong
g belanja
j
Penglibatan berkelanjutan
Monitoring dan evaluasi
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l ik
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