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KATA PENGAN I'AR

AlhamdulillalL puja dan puji syukur ke hadirat Allah Sw'l, luhan Seru

Sekaliar Alam, karena berkat segala nikmat dan kamniaNYA, seluruh proses dan

tahapan pelaksanaan survei l{encana l'embaigunan Jangka Menengah (RPJM) di

Provinsi Gorontalo tahun 2009 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Survei indikator rcncana Pembangunan Jangka Meneogah (RPJM) di

Provinsi Gomntalo ini merupakan bagian dari pela.ksanaan suftei yang

dilaksanakan serentak secam nasional di seluruh lndonesia. Melalui survei ini

bertujuan untuk mendapatkan garnbaran tentang prograrn pemberdayaal keluarg4

kesehatan reproduksi remaja, keluarga berencala dan penguaran kelembagaan dan

jaringan KB. Suwei ini sangat penting dan telah dimasuttan dalam kegiatan baku

yang harus dilaksanakan di setiap wilayah provinsi di Indonesia, termasuk

Provinsi Gorontalo.

Laporan ini merupakan gambaran 6 (eMm) daemh kabupaten/ kota di

Provirsi Gorontalo. Beberapa aspek yang dilaporkan dalam laporan ini adalah

angka pada variabel-variabel yang disurvei untuk tingkat provinsi dan beberapa

gambaran vadabel pokok untuk gambaran tingkat kabupaten/ kota.

Suvei ini tentunya tidak terlepas dari hasil usaha dan kerja keras berbagai

pihak yang telah membantu melaksanakan segala proses dan tahapan survei ini.

Untuk itu kami menyampaikan ucapan dan pelghargaan ]"ang setinggi-tingginya

kepada sehuuh tim peneliti dan pengelola baik di tingkat provinsi maupun di

tingkat kabupaten/ kota se Provinsi Gorotrtalo, atas kerjasamanya dalam penelitian

ini. Ucapan teirna kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah

membaotu pelaksanaan survei ini mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga

penprsuran laporan ini.

Walaupun kcmungkinan besar pen,,r]srman lapomn ioi masih jauh dari

target kesempurnaan yang diharapkan, namun kami tetap berharap semoga hasil

laporan ini dapat memberikan manlhat bagi para penngelola program, seria bagi

penentu kebijakan khususnya program K3. Selain itu pula, diharapkan laporan ini

lll



dapat berguoa dalam memperkaya ldusanah ilmu pengetahuan pada umumrya

Semoga Allah SWTmemberikan imbatan yang setimpal dalam segaia usaha kita

semua Amir!

Gorontalo, Agustus 2009

Peneliti.
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