IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2014 PADA PROGRAM KELUARGA
BERENCANA DI DESA SUNGAI BERAS KECAMATAN
MENDAHARA ULU KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR PROVINSI
JAMBI
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S. 1)
Dalam Prodi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Syariah

Oleh :
MUHAMMAD ZAINUDIN
SIP.162393
Pembimbing :
Dr. RUSLAN ABDUL GANI, S.H,M.HUM
NOFI NURMAN, S.Pd., M.Si

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2020

v

vi

vii

viii

MOTTO

ِ َّ ولْيخ
ين لَ ْو تََرُكوا ِم ْن َخلْ ِف ِه ْم ذُِّريَّةً ِض َعافًا َخافُوا َعلَْي ِه ْم فَلْيَتَّ ُقوا اللَّهَ َولْيَ ُقولُوا قَ ْوًل
َ ََْ
َ ش الذ
يدا
ً َس ِد
Artinya:

“Dan

hendaklah

takut

kepada

Allah

orang-orang

seandainya

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa
kepada Allah dan hendaklah mereka mengecupkan perkataan yang benar” (Q.S
An-Nisa(9).

PERSEMBAHAN
Puji syukur ku ucapkan kehadirat Allah subhanahuwata‟ala atas berkat rahmat
Nya-lah skripsi ini alhamdulillah berhasil penulis selesaikan tepat waktunya.
Skiripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku, ayahanda tercinta Alm. H.
Corah dan Ibunda tercinta Hj. dauleng yang tidak pernah lelah mensuport dan
mendo‟akan diri ini di dalam menyelesaikan gelar Strata 1 (Satu), dan juga
penulis persembahkan skiripsi ini untuk keluarga penulis, abang ambo saok, ayuk
Hj. Rokiah, Hj. Dahlia, abang abdulrahman, abang ambo tang, ayuk marisa
keluarga besar (H.corah)
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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 PADA PROGRAM KELUARGA
BERENCANA DI DESA SUNGAI BERAS KECAMATAN MENDAHARA
ULU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR”. Kependudukan masih
menjadi masalah yang cukup serius, masalah dan laju pertumbuhan penduduk
masih tinggi di Desa Sungai Beras. skripsi ini bertujuan ingin mengetahui
keberhasilan program keluarga berencana di desa Sungai Beras khusunya di PP
Nomor 87 Tahun 2014. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data
sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari analisis Domain, analisis taksomoni dan analisis
komponensial. Program Keluarga Berencana pada Pasangan Usia Subur (PUS) di
Desa Sungai Beras, pada tahun 2016 angka PUS cukup tinggi dalam mengikuti
program Keluarga Berencana (KB). Namun pada tahun 2017-2019 terjadi
penurunan, karena ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
program Keluarga Berencana pada Pasangan Usia Subur di Desa Sungai Beras
seperti rendahnya antusiasisme PUS, pendapatan keluarga, fanatisme/fanatic
terhadap agama dan budaya. Dari hal tersebut pemerintah beserta koordinator KB
desa Sungai Beras mempunyai program seperti pelayanan konseling, sosialisasi
KB dan pelayanan kontrasepsi. Hasil Penelitian memperoleh bahwa penerapan
program Keluarga Berencana pada PUS di Desa Sungai Beras sudah berjalan,
dengan adanya faktor pendukung seperti PUS yang di wajibkan mengikuti KB
setelah persalinan dan pemberian obat gratis, akan tetapi belum optimal dalam
penerapannya. Namun ada beberapa hal yang harus di perbaiki salah satunya yaitu
Pemerintah dan Koordinator KB desa Sungai Beras diharapkan mempunyai PLKB agar
program KB pada pelayanan konseling bisa dijalankan secara optimal.

Kata Kunci: Implikasi, PUS, Program Keluarga Berecana
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KATA PENGANTAR
َ ال ةُ َوال َّس
َ ص
َّ  َوال.ب ال ِع ْل ِن
ف االَ ًْ ِب َُا ِء َوا ْل ُوزْ َس ِل ُْيَ َس ُِّ ِد ًَا
ِ ال ُم َع َلً اَ ْش َز
ِ ْهللا ال ِذ ٌ أَ ًْ َز َل الهُدَي ِفٍ قُلُى
ِ اَ ْل َح ْو ُد
 أَ ْش َه ُد اَ ْى الَ اِلَ َه اِال َّ هللا ُ َوأَ ْش َه ُد اَ َّى َسُِّ ِد ًَا.صحْ ِب ِه َوالتَّا بِ ِعُْيَ لَهُ ْن بِا ِ ْح َسا ِى اِلًَ ََىْ ِم ال ِّد َْ ِي
َ ُه َح َّو ٍد َو َعلًَ اَ ِل ِه َو
.ُُه َح َّو ٌدا َع ْب ُدهُ َو َرسُىْ لُه
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam
penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula iringan shalawat
serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.
Skripsi ini diberi judul Implikasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 2014 Pada Program Keluarga Berencana Di Desa Sungai Beras
Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Studi Kasus di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten
Tanjung Jabung Timur. merupakan suatu penelitian pada program Keluarga
berencana fokus penelitian Implikasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 2014 Pada Program Keluarga Berencana Di Desa Sungai Beras
Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Menurut hasil wawancara dengan Bapak Amar selaku koordinator Keluarga
Berencana di Desa Sungai beras, lagi giat-giatnya mengurus Program Keluarga
Berencana tentang pembagian obat gratis untuk kb dan menganjurkan ibu-ibu
yang sudah melahirkan untuk segera mengikuti program kleuarga berencana.
Permasalahan yang terjadi inilah membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti
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bagaimana Implikasi program keluarga berencana di desa sungai Beras dan
Kendala apa saja yang dihadapi prohgram keluarga berencana di desa sungai
beras.
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terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka
skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih
kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama
sekali kepada Yang Terhormat:
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Bapak Prof. Dr. H. Su‟aidi Asy‟ari, MA, Ph. D, sebagai Rektor Universitas
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Seiring berkembangnya zaman, di Indonesia sendiri pertumbuhan
penduduk semangkin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga banyak
menimbulkan masalah sosial yang diakibatkan oleh perkembangan penduduk
yang tidak terkontrol, seperti permasalahan laju pertumbuhan penduduk,
kebutuhan sandang dan pangan serta meningkatnya pengangguran, kemiskinan,
dan tingkat kriminalitas. Akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut
pemerintah melakukan beberapa upaya pertumbuhan penduduk tidak tinggi yang
berdampak buruk dalam perkembangan negara Indonesia ini. Upaya telah
dilakukan pemerintah salah satunya dengan usaha penurunan tingkat fertilitas
yang dilaksanakan oleh BKKBN melalui Keluarga Berencana (KB). 1
Program Keluarga Berencana yang dijalankan pemerintah sangat
tergantung dengan banyak faktor. Faktor tersebut bisa membantu ataupun
menghambat kelancaran perogram KB di Indonesia. Salah satu pemhambat adalah
masalah kependudukan di Indonesia.
Rentang waktu tahun 1950 sampai 1960, tujuan utama KB adalah untuk
menjarangkan

kehamilan karena

berkaitan erat

dengan

kesehatan

dan

kesejahteraan ibu dan anak. Selain itu ada usaha agar pasangan suami istri yang
mandul bisa mendapatkan keturunan yang diingikan. Dalam pelita I (1969/1790)
sampai (1973/1974), KB disatukan dengan kesehatan dengan harapan jumlah
1

A.Ramat Rosyadi, Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam, hlm. 23.

1

2

akseptor mencapai 3 juta selama 5 tahun senhingga dapat mencegah 600.000700.000 kelahiran saat itu, program ini hanya dikhususkan di pulau jawa dan bali.
Sejak ada BKKBN pada tahun1970, badan itu juga bertanggung jawab atas
pelaksanaan KB sejak pelita I. lalu pada pelita II, program KB sudah berdiri
sendiri dan jangkauannya mulai diperluas saat pelita III dan IV.2
Kesadaran pembangunan berwawasan kependudukan dilandasi oleh
permasalahan kependudukan (demografi) yang cukup mendasar di Indonesia.
Permasalahan kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar
dan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Masalah kependudukan ini
masih berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik, pertahanan,

dan

keamanan.3 Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia dan kurang
seimbangnya struktur umur penduduk Indonesia di beberapa provinsi merupakan
masalah pokok yang dihadapi dalam bidang kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional. Tangung jawab keluarga bukan hanya sekedar memberikan
dan memenuhi kebutuhan komsumsi lahiriya keluarga berupa makan, minum,
pakaian saja, akan tetapi juga tak kalah pentingnya adalah memberika kebutuhatan
pendidikan terhadap anak-anaknya. Hasan Basri menjelaskan, “bahwa orang tua
sangat perlu memberikan bantuan seperlunya dalam rangka mengantarkan mereka

2

Sugeng Jitowiyono dan Masniah Abdul Rouf, Keluarga Berencana Dalam Perspektif
Bidan, (yogyakarta; PT Pustaka Baru, 2019) Hlm 8-17-18
3
Direktorat Jendral Anggaran Kementrian Keuangan, Kajian Kependudukan, 2015, hlm.
1

3

sikap belajar yang benar dan

efektif, sehinggah sejumlah pengetahuan,

keterampilan dan keluhuran budi menjadi miliknya.”4
Siklun

Pribadi

mengatakan,

lingkungan

keluarga

sering

disebut

lingkungan pertama didalam pendidikan. Jika karena suatu hal anak terpaksa tidak
tinggal di lingkungan keluarga yang hidup bahagia, anak tersebut masa depannya
akan mengalami kesulitan-kesulitan, baik di sekolah, masyarkat maupun kelak
sebagai suami istri di dalam lingkungan kehidupan keluarga.5
Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama sangat penting
bentuk pola keperibadian anak, karena dalam keluarga anak pertama kali
berkenalan dengan nilai dan norma6. Memprogram sebuah keluarga, berarti
merencanakan pola hidup yang ada dalam keluarga, merencankan kelahiran dan
jumlah anak dalam sebuah keluarga yang sesuai dengan tingkat ekonomi yang
dimiliki, sehingga kehidupan dalam keluarga dapat bertambah baik, baik dalam
segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan bahkan baik dengan lingkungan.
Sebagaimana di kemukakan oleh Muhaimin, bahwa manusia dalam perjalanan
hidup dan kehidupannya, pada dasarnya mengemban amanah atau tugas-tugas,
kewajiban dan tanggung jawab yang di bebankan allah kepada manusia agar di
penuhi dan di jaga.7

4

Hasan Basri, keluarga sakinah, tinjauh psikologis dan agama, (jogyakarta: pustaka
belajar, 2014).
5
Siklun Pribadi, Menuju Keluarga Bijaksana, (Bandung: Yayasan Sekolah Istri
Bijaksana, 1981), hlm.313.
6
Nur ahid, pendidikan keluarga dalam perspektif islam, (yogyakarta: pustaka belajar,
2010), hlm.100.
7
Muhaimin, Pradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengafektifkan Pendidikan Agama
Islam Di Sekolah, (Bandung: Rosda Karya, 2008), hlm. 19.
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Program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pemerintah
untuk menjadikan sebuah keluarga bisa merencanakan kehidupan keluarganya ke
arah yang lebih baik, agar keluarga bisa menekan dari kemiskinan dan
kesengsaraan hidup, baik dari kemiskinan dan kesengsaraan harta benda,
kesehatan maupun pendidikan, dan bahkan mungkin dari kemiskinan dari
pengamalan ajaran agama. Sejalan dengan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah,
maka semenjak Tahun 2004, sebahagian kewenangan pelaksanaan program
keluarga berencana juga sudah dilimpahkan ke daerah-daerah, mulai para
gubernur, bupati dan wali kota diberikan wewenang untuk menentukan program
prioritas di daerah masing-masing. Bagi pemerintah kabupaten yang melihat
program keluarga berencana sebagai investasi telah menempatkan program ini
sebagai

program

prioritas,

diantaranya

ditandai

dengan

pembentukan

kelembagaan keluarga berencana.
Mantan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN), Sugiri Syarif, dalam sebuah harian media massa nasional menyatakan
bahwa laju pertubuhan penduduk di Indonesia sangat cepat dan terus meningkat.
Apabila tidak ada intervensi pemerintah dalam meningkatkan Program Keluarga
Berencana, ledakan penduduk niscaya tidak dapat dikendalikan lagi.Seluruh
masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwa kemampuan manusia
berproduksi tidak terbatas, tetapi kapasitas bumi dan seisinya untuk menghidupi
manusia baru semangkin menurun, oleh karena itu, mengendalikan reproduksi

5

menjadi keniscayaan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan eksistensi dan
peradaban manusia.8
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Kecamatan Mendahara Ulu Desa Sungai Beras pada Tahun 2016, data
umum kependudukan yang tersedia meliputi data jumlah kepala keluarga (KK),
data jumlah jiwa, dan data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, ras/suku,
kelompok umur, pendidikan dan mata pencarian. Adapun jumlah penduduk Desa
Sungai Breras sebanyak 3.834 jiwa. Penduduk Desa Sungai Beras terbagi dalam
6 Dusun dan 24 RT yang ada di desa Sungai Beras. Desa Sungai Beras adalah
desa yang jumlah penduduk terbanyak dari 7 desa dalam satu Kecamatan
Mendahara Ulu.
Berdasarkan observasi awal peneliti Di Desa Sungai Beras peneliti melihat
jumlah penduduk bertambah meningkat, peningkatan jumlah penduduk sebanyak
3.834 jiwa pada tahun 2016 pada Tahun 2017 berjumlah 3.945 jiwa dan Tahun
2018 jumlah penduduk 4.062 jiwa sampai dengan Tahun 2019 jumlah penduduk
4.178. Jumlah penduduk dari tahun 2016 sebanyak 3.834 jiwa di bandingkan pada
tahun 2019 sebanyak 4.178 jiwa dari data kependudukan tersebut jumlah
penduduk setiap tahunnya bertambah, menimbulkan pertanyaan bagi penulis
bahwa program unggulan Keluarga Berencana di desa sungai beras adalah di
fokuskan untuk pasangan usia subur sedangkan menurut hemat peneliti setiap
tahunya terjadi penambahan penduduk di desa sungai beras. Sedangkan dari data

8

272.

Ramdani Wahyu, Ilmu Sosial Dasar (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2017), Hlm. 271-

6

PUS pada tahun 2016 meningkat, namun pada tahun 2017-2019 mengalami
penurunan pada program KB. Hal ini di karenakan ada beberapa kendala yang
peneliti temui dilapangan.
Dari latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka penulis sangat
tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dan menjadikan sebuah skripsi
yang berjudul : Implikasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
87 Tahun 2014 Pada Program Keluarga Berencana Di Desa Sungai Beras
Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1) Bagaimana penerapan perogram Keluarga Berencana (KB) di Desa Sungai
Beras?
2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Keluarga
Berencana (KB) di Desa Sungai Beras?
3) Bagaimana solusi pemerintah desa Sungai Beras dalam mengatasi faktor
penghambat pada pelaksanaan Program keluarga berencana?
C. Batasan Masalah
Agar tidak terjadi peluasan pada pokok pembahasan dalam penulisan
skripsi maka penulis akan membatasi penelitian hanya pada hal-hal yang
berkaitan tentang Keluarga Berencana Di Desa Sungai Beras, adapun yang
menjadi batasan masalah pembahasan ini hanya mencakup tentang bagaimana

7

penerapan program KB dalam menekan laju pertumbuhan penduduk pada
Pasangan Usia Subur dikarenakan belum sesuai dengan Pasal 18, faktor
penghambat dan pendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Desa
Sungai Beras.
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan
untuk:
a. Ingin mengetahui bagaimana penerapan Program Keluarga Berencana
Di Desa Sungai Beras.
b. Ingin mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung
pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Desa Sungai Beras.
c. Ingin mengetahui bagaimana solusi pemerintah desa Sungai Beras
dalam mengatasi faktor penghambat pada pelaksanaan Program
keluarga berencana.
2. Manfaat penelitian
Penelitian ini merupakan salah satu upaya penulis dalam mengembangkan
dan mengimplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama ini, baik yang
berasal dari internal kampus pada khususnya dan eksternal kampus pada
umumnya.
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a. Manfaat akademik
Secara teoritis penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil yang berguna
bagi semua kalangan dan menjadi sebuah sumbangan pemikiran bagi
pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu pemerintahan khususnya.
b. Manfaat praktis
1) Sebagai Acuan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang
pentingnya Program Keluarga Berecana dalam meningkatkan Kesehatan
Ibu, dan Anak serta dalam pengendalian jumlah penduduk.
2) Input bagi para pengambil kebijakan di Provinsi Jambi pada priode
berikutnya agar menjalankan amanah konstitusi dalam menangani masalah
Program Keluarga Berencana.
E. Kerangka teori
1. Implikasi
Seringkali orang menggunakan istilah implikasi tampa benar-benar
memikirkan apa arti dan definisinya. Penggunaan implikasi memang masih jarang
digunakan dalam kalimat-kalimat percakapan sehari-hari. Penggunaan kata
implikasi biasanya umum digunakan dalam sebuah bahasa penelitian. Maka dari
itu masih sedikit kajian membahas tentang arti dari kata implikasi. Namun jika
mendenagar istilah implikasi, hal pertama yang terpikirkan pada umumnya adalah
sebuah akibat atau sesuatu hal yang memiliki dampak secara langsung.
Arti kata implikasi itu sendiri sesunguhnya memiliki cakupan yang sangat
luas dan beragam, sehinggah dapat digunakan dalam berbagai kalimat dalam
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cakupan bahasa yang berbeada-beda. Kata implikasi dapat dipergunakan dalam
berbagai keadaan maupun situasi yang mengharuskan seseorang untuk
berpendapat atau beragumen. Seperti halnya dalam bahasa penelitian maupun
matematiaka. Hingga saat ini, masih belum terdapat pembahasan secara lengkap
dan menyeluruh mengenai arti dan definisi kata implikasi. Menurut kamus besar
bahasa Indonesia (KBBI) arti kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan
terlibat. Sehinggah setiap kata imbuhan dari implikasi seperti berimplikasi atau
mengimplikasikan yaitu berati mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan
dengan suatu hal.
Kata implikasi mempunyai persamaan kata yang cukup beragam, di
antaranya adalah keterkaitan, keterlibatan, efek, sangkutan, asosiasi, akibat,
konotasi, maksud, siratan, dan sugesti. Persamaan kata implikasi tersebut biasanya
lebih umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Hal ini karena bahasa
ilmiah dan penelitian. Pengertian implikasi menurut ahli belum ada yang dapat
menjelaskannya secara jelas, hal ini dikarenakan cakupan arti implikasi yang luas.
Menurut para ahli, pengertian implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat
langsung dari hal penemuan suatu penelitian ilmiah. Pengetian lainnya dari
implikasi menurut para ahli adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas
suatu penelitian.
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia KBBI makna kata implikasi
adalah keterlibatan atau terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari
implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa
jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal.
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Menurut Islamy implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan
dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah
akibat-akibat

dan

konsekuensi-konsekuensi

yang

ditimbulkan

dengan

dilaksanakannya kebijakan dan kegiatan tertentu.
Menurut Winarto setidaknya ada 5 dimensi yang harus dibahas dalam
memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut
meliputi: pertama, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan
implikasi kebijakan pada orang yang terlibat. Kedua, kebijkan mungkin
mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok kelompok diluar
sasaran atau tujuan kebijakan. Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai
implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. Keempat,
evaluasi juga menyangut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan
untuk membiayai program-program kebijakan publik. Kelima, biaya-biaya tidak
langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat
akibat adanya kebijakan publik.
2.

Kebijakan Pemerintah Terhadap (KB)
Keluarga berencana atau di singkat KB merupakan program keluarga

berencana yang ada di hampir setiap negara berkembang, termasuk negara
Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengontrol jumlah penduduk dengan
mengurangi jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan usia 15-49 tahun,
kemudian disebut dengan angka kelahiran total atau total fertilityrate (TFR).
Keluarga yang mengikuti program keluarga KB diharapkan dapat meningkatkan
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kesejahteraan dan kualitas kehidupan merka. Perkembangan program keluarga
berencana (KB) di Indonesia mengalami sesuatu metamorphosis dimana ada
priode BKKBN yang kemudian berkembang menjadi Kementrian Negara
Kependudukan dan Badan koordiansi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),
dimulai pada tahun 1967, dengan tujuan mengatur masalah kependudukan
(demografi), melalui falsafah Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahterah
(NKKBS).9
Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang
menggantikan Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dapat di jadikan sebagai
grand design dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Kelahiran UU ini
disesuikan dengan perubahan sistem pemerintahan didalam negeri dari pemerintah
sentralistik kedesentralisasi. Konsekuensinya, adalah arah pembangunan dapat
beriorentasi pada pembangunan berwawasan kependudukan yang menekankan
pada kualitas SDM dalam pembangunan daerah berbasis kompetensi. Tujuan
program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB), selain meningkatkan
derajat kesejahteraan ibu dan anak, juga menekan laju pertumbuhan penduduk.
Laju pertubuhan penduduk akan menjadi masalah yang besar jika tidak ditangani
secara serius, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tampa disertai
pertambahan produksi akan menjadi beban yang berat bagi pemerintah daerah.

9

Niniek Lely Pratiwi dan Heri Basuki, Health Seeking Behavior dan Aksesibilitas
Pelayanan Keluarga Berencana di Indonesia (Jurnal: Naskah Layak Terbit 29 Januari 2014).
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Meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan KB memang diperlukan mengingat
bahwa mutu pendidikan anggato masyarakat mangkin bertambah.10
3. Pasangan Usia Subur
Pasangan usia subur (PUS) yaitu berkisar antara 15-49 tahun dimana
pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih
organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Pada saat ini pasangan usia
subur harus dapat menjaga dan memanfaatkan kesehatan reproduksinya yaitu
menekan angka kelahiran dengan metode keluarga berencana, sehingga jumlah
dan interval kehamilan dapat diperhitungkan untuk meningkatkan kualitas
reproduksi dan kualitas generasi yang akan datang. 11
Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, PUS sangat mudah dalam
memperoleh keturunan, dikarenakan keadaan kedua pasangan tersebut normal.
Hal ini yang menjadi masalah bagi PUS yaitu perlunya pengaturan fertilitas
(kesuburan), perawatan kehamilan dan persalinan aman. dalam penyelesaian
masalah tersebut dilakukan Tindakan dari tenaga keksehatan dalam penyampaian
alat kontrasepsi rasional untuk menekan angka kelahiran dan mengatur kesuburan
dari pasangan tersebut. Maka dari itu, petugas Kesehatan harus memberikan
penyuluhan yang benar dan dimengerti oleh masyarakat luas.12

10

Ibid,. Hal. 54.
Suryani, hubungan supan natrium frekuensi dan durasi aktifitas fisik terhadap tekanan
darah lansia di panti social tresna werdha budi sejahtera dan bina laras budi luhur kota banjar baru
Kalimantan selatan., gizi Indonesia 2016
12
Suryani , hubungan supan natrium frekuensi dan durasi aktifitas fisik terhadap tekanan
darah lansia di panti social tresna werdha budi sejahtera dan bina laras budi luhur kota banjar baru
Kalimantan selatan., gizi Indonesia 2016
11
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4. Keluarga Berencana
Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran dan
serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran,
pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk
mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Keluarga Berencana menurut
UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian peran serta
masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pegaturan kelahiran,
pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia
dan sejahtera.13
Keluarga berencana merupakan usaha suami-istri untuk mengukur jumlah
dan jarak anak yang diinginkan. Usaha yang dimaksud termasuk kontrasepsi atau
pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga. 14Keluarga sebagai unit terkecil
kehidupan bangsa diharapkan menerima norma keluarga kecil bahagia dan
sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada “catur warga” atau zero population
growth (pertumbuhan seimbang). Gerakan keluarga berencana nasional indonesia
telah berumur panjang (sejak 1970) dan masyarkat dunia menganggap Indonesia
telah berumur panjang ( sejak angka kelahiran dengan bermakna. Masyarakat

13

Sugeng Jitowiyono dan Masniah Abdul Rouf, Keluarga Berencana Dalam Perspektif
Bidan, (yogyakarta; PT Pustaka Baru, 2019) Hlm 15
14
Th. Endang Purwoastiti dan Elisabeth Siwi Walyani, panduan materi kesehatan
reproduksi dan keluarga berencan, (PustakaBaru Press, 2015) Hlm 184
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dapat menerima hampir semua metode medis teknis keluarga berencana yang
dicanangkan oleh pemerintah.15
Pemerintah meluncurkan gagasan baru, yaitu keluarga berencana mandiri
artinya masyarkat memilih metode KB dengan biaya sendiri melalui KB lingkaran
biru dan KB lingkaran emas dan mengarahkan pada pelayanan metode kontrasepsi
efektif (MKE) yang meliputi akdr, suntikan KB, susuk KB, dan kontap.
Perencanaan keluarga merujuk kepada penggunaan metode-metode
kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama di antara mereka,
peningkatan partisipasi pria dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
dan kesehatan16. Untuk mengatur kesuburan mereka dengan tujuan untuk
menghindari kesulitan kesehatan, kemesyarakatan, dan ekonomi, dan untuk
memungkinkan mereka memikul tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan
masyarakat. Dari beberapa ungkapan yang telah dikemukakan di atas, jelaslah
bahwa keluarga berencana adalah suatu kegiatan perecanaan kehidupan keluarga,
agar kehidupan keluarga agar menjadi lebih baik. Keluarga berencana juga berarti
suatu tindakan perencanaan pasangan suami istri untuk mendapatkan kelahiran
yang diinginkan, mengatur interval kelahiran dan menentukan jumlah anak sesui
dengan kemampuannya serta sesui denagan situasi masyarkat dan negara.

15

Ida Ayu Chandranita Manuaba dan Ida Bagus Gde Fajar Manuaba DKK, ilmu kebidan
penyakit kandungan dan kb, (Jakarta; Buku kedokteran EGC 2013), Hlm. 591
16
Badan koordinasi keluarga berencana, partisipasi pria dalam KB dan kesehatan
reproduksi, (jakarta: TP, 2006), hlm.2
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5. Tujuan dan sasaran keluarga berencana
Usaha penuruanan tingkat pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui
pengendalian tingkat kelahiran dan penurunan tingkat kematian, terutama
kematian bayi dan anak. Upaya pengendalian kelahiran dilaksanakan melalui
program keluarga berencana (KB). Sebagaimana telah diketahui oleh masyarakat
luas, bahwa keluarga berencana bertujuan mengatur kelahiran anak dan
meningkatkan kesejahteraan ibu. Di samping itu, kelurga berencana juga
berkaitan secara langsung dengan peningkatan pendapatan bruto nasional sebagai
salah satu tolak ukur meningkatkan kemakmuran suatu bnagsa 17.
Sri Murtiningsi Adieotomo menjelaskan, keberhasilan Program Keluarga
Berencana sangat tergantung pada sejauh mana masyarakat memikul tanggung
jawab untuk mengurus program pembatasan kelahiran mereka sendiri, dan
mendukung serta mendorong diterimanya program norma keluarga kecil
sejahtera.18Agar pembangunan manusia Indonesia berhasil dan agar keluarga
bangsa indonesai yang kecil, bahagia, sejahtera dapat terwujud, maka
pertumbuhan penduduk harus di kendalikan.
Program Keluarga Berencana bertujuan untuk membangun keluarga-keluarga
indonesia menjadi keluarga yang berkualitas, yaitu yang mempunyai ciri antara
lain sejahtera, maju, mandiri, jumlah anak ideal, berwawasan, bertanggung jawab,
harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa19. Di samping itu,
17

Badan koordinasi keluarga berencana, keluarga berencana program nasional, (Jakarta:
TP, 2006), hlm.2
18
Sri Murtiningsi Adioetomo, et-al, 100 tahun demografi universitas indonesia, mengubah
nasib menjadi harapan, (Jakarta: lembaga demografi universitas indonesia, 2010), hlm.135
19
Badan koordinasi keluarga berencana, keluarga berencana program nasional, (Jakarta:
TP, 2006), hlm.
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pelaksanaan program keluarga berencana juga diarahkan untuk menurunkan
tingkat kelahiran atas dasar kesadaran dan tanggung jawab seluruh masyarakat
dengan cara memilih metode kontrasepsi secara sukarela. Dengan demikian
program keluarga berencana akan merupakan cermin dari upaya menurunkan
tingkat kelahiran dan sekaligus membangun keluarga sejahtera.
Langkah-langkah pelaksanaan program keluarga berencana diawali dengan
pendekatan klinik selama repelita I. Dalam hal ini semua pelayanan keluarga
berencana pada saat itu dilakukan melalui klinik. Sejalan semangkin diterimanya
program keluarga berencana di kalangan masyarakat luas maka dilaksakan
pendekatan repelita III. Dalam hal ini klinik masih berfungsi sebagai pusat
pelayanan dan rujukan tetapi beberapa macam pelayanan keluarga berencana
lainnya dilakukan lewat masyrakat, misalnya pemberian penerangan dan motivasi
serta pelayanan ulang kontrasepsi pil dan kondom.
Kebijakan keluarga berencana secara nasional didasarkan pada UndangUndang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga sejahtera. Melalui peraturan pemerintah nomor 21 dan 27
tahun 1994 yang mengamanatkan terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan
kemandirian dan ketahanan keluarga. Berdasarkan kebijakan tersebut maka
lahirlah visi program keluarga berencana nasional adalah mewujudkan “seluruh
keluarga ikut KB, dan misi program keluarga berencana nasional adalah keluarga
kecil dan sejahtera”20.

20

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Kesehatan Reproduksi, (Jakarta:
Direktorat Advokasi Dan KIE, BKKBN, 2007). Hlm. 1
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Dengan mengikuti Program Keluarga Berencana ini diharapkan pesertanya
bisa merencanakan kehidupan ekonomi keluarga yang lebih baik dari sebelumnya,
apabila baik kehidupan ekonomi, maka secara langsung juga akan berdampak
pada sendi-sendi kehidupan lain, seperti kesehatan dan merencanakan investasi
pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Oleh karena itu, program keluarga
berencana harus di pertahankan dan dimantaapkan apabila bangsa dan negara ini
ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, serta makmur
dalam keadilan21.
Dari urain di atas, secara sistematis dapat dikemukakan, bahwa tujuan
Keluarga Berencana itu di antaranya sebagai berikut:
a. Tujuan demografi, yaitu mencegah terjadinya ledakan penduduk dengan
menekan laju pertumbuhan penduduk, dan hal ini tentunya akan diikuti
dengan menurunnya angka kelahiran.
b. Mengobati kemandulan atau infertilitas bagi pasangan yang telah menikah
lebih dari satu tahun tetapi belum juga mempunyai keturunan.
c. Married conseling atau nasehat perkawinan bagi remaja atau pasangan yang
akan menikah.
d. Tujuan akhir KB adalah tercapainya NKKBS (norma keluarga kecil bahagia
dan sejahtera) dan membentuk keluarga yang berkualitas,
Program keluarga berencana (KB) mempunyai banyak keuntungan. Salah
satunya adalah dengan mengkomsumsi pil kontrosepsi dapat mencegah terjadinya
kanker uterus dan ovarium. Bahkan dengan perencanaan kehamilan yang aman,
21

Sugiri Syarief, Kedudukan Dan Peran Pendidikan Kependudukan Dalam Mendukung
Program KB Nasional, (Jakarta: Diterbitkan Oleh Direktorat Advokasi Dan KIE, BKKBN, 2007).
hlm. 60.
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sehat dan yang diinginkan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya
menurunkan angka kematian maternal. Siswanto menambahkan, bahwa
pergeseran pradigma dari program KB yang semula hanya berorientasi pada aspek
demokrafis (pertumbuhan penduduk) menuju KB untuk meningkatkan kesehatan
hak-hak reproduksi pasangan suami istri22. Ini berarti bahwa program tersebut
dapan memberiakan keuntungan ekonomi dan kesehatan.
Perogram Keluarga Berencana menentukan kualitas keluarga, karena
Program Keluarga Berencana ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan
serta meningkatkan status kesehatan ibu terutama dalam mencegah kehamilan
yang tak diinginkan, menjaragkan jarak kelahiran mengurangi resiko kematia
bayi. Angka kematian anak balita di indonesia termasuk kategori menengah tinggi
(46 per 1000 kelahiran hidup), angka kematian balita pada umumnya terjadi
karena penyakit seperti diare dan ISPA.23Selain memberi keuntungan ekonomi
pada pasangan suami istri, keluarga dan masyarakat, keluarga berencana juga
membantu kalangan remaja mengambil suatu keputusan untuk memilih kehidupan
yang lebih baik dengan merencanakan proses reproduksi.
Misi Program Keluarga Berencana adalah membangun dan melestarikan
kembali pondasi yang kokoh bagi pelaksanaan program KB nasional yang kuat di
masa mendatang, sehingga visi untuk “mewujudkan keluarga berkualitas dapat
tercapai” perencanaan visi ini menunjukkan keseriusan program Keluarga
Berencana untuk menghantar keluarga Indonesia yang berkualitas.

22

Siswanto Agus Wilopo, Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi, (Jogjakarta:
Pustaka Pelajar, 2010), hlm.26.
23
BKKBN Bekerjasama Dengan DEPAG RI, Membangun Keluarga Sehat Dan Sakinah,
(Jakarta: Mitra Abadi, 2008), hlm. 84.
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Adapun yang menjadi sasaran gerakan KB adalah:
a. Sasaran langsung
Pasangan usia subur (PUS) yaitu pasangan suami istri dengan istri berusia
antara 15-49 tahun. PUS dijadikan sasaran langsung kerena kelompok ini adalah
pasangan yang aktif melakukan hubungan seksual dan setiap kegiatan seksual
tersebut memiliki peluang terjadinya kehamilan. PUS di harapkan menjadi peserta
KB secara bertahap yang aktif dan lestari sehingga memberi efek langsung
penurunan fertilisasi.
b. Sasaran tidak langsung
Sasaran tidak langsun program KB adalah kelompok remaja usia 15-19
tahun. Kelompok ini dijadikan sasaran tidak langsung karena bukan merupakan
target untuk menggunakan alat kontrasepsi secara langsung. Walaupun begitu,
kelompok ini tetap dijadikan sasaran karena kelompok ini berisiko untuk
melakukan hubungan seksual akibat telah berfungsinya alat-alat reproduksinya.
Perogram KB melibatkan kelompok ini sebagai upaya promotif da preventif untuk
mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan termasuk kejadian aborsi.
6. Program Keluarga Berencana Nasional
Melalui Keppres Nomor 33 Tahun 1972 di lakukan penyempurnaan
struktur organisasi, tugas pokok, dan tata kerja badan koordinasi Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN). Dengan Keppres Nomor 38 Tahun 1978,
organisasi dan struktur badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) di sempurnakan kembali dan fungsinya diperluas. BKKBN tidak
hanya menangani masalah KB tetapi juga kegiatan-kegiatan lain, yaitu
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kependudukan yang mendukung KB. Selanjutnya, dilakukan lagi penyempurnaan
organisasi badan koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan
Keppres Nomor 64 Tahun 1983 dengan tugas pokok menyiapkan kebijaksanaan
umum dan mengkoordinasikan penyelenggaraan program secara menyeluruh dan
terpadu.24
Pengendalian

penduduk

adalah

kegiatan

membatasi

pertumbuhan

penduduk, umumnya dengan mengurangi jumlah kelahiran. Dokumen dari yunani
kuno telah membuktikan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk sejak
zaman dahulu. Salah satu contoh pengendalian penduduk yang dipaksakan terjadi
di Tiongkok yang terkenal dengan kebijakannya “satu anak cukup”. Kebijakan ini
diduga banyak menyebabkan aksi pembunuhan bayi, pengguguran kandungan
yang dipaksakan, serta sterilisasi wajib. Indonesia juga menerapkan pengendalian
penduduk, yang dikenal dengan program Keluarga Berencana (KB), meskipun
program ini cendrung bersifat persuasif dibandingkan dipaksakan. Program ini
dinila berhasil menekan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia. 25
Untuk mencegah terjadinya kehamilan itu dapat bersifat sementara dan
dapat juga bersifat permanen. Program Keluarga Berencana harus dilihat sebagai
investasi bagi daerah, karena program keluarga berencana harus tetap dilanjutkan
untuk mengendalikan tingkat kelahiran penduduk di Indonesia.
Berdasarkan surat edaran mentri dalam negara nomor 411.4/1940/Sj
tanggal 1 agustus 2005 tentang Intensifikasi Pengelolaan Program Keluarga

24

Sugeng Jitowiyono dan Masniah Abdul Rouf, Keluarga Berencana Dalam Perspektif
Bidan, (yogyakarta; PT Pustaka Baru, 2019), Hlm. 20.
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Ramdani Wahyu, ilmu sosial dasar, (Bandung: Pustaka Setian, 2017), hlm. 264.
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Berencana

yang

ditujukan

kepada

Gubernur,

ketua

DPRD

provinsi,

bupati/walikota dan ketua DPRD kebupaten/kota, yang memuat hal-hal sebagai
berikut :
1. Memberikan dukungan terhadap program keluarga berencana sebagai
prorgam-program prioritas dalam pembangunan di daerah.
2. Mempertimbangkan secara profesional sesui kebutuhan masing-masing
daerah terhadap adanya satuan perangakat daerah pengelola program KB,
serta mengfungsikan secara maksimal pegawai eks BKKBN kabupaten/kota
termasuk PPLKB/PLKB sesui dengan kompentensinya dan pengalaman kerja
mereka masing masing.
3. Memberikan perhatian utama (prioritas) pada keluarga miskin dan rentan
yang memiliki angka kelahiran tinggi.
4. Memberikan dukungan anggaran program Keluarga Berencana yang
memadai pada APBD.
5. Mengkooordinasikan pelaksanaannya di kabupaten/kota di provinsi masingmasing26.
Titik berat Program Keluarga Berencana dari dulu sampai sekarang adalah
menggarap calon pasangan suami-istri, dan suami-istri agar bersedia untuk
mengatur waktu, jumlah, dan jarak kehamilan dalam sebuah keluarga. Oleh
karena itu, pendidikan dan penyuluhan Program Keluarga Berencana adalah
pendewasaan usia kawin, pengaturan jarak kehamilan dan perencanaan hamil
pertama dan hamil terakhir bagi istri.

26

Ibid, hlm. 25
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Menurut sugiri syarief, titik sentrak Keluarga Berencana adalah
pengaturan dan pencegahan kehamilan ditinjau dari kepentingan ibu, anak-anak,
suami dan keluarga serta masyarakat yang lebih luas. 27 Karena, apabila sudah
terjadi kehamilan bagi seorang istri, berarti sudah memasuki ranah kesehatan agar
kandungan selalu sehat dan normal, dan wanita hamil harus diberikan gizi,
imunisasi, dan pemeriksaan secara teratur agar ibu selalu sehat dan normal.
Begitu pentingnya Keluarga Berencana ini sehingga penyelenggaraannya
langsung menjadi tanggung jawab Presiden, sedangkan pelaksaannya sehari-hari
diserahkankepada mentri negara kesajahteraan rakyat. Di samping itu, pada
tingkat nasional juga di bentuk dewan pembimbing Keluarga Berencana Nasional
yang diketua oleh seorang mentri dan anggotanya terdiri dari pejabat tinggi negara
lainnya. ketua BKKBN dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
langsung kepada Presiden, dan sehari-hari bertanggung jawab kepada mentri
koordinasi kesejahteraan rakyat (menko kesra).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2014 Tentang Perkembanga Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Keluarga Berencana dan Sistem Informasi keluarga pada pasal 18 kebijakan
Keluarga Berencana, di antaranya adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan keluarga berencana bertujuan untuk:
1) Mengatur kehamilan yang diinginkan
2) Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan
anak.

27

Sugiri Syarief, Op. Cit, hlm.59
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3) Meningkat akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan
pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
4) Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga
Berencana
5) Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk meningkatkan
jarak kehamilan.
7. Program Keluarga Berencana dalam Islam
Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk berKB, atau
mencegah kehmilan ditengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan
usaha yang serius untuk menjadikan az-‘azl sebagai amalan yang meluas dan
tindakan yang populer ditengah-tengah masyarakat.
Sebagai sahabat rasullah SAW yang melakukannya juga tidak lebih
hanya pada kondisi darurat, dan ketika diperlukan oleh keadaan pribadi mereka.
Oleh karena itu, nabi Muhammad SAW tidak menyuruh dan tidak melarang az„azl. Pada masa kini, umat manusia banyak menciptakan alat dan menciptakan
berbagai macam cara untuk menghentikan kehamilan. 28
Dalam Al-Qur‟an dan Hadist, yang merupakan sumber pokok hukum
Islam dan yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam tidak ada nash yang
sohih yang melarang ataupun yang memerintahkan ber KB secara eksplisit.
Karena itu hukum ber KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam yang
menyatakan :

28

Thariq At-Thawari, KB cara Islam (Solo: PT. Aqwa Media Profertika, 2007), 123.
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“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang
menunjukkan keharamannya”.29
Selain berpegangan dengan kaidah hukum Islam tersebut, pada dasarnya
Islam memperbolehkan umatnya ber KB. Jika mengetahui dan memahami benar
maksud dan hikmah Islam dibalik pemberian keinginan atas pelaksaan hubungan
terputus pada berbagai kondisi darurat adalah karena terinspirasi dari pemahaman
yang sempurna bahwa seorang anak menjadi tanggung jawab yang besar, dan
wajib dipelihara yang sempurna dan kepedulian yang tinggi, atau karena alasan
bahwa kelahiran seorang anak akan membahayakan sang ibu bahkan mengancam
nyawa sang ibu.
Maka pencegahan kehamilan karena keterpaksaan seperti tidak bisa
melahirkan secara alami sehingga melalui proses operasi untuk mengeluarkan
bayinya, maka pencegahan kehamilan boleh dilakukan. Adapun dengan
pengunaan alat seperti pil dan serupa dengannya, untuk menunda kehamilan
dimasa tertentu demi kemaslahatan istri karena kondisi fisik sang istri yang sangat
lemah sehingga tidak kuat untuk hamil secara berturut-turut karena itu bisa
membahayakan sang istri, maka hal yang seperti itu diperbolehkan. Dalam kondisi
atau masa tertentu penundaan harus dilakukan sampai kondisi ibu benar-benar
dalam keadaan yang memungkinkan untuk hamil lagi.
Bukti pembolehan ini dinyatan oleh Iman Al- Ramli yang mengutoip
perkataan Imam Al-Zarkasyi setelah ia berbicara mengenai aborsi dengan
menggunakan obat-obatan, larangan ini semua berhubungan dengan penggunaan

29

Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah ... 55-56.
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obat setelah air mani ditumpahkan, sedangkan menggunakan sesuatu untuk
mencegah kehamilan sebelum terjadinya penumpahan sperma ketika sedang
melakukan hubungan seksual itu boleh-boleh saja.30
Apabila seoang muslim melakukan KB dengan motivasi yang hanya
bersifat pribadi misalnya ber KB untuk menjarangkan kehamilan atau kelahiran
atau untuk menjaga kesehatan sang ibu, hukumnya boleh saja. Tetapi melakukan
KB disamping memiliki motivasi yang bersifat pribadi seperti kolektif dan
nasional seperti untuk kesejahteraan masyarakat dan negara, maka hukumnya bisa
sunnah tergantung keadaannya juga.
8. Tinjuan Pustaka
Penelitian ataupun studi yang menyangkut kajian mengenai Implikasi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Pada Program
Keluarga Berencana Di Desa Sungai Beras, telah ditemui di sejumlah buku
maupun penelitian yang meliputi berbagai sisi antaranya:
1.

Skripsi oleh Fitri yang berjudul “Efektifitas Program Keluarga Berencana
Dalam Menekan Laju Pertubuhan Penduduk Di Kota Makassar” yang mana
skripnya membahas tentang Efektivitas Keluarga Berencana penelitian ini
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, suber data
dalam penelitian ini adalah data primer yang di dapatkan dari wawancara
dengar informal

serta observasi yang di lakukan dilapangan, dan data

skunder yang di proleh dari instansi terkait seperti dinas pengendalian
penduduk dan KB dan badan pusat statistik.
30

Thariq At-Thawari KB cara Islam ... 123

Teknik analisis data
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menggunakana analisis data deskriptif kualitatif dengan pengujian keabsahan
data menggunakan teknik triangulasi.31
2.

Skripsi oleh Arif Faturrahman yang berjudul “Konsep Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tentang Keluarga Berencana
(KB) Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif” yang membahas
tentang konsep Keluarga Berencana yang baru yang ada dalam BKKBN
berkenaan dengan metode dan cara ber- KB untuk masyarakat dilihat dari
hukum islam dan positif mengingat kuantitas penduduk yang semangkin
banyak dan tidak di barengi dengan peningkatan kualitas penduduk.
Sehinggah kesejahteraan dan kehidupan yang baik dapat dirasakan oleh
seluruh masyarakat Indonesia.32

3.

Skripsi Ahman Husnan “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembinaan
Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma Melalui Program Keluarga
Berencana (KB) Yang Berada Di Desa Bangilan Kecamatan Bangilan
Kabupaten Tubun” penelitian ini membahas tentang bagaimana proses
pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah ysng berdasarkan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi
Hukum Islam (KHI), yang pada akhirnya proses ini akan menghailkan produk
yang berkualitas. Kalau memang yang diharapkan tenggang waktu kelahiran

31

Skripsi oleh Fitri yang berjudul “Efektifitas Program Keluarga Berencana Dalam
Menekan Laju Pertubuhan Penduduk Di Kota Makassar” Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2018).
32
Skripsi oleh Arif Faturrahman yang berjudul “Konsep Badan Kependudukan Dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tentang Keluarga Berencana (KB) Ditinjau Dari Hukum
Islam Dan Hukum Positif”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, (2011).
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anak, mengurangi beban perekonomian keluarga dan seterusnya, semuany
harus berhasil sesuai harapan dan proses yang diharapkan.33
Berbeda dengan skripsi yang akan penulis teliti disini akan fokus dan
mengacu kepada Implikasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87
Tahun 2014 Pada Program Keluarga Berencana Di Desa Sungai Beras. bagaimana
penerapan Program Keluarga Berencana dan apa saja faktor penghambat dan
pendukung pelaksanaan Keluarga Berencana di desa Sungai Beras, penulis
berharap untuk meneliti hal tersebut supaya bisa menambah wawasan keilmuan
bagi masyarakat umum dan khususnya bagi penulis sendiri.

33

Skripsi Ahman Husnan “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembinaan Keluarga
Sakinah Mawaddah Warahma Melalui Program Keluarga Berencana (KB) Yang Berada Di Desa
Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tubun”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel
Surabaya, (2010).

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Sesuai dengan judul penelitian diatas, Implikasi Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Pada Program Keluarga Berencana
(KB) di desa Sungai Beras. Maka berdasarkan pokok kajian yang harus ditemui
sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, maka
pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriftif.
Dalam penelitian ini penulis berusaha mendiskripsikan mengenai
Implikasi Peraturan Pemeringtah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Pada
Program Keluarga Berencana (KB) di desa Sungai Beras. Dalam penelitian
kualitatif ini peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data
berdasarkan fakta-fakta yang peneliti temukan dilapangan. Dengan digunakan
metode kualitatif ini maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam,
kredible, dan bermakna sehinggah tujuan penelitian dapat tercapai.
B. Jenis dan Sumber Data
1. Data primer
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang
diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari loaksi objek penelitian,
atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Data primer
tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya.
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2. Data sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara
tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara
mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentik, karena sudah
diproleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.34
C. Tempat Dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat penelitian dilakukan didesa sungai beras kecamatan mendahara ulu
kabupaten tanjung jabung dengan pertimbangan bahwa tempat atau lokasi tersebut
dapat memproleh data yang di perlukan untuk menyusun serta menyelesaikan
skripsi ini.
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2020-September 2020
D. Teknik Pengumpulan Data
Ada beberapa metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam
penelitian ini, antara lain:
1. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan
langsung, dengan menggunakan alat indera pendengaran dan penglihatan terhadap
fenomena sosial dan gejala-gejala yang terjadi. Observasi yang diarahkan pada
kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan
mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam suatu fenomena. Dengan

34

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Syariah Press, 2012).

melakukan observasi penelitian lebih mampu memahami konteks data dalam
keseluruhan situasi sosial.
2. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara yang mengajukan pertanyaan dan
narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.35 Instrumen ini
digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat
ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen. Oleh peneliti secara
langsung dari informan yang bermanfaat untuk menjawab persoalan penelitian di
atas. Informan dalam penelitian ini ialah orang yang mengetahi dengan pasti
persoalan yang terjadi.36
Adapun beberapa yang menjadi sasaran narasumber bagi penelitian ini
adalah:
1. Kepala Koordinator Keluarga Berencana
2. Bidan Yang Ada Di Sungai Beras
3. Aparat Desa Sungai Beras Dan masyarakat
4. Dokumen dan Arsip
Pada penelitian ini juga melakukan talaah pustaka, dimana peneliti
mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode
dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber
non-manusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang
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Lexy J. Moleong, metode penelitian kualitatif, (bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2017),

Hlm 186.
36

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Syariah Press, 2012).

lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai hal yang
berkaitan dengan fokus penelitia yang merupakan salah sumber data yang paling
penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis,
gambar/fhoto, atau film audio-visual. Data statistik laporan penelitian sebelumnya
maupun tulisan-tulisan ilmiah.
E. Teknis Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, catatan lapangan, dan bahanbahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain37
Kegiatannya meliputi mulai dari penyusunan data, menjelaskan dan
menginterprestasikan data. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola,
tema atau kategori. Penjelasan data berarti memberikan makna kepada analisi,
menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antar berbagai konsep.
Interprestasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti. Selanjutnya
dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Secara garis besar cara
yang digunakan dalam menganalisis data-data penelitian ini adalah :
1. Analisis domain
Analisis ini biasanya dilakukan dengan memperoleh gambaran/pengertian
yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di skiripsi
/pokok permasalahan yang diteliti. Analisis domain dalam penelitian ini

37

Hlm. 137

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan RNB, (Bandung, Alfabeta, 2013),

digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan masalah
bagaimana penerapan program Keluarga Berencana.
2. Analisis Taksonomi
Analisis ini adalah analisis yang lebih rinci dan mendalam, fokus
penelitian terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya
mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena fokus yang diambil yang menjadi
sasaran semula dalam penelitian. Jadi, Analisis taksonomi ini di gunakan dalam
menganalisis lebih mendalam yang dibatasi oleh analisis domain.
3. Analisis Komponensial
Analisis ini baru digunakan setelah penelitian mempunyai cukup banyak
fakta atau informasi dari hasil wawancara dan observasi yang melacak kontraskontras tersebut oleh peneliti dianalisis atau dicarikan dimensi yang
mewadahinya.38
Analisis komponensial ini digunakan setelah adanya analisis domain dan
analisis Taksonomi yang merupakan jawaban paling domain, yakni alternatif
terakhir yang dijadikan sandaran untuk menjawab permasalahan-permasalahan
mengenai Program Keluarga Berencana di Desa Sungai Beras.
F. Sistematis Penulisan
Agar Penulis skripsi ini tidak keluar dari pembahasan, maka penulis
membuat sistematis penulis yang akan menjadi panduan dalam penulisan skripsi
ini dan menjadi ringkasan dari pembahasan-pembahasan yang ada dalam setiap
bab nya seperti berikit:
38

Hlm. 47.

Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar dan Aflikasinya, (Malang; YA3,1990),

1.

BAB I : PENDAHULUAN
Memuat mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.
2.

BAB II: PENGERTIAN SINGKAT PROGRAM KB
Merupankan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang

didalamnya tentang, pendekatan penelitian, setting dan subjek penelitian, jenis
dan sumber data, teknis analisis data, dan serta sistematis penulisan.
3.

BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI
Merupakan bab yang membuat gambaran umum lokasi penelitian.

4.

BAB IV: PEMBAHASAN PADA PROGRAM KB
Merupakan bab atau pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah

yang ada di dalam penelitian ini, terutama Tentang Implikasi Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Pada Program Keluarga
Berencana Di Desa Sungai Beras.
5.

BAB V: PENUTUP
Dalam bab ini akan memuat mengenai kesimpulan yang merupakan

jawaban dari pokok permaslahan yang diangkat dalam skripsi ini serta ditutup
dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
untuk memajukan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu pemerintahang
terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar Pustaka,
Lampiran, Curiculum vitae,

G. Jadwal Penelitian
Untuk mempermudah langkah-langkah dalam penelitian ini maka
penulis menyusun jadwal sebagai berikut:
Tabel 2.I Jadwal Penelitian
Tahun 2019-2020

4

X x

x

X

3

4 4 3 4

3

X

Judul
2.

Pembuatan
Proposal

3.

Penunjukan

X

Dosen
Pembimbing
4.

Keluar Jadwal

X

Seminar
5.

Ujian Seminar

X X

Proposal
6.

Pengesahan

X

Judul
7.

Surat Izin

X

Desember

3

November
April

Pengajuan

2

Maret

1.

1

Juni

9

Januari

Februari

No. Kegiatan

4

Riset
8.

Pengumpulan

X X

X

X X

X

Data
9.

Pengelolaan
dan Analisis
Data

10.

Bimbingan dan

x

x

perbaikan
Skripsi
11.

Agenda

dan

x

Ujian Skripsi
12.

Perbaikan
Penjilidan

dan

x

X

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Desa Sungai Beras
Secara administratif Desa Sungai Beras termasuk dalam wilayah
Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi.
Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan ± 20 Km, dapat ditempuh lewat perjalanan
darat dan sungai. Jika melalui jalan darat lebih kurang 60 menit perjalanan
dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Namun, jika
menggunakan transportasi sungai waktu tempuhnya lebih cepat 20 menit. Jarak
ke Ibukota Kab. ± 75 Km ditempuh dengan waktu lebih kurang 2 Jam dan ± 94
Km dari ibukota propinsi yang ditempuh lebih kurang 2 jam 30 menit perjalanan
darat dengan kendaraan roda dua dan roda empat.39
Gambar 3.1 Lokasi Peta Desa Sungai Beras dalam Lanskap Alam.
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“Profile Desa Peduli Gambut,” http://brg.go.id/wp-content/uploads/2019/03/FinalProfil-Desa-Sungai-Beras.pdf, Akses 15 Agustus 2020.
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Desa ini berlokasi di sepanjang Sungai Mendahara. Jika dilihat dari udara atau
peta, posisi Sungai Mendahara ini keberadaannya persis membelah desaini.
Wilayah Desa Sungai Beras terbagi ke dalam enam dusun, yaitu :
1. Dusun Karya Bakti yang terdiri dari RT 01 Kampung Baru, RT 002
Alamsyah, RT 003 Parit Alamsyah, RT 004 SungaiBuluh.
2. Dusun Sungai Beras II yang terdiri dari RT 005 Sungai Budaya, RT
006 Parit Senang, RT 017 SungaiNibung.
3. Dusun Sungai Beras I terdiri dari RT 007 Pagar Indah, RT 008 Teluk
Pagar, RT 009 Parit Lapis Teluk Pagar, RT 018 Parit Selamat
(Muhibah).
4. Dusun Gudang Indah terdiri dari RT 010 Parit Gudang, RT 019
SungaiPapan.
5. Dusun Sungai Beringin terdiri dari 011 Sungai Beringin, RT 012
Sungai Apok, RT 020 Parit Jawa Timur, RT 021 Parit Lapis Jawa
Timur, RT 022 Sungai Gudang, RT 023 Parit SinarSulawesi.
6. Dusun Setia Budi terdiri dari RT 013 Kanal Lapis Buta-Buta, RT 014
Parit Harapan Indah, RT 015 Parit Antara, RT 016 TelukPerancis.
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Gambar 3.2 Peta Indeks Kecamatan Mendahara Ulu yang
menggambarkan posisi Desa Sungai Beras 40
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B. ORBITASI (JARAK KE PUSAT PEMERINTAHAN/EKONOMI)
Berdasarkan posisi geografisnya, Desa Sungai Beras berada di bagian
utara Ibukota Kecamatan Mendahara Ulu dan berbatasan langsung dengan
desa di Kecamatan Mendahara. Selain itu, secara ekologis, desa ini diapit
oleh Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Buluh di bagian timur dan
konsesi PT. Wirakarya Sakti Distrik II di bagian barat. Pada jarak dari desa
ini ke pusat kecamatan, kabupaten dan provinsi dapat dilihat pada Tabel 1 di
bawah ini.41
Tabel 3.1 Jarak Desa ke Pusat Pemerintahan/Ekonomi.

Desa Sungai
Jarak (km)
Desa

Sungai

Ibu Kota Kec.

Beras

Ibu Kota

Ibu Kota

Kab.

Prov.

0

20

75

94

Ibu Kota Kec.

20

0

55

74

Ibu Kota Kab.

75

55

0

129

94

74

129

0

Beras

Ibu

Kota

Prov.

41

“Profile Desa Peduli Gambut,” http://brg.go.id/wp-content/uploads/2019/03/FinalProfil-Desa-Sungai-Beras.pdf, Akses 15 Agustus 2020.

40

Terdapat fasilitas pasar kalangan (pasar mingguan) di Desa Sungai Beras
yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam seminggu. Hari minggu di Parit
Teluk Pagar, hari Rabu di Parit Jawa Timur dan hari Sabtu di Parit Alamsyah.
Namun, sejak sepuluh tahun terakhir ini akses jalan darat telah tersedia, maka
belanja dalam partai besar dilakukan ke pusat ibukota propinsi dan ke Kota
Kuala Tungkal.
C. ATAS DAN LUAS WILAYAH
Luas desa ini adalah 11.220 hektar. Desa ini terbagi dalam enam
dusun dan 23 RT. Dusun tersebut meliputi: Dusun Sungai Beras 1, Dusun
Sungai Beras 2, Dusun Karya Bakti, Dusun Setia Budi, Dusun Gudang
Indah, dan Dusun Sungai Beringin. mengalir menuju laut pantai timur
Sumatera. Hingga saat ini sungai tersebut masih menjadi jalur transportasi
utama masyarakat di desa. Secara administratif, desa ini berbatasan dengan:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Merbau dan Desa Bakti
Idaman.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa SinarWajo.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pematang Lumut.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pandan Sejahtera

41

D. FASILITAS UMUM DANSOSIAL
Desa Sungai Beras memiliki fasilitas umum yang memadai. Mulai dari
fasilitas pendidikan, kesehatan, ibadah, olahraga, hingga pasar. Detail fasilitas
umum dan sosial di desa ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:42
Tabel 3.2 Fasilitas Umum dan Sosial di Desa Sungai Beras.
NO
1

Jenis Prasana

Volume

Kondisi

Lokasi RT

Tidak Ada

2

Jalan Nasional/
Provinsi
Jalan kabupaten

3

Jalan desa/produksi

Meter

Sedang

Setiap RT

4

Jalan lingkungan

Meter

Sedang

RT.04 s/d RT.12

5

Jembatan

11 unit

Baik

Setiap dusun dan parit

6

Jerambah

2 unit

7

PAUD

2 unit

Sedang

RT.07 Dan RT.20

8

Gedung SD

4 Unit

Baik

9

Madrasah Ibtidaiyah

2 Unit

Sedang

RT.02, RT.10, RT.16
dan RT.20
RT.06 dan RT.11

10

MTS

1 Unit

Baik

RT.07

11

Madrasah Aliyah

1Unit

Baik

RT.10

12

2 Unit

Baik

RT.02 dan RT.07

13

Puskesmas
Pembantu
Masjid

7Unit

Baik

Semua Dusun

14

Musholah

3 Unit

Sedang

RT.02, RT.08 dan
RT.20

42

Tidak ada

Rt.06 dan rt.10
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15

Kantor Kepala Desa

1 Unit

Baik

16

Dermaga

1 Unit

Sedang

17

2 Unit

Sedang

RT.03 dan RT.07

2 Unit

Sedang

RT.02 dan RT.07

Ada

Baik

RT.07

20

Lapangan
Badminton
Lapangan Sepak
Bola
Arus Aliran Listrik
Ke Kantor Kepala
Desa
Aliran Listrik PLN

Ada

Baik

21

Sugai Alam

8 Lokasi

Buruk

22

Sekat Kanal

8 Unit

Sedang

18
19

RT.07

RT.04, RT.05, RT.11,
12, 13, 17, 18 dan 22
Parit Teluk Pagar,
Parit Senang dan
Sungai Apuk

E. TOPOGRAFI
Desa Sungai Beras secara geografis memiliki dataran bergambut yang tidak
bergelombang yang ketinggiannya berkisar 5 S/D 30 mdpl dengan tingkat
kemiringan tanah 0 (Nol)S/D>25% dengan suhurata–rata 28-33 derajat celcius
dan curah

hujan 1000 S/D 1.500 mm/tahun. Desa ini terletak di antara

10.10”40”LS (Lintang Selatan) dan 1030.26”.36”BT (Bujur Timur). Titik terendah
merupakan dasar sungai pada saat air surut, sedangkan titik tertinggi berada di
tanah pematang yang berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Sungai Mendahara yang membelah Desa Sungai Beras menjadi dua bagian yaitu
barat dan timur memiliki lebar sekitar 60-70meter.
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F. GEOMORFOLOGI DAN JENIS TANAH
Desa Sungai Beras berada di pinggir Sungai Mendahara. Secara posisi
sungai ini membelah desa, .karena lokasi yang berada di pinggiran sungai
berdampak pada kondisi geomorfologi dan jenis tanah. Lebih dari 70 % wilayah
Desa Sungai Beras merupakan wilayah yang bergambut terutama yang berada di
bagian timur atau kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh. Sisanya
merupakan tanah mineral yang berada dekat sungai dan juga telah mengalami
perubahan dari sebelumnya tanah gambut akibat aktivitas pengolahan lahan dan
pemukiman. Peta berikut ini memperlihatkan posisi kawasan Hutan Desa Sungai
Beras dan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh.
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Gambar 3.3 Peta Kawasan Hutan Lindung 43
G. IKLIM DAN CUACA
Secara umum wilayah Kabupaten Tanjung Jabung beriklim tropis,
begitupun dengan Desa Sungai Beras. Pada tahun 2013, suhu udara rata-rata
27,0º - 28,1 ºC. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar
33,4 ºC dan suhu udara minimum terjadi pada bulan Desember sebesar 23,8
ºC. Kelembaban udara relatif tinggi rata-rata berkisar antar 82% s/d 89%.
Sedangkan berdasarkan tipe iklim Smith dan Ferguson, wilayah ini termasuk
Tipe Iklim A, dengan curah hujan rata-rata 189,8 mm/bulan pada tahun2013.
Secara umum, pembagian musim berdasarkan pengetahuan masyarakat
lokal terbagi dalam tiga kategori. Pertama, pembagian musim secara
menyeluruh terdiri dari tiga musim yaitu musim kemarau di bulan April
Agustus dan musim penghujan di bulan Oktober-Februari, serta musim
pancaroba (pergantian musim) yang menandai peralihan musim kemarau ke
musim hujan maupun sebaliknya. Masyarakat lokal mengenal angin barat dan
angin selatan. Angin selatan merupakan saat dimana nelayan pergi melaut dan
hasil tangkapan melimpah. Sedangkan angin barat saat dimana nelayan tidak
berangkat melaut kecuali di pesisir. Pada saat angin barat, sering terjadi badai
yang menghalangi nelayan untuk melaut. Ketiga, musim panen besar, panen
kecil dan trek. Pembagian musim ini umumnya digunakan oleh masyarakat
yang memiliki mata pencarian di bidang perkebunan, khususnya yang di
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lahannya ditanami tanaman serbasama, bukan campursari, misalnya seperti
perkebunan sawit, pinang, kopi dan kelapa. Panen besar jatuh pada puncak
musim penghujan, panen kecil jatuh pada bulan antara puncak musim
kemarau dan puncak musim penghujan, sedangkan musim trek (masa tidak
panen) jatuh pada puncak musim kemarau. Puncak musim penghujan dan
musim kemarau biasanya hanya berlangsung 3-4 bulan. Puncak musim
penghujan dan puncak musim kemarau akan sangat berpengaruh pada suplai
air bagi tanaman. Pada perkebunan campursari, pengaruh musim tidak terlalu
terlihat karena terdapat keanekaragaman hayati yang lebih baik dibandingkan
perkebunan serbasama. Pembagian musim berdasarkan pengetahuan lokal
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.2 Pembagian musim berdasarkan pengetahuan lokal.44

No
1
2

3

Nama
Musim
Kemarau
Hujan

Perkiraan waktu

Angin Barat

Musim
Penghujan

Badai,
gelombang
nelayan tidak melaut

Angin
Selatan

Musim kemarau

Laut tenang

Panen besar

Puncak
musim Buah melimpah, jarak panen
Hujan
Teratur
Antara
puncak Buah normal, jarak panen normal
musim hujan dan
puncak musim
Kemarau

Panen kecil

44

Indikasi dan pengaruh

Oktober – Maret
Mei – September
tinggi,
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H. DATA UMUM PENDUDUK
Berdasarkan data Monografi Desa pada Desember 2016, data umum
kependudukan yang tersedia meliputi data jumlah Kepala Keluarga (KK), data
jumlah jiwa, dan data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, ras/suku,
kelompok umur, pendidikan, dan mata pencarian. Adapun jumlah penduduk Desa
Sungai Beras sebanyak 916 KK yang terdiri dari 853 KK laki-laki dan 63 KK
perempuan. Dari jumlah KK tersebut, total penduduk desa ini berjumlah 3.425
jiwa.
Penduduk Desa Sungai Beras terbagi dalam 6 dusun yang ada di Desa Sungai
Beras, perinciannya yaitu penduduk Dusun Karya Bakti sebanyak 758 jiwa,
penduduk dusun Sungai Beras I sebanyak 840 jiwa, penduduk Dusun Sungai
Beras II sebanyak 504 jiwa, penduduk Dusun Gudang Indah sebanyak 389 jiwa,
penduduk Dusun Sungai Beringin sebanyak 535 jiwa, dan penduduk Dusun Setia
Budi sebanyak 399 jiwa. Dusun yang memiliki jumlah penduduk paling banyak
adalah dusun Sungai Beras I dan Dusun Karya Bakti. Hal ini disebabkan karena
kedua dusun ini secara historis merupakan wilayah pesisir sungai yang paling
awal dikembangkan oleh pemukim dibandingkan wilayah Desa Sungai Beras
lainnya. Selain itu, kedua dusun ini sejak dulu memang merupakan pusat ekonomi
di regional. Pada masa reformasi, di kedua dusun ini terdapat pasar yang dibangun
untuk menggerakkan perekonomianlokal.Dusun yang memiliki penduduk paling
sedikit adalah Dusun Setia Budi dan Dusun Gudang Indah. Pada Dusun Setia
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Budi, penyebabnya karena pemukiman penduduk di dusun ini berada di sepanjang
parit dan tidak terkonsentrasi di pesisir Sungai Mendahara sehingga pada
masalalu, dusun ini sulit diakses oleh pemukim. Sementara untuk Dusun Gudang
Indah, penyebabnya karena dusun ini hanya memiliki 2 (dua) batang parit Rukun
Tetangga, kedua parit ini tidak terdapat pasar rakyat yang meramaikan
perekonomian penduduk. Jumlah penduduk per dusun di Desa Sungai Beras
secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
I. STRUKTUR KEPENDUDUKAN
Berdasarkan data umum kependudukan diatas, komposisi jumlah
penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 1735 jiwa dan
perempuan 1690 jiwa. Perbandingan ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk
berdasarkan jenis kelamin relatif seimbang di desa ini. Persentase perbandingan
jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel dibawah
ini.45
Tabel 3.3 Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.
Laki-

%

Perempuan

%

Laki

1.735

Jumlah

%

Total

51%

1.690 Jiwa

49%

3425 Jiwa

100

Jiwa
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Grafik 2. Jumlah dan persentase
kependudukan Desa Sungai Beras
berdasarkan Jenis Kelamin

Perempuan;
1690; 49%

Laki-laki; 1735;
51%

Secara umum memang perbandingan ini juga sama dengan desa-desa
lainnya dalam Kecamatan Mendahara Ulu.46
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J. PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN DESA
Desa Sungai Beras secara definitif berdiri pada tahun 2006. Desa ini
merupakan pemekaran dari Desa Mendahara Ulu. Di awal pembentukan
wilayah administratif, desa ini dipimpin oleh pejabat sementara (Pjs) yaitu
Bapak H. Kusnan. Pada tahun 2007-2013 ada pergantian kepemimpinan dari
Bapak H. Kusnan pindah ke Bapak Suyono. Pada masa kepemimpinan Pak
Suyono infrastruktur mulai ditambah dan dibangun. Menurut informasi dari
wawancara, pada periode waktu itu pula masyarakat terkena demam berdarah
karena dilihat dari sungai yang banyak sampah yang bertebaran dan sungai
yang dahulunya besar dan bersih sekarang sudah menjadi tumpukan sampah
pohon bakau dan rumput-rumput liar sehingga transportasi air warga
terganggu dan bahkan tidak bisa lewat. Selanjutnya sejak tahun 2014 hingga
sekarang Kepala Desa adalah Ibu Nelvy Usvita, S.Pd. Beliau merupakan istri
dari Pak Suyono dan menantu dari Pak H. Kusnan. Pada periode
kepemimpinannya yang ketiga. Kepala Desa pada Saat ini Kepala Desa
kepemimpinan keempat Bapak Agustiar, semakin banyak pembangunan di
desa Sungai Beras. Baik yang bersumber dari Dana Desa maupun dari
Alokasi Dana Desa (ADD).
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K. STRUKTUR PEMERINTAHAN
Gambar 3. Struktur Pemerintahan Desa Sungai Beras

KEPALA DESA
AGUSTIAR

SEKRETARIS DESA

KETUA LPM

ZULKARNAIN

H. KUSNAN

KAUR PERENCANAAN & UMUM
SUBEKI, A.Md

KAUR KEUANGAN/BENDAHARA
DESA
TRI WAHYUDI, S.E

KASI PEMBANGUNAN

KASI KESRA

MARHANI

NURDIN

KADUS SUNGAI BERAS
I
H. KAMSON

KADUS SUNGAI BERAS
II
ABDUL HAMID

KADUS GUDANG INDAH

KADUS SETIA BUDI

AMBO UFE

JAMHARI

KADUS ALAMSYAH

KADUS SUNGAI BERINGIN

KATIRAN

M. RAJALI
ANGGOTA LPM
SEMUA KETUA RT
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Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

KETUA BPD
AMBO TANG

WAKIL KETUA BPD

SEKRETARIS

H. ALIAS

M. YAMIN

ANGGOTA

BENDAHARA

AMBO UFE

BUDDA HAWANG,
S.Pd

ANGGOTA

ANGGOTA

AMBO ANGKE

MUS MULYANI

ANGGOTA

ANGGOTA

ANDI RASIDA, S.Pd

MUHTATARA

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Program Keluarga Berencana Di Desa Sungai Beras
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan program Keluarga
Berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Desa Sungai Beras.
Berdasarkan observasi bahwasanya pertumbuhan penduduk di Desa Sungai Beras
setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2016 jumlah penduduk di Desa
Sungai Beras sebanyak 3.834 jiwa, 2017 berjumlah 3.945 jiwa, Tahun 2018
berjumlah 4.062 jiwa dan pada tahun 2019 jumlah penduduk mengalami kenaikan
4.178 jiwa dalam hal ini pemerintah dan instansi terkait harus bertindak dalam
menekan laju pertumbuhan penduduk. Pada saat ini pemerintah desa mulai
memfokuskan pada program Keluarga Berencana dalam menekan laju jumlah
pertumbuhan penduduk.
Program Keluarga Berencana adalah program yang membantu tercapainya
tujuan-tujuan yaitu menekan lajunya pertumbuhan penduduk di Desa Sungai
Beras. Dalam hal ini untuk mengatasi lajunya pertumbuhan penduduk dari setiap
tahunnya mengalami kenaikan maka program Keluarga Berencana merupakan
program

pengendalian

penduduk

dengan

membatasi

kelahiran

melalui

menggunakan alat kontrasepsi.
Sebelum melihat program penerapan keluarga berencana di dalam
menekan laju pertumbuhan penduduk di desa Sungai Beras, maka penulis akan
menampilkan data-data kependudukan dari tahun 2016-2019.
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Tabel 4.1 Daftar Data Kependudukan Desa Sungai Beras.47

Tahun

Jumlah rumah

Jumlah penduduk

tangga

Pasangan usia

Rata-rata

subur (PUS)

ART

2016

792

3.834

568

4,84

2017

797

3.945

449

4,95

2018

804

4.062

441

5,05

2019

809

4.178

449

5,16

Menurut data penduduk di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan
penduduk di Desa Sungai Beras pada tahun 2016 berjumlah 3.834 jiwa dan pada
tahun 2017 pertumbuhan penduduk meningkat menjadi 3.945 jiwa dan tahun
selanjutnya yaitu pada tahun 2018 masih tetap sama dengan kenaikan jumlah
penduduk sebanyak 4.062 jiwa dan pada tahun 2019 juga meningkat sebanyak
4.178 jiwa dapat di tarik kesimpulan bahwasanya dari tahun 2016 sampai dengan
tahun 2019 setiap tahunnya terjadi kenaikan penduduk di Desa Sungai Beras yang
cukup signifikan setiap tahunnya. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,

secara umum

mengamanatkan bahwa hakekat pembangunan nasional ditujukan untuk semua
dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
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2020.

Kantor Desa Sungai Beras, Daftar Data Kependudukan Desa Sungai Beras, 5 Agustus

Kebijakan dan Program Kependudukan termasuk Program KB tidak semata-mata
hanya upaya mempengaruhi pola dan arah demografi tetapi juga untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat lahir dan batin bagi generasi sekarang dan generasi
yang akan mendatang. Keberhasilan Program

Keluarga Berencana dalam

menurunkan laju pertumbuhan penduduk tak lepas dari bagaimana upaya
Pemerintah Desa dan koordinator Keluarga Berencana (KB) atau pelaksana dalam
menjalankan tugasnya yang telah dibebankan kepadanya.
Berdasarkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan instansi
yang terkait dalam mengatasi masalah kepadatan penduduk dengan program
Keluarga Berencana. Sosialisasi adalah merupakan titik awal yang menentukan
keberhasilan program dalam memcapai tujuan yang diharapkan. Sosialisasi yang
dilakukan koordinator KB dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat
atau yang menjadi sasaran program, yakni PUS tentang pentingnya program
keluarga berencana.
Adapun menurut koordinator KB desa Sungai Beras yang menjadi program
Keluarga Berencana di Desa Sungai Beras antara lain:
1. Pelayanan Konseling
Sebagai komponen Kesehatan reproduksi, pelayanan keluarga berencana
(KB) diarahkan untuk menunjang tercapainya kesehatan ibu dan bayi.
Pelayanan KB bertujuan menunda, menjarangkan, atau membatasi kehamilan
bila jumlah anak sudah cukup. Kehamilan yang diinginkan dan berlangsung
pada keadaan dan saat yang tepat, akan lebih menjamin keselamatan ibu dan

bayi yang dikandungnya. Dengan demikian pelayanan KB sangat berguna
dalam pengaturan kehamilan dan pencegahan kehamilan yang tidak
diinginkan atau tidak tepat waktu.
Di bawah ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan koordinator KB
tentang program yang diberikan kepada PUS.
Program yang diberikan bermacam-macam namun biasanya sebelum
program diberikan perlu adanya pembinaan pada PUS itu sendiri dengan
cara home visit, wawancara terhadap suami istri. Mengapa perlu karena
program akan tersampaikan dengan baik apabila PUS sudah kita pahami
kebutuhan serta apa yang ia butuhkan. Tetapi program ini belum
terealisasi karena tidak ada PLKB untuk menjalankannya. Namun ada
beberapa PUS yang berantusias datang ke saya untuk menanyakan
tentang program KB.48

Jadi program pelayanan konseling di desa Sungai Beras belum berjalan dengan
efektif, dikarenakan belum adanya petugas lapangan keluarga berencana.

2. Sosialisasi KB
Kegiatan ini memaparkan capaian kinerja Dinas Pengendalian penduduk
dan keluarga berencana desa sungai beras. Menurut hasil wawancara peneliti
dengan bidan Lina tentang sosialisasi pada program keluarga berencana
bahwa:
Di desa Sungai Beras terdapat program sosialisasi keluarga berencana,
namun program sosialisasi ini tidak berjalan efektif (kadang setahun
sekali atau 2-3 kali setahun dilaksanakan). Adapun peserta dari program
ini hanya berkisaran 50 jiwa yang menghadiri. Sosialisasi ini
dilaksanakan dengan terbuka, artinya siapa saja boleh ikut tanpa adanya
paksaaan dari pihak manapun. Sosialisasi ini ditujukan pada pasangan
usia subur.49

48
49

Wawancara Dengan Amar, Koordinator KB Desa Sungai Beras, 9 Agustus 2020.
Wawancara Dengan Lina, Bidan Desa Sungai Beras, 14 November 2020.

Jadi program sosialisasi KB di desa Sungai Beras sudah berjalan tetapi
tidak optimal karena pelaksanaannya tidak menentu.
3. Pelayanan Kontrasepsi
Pelayanan kontrasepsi adalah pemberian atau pemasangan kontrasepsi
ataupun tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan kontrasepsi kepada
calon dan peserta keluarga berencana yang dilakukan dalam fasilitas
pelayanan KB. Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan
cara yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi agama, norma budaya,
etika serta segi kesehatan.
Menurut hasil wawancara peneliti dengan bidan Lina tentang pelayanan
kontrasepsi di desa Sungai beras bahwa:
“Di desa Sungai Beras untuk PUS lebih banyak menggunakan alat
kontrasepsi dalam mencegah kehamilan yaitu dengan media pil, kondom
dan suntik.”50
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan koordinator Keluarga
Berencana (KB) bahwasanya:
Program Keluarga Berencana Di Desa Sungai Beras ada 3 (tiga) program
yaitu Konseling, Sosialisasi, Pelayanan kontrasepsi. Target kami disini
dalam program KB 80% dalam pencapaiannya. Kalau untuk sekarang
sudah berjalan sekitar 50% an51
Dari apa yang di sampaikan oleh bapak Amar sosialisasi yang dilakukan
dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui berbagai cara seperti
penyuluhan dilapangan melalui media serta bekerja sama dengan instansi terkait
seperti tenaga kesehatan.
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Berdasarkan observasi penulis bahwasanya penerapan program Keluarga
Berencana didalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Desa Sungai Beras
sudah berjalan akan tetapi belum optimal hal ini bisa dilihat pada table dibawah
ini. Sesuai wawancara penulis dengan koordinator KB Desa Sungai Beras ada
beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya seperti masih ada PUS
yang tidak mau menggunakan alat kontrasepsi dengan berbagai alasan. Kebijakan
dan program Kependudukan termasuk program KB tidak semata-mata hanya
upaya mempengaruhi pola dan arah demografi akan tetapi juga untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat lahir dan batin bagi generasi sekarang dan generasi
yang akan mendatang.
Tabel 4.2 Daftar Akseptor KB Menurut Alat Kontrasepsi Pada PUS di Desa
Sungai Beras 52

Tahun

Iud

Pil

Kondom

Suntik

Implant

2016

4

187

162

80

2

2017

40

190

12

2018

40

190

2

2019

40

190

27

52

Mow

Mop

2
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Menurut tabel di atas jumlah akseptor KB menurut alat kontrasepsi yang
digunakan di desa Sungai Beras pada tahun 2016 -2019 lebih banyak
menggunakan alat seperti pil, kondom dan suntik. Dapat ditarik kesimpulan
bahwasannya dari tahun 2016-2019 Penerapan program unggulan keluarga
berencana yang di fokuskan pada Pasangan Usia Subur oleh pemerintah desa
sungai beras lebih dominan dilakukan dengan media pil, kondom dan alat suntik.
Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama Ani salah satu PUS di
desa Sungai Beras tentang program KB:
Pada saat ini bidan setempat sudah menganjurkan ikut program KB pada
warga yang telah melahirkan. Warga pun dibebaskan memilih alat
konrasepsi yang akan digunakan, sedangkan saya sendiri menggunakan pil
untuk program KB.53
Desa Sungai Beras memiliki jumlah PUS 568 pada tahun 2016 dan PUS
yang mengikuti Program KB sebanyak 437 jiwa, pada tahun 2017 jumlah PUS di
Desa Sungai Beras sebanyak 449 jiwa dan yang mengikuti Proram KB sebanyak
242 jiwa , pada tahun 2018 jumlah PUS di Desa Sngai Beras sebanyak 441 jiwa
232 jiwa dan pada tahun 2019 jumlah PUS di Desa Sungai Beras sebanyak 132.
Sehingga dapat membuktikan bahwa pelaksanaan program KB masih belum
maksimal. Karena masih banyak masyarakat yang tidak menginginkan untuk ikut
dalam program KB yang sudah direncanangkan oleh pemerintah pusat dan daerah
dalam upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas. Rendahnya respon
masyarakat untuk mengikuti program KB memang tidak semata-mata karena
kurangnya penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh BPMKB kepada
masyarakat di setiap dusun yang berada di desa sungai beras yang dimana terdiri
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dari 6 Dusun 24 RT. Namun masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap
pentingnya program KB membuat mereka enggan untuk mengikuti program ini
dengan baik. Sehingga masyarakat kurang memperdulikan pelaksanaan program
KB yang dicanangkan oleh pemerintah.
Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa di Desa
Sungai Beras, Zulkarnain mengatakan:
Dari data yang diperoleh bahwa di desa Sungai Beras setiap tahunnya
jumlah peserta KB meningkat cukup banyak walaupun dari angka
kelahiran setiap tahunnya juga meningkat. Fakta ini menjelaskan bahwa
kemauan dan kepedulian PUS di Desa Sungai Beras untuk mengikuti
program KB sudah mulai meningkat akan tetapi apabila di bandingkan
dengan banyaknya KK PUS di desa Sungai Beras masih 50% lagi yang
belum mengikuti program KB. Kondisi ini yang membuat angka kelahiran
di desa Sungai Beras masih tinggi belum bisa menekan laju pertumbuhan
penduduk di desa Sungai Beras.54
Hal ini membuat pemerintah desa sebagai pelaksana program KB harus
memilih komitmen bersama untuk segera memberikan penjelasan dan pemaparan
kepada 50% KK

PUS yang belum mengikuti program KB, agar memiliki

keinginan ikut program KB. Walaupun pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi
yang di lakukan akan terbentur dengan pembiayaan dan tenaga penyuluh yang
dimiliki, namun pemerintah harus bisa memanfaatkan anggaran yang dimiliki
untuk memaksimalkan program penyuluhan dan sosialisasi yang akan dilakukan,
dalam upaya memberikan pemahaman dan penjelasan tentang program KB.
Walaupun sebenarnya kekurangan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang
dilakukan oleh pihak pemerintah diakui oleh masyarakat, tetapi setidaknya
implementor harus memiliki skala prioritas pada setiap Dusun untuk bisa
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mengikuti penyuluhan dan sosialilasi tentang program KB. Namun demikian pun
pihak implmentor harus siap untuk menghadapi ketidakpedulian masyarkat atau
acuhan masyarakat akan sosialisasi dan penyuluhan yang akan dilakukan tentang
program KB.
Hasil wawancara dengan Endang, selaku bidan di puskesmas desa Sungai
Beras mengatakan:
Apalagi prioritas masyarakatnya adalah masyarakat yang berada di
wilayah pinggiran jauh dari kota, yang tentunya sedikit sulit merubah
frame berfikirnya untuk bisa mengikuti program KB. Karena apabila ada
kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh pihak implementor, masyarakat
selalu memiliki alasan sibuk mengurusi pekerjaan yang dimilikinya. 55
Pihak implementor harus bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan
seperti ini agar pelaksanaan program yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang
diinginkan. Hasil wawancara dengan Endang selaku Bidan di desa Sungai Beras
yang bertugas di Puskemas mengatakan:
Dari hasil informasi yang diperoleh bagi kaum wanita yang berada di
sekitar desa Sungai Beras, mereka sudah sangat peduli pada program KB.
Sebab mereka telah menginginkan memiliki keluarga yang berkualitas
dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki. Sehingga banyak kau wanita
yang melahirkan sekitar wilayah desa Sungai Beras juga sudah meminta
bantuan jasa Bidan dalam melahirkan. Setelah proses kelahiran berjalan
dengan lancar, kami dan dari pihak pemerintah desa sudah menganjurkan
kepada pasangan usia subur yang sudah melahirkan untuk mengikuti
program KB dan mereka pun langsung mengikuti program KB dan
memiliki alat kontrasepsi yang mana mereka inginkan.56

Pasangan usia subur sangat paham betapa pentingnya program KB yang harus
diikuti sehingga pasangan usia subur merespon baik terhadap program pemerintah
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yaitu program KB. Walaupun masih banyak pasangan usia subur di desa Sungai
beras yang belum mengikuti program KB.
Table 4.3 Daftar Akseptor KB pada PUS Di Desa Sungai Beras 57
Tahun

PUS

PUS Ikut KB

Presentase

2016

568

437

77 %

2017

449

242

54 %

2018

441

232

52 %

2019

449

257

57 %

B. Faktor Penghambat Dan Pendukung program KB di desa Sungai Beras
Banyak faktor yang dapat memengaruhi terlaksananya program KB
(Keluarga Berencana). Julianto (2000) berpendapat bahwa terdapat pendukung
dan penghambat dalam menjalankan program KB, yaitu dalam hal kekuatan,
kelemahan, peluang, dan tantangan.58
1. Faktor penghambat program KB
Di dalam penerapan suatu program terutama dalam program KB di desa
Sungai Beras tentu tidak terlepas dari banyaknya kendala-kendala yang di hadapi
oleh pihak implementor Pemerintah Desa Sungai Beras, berdasarkan hasil
observasi dan wawancara bersama dengan Koordinator KB penulis menemukan
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faktor penghambat dan pendukung. Adapaun faktor penghambat di dalam
penerapan Program KB di desa Sungai Beras antara lain :
a. Rendahnya antusiasme PUS
Dari hasil penelitian bahwa peneliti melihat antusiasiasme Pasangan Usia
Subur di desa Sungai Beras masih sangat rendah, karena rendahnya
pemahaman masyarakat terhadap program KB yang sangar penting untuk
kesejahteraan masyarkat dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Di
samping itu pemerintah juga berperan penting dalam mengajak masyarakat
untuk ikut program KB.
“Menurut koordinator KB di desa Sungai Beras oleh Amar
mengatakan bahwa banyaknya pasangan usia subur yang kurang
antusisme didalam mengikuti program Keluarga Berencana.”59
Menurut Ririn selaku bidan desa Sungai Beras mengatakan bahwa
PUS terkendala untuk ikut program KB dalam hal ekonomi. Di desa
Sungai beras PUS lebih banyak mengikuti KB dengan alat kotrasepsi
seperti suntik dan pil, oleh karena itu setiap bulan PUS harus
mengikuti KB setiap bulannya.60

Observasi penulis temukan di lapangan kondisi sosial PUS pada saat
pelaksanaan program KB di desa Sungai Beras bahwa banyaknya masyarkat desa
tersebut yang kurang antusias dengan adanya program ini sehinggah menjadi
kendala dalam pelaksankan program KB di desa Sungai Beras. Karena PUS
kurang memahami dan kurang kesadaran betapa akan pentingnya program KB
untuk di ikuti.

59
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b. Pendapatan keluarga
Dari hasil penelitian bahwa peneliti melihat pendapatan keluarga di desa
Sungai beras masih sangat rendah sebagian besar masyarakat tidak mengiku
KB karena pendapatan keluarga tidak memadai. Pendapatan keluarga yang
mayoritas tidak mendukung program KB di pengaruhi oleh beberapa faktor
yaitu: latar belakang pendidikan, kebutuhan dasar tidak terpenuhi.Menurut
wawancara kepada ketua BPD desa Sungai Beras Ambo Tang, S.E mengatakan
bahwa:
Pendapatan warga desa Sungai beras sangat berhubungan langsung dengan
kebutuhan-kebutuhan keluarga, penghasilan yang tinggi akan berdapak
positif bagi keluarga karena seluruh kebutuhan sandang, pangan, dan
pendidikan serta kesehatan pasti dapat terpenuhi. Dan keluarga yang
pendapatannya rendah akan berdampak negatif terhadap keluarganya
terhadap pangan, pendidikan anak, sandang dan kesehatan. Dan Ini
menjadi salah satu faktor sehinggah masyarakat yang pendapatannya
rendah tidak mengikuti program KB. 61

Penelitian Adhyani (2011) mengemukakan bahwa ada hubungan antara
status ekonomi dengan pemilihan alat kontrasepsi, hal ini di sebabkan karena
masysarakat beranggapan bahwa didalam pemilihan alat kontrasepsi harus dilihat
dari kapasitas kemampuan ekonomi untuk membeli alat kontrasepsi. Pada saat ini
pemerintah menyediakan secara gratis tiga jenis Alokon diseluruh wilayah
indonesia, yaitu: kondom, alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR), dan susuk KB.
Terdapat 7 provinsi yang menyediakan alokon lainnya juga secara gratis, yaitu:
Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara,
Papua, dan Papua Barat. Di provinsi lain, selain kondom, AKDR, dan susuk KB,
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jenis alokon lainnya hanya tersedia secara gratis bagi masyarakat miskin
(Keluarga Pra Sejahterah dan Keluarga Sejahterah), dengan demikian memang
ada sebagian masyarakat yang harus membayar sendiri penggunaan alokon yang
dibutuhkan.62
c. Fanatisme/fanatic terhadap agama dan budaya
Menurut hasil wawancara bersama masyarakat desa Sungai Beras
mereka mengatakan agama melarang mengikuti KB seperti yang di katakan
bahwa:
“Rita selaku masyarkat desa Sungai Beras saya berpedoman pada agama
bahwa banyak anak banyak rezeki karena saya berpegang kepada budaya
dan agama.”63

Peneliti melihat bahwa pengaruh besar terhadap pemahaman agama dan
budaya masyarakat pada program KB di desa Sungai Beras masih banyak yang
berpegang pada agama dan budaya mereka sehingga program pemerintah pada
KB masih blum berjalan 100%. Program KB ini menawarkan keluarga yang
berkualitas dengan memiliki anak hanya cukup dua saja. Tetapi masyarakatyang
masih tetap mengikuti budaya masih banyak yang menginginkan punya anak lebih
dari dua anak karena mereka masih berpegang dari kata semboyan yang
mengatakan bahwa banyak anak banyak rezki, sehinggah sulit untuk ikut serta
program KB yang di inginkan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan
penduduk dan untuk kesejahteraan masyarakat agar memiliki keluarga yang
berkualitas .
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2. Faktor Pendukung Program KB
a. Pemberian obat gratis
Dari hasil penelitian bahwa peneliti melihat pemerintah desa sudah
antusias terhadap program KB yang ada di desa Sungai Beras, Pemerintah
adalah salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program KB sehinggah
program KB bisa berjalan dengan baik. Keberhasilan program KB ditandai
dengan menurunya laju pertumbuhan penduduk, penurunan tingkat fertilitas dan
Melembaga NKKBS (Norm Keluarga

Kecil Bahagia Dan Sejahtera)

peningkatan kepedulian serta peran masyarakat dalam pengelolaan program KB
oleh LSM, swasta, tokoh masyarakat, dan isntansi pemerintah lainnya.
Wawancara dengan Amar, selaku koodinator KB di desa Sungai beras
mengatakan bahwa:
Menurut koordinator KB Amar mengatakan bahwa pemerintah adalah faktor
pendukung dalam pelaksanaan program KB di desa Sungai Beras salah satunya
yaitu, setiap 3 bualan sekali akan ada dilaksanakan pembagian obat gratis
seperti: pil, kondom dan suntuk gratis kepada masyarakat desa dan juga setiap
tahunnya dilaksanakan pemasangan implant gartis kepada masyarakat desa
Sungai Beras. 64

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah sudah
antusias terhadap program KB yang ada di desa Sungai Beras. Dilihat dari
penduduk desa semangkin padat maka pemerintah harus mengambil tindakan
dengan cara ikut serta berperan dalam pelaksanaan program KB di desa Sungai
Beras seperti yang dikatakan bapak Amar yaitu pembagian obat gratis itu sudah
sangat membantu kita sebagi implementor dalam mengajak masyarakat ikut
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program KB. Pemerintah desa sebagai pelakasana program KB harus memiliki
komitmen dan tanggung jawab bersama untuk segeara memberikan penjelasan
dan pemaparan kepada masyarakat yang blum mengikuti program KB, agar
memiliki keinginan untuk segera ikut program KB.
b. Wajib Ikut KB PUS
program KB adalah program pemerintah yaitu bertujuang untuk menekan
laju pertumbuhan penduduk dan angka kematian anak. Pemerintah sangat
menganjurkan ikut perogram KB agar masyarakat bisa mengatur jarak
kehamilan untuk menjadikan keluarga yang berkualitas.
Wawancara dengan Endang, selaku bidan yang bertugas di
puskesmas desa Sungai Beras mengatakan bahwa:
Kami sekarang sudah menganjurkan kepada setiap ibu yang ingin
melahirkan untuk melakukan persalinan di puskesmas agar lebih
terpantau, apabila ada sesuatu yang menggajal atau kejadian yang tidak
diiginkan seperti tidak bise lahirkan secara normal, kami bisa segeara
mengambil tindakan membawa pasien ke rumah sakit terdekat. Kami dari
pihak puskesmas dan koordinator KB desa Sungai Beras juga
menganjurkan kepada ibu yang sudah melahirkan untuk ikut program KB,
mereka pun antusias terhadap program tersebut dan mau ikut serta
melakukan program KB.65
Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi, ada macammacam pilihan alat kontrasepsi jika ingin menunda kehamilan hendaknya
memakai kondom, pil, atau suntik. jika ingin mengatur jarak kelahiran bisa
mengunakan implant atau IUD/spiral. Dan apabila tidak ingin hamil lagi maka
bisa menggunakan MOP/vasektomi atau MOW/tubektomi, akan tetapi di desa
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Sungai

beras

belum

menyediakan

KB

seperti:

MOP/vasektomi

dan

MOW/tubektomi.
Setiap alat kontrasepsi mempunyai keunggulan dan kelemahannya
masing-masing jadi setiap PUS (Pasangan Usia Subur) bisa memilih alat
kontrasepsi mana yang mereka mau dan cocok untuk gunakan. Program KB di
desa Sungai beras pada umumnya sama saja deangan daerah-daerah lain, hanya
cara penerapan program KB tersebut bergatung pada para pelaksana program dan
partisipasi masyarakat itu sendiri. Yaitu tujtuannya ingin menekan laju
pertumbuhan penduduk dan mengurangi angka kematian ibu dan bayi, dan
menjadiakan kelurga yang berkualitas yaitu keluarga kecil bahagia dan sejahterah.
Menurut megawati, salah satu akseptor KB di desa Sungai beras yg
berusia kurang lebih 25 tahun mangatakan bahwa: “tidak mau punya banyak
anak satu ajak susah ngurusnya apa lagi sampai 3 anak atau 5 anak kehidupan
kedepannya gimana maka dari itu kami dan suami mau ikut KB” 66 karena
sebagian ibu-ibu muda berfikinya jauh lebih maju untuk kualitas anak mereka.
Dengan mengikuti program KB tersebut adalah salah satu perencanaan
kepemilikan anak dalam

keluarga, agar bisa menyusun

keluarga yang

berkualitas. Inilah yang membuat ibu-ibu muda mengikuti program KB yang
dilaksanakan agar bisa mempersiapkan keluarga yang berkualitas.
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C. SOLUSI
Pemerintah dan Koordinator KB desa sungai beras diharapkan mempunyai
PLKB agar program KB pada pelayanan konseling sehingga bisa dijalankan dengan
secara optimal. Solusi pemerintah desa Sungai Beras dalam mengatasi faktor

penghambat pada pelaksanaan Program Keluarga Berencana yaitu dengan
meningkatkan sosialisasi pada PUS, KIE digunakan oleh pemerintah desa sungai
beras dalam usaha memproleh akseptor yang masih belum mengetahui program
KB tersebut.
Selanjutnya pemerintah desa setempat dianjurkan untuk membuat
Kampung KB karena dengan adanya kampung KB akan memeberikan pengaruh
terhadap masyarakat lewat program-program yang diselenggarakan, adapun
sejumlah pemberdayaan lewat kelompok untuk memperolah pelayanan dari
berbagai bidang seperti bidang kesehatan, KB dan PK, serta sektor lain guna
mewujudkan terbentuknya keluarga kecil berkualitas. Yang jika semua
dikampung KB ini terlaksana dalam setiap bidang maka akan memberikan
dampak yang begitu besar pada masyarakat, bahkan menjadi sebuah solusi dalam
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab diatas, maka akhirnya
sampailah penulis kepada kesimpulan yang merupakan inti dari skiripsi ini.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Penerapan program keluarga berencana
yang di fokuskan kepada PUS oleh pemerintah desa sungai beras Belum Sesuai
Target yaitu target dalam pencapaian 80%. Lebih dominan dilakukan dengan
media pil, kondom dan alat suntik, hal ini sudah menunjukkan bahwasanya
pemerintah desa benar-benar memperhatikan laju pertumbuhan penduduk desa
sungai beras, hanya saja di dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa kendala
sehinggah belum berjalan dengan optimal.
Adapaun faktor penghambat di dalam penerapan Program KB di desa
Sungai Beras antara lain :
1. Rendahnya antusiasme masyarakat/PUS
2. Pendapatan keluarga
3. Fanatisme/fanatic terhadap agama dan budaya, dan
Adapun yang menjadi faktor pendukung terlaksananya program KB di
Desa Sungai Beras antara lain :
1. Pemberian obat gratis
2. Wajib ikut KB PUS
Solusi pemerintah desa Sungai Beras dalam mengatasi faktor penghambat
pada pelaksanaan Program Keluarga Berencana yaitu dengan meningkatkan
69

sosialisasi pada PUS, KIE digunakan oleh pemerintah desa sungai beras dalam
usaha memproleh akseptor yang masih belum mengetahui program KB tersebut.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran
agar Kinerja Pemerintah Desa Sungai Bears didalam menerapkan program KB
semakin optimal antara lain :
1. Pasangan usia subur (PUS) diharapkan kesadarannya dan ikut dalam
mensukseskan program pemerintah dalam mengatasi pertumbuhan penduduk
di Desa Sungai Beras dengan ikut dalam program Keluarga Berencana dan
mau menggunakan alat kontrasepsi. Karena sebesar dan sekeras apapun
upaya pemerintah jika tanpa kesadaran dari masyarakat untuk mengatasi
masalah penduduk pun mustahil tanpa kerja sama keduanya.
C. Penutup
Ucapan syukur Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan seru
sekalian alam, yang telah senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, dan
karunia-Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat
menyelesaikan tugas akhir karya ilmiah ini yang berbentuk skripsi sebagai
salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana starata satu (S.I) pada
prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada
Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan kita para pengikut
sunnahnya sampai akhir zaman.

Dalam hal ini penulis juga menyadari bahwa skiripsi ini masih jauh dari
sempurnah, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam
penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangatlah mengharap sumbangan saran
dan kritikan yang sifatnya membangun bagi para pembaca guna
menyempurnakan pembahasan skiripsi ini.
Akhir

kata

dari

penulis

wassalamu‟alaikum

Wr.Wb
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Sumber : wawncara dengan ibu endang selaku bidan KB di Desa Sungai Beras Kec.
Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur.
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Sumber : Wawancara Bersama Bapak Koordinator KB di Desa Sungai Beras Kec.
Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur
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1. Bagaimana Penerapan Program KB Di Desa Sungai Beras?
2. Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Program KB
Dan Bagaimana Solusinya?
3. Bagaimana Upaya Koordinator KB Dalam Mengajak Masyarakat Untuk
Mengikuti Program KB?
4. Berapa Persen Sudah Berjalannya Program Kb di Desa Sungai Beras?
5. Apa Langkah Yang Dilakukan Oleh Pemerintah
Masyarakat Betapa Pentingnya Ikut Program KB?

Desa Mengingatkan
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