
 
 

UPAYA PENINGKATAN  KUALITAS PENDUDUK  MELALUI 

PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN 

PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) 

Oleh :  Ir. Sudarmi 

Pengertian Keluarga Berencana (KB) menurut UU no 52 Tahun 2009 

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah 

upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia melahirkan, mengatur 

kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak 

reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas  (Bab I Pasal Ayat 8) 

Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan 

perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki 

jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Bab I Pasal Ayat 10) 

Latar belakang lahirnya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia adalah adanya permasalahan 

kependudukan. Permasalahan kependudukan tersebut  adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah penduduk yang besar 

Jumlah Penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 

adalah 237.641.326 juta jiwa yang terdiri penduduk laki-laki 119.630.913 dan 

penduduk perempuan 118.010.413.  

Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, Indonesia merupakan negara 

berpenduduk ke 4 terbesar di dunia setelah China (1,346 milyar), India 

(1,198 milyar) dan Amerika Serikat (315 juta). 

2. Laju Pertumbuhan penduduk yang tinggi 

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, Laju Pertumbuhan Penduduk 

(LPP) Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun atau terjadi penambahan 3 – 

3,5 juta jiwa per tahun. 

Apabila LPP tetap dalam besaran 1,49 persen per tahun maka jumlah 

penduduk Indonesia pada tahun 2045 menjadi sekitar 450 juta jiwa. Hal ini 

berarti pada saat itu satu dari 20 penduduk dunia adalah orang Indonesia.  

3. Jumlah kematian penduduk 

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator utama derajat kesehatan 

masyarakat dan ditetapkan sebagai salah satu tujuan Millenium 

Development Goals (MDGs). AKI Indonesia diperkirakan tidak akan dapat 

mencapai target MDG yang ditetapkan yaitu 102 per 100 000 kelahiran 

hidup pada tahun 2015. 



 
 

Menurut SDKI 2012 menunjukkan angka AKI sebanyak 359 per 100.000 

kelahiran hidup. Angka ini lebih tinggi dari hasil SDKI 2007 yang besarnya 

hanya 228 per 100.000 kelahiran hidup. 

4. Jumlah kelahiran penduduk 

Jumlah kelahiran di Indonesia saat ini antara 3 sampai 3,5 juta per tahun 

atau setara dengan jumlah penduduk negara Singapura. 

Angka kelahiran diukur dengan Total Fertility Rate (TFR) yang diartikan 

sebagai jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa 

suburnya. TFR di Indonesia selama satu dasawarsa terakhir mengalami 

stagnasi dengan angka dalam kisaran 2,6 anak per Wanita Usia Subur 

(WUS). Ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian penduduk di Indonesia 

melalui Program KKBPK belakangan ini belum mencapai hasil yang optimal. 

5. Mutasi penduduk 

Mutasi penduduk di Indonesia didominasi oleh perpindahan penduduk dari 

desa ke kota atau dalam istilah demografi disebut urbanisasi. Hingga saat ini 

arus urbanisasi dari desa ke kota masih berlangsung. Kota-kota besar di 

Indonesia seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Banjarmasin, Makasar dan 

sebagainya menjadi tujuan penduduk desa untuk mengadu nasib sehingga 

di kota-kota tersebut permasalahan makin bertumpuk. Tidak hanya masalah 

kepadatan penduduk dan pengangguran tetapi juga termasuk munculnya 

berbagai permasalahan sosial, masalah lingkungan/sampah dan 

sebagainya. 

 

Program KKBPK  memiliki banyak manfaat bagi keluarga. Tidak hanya 

bermanfaat dari sisi kesehatan tetapi juga bermanfaat dari sisi ekonomi dan 

sosial budaya. 

Dari sisi kesehatan, program KKBPK  bermanfaat  bagi ibu dan anak:  

1. Bagi Ibu 

a. Mencegah anemia (kurang darah) 

b. KB dapat menjaga kesehatan fisik dan kesehatan reproduksi lebih 

optimal 

c. Mencegah perdarahan yang terlalu banyak setelah persalinan dan 

mempercepat pulihnya kondisi rahim 

d. Mencegah Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) 

e. Mendekatkan ibu pada pelayanan kesehatan 

f. Meningkatkan keharmonisan keluarga 

 



 
 

2. Bagi Anak 

a. Mencegah kurang gizi pada anak 

b. Tumbuh kembang anak terjamin 

c. Kebutuhan ASI Exlusif  6 bulan dapat terpenuhi. 

Dari sisi ekonomi, program KKBPK bermanfaat untuk: 

1. Mengurangi kebutuhan rumah tangga 

2. Meningkatkan pendapatan/ekonomi keluarga 

Dari sisi sosial budaya, program KKBPK  bermanfaat untuk: 

1. Meningkatkan kesempatan bermasyarakat 

2. Meningkatkan peran ibu dalam pengambilan keputusan keluarga 

3. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Sasaran remaja belum menikah. 

Tujuan remaja menikah di usia ideal : Perempuan 20 – 30 tahun, Laki-laki 

minimal 25 tahun Kegiatan program KKBPK terkait PUP antara lain : Pusat 

Informasi dan Konseling  Remaja (PIK R), Saka Kencana, dll. 

4. Pengaturan  kelahiran. Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS). Tujuan  

mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak, jarak ideal 3 – 4 tahun, jumlah 2 

anak lebih baik.  Kegiatan  dari program KKBPK terkait Pengaturan 

Kelahiran.  Pelayanan KB (Rutin, TMKK-KB-Kes, PKK-KB-Kes) jaminan 

pasca pelayanan, dll  

5. Pembinaan Ketahanan Keluarga. Sasaran keluarga yang memiliki anak 

balita, remaja dan lansia. Tujuan meningkatnya ketahanan dan 

keharmonisan keluarga. Kegiatan dari program KKBPK terkait Pembinaan 

Ketahanan Keluarga.  Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja 

(BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL). 

6. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Sasaran seluruh keluarga. Tujuan  

meningkatnya kesejahteraan keluarga, ukurannya dapat melaksanakan 8 

fungsi keluarga. Kegiatan dari program KKBPK terkait dengan Peningkatan 

Kesejahteraan Keluarga adalah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 

Sejahtera (UPPKS) 

7. Pengelolaan Kependudukan. Sasarannya adalah penduduk. Tujuan 

pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk. Kegiatan dari 

Program KKBPK terkait dengan pengelolaan kependudukan antara lain 

sosialisasi dampak kependudukan, pendidikan kependudukan, dan 

penyusunan grand design pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk. 

Upaya pengendalian penduduk khususnya dalam pengaturan kelahiran yang 

dilaksanakan di Indonesia adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi. 

Kontrasepsi berasal dari dua suku kata, yakni kontra artinya melawan dan 



 
 

konsepsi yang berarti pembuahan. Dengan demikian kontrasepsi memiliki 

makna usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan bersifat sementara 

(menunda/menjarangkan) atau bersifat permanen (tidak ingin hamil lagi). 

Metode atau alat kontrasepsi modern terdiri atas 7 macam: 

1. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD) 

2. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) 

3. Metode Operasi Pria (MOP)/Vasektomi 

4. Metode Operasi Wanita (MOW)/Tubektomi 

5. Suntik 

6. Pil 

7. Kondom     

 

Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga ini penting karena fakta 

dilapangan menunjukkan bahwa: 

1. Banyak keluarga akseptor KB lestari yang kehidupannya kurang 

sejahtera  

2. Banyak keluarga akseptor KB Lestari yang belum memiliki usaha  

3. Banyak keluarga akseptor KB Lestari yang tidak memiliki ketrampilan dan 

modal untuk usaha  

4. Bila keluarga-keluarga tersebut tidak diberdayakan, akan berpengaruh 

terhadap eksistensi KB, sehingga anggapa bahwa dengan ikut KB 

keluarga akan lebih sejahtera hidupnya semakin lama semakin luntur.  

 

Kegiatan pokok dalam program KB – KS untuk meningkatkan 

kesejahteraan keluarga adalah melalui kegiatan Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). 

Tujuan umum dibentuknya UPPKS adalah mengembangkan potensi peserta 

KB da calon peserta KB untuk memantapkan diri dan keluarganya agar 

mampu hidup mandiri dalam rangka mempercepat proses pelembagaan 

Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). 

Sedangkan secara khusus tujuannya antara lain: 

1. Meningkatkan kesertaan KB di masyarakat  

2. Meningkatkan pendapatan keluarga  

3. Mengembangkan ketahanan dan  ketahanan keluarga  

4. Memantapkan pelaksanaan 8  fungsi keluarga (keagamaan, sosial 

budaya, cinta kasih,  melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan,  

ekonomi, pembinaan lingkungan. 

Karakteristik kegiatan UPPKS: 



 
 

 Sasaran   :  Keluarga Pra Sejahtera dan KS I 

Jumlah anggota   :  10 – 30 keluarga  

Pertemuan Penyuluhan :  Sebulan sekali 

Materi    : a. Evaluasi usaha kelompok  

 b. Pengelolaan usaha  

 c. Peningkatan  kualitas produk  

 d. Pemasaran  

 e. Kemitraan  

Jenis usaha    :  Bersifat kolektif dan individu  

Bentuk-bentuk usaha kelompok UPPKS: 

1. Usaha makanan dan minuman (membuat telur asin, emping melinjo, 

enting-enting jahe, sirup jahe, dll) 

2. Usaha kerajinan (membuat alat-alat rumah tangga dari bahan lokal, 

membuat tas, topi, vas bunga dari enceng gondok, dsb 

3. Usaha jasa (membuka warung kelontong, menjual sayuran,  menjahit, 

usaha catering dan sebagainya) 

Produk dari kelompok yang memiliki standar kualitas/mutu yang baik akan 

mendapatkan Sertifikasi Penyuluhan (SP) Makanan dan Minuman  

Pengelolaan kependudukan penting dilakukan dalam rangka 

pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. 

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan dalam rangka menekan Laju 

Pertumbuhan Penduduk (LPP) melalui pengaturan kelahiran dan 

pendewasaan usia perkawinan. Dalam rangka pengaturan kelahiran, 

program KKBPK menggunakan konsep “Dua Anak Cukup” sementara dalam 

rangka pendewasaan usia perkawinan menggunakan konsep “Pernikahan 

ideal”  yakni 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dalam 

rangka pendewasaan usia perkawinan, dalam program KKBPK 

dikembangkan program Generasi Berencana atau lebih dikenal sebagai 

program “GenRe”.  Program GenRe adalah program yang dikembangkan 

dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa 

sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara 

terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah 

dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Program 

GenRe ini diarahkan untuk meningkatkan usia kawin pertama perempuan 

menjadi 21 tahun, menurunkan kasus perilaku seks pra nikah, HIV-AIDS dan 

penyalahgunaan napza di kalangan remaja/mahasiswa. 



 
 

Peningkatan kualitas penduduk dilakukan melalui upaya peningkatan 

kesehatan ibu dan anak, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan 

kesejahteraan keluarga. Di sisi lain juga melalui peningkatan kualitas 

pendidikan, lingkungan dan kesehatan pada umumnya.  

 

Kegiatan dalam rangka pengelolaan kependudukan antara lain berupa 

analisis dan sosialisasi dampak kependudukan, pendidikan kependudukan, 

dan penyusunan grand design pengendalian kuantitas penduduk dan grand 

design peningkatan kualitas penduduk. 

Analisis dampak kependudukan mencakup dampak kependudukan terhadap 

ketenagakerjaan, dampak kependudukan terhadap lingkungan hidup, 

dampak kependudukan terhadap pendidikan, dampak kependudukan 

terhadap kesehatan, dampak kependudukan terhadap ketersediaan sumber 

daya dan lain sebagainya. 

Pendidikan kependudukan lebih difokuskan pada siswa di sekolah mulai SD, 

SLTP hingga SLTA yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan  

penduduk dan perkembangannya di Indonesia serta bagaimana mengelola 

penduduk agar dapat mendukung pembangunan. 

Sementara penyusunan grand design  pengendalian kuantitas penduduk di 

fokuskan pada rekayasa jumlah, struktur dan laju pertumbuhan penduduk 

melalui : pengendalian kelahiran, kematian dan pengarahan mobilitas. 

Sedangkan grand design peningkatan kualitas penduduk  difokuskan pada 

rekayasa peningkatan kualitas penduduk baik fisik maupun mental melalui 

pendekatan life cycle. 

Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga (KKBPK) selama ini belum berjalan optimal baik 

dalam aspek garapan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Pengaturan 

kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga, dan Pengelolaan Kependudukan yang ditandai dengan masih 

tingginya angka Laju Pertumbuhan Penduduk, pernikahan usia dini, tidak 

terpenuhinya target capaian akseptor baru, rendahnya partisipasi keluarga 

dalam kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS)  dan Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). 

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan belum 

optimalnya pelaksanaan program KKBPK di lapangan antara lain: 

a. Terus berkurangnya penyuluh KKBPK di lapangan karena mutasi, 

promosi dan pensiun.. 



 
 

b. Masih rendahnya kemandirian ber-KB 

c. Belum optimalnya peran kader kelompok Bina Keluarga Sejahtera 

(BKS) dalam mensukseskan kesetaraan ber-KB bagi anggotanya 

yang masih PUS. Begitu juga peran toga, toma, kader IMP serta 

organisasi profesi. 

d. Belum optimalnya peran Kepala Desa dalam program KKBPK baik 

dalam memotivasi kepada masyarakat maupun dalam memberikan 

dukungan anggaran untuk program KB-KS. 

 

     Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi program 

KKBPK tersebut adalah dengan memberdayakan kader IMP (PPKBD, Sub 

PPKBD dan Kelompok KB-KS untuk mengurangi beban Penyuluh KB yang 

jumlahnya makin terbatas. Kemudian juga menggerakkan Tim MUPEN KB 

untuk melakukan Advokasi dan KIE pada masyarakat luas tentang KB 

Mandiri. Juga menggiatkan kader kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) 

yang terdiri dari kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga 

Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) maupun UPPKS untuk 

mensukseskan program KKBPK di lingkungan kegiatannya. Serta 

meningkatkan pengetahuan para motivator KB maupun kader KB lainnyal 

tentang program KKBPK melalui kegiatan orientasi dan pemberian Buku 

Pegangan Program KKBPK yang digunakan sebagai panduan penyuluhan 

kepada masyarakat luas. Dengan meningkatnya pengetahuan dan 

wawasan para motivator KB maupun kader KB lainnya tentang Program 

KKBPK diharapkan para motivator KB sebagai penggerak  dalam program 

KKBPK di wilayahnya. Upaya optimalisasi program KKBPK akan lebih 

efektif apabila pihak pemerintah desa juga menganggarkan kegiatan melalui 

anggaran desa. 

Program KKBPK yang diharapkan dapat dilakukan secara mandiri 

oleh masyarakat dengan peran tokoh formal dan tokoh non formal adalah 

menyampaikan program 4T yaitu terlalu muda menikah, terlalu sering 

melahirkan, terlalu tua untuk melahirkan dan terlalu banyak anak. 4T 

tersebut kalau bisa ditekan maka akan menurunkan angka kelahiran 

sehingga kualitas keluarga akan meningkat sehingga menjadi keluarga 

yang sejahtera sesuai dengan amanah UU No. 52 tahun 2009 tentang 

perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. 
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