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Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dahulu bernama Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN, adalah Lembaga 

Pemerintah Non-Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas 

pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. BKKBN 

pernah sukses dengan slogan dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. 

Namun, untuk menghormati hak asasi manusia, kini BKKBN memiliki slogan dua 

anak lebih baik.  

Tujuan  utama  pelaksanaan  keluarga berencana  adalah untuk meningkatkan derajat 

kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga serta masyarakat pada umumnya. 

Dengan berhasilnya pelaksanaan keluarga berencana diharapkan angka kelahiran 

dapat diturunkan, sehingga tingkat kecepatan perkembangan penduduk tidak melebihi 

kemampuan kenaikan produksi. Dengan demikian taraf kehidupan dan kesejahteraan 

rakyat diharapkan akan lebih meningkat. 

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh 

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, penggerakan, 

pelayanan, evaluasi, dan pengembangan program Keluarga Berencana dan 

merupakan petugas terdepan sebagai ujung tombak terdepan yang memiliki peran 

sangat penting sebagai fasilitator, dinamisator dan motivator dalam menggerakan 

masyarakat terutama pada wilayah pedesaan atau kelurahan dalam pengelolaan 

dan pelaksanaan program Keluarga Berencana di tingkat lini lapangan. Program 

Keluarga Berencana adalah upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas 

melalui promosi, perlindungan dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak 

reproduksi. Disamping itu juga untuk penyelenggaraan, pelayanan, pengaturan, 
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dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia menikah 

yang ideal dalam mengatur jumlah jarak dan usia melahirkan anak dan pengaturan 

kehamilan serta membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Melalui 

komunikasi antar pribadi yang efektif dan persuasive diharapkan PLKB dapat 

lebih dekat dengan kader-kader maupun calon peserta KB sehingga dapat 

memaksimalkan peran serta kerjasama PLKB dan masyarakat semakin baik dalam 

mewujudkan program Keluarga Berencana “Dua Anak Lebih Baik”. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan 

masalah penelitian, yaitu “Bagaimanakah peranan Penyuluh Lapangan Keluarga 

Berencana (PLKB) dalam menyampaikan informasi pada program Keluarga 

Berencana  “Dua Anak Lebih Baik ?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peranan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam menyampaikan 

informasi Keluarga Berencana kepada masyarakat di Kecamatan Sukabumi Kota 

Bandar Lampung. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 

penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data 

diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran 

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam menyampaikan informasi 

pada program Keluarga Berencana “Dua Anak Lebih Baik PLKB di Kecamatan 

Sukabumi Kota Bandar Lampung sudah baik. PLKB Kecamatan Sukabumi Kota 

Bandar Lampung sudah membentuk serta melakukan pembinaan pada kader-

kader pembantu seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja 

(BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) serta memberikan pelatihan khusus pada 

kader-kader BKB, BKR dan BKL agar mereka dapat membantu PLKB dalam 

memberikan informasi tentang KB kepada calon-calon aseptor KB. PLKB di 

Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung terus berupaya untuk  meningkatkan 

kemampuan komunikasi antar pribadi dalam penyampaian informasi pada 

program KB serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada kader-kader dan calon 

peserta KB baru mengenai informasi KB, dengan komunikasi antar pribadi yang 

semakin efektif diharapkan pencapaian peserta KB di Kecamatan Sukabumi akan 

semakin meningkat sehingga Program KB “Dua Anak Lebih Baik” akan semakin 

sukses.  

 

Kata Kunci :Peranan, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB),   

Informasi, Program Keluarga Berencana “Dua Anak Lebih Baik”. 

 

 

 

 

 

 


