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ABSTRACT 

 

A CONTROL OF GROWING POPULATION  

BY IMPLEMENTING DYNAMIC FAMILY PLANNING PROGRAM 

(Analysis of The Dynamic Family Planning Or Family Planning Roving Team 

Program in Pringsewu Regency) 

 

 

By 

 

MERITA RAHMA 

 

 

     This research aims to describe how the implementation of Dynamic Family 

Planning Program in Pringsewu Regency. This research is motivated by high rate 

of population growth in Pringsewu Regency which always rise. This is caused by 

the increasing of Total Fertility Rate (TFR).   

     This research is used Van Meter and Van Horn’s approach of implementation 

model which consist of Standard and Policy Goals, Resources, Relationship 

Among The Organizations, Characteristics of Implementer Agent, Condition of 

Social, Economic and Politic and Disposition of Implementer. The method used in 

this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used were 

interviews, observation and documentations. Furthermore, to see the utilization of 

the regulation, the research applies triangulation technique. 

     The result of this research is that A Control Of Growing Population In 

Pringsewu Regency by Implementing Dynamic Family Planning Program has 

been effective enough, although still found few obstacles and problems in its 

implementation. By using the approach of Van Meter and an Horn, it can be 

analyzed that the implementation of Dynamic Family Planning Program in 

Pringsewu Regency is operating effectively, eventhough there are still some 

indicators which are insufficient. 

     The recommendations of this research are: 1) Family Planning and Women’s 

Empowerment Board of Pringsewu Regency should make a clear and detail 

standard of policy; 2) should increase resources both human and financial; 3) 

should expand the socialization; 4) should make a discussion forum to faciltate 

dialogue between stakeholder and community leaders in order to eliminate the 

negative issues about Family Planning Program. 
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ABSTRAK 

 

PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK  

MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM KB DINAMIS/TIM KB KELILING 

 (Analisis Terhadap Implementasi Program KB Dinamis/TKBK Di Kabupaten 

Pringsewu) 

 

 

Oleh 

 

MERITA RAHMA 

 

 

     Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan 

Program KB Dinamis/TKBK (Tim KB Keliling) di Kabupaten Pringsewu. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten 

Pringsewu yang selalu mengalami kenaikan tinggi yang disebabkan oleh total 

angka kelahiran yang selalu meningkat.  

     Penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi Van Meter dan 

Van Horn, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan Antar 

Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, 

dan Disposisi Implementor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik keabsahan data yang 

digunakan adalah triangulasi. 

     Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Program KB Dinamis/TKBK 

sudah berjalan dengan cukup efektif walaupun masih ditemukan sedikit kendala 

serta masalah dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan van 

Meter dan van Horn, maka dapat dianalisis bahwa pelaksanaan Program KB 

Dinamis/TKBK di Kabupaten Pringsewu sudah berjalan dengan sebagaimana 

yang telah ditetapkan, walalupun masih ada beberapa indikator yang belum sesuai 

dengan keadaan di lapangan. 

     Rekomendasi yang diberikan untuk Badan KB dan PP Kabupaten Pringsewu 

terkait pelaksanaan Program KB Dinamis/TKBK yaitu: 1) perlu dibuatnya standar 

kebijakan yang lebih jelas dan rinci; 2) perlu adanya peningkatan sumber daya 

manusia dan finansial; 3) perlu adanya perluasan sosialisasi; 4) perlu dibuatnya 

forum komunikasi dan dialog antara stakeholder dan perwakilan ulama ataupun 

tokoh masyarakat untuk menghilangkan isu-isu negatif tentang program KB. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A. Latar Belakang 

 

 

Permasalahan kependudukan yang terkait dengan banyaknya jumlah penduduk 

menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan dan menjadi salah satu 

masalah yang sangat menarik perhatian pemerintah untuk segera diatasi. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa 

kependudukan merupakan hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, 

pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi 

kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta 

lingkungan penduduk setempat. Selain itu, disebutkan juga dalam undang-undang 

tersebut bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah 

upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan 

mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang laju pertumbuhan penduduknya 

cukup tinggi, yaitu negara yang berada di peringkat keempat dengan jumlah 

penduduknya setelah Republik Rakyat Tingkok, India, dan Amerika Serikat. Hasil 

sensus Penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di 
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Indonesia pada tanggal 1 Mei-15 Juni 2010 menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk Indonesia sekitar 237,6 jiwa dan melebihi 3,4 juta dari sebelumnya 

yaitu sebesar 234,2 juta jiwa ditambah dengan peningkatan angka laju 

pertumbuhan penduduk (LPP) periode tahun 2000-2010 sebesar 1,49 % yang 

lebih tinggi dari peride tahun 1990-2000 yaitu 1,45%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa masih banyaknya tantangan bagi pemerintah di bidang kependudukan pada 

masa yang akan datang, yaitu bagaimana pemerintah harus meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dengan keadaan masyarakat yang selalu bertambah setiap 

tahunnya, meningkatkan mutu pendidikan serta dapat mengurangi pengangguran 

yang semakin bertambah angkanya.  

 

Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangnya struktur 

umur penduduk di beberapa provinsi menjadi masalah pokok yang dihadapi dalam 

bidang kependudukan dan keluarga berencana nasional. Tingkat pertumbuhan 

penduduk yang relatif tinggi disebabkan masih tingginya tingkat kelahiran di satu 

pihak dan lebih cepatnya penurunan tingkat kematian di lain pihak. Hal 

tersebutlah yang menyebabkan jumlah penduduk Indonesia terus meningkat 

dengan pesat. Di samping tingat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan struktur 

umur penduduk yang kurang seimbang, masalah lainnya adalah penyebaran 

penduduk yang juga kurang merata. Penyebaran penduduk yang kurang merata ini 

disebabkan oleh keadaan geografis yang berbeda-beda disetiap daerah. 

 

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan oleh berbagai alasan, 

yaitu disebabkan oleh migrasi atau perpindahan penduduk serta angka kelahiran 

yang tinggi. Angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) adalah rata-rata 
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jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai dengan akhir masa 

reproduksinya. Sampai saat ini, angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) 

pada tingkat nasional masih cukup tinggi, yaitu menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS) pada tahun 2014 masih berada di angka 2-3 yaitu 2,42 . Itu artinya, di 

Indonesia rata-rata memiliki tiga hingga empat anak untuk setiap wanita yang 

masih pada masa reproduksinya. 

 

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang letaknya cukup 

strategis, yaitu sebuah provinsi yang menjadi pintu gerbang utama Pulau 

Sumatera. Posisi yang demikian menjadikan Lampung sebagai salah satu provinsi 

yang dengan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang melimpah. Maka 

dari itu, sangatlah diperlukan masyarakat yang berkualitas untuk bisa memegang 

potensi yang ada. Namun sampai saat ini kualitas sumber daya manusia yang ada 

dirasakan belum adanya peningkatan, tetapi kuantitas yang ada malah semakin 

meningkat setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2014, didapatkan data dari BPS 

bahwa angka kelahiran total dari Provinsi Lampung masih tinggi, yaitu 2,50. Itu 

artinya, setiap wanita yang masih berada pada masa reproduksinya rata-rata 

memiliki empat hingga enam orang anak.  

 

Salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten 

Pringsewu merupakan salah satu kabupaten yang mengalami kenaikan jumlah 

penduduk yang cukup signifikan, dimana setiap tahunnya kabupaten tersebut 

mengalami kenaikan jumlah penduduk yang tidak sedikit dan dengan laju 

pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun karena TFR dari 

Kabupaten Pringsewu juga masih tinggi yaitu 2,56 (BPS, 2014). Padahal, 
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kabupaten ini merupakan kabupaten baru, yakni hasil pemekaran dari Kabupaten 

Tanggamus sejak tujuh tahun yang lalu. Namun tercatat pada tahun 2012 hingga 

tahun 2014 Kabupaten Pringsewu mengalami peningkatan jumlah penduduk, 

seperti yang tertera dalam tabel berikut : 

 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Tahun 2012-2014 

 

No Tahun 
Jumlah Penduduk 

Total Persentase (%) 
Laki-laki Perempuan 

1. 2012 193.050 186.277 379.327 - 

2. 2013 199.859 194.381 394.240 3,93 % 

3. 2014 207.995 201.374 409.369 3,83 % 
Sumber : Pendataan Badan KB & PP Kabupaten Pringsewu 2012, 2013, 2014 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka jelas terlihat bahwa di Kabupaten 

Pringsewu dalam waktu tiga tahun terakhir mengalami kenaikan jumlah penduduk 

yang sangat cepat, yaitu hampir 4% per tahun. Menurut Dibyo Soegimo 

(2009:42), kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Pringsewu ini sangatlah cepat 

yaitu di atas 2%. Untuk mengatasi hal yang demikian, berdasarkan Peraturan 

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional, pada pasal 2 (dua) disebutkan bahwa “BKKBN 

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian 

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana”.  

 

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera disebutkan bahwa 

“Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta 

masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, 

pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan kesejahteraan keluarga untuk 
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mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera”. Setelah itu muncul lagi 

undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Perkembangan Keluarga yang menyebutkan bahwa “Keluarga Berencana ialah 

upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur 

kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak 

reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa Keluarga Berencana ialah upaya untuk merencanakan 

sebuah keluarga, yaitu merencanakan kehamilan, jarak kelahiran, serta bagaimana 

untuk menerapkan tentang fungsi-fungsi keluarga. 

 

Untuk mewujudkan apa yang dimaksudkan dengan Keluarga Berencana tersebut, 

maka pemerintah sebagai policy maker telah berupaya dengan membuat berbagai 

kebijakan yang diturunkan menjadi berbagai program Keluarga Berencana demi 

berkurangnya masalah kependudukan yang ada. Salah satu upaya dari BKKBN 

untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk tersebut adalah melalui 

pelaksanaan “Program KB Dinamis/TKBK (Tim KB Keliling)”.  

 

Program KB Dinamis/TKBK (Tim KB Keliling) merupakan sebuah program yang 

pemerintah buat, dimana di dalam program tersebut terdapat berbagai kegiatan 

medis seperti pemakaian dan pelepasan alat kontrasepsi KB serta terdapat 

berbagai penyuluhan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, serta terdapat 

juga pelayanan untuk masyarakat apabila ada yang ingin berkonsultasi mengenai 

masalah kesehatan. Adapun mekanisme dari kegiatan program ini ialah 

pemerintah seperti menjemput bola, karena sifatnya yang dinamis. Terdapat 

berbagai kemudahan dalam program ini, yaitu berbagai fasilitas telah dikerahkan 
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pemerintah untuk masyarakat yang mau mengikuti program KB ini, serta tidak 

dipungut biaya sama sekali. Program ini merupakan salah satu kegiatan yang 

diadakan oleh BKKBN yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk 

menahan atau meminimalisir angka kelahiran serta mengantisipasi laju 

pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. 

 

Kegiatan dari program ini dijalankan oleh Badan KB & PP melalui Petugas 

Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dengan memberikan pelayanan KB 

berupa pemasangan alat kontrasepsi secara gratis kepada akseptor (peserta KB, 

yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi) di setiap desa atau 

kecamatan. Kegiatan ini melibatkan sejumlah ahli medis seperti penyuluh dari 

Dinas Kesehatan, ahli dari Puskesmas setempat dan ahli lainnya untuk melakukan 

pemasangan atau pencopotan alat kontrasepsi kepada para akseptor, khususnya 

kepada Pasangan Usia Subur (PUS). Selain itu, pada program KB Dinamis ini 

terdapat juga peran dari kader-kader KB yang ada di kelurahan atau desa setempat 

untuk membantu berjalannya program ini. 

 

Setiap program yang dibuat pemerintah pastilah memiliki perbedaan antara yang 

satu dengan yang lainnya. Perbedaan program ini dengan program lainnya ialah, 

di dalam Program KB Dinamis/TKBK (Tim KB Keliling) kegiatan yang ada tidak 

hanya memberikan pelayanan atas alat kontrasepsi gratis dan penyuluhan saja, 

namun ada beberapa kegiatan lain yang juga termasuk didalam pelayanan KB 

dinamis ini, yaitu wawancara untuk mengetahui ada atau tidaknya kejadian efek 

samping, komplikasi dan kegagalan pada akseptor KB, lalu pengamatan yang 
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dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya efek samping, komplikasi 

dan kegagalan pada penggunaan semua jenis kontrasepsi, dan kegiatan konseling. 

 

Selain itu, KB Dinamis/TKBK (Tim KB Keliling) ini juga pastinya bersifat 

dinamis, bukan statis. Artinya, program yang diciptakan ini sifatnya ialah 

menjemput bola. Petugas akan mendatangi sebuah wilayah atau desa, tempat yang 

akan diadakannya program KB Dinamis ini, sehingga calon akseptor tidak perlu 

jauh-jauh pergi ke rumah bidan atau rumah sakit setempat. Program KB Dinamis 

ini juga memberikan fasilitas seperti mini bus bagi masyarakat yang rumahnya 

sedikit berjauhan dengan lokasi pelayanan atau bagi masyarakat yang tidak bisa 

menjangkau tempat tersebut. Karena sifatnya yang dinamis, program ini pun bisa 

diadakan kapan saja selain dengan jadwal yang sudah dibuat sebelumnya. Selain 

itu program ini juga biasanya hadir di dalam momentum-momentum yang 

bertepatan dengan hari-hari nasional atau perayaan-perayaan yang ada di 

Kabupaten Pringsewu, seperti hari Tentara Nasional Indonesia yaitu dengan tema 

TNI manunggal KB atau dalam perayaan hari ulang tahun Kabupaten Pringsewu. 

 

Program KB Dinamis/TKBK (Tim KB Keliling) juga melayani berbagai macam 

alat kontrasepsi yang diinginkan oleh masyarakat. Alat kontrasepsi yang dipilih 

dominan kepada alat kontrasepsi yang berjangka panjang atau biasa disebut 

dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti  Intra Uterine Device 

(IUD) dan Implant. Alat tersebut akan bertahan lama di dalam tubuh akseptor dan 

menurut Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) merupakan alat yang 

paling efektif dan 99,9% keberhasilanya untuk menahan pembuahan bagi para 

ibu, dibandingkan dengan alat lain seperti kondom, suntik, pil dan lain sebagainya 
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yang bisa masyarakat peroleh sendiri dari apotek setempat tanpa harus 

membutuhkan pelayanan dari tim ahli medis. 

 

Hadirnya program tersebut menciptakan harapan dari pemerintah dan sebagian 

orang, yaitu tingkat kelahiran bayi menurun dan adanya penurunan terhadap laju 

pertumbuhan penduduk, khususnya di Kabupaten Pringsewu. Melalui program 

KB ini pemerintah berusaha untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin 

untuk memberikan hasil yang optimal pula dari Program KB Dinamis/TKBK 

(Tim KB Keliling) ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah juga 

sudah melakukan berbagai cara, yaitu salah satunya mempersiapkan berbagai 

macam fasilitas yang mendukung program. Dengan begitu, semakin banyaknya 

masyarakat yang menjadi peserta aktif KB maka semakin sedikit angka kelahiran, 

dan hal itu juga yang akan mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. 

 

Setelah berjalannya program tersebut di Kabupaten Pringsewu dengan berbagai 

kemudahannya, ternyata angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pringsewu 

sama sekali tidak mengalami penurunan, bahkan setiap tahunnya masih terjadi 

peningkatan jumlah kelahiran bayi. Total angka kelahiran atau Total Fertility Rate 

(TFR) nya juga berada di atas rata-rata yaitu 2,56 dimana rata-rata TFR Provinsi 

Lampung ialah 2,50. Dengan demikian, hasil dari pelaksanaan program KB di 

Kabupaten Pringsewu belum seperti apa yang diharapkan. 

 

Berdasarkan data yang telah didapatkan menjelaskan bahwa masyarakat 

Kabupaten Pringsewu yang terdaftar menjadi akseptor setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Bahkan, Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada rata-rata 70% dari 

mereka mengikuti program KB. Artinya, hampir tiga perempat dari PUS di 
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Kabupaten Pringsewu ini terbuka dan bersedia untuk mendukung program yang 

dicanangkan pemerintah. Dan seharusnya apabila semakin meningkatnya peserta 

KB Aktif, maka akan berakibat pada penurunan angka kelahiran. Namun 

kenyataan yang ada ialah justru angka kelahiran semakin tinggi. Berikut ini 

jumlah Peserta KB Aktif di Kabupaten Pringsewu : 

 

Tabel 2. Jumlah Akseptor dan PUS Tahun 2012-2014 

 

No Peserta KB Aktif 
Tahun Rata-rata 

Persentase 
2012 2013 2014 

1. Kontrasepsi IUD 6.490 6.601 6.913 3,22% 

2. Kontrasepsi MOW 1.201 1.227 1.304 4,22% 

3. Kontrasepsi MOP 401 406 403 - 

4. Kontrasepsi Implant 5.001 5.257 7.256 21,57% 

5. Kontrasepsi Suntik 16.110 17.027 18.778 7,99% 

6. Kontrasepsi Pil 17.502 17.675 17.785 0,8% 

7. Kontrasepsi Kondom 996 1.818 1.979 45,70% 

Jumlah 47.701 51.011 53.418 5,82% 

Jumlah Pasangan Usia Subur 70.129 73.878 75.499 15,06% 

Sumber : Data diolah Peneliti tahun 2015  

 

Kemudahan-kemudahan yang tersedia pada program KB dinamis/TKBK (Tim KB 

Keliling) bertujuan untuk menarik masyarakat agar mengikuti program KB yang 

telah ditawarkan secara gratis dan mudah, karena masyarakat tidak perlu jauh-jauh 

pergi ke klinik atau rumah sakit, namun petugas dari Badan PP & KB serta dari 

dinas kesehatan yang mendatangi desa tempat dilaksanakannya pelayanan KB 

Dinamis ini, sehingga memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

program ini, dan diharapkan dapat mengurangi ledakan penduduk yang ada di 

Kabupaten Pringsewu. Tetapi, harapan tersebut pada kenyatanya sampai saat ini 

belum bisa tercapai.  
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Berdasarkan data yang ada, peserta KB untuk tiga tahun terakhir di Kabupaten 

Pringsewu selalu mengalami peningkatan. Seharusnya, hal tersebut bisa 

menyebabkan terkendalinya angka kelahiran bayi. Namun, nyatanya hal tersebut 

belum bisa terwujud, dikarenakan setelah program tersebut berlanjut fenomena 

yang ada membuktikan bahwa masih saja terjadi peningkatan jumlah penduduk di 

Kabupaten Pringsewu. 

 

Melihat fenomena serta data yang ada di lapangan, ternyata ada indikasi lain yang 

menyebabkan misimplementasi pada program ini. Indikasi tersebut yakni masih 

banyaknya masyarakat yang memakai alat kontrasepsi berjangka pendek seperti 

pil, kondom serta suntik. Hal tersebut dikarenakan masih banyak yang terkena 

pengaruh sosial dan sudah terpengaruh oleh isu-isu negatif yang beredar di tengah 

masyarakat yang belum tentu kebenarannya. Masih banyak darimasyarakat yang 

rupanya takut untuk memakai alat kontrasepsi yang ditawarkan pemerintah 

sebagai alat kontrasepsi yang sangat terjamin keberhasilannya. Selain itu, sumber 

dayanya yang belum memadai juga turut mempengaruhi, dimana masih terdapat 

beberapa kecamatan di Kabupaten Pringsewu yang hanya memiliki dua PLKB 

saja. Sedangkan jumlah desa yang ada disetiap kecamatan tidaklah sedikit. Itu 

artinya, sumber daya yang ada sangatlah kurang dan dapat menyebabkan 

masyarakat kurang informasi dan edukasi mengenai Program KB. Selanjutnya, 

dengan banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Pringsewu yang 

mengalami kenaikan setiap tahunnya, ternyata masih banyak PUS yang tidak 

mengikuti program KB, yaitu dari tahun 2012 hingga 2014 rata-rata 30% dari 

PUS tidak mengikuti program KB yang dicanangkan pemerintah tersebut. Hal 

tersebut membuktikan bahwa masih kurangnya sosialisasi program KB terhadap 



11 
 

 
 

masyarakat khususnya kepada PUS atas pentingnya berKB serta manfaatnya bagi 

mereka. 

 

Berdasarkan data yang ada juga membuktikan bahwa masih banyak masyarakat 

yang beralih kepada KB swasta di klinik atau bidan setempat, sehingga mereka 

tidak memanfaatkan KB Dinamis ini. Dengan begitu, keadaan ekonomilah yang 

selanjutnya mereka pertimbangkan ketika keadaan ekonomi mereka tidak lagi 

mampu untuk menjangkau KB swasta, maka dapat dipastikan mereka tidak akan 

lagi menjadi perserta KB aktif seperti sebelumnya. Dengan begitu, maka 

dibutuhkan upaya dari Badan KB & PP yang lebih maksimal lagi untuk 

menjalankan program KB Dinamis ini, serta harus memberikan informasi yang 

lebih lagi kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti program KB, 

khususnya bagi mereka Pasangan Usia Subur (PUS), serta manfaatnya juga bagi 

kesehatan mereka dan anak-anaknya.  

 

Setelah melihat realita yang terjadi di Kabupaten Pringsewu, dengan menilai 

bahwa program KB Dinamis/TKBK (Tim KB Keliling) merupakan salah satu 

strategi yang dibuat pemerintah dan merupakan sebuah program yang efektif 

untuk menurunkan angka kelahiran, karena masyarakat sangat mudah untuk 

mendapatkan pelayanan ini dibandingkan dengan program pemerintah yang hanya 

dengan memberikan penyuluhan belum bisa dibenarkan. Hal ini dikarenakan 

program ini belum bisa membuahkan hasil yang memuaskan, bahkan hasil yang 

didapat sebaliknya. Maka dari itu, sangatlah urgent Program KB Dinamis / TKBK 

(Tim KB Keliling) ini untuk diteliti, yaitu untuk mengetahui ada apa dibalik 

belum berhasilnya program ini. Apakah ada yang salah dari teknik 
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pelaksanaannya, ataukah berasal dari implementornya, ataukah respon dari 

masyarakat terhadap program ini yang kurang baik. Adapun alasan peneliti 

menjadikan implementasi program sebagai fokus penelitian adalah dikarenakan 

tahap implementasi merupakan tahap yang paling krusial dan lebih dari 50 persen 

keberhasilan kebijakan adalah ditentukan dari keberhasilan implementasi 

kebijakan itu sendiri. 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai Implementasi Program KB Dinamis/TKBK di 

Kabupaten Pringsewu. 

 

 

B. Rumusan Masalah 
 
 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan 

rumusan masalah, yaitu “Bagaimana pelaksanaan Program KB Dinamis/Tim 

KB Keliling di Kabupaten Pringsewu?” 

 
 

C. Tujuan Penelitian  
 
 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian 

ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Program KB 

Dinamis/TKBK (Tim KB Keliling) sebagai salah satu upaya atau strategi 

pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten 

Pringsewu. 
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D. Manfaat Penelitian 
 
 

Adanya  penelitian ini, dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam kajian Ilmu Administrasi Negara 

khususnya di bidang kebijakan publik, serta diharapkan penelitian dapat 

mengaplikasikan materi-materi pengajaran mengenai kebijakan publik. 

 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat berguna bagi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan Kabupaten Pringsewu, sehingga dapat menjadi umpan balik (feed 

back) dalam perbaikan implementasi program KB, serta para pembaca dan bagi 

warga masyarakat, dapat menjadi acuan bagi organisasi-organisasi lain dalam 

mengimplementasikan program-program yang akan dilaksanakan. 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

 

A. Konsep Kebijakan Publik 

 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy biasanya 

dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai 

wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung 

jawab melayani kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan pengertian public itu 

sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat, atau umum. 

Seorang ahli, James E. Anderson (dalam Wahab, 2004:2) merumuskan 

kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi 

pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. 

 

Menurut Chief J.O Udoji (dalam Wahab, 2004:5), kebijakan publik adalah suatu 

tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga 

masyarakat. Adapun menurut Thomas R. Dye (dalam Suharto, 2010:44) 

memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai “whatever 

government choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apapun yang 

dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan). 
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Easton (dalam Abidin, 2012:6) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai 

“kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Ini 

mengandung arti yaitu tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan 

kehidupan bermasyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya 

dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. 

 

Sementara Harold Lasswell dan Abraham Kaplan (dalam Nugroho, 2008:53) 

mengatakan bahwa kebijakan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan 

tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu ( a 

projected program of goals, values and practices ). Sedangkan Carl Friedrich 

(dalam Wahab, 2004:3) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang 

mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah 

dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan 

tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan 

sasaran yang diinginkan. 

 

Pengertian kebijakan publik dikemukakan oleh Anderson (dalam Winarno, 

2012:21), yaitu merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang 

ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah 

atau suatu persoalan. 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian dari kebijakan publik di atas, maka penulis 

menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil 

oleh pemerintah dari berbagai pilihan-pilihan yang ada, untuk kemudian 

dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah demi terselesaikannya masalah-
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masalah yang ada di suatu negara, dan dilaksanakan dengan tujuan tertentu. Dapat 

pula dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu pilihan atau tindakan 

yang menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertujuan mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat. 

 

2. Ciri-ciri umum Kebijakan 

Anderson (dalam Abidin, 2012:22-23) mengemukakan beberapa ciri dari 

kebijakan, yaitu sebagai berikut : 

1. Public Policy is pusporsive,goal-oriented behavior rather than random or 

chance behavior. Setiap kebijakan mesti ada tujuannya. Artinya, 

pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena 

kebetulan ada kesempatan membuatnya. Bila tidak ada tujuan, tidak perlu 

ada kebijakan. 

2. Public policy consists of courses of action – rather than separate, discrete 

decision or actions – performed by government officials. Maksudnya, suatu 

kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi 

berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi 

pada pelaksanaan, interprestasi dan penegakan hukum. 

3. Policy is what government do – not what they say will do or what they 

intend to do. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa 

yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah. 
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4. Public policy may be either negative or positive. Kebijakan dapat berbentuk 

negative atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk 

melaksanakan atau menganjurkan. 

5. Public policy is based on law and is authoritative. Kebijakan didasarkan 

pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat 

mematuhinya. 

 

 

B. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Menurut Willian Dunn (2003:25), tahap-tahap kebijakan publik meliputi : 

1. Penyusunan Agenda 

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam 

realitas kebijakan publik. Pada tahap penyusunan agenda ini, harus ditentukan apa 

yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan. Dunn (2003:247) 

mengemukakan bahwa perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses 

yang menghasilkan dan menguji konseptualisasi-konseptualisasi alternatif atas 

suatu kondisi masalah, yang meliputi empat fase yang saling tergantung, yaitu : 

pencarian masalah (problem solving search), pendefinisian masalah (problem 

definition), spesifikasi masalah (problem specification) dan pengenalan masalah 

(problem sensing). Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai 

masalah kebijakan (policy problem). 

 

Menurut William Dunn (dalam Winarno, 2012:82), isu kebijakan merupakan hasil 

dari perdebatan tentang definisi, eksplanasi dan evaluasi masalah. Isu kebijakan 

tersebut akan menjadi embrio awal bagi munculnya masalah-masalah publik dan 
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apabila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka akan masuk ke 

dalam agenda kebijakan. Agar isu publik mendapat tempat dalam agenda 

kebijakan, maka isu publik harus dikelola dengan baik. Pengelolaan isu 

(manajemen isu kebijakan) sangat penting, mengingat begitu banyaknya isu 

kebijakan yang dimunculkan, baik oleh rakyat, kelompok penekan, partai politik, 

pemerintah maupun anggota legislatif sendiri. Isu Kebijakan dapat didorong 

menjadi Agenda Kebijakan, jika memenuhi syarat sebagai berikut (Wahab dalam 

Sulistio, 2013:15). 

a. Isu tersebut telah mencapai titik kritis tertentu, sehingga ia praktis tidak bisa 

diabaikan begitu saja; atau ia telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman  

serius yang jika tidak segera diatasi justru akan menimbulkan luapan krisis 

baru yang jau lebih hebat di masa datang. 

b. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularistik tertentu (mendapat perhatian 

masyarakat luas secara khusus) dan berdampak dramatis. Isu tersebut 

menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak, 

bahkan umat manusia pada umumnya dan mendapat dukungan berupa liputan 

media massa yang amat luas. 

c. Isu tersebut mampu menjangkau dampak yang amat luas. 

d. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat. 

e. Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, 

tetapi mudah dirasakan kehadirannya). 

Sedangkan metode atau teknik yang dapat digunakan dalam fase perumusan 

masalah, menurut Dunn (2003,247-278) adalah sebagai berikut : 
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a. Analisis Batasan, yaitu suatu metode untuk meyakinkan tingkat kelengkapan 

dari serangkaian referensi masalah (meta problem) melalui proses tiga langkah 

dari pencarian bola salju, pencarian referensi masalah dan estimasi batasan. 

b. Analisis Klasifikasi, yaitu teknik atau metode guna memperjelas konsep-

konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengklarifikasi kondisi 

permasalahan. 

c. Analisis Hierarkis, yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi sebab-sebab 

yang mungkin dari suatu situasi masalah. Analisis ini dapat membantu para 

analis kebijakan dalam mengidentifikasikan tiga macam sebab, yakni sebab 

yang mungkin (possible causes), sebab yang masuk akal (plausible causes) 

dan sebab yang pat ditindaklanjuti (actionable causes). 

d. Sinektika, yaitu metode yang diciptakan untuk mengenali masalah-masalah 

yang bersifat analog. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pemahaman 

terhadap hubungan yang identik atau mirip diantara berbagai masalah akan 

mengakibatkan kemampuan analis kebijakan untuk memecahkan masalah. 

e. Brainstorming, yaitu metode untuk menghasilkan ide-ide, tujuan-tujuan 

jangka pendek dan strategi-strategi yang membantu untuk mengidentifikasikan 

dan mengkonseptualisasikan kondisi-kondisi permasalahan. Metode ini juga 

dapat digunakan untuk menghasilkan sejumlah perkiraan-perkiraan mengenai 

solusi yang potensial bagi masalah-masalah. 

f. Analisis Perspektif Berganda, yaitu metode untuk memperoleh pandangan 

yang lebih banyak mengenai masalah dan peluang pemecahannya dengan 

secara sistematis menerapkan perspektif personal, organisasional dan teknikal 

terhadap situasi masalah. 
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g. Analisis Asumsi, yaitu metode yang bertujuan mensintesiskan secara kreatif 

asumsi-asumsi yang saling bertentangan mengenai masalah kebijakan. 

h. Pemetaan Argumentasi, yaitu teknik yang memetakan beberapa argument 

kebijakan seperti otoritatif, statistical, klasifikasional, analisentris, kausal, 

instuitif, pragmatis dan kritik nilai yang didasarkan pada asumsi yang benar-

benar berbeda. 

 

Penyusunan agenda kebijakan seyogyanya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi 

dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh 

mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder. 

  

2. Formulasi Kebijakan 

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan 

tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari 

diambilnya alternatif termasuk tidak melakukan sesuatu, dan ini dilakukan dalam 

tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, 

potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang 

ada atau yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi 

dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai 

pilihan (dalam Dunn, 2003:26-27). Selain itu, menurut Dunn (dalam Agustino, 

2008:98) menyatakan bahwa hal terpenting dalam formulasi kebijakan selain 

merumuskan sebuah masalah (problem structuring) adalah menemukan masalah 

publik yang dibedakan dengan masalah privat. 

 

 

 



21 
 

3. Adopsi/Rekomendasi Kebijakan 

Rekomendasi kebijakan (dalam Abidin, 2004:169) merupakan saran yang 

disampaikan kepada yang berwenang mengambil kebijakan untuk melakukan 

suatu aksi kebijakan guna memecahkan atau mencapai suatu tujuan yang 

dikehendaki (a desired objective). Penyampaian saran atau rekomendasi kebijakan 

dilakukan dengan bersahaja berdasarkan suatu kajian yang spesifik. Artinya, 

alternatif yang dipilih untuk disarankan telah dihitung nilai lebihnya dibandingkan 

dengan berbagai alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan. Perbandingan 

antara nilai-nilai yang diperhitungkan itu meliputi efisiensi, efektifitas, kepatutan, 

adil dan lain-lain, baik yang berkenaan dengan inputs, outputs maupun dengan 

outcomes. 

Menurut Dunn (dalam Abidin, 2004:170-171), empat macam karakteristik dari 

rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut: 

a. Action Focus, maksudnya adalah bahwa titik berat dari rekomendasi terletak 

pada tindakan yang disarankan. Rekomendasi tidak hanya tentang apa yang 

akan terjadi di masa depan (prediction) dan apa yang sebaiknya terjadi 

(valuable evaluation), tetapi juga tentang aksi yang diperlukan untuk membuat 

kondisi itu terjadi. 

b. Future oriented atau prospective. Rekomendasi perlu dapat menjelaskan 

tentang keadaan sebelum adanya aksi dan keadaan di masa depan sesudah 

adanya aksi. 

c. Fact-value interdependence. Dalam rekomendasi terdapat saling keterkaitan 

antara fakta dan nilai. Rekomendasi berkaitan sekaligus dengan fakta dan 

nilai. 
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d. Value-duality. Maksudnya, banyak aspek pada umumnya mempunyai nilai 

kembar, yakni nilai intrinsik berupa nilai akhir yang menjadi tujuan dari 

kebijakan, dan nilai ekstrinsik, yaitu sebagai sasaran antara atau sebagai jalan 

untuk mencapai tujuan atau sasaran akhir, dan nilainya tergantung pada 

kemanfaatannya sebagai alat untuk mencapai tujuan lain lebih lanjut (as a 

means to achieve other values). 

 

Adapun langkah-langkah dalam yang perlu diperhatikan dalam membuat 

rekomendasi kebijakan (dalam Abidin, 2004:171-182) yaitu sebagai berikut: 

a. Merumuskan pertanyaan secara tepat. 

b. Tentukan secara khusus kepada siapa saran hendak diajukan. 

c. Identifikasi masalah yang ingin dipecahkan. 

d. Memastikan tujuan/sasaran yang ingin dicapai. 

e. Menentukan asumsi yang diperlukan. 

f. Mengidentifikasi para pelaku dan piha-pihak yang terkait. 

g. Mengidentifikasi strategit-strategi alternatif untuk pemecahan masalah. 

h. Menentukan kriteria dan menganalisis strategi-strategi alternatif atas dasar 

kriteria itu. 

i. Uraan dan pilihan. 

 

4. Implementasi / Pelaksanaan Kebijakan 

Tahap ini berkenaan dengan berbagai kegiatan yang akan diarahkan untuk 

merealisasikan program. Pada tataran ini, administrator mengatur cara untuk 

mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah 

diseleksi. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut 
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paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam 

prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, 

ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari 

suatu kebijakan (Grindle dalam Wahab, 2004:59). Oleh karena itu tidak salah jika 

dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting 

dari keseluruhan proses kebijakan, dan bahkan mungkin jauh lebih penting dari 

pada pembuatan kebijakan itu sendiri. 

 

Menurut Abidin (2004:206) tidak semua kebijakan berhasil dilakukan secara 

sempurna, karena pelaksanaan kebijakan pada umumnya memang lebih sukar dari 

sekedar merumuskannya. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan menyangkut 

kondisi riil yang sering berubah dan sukar diprediksikan. Selain itu, dalam proses 

perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan simplifikasi yang 

di dalam pelaksanannya tidak mungkin dilakukan. Akibatnya, dalam kenyataan 

terjadi “implementation gap”, yakni kesenjanan atau perbedaan antara apa yang 

dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan. timbulnya kesenjangan-kesenjangan 

tersebut antara lain disebabkan oleh: 

1. Substansi kebijakan tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat 

sesungguhnya tidak membutuhkan suatu kebijakan tertentu, namun para 

pengambil kebijakan (decision maker) justru memutuskan untuk 

melaksanakan kebijakan tersebut. 

2. Kebijakan tidak menguntungkan publik. Suatu kebijakan publik akan ditolak 

kehadirannya di tengah-tengah masyarakat sebab adanya kebijakan itu tidak 
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memberikan keuntungan sedikitpun yang dapat mereka rasakan. Kecuali 

hanya menambah beban publik (public burden) saja. 

3. Tidak layak. Kebijakan publik akan gagal diimplementasikan di lapangan, 

bilamana kebijakan tesebut tidak layak, baik dari sisi waktu, biaya maupun 

kebutuhan. 

 

5. Penilaian/Evaluasi Kebijakan 

Proses evaluasi kebijakan dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik 

meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi kegagalan dalam kebijakan 

publik. untuk meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab 

kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang 

telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (Lester dan Stewart dalam 

Winarno, 2012:229). Sedangkan menurut Jones (dalam Winarno, 2012:229) 

mendefinisikan secara singkat proses evaluasi sebagai kegiatan yang bertujuan 

untuk menilai manfaat kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat 

dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan 

yang mencangkup substansi, implementasi dan dampak (Anderson dalam 

Winarno, 2012:229). 

 

 

C. Implementasi Kebijakan Publik 

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan 

publik. suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai 
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dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam 

pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah 

penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai 

makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, 

dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program-

program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks 

yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) 

maupun sebagai suatu dampak (outcome) (Lester dan Stewart dalam Winarno, 

2012:147). 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan dan 

penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal 

yang disepakati terlebih dahulu. Implementasi adalah proses untuk memastikan 

terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Impelementasi 

juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan 

hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Jadi Implementasi dimaksudkan 

sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan 

dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan 

serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama sehingga dapat 

tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil terhadap tindakantindakan 

individu publik dan swasta. 

 

Sedangkan menurut van Meter dan van Horn (dalam Winarno, 2012:149-150) 

membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta 
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yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencangkup 

usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan 

operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-

usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh 

keputusan-keputusan kebijakan. Menurut van Meter dan van Horn, yang perlu 

ditekankan di dalam implementasi kebijakan adalah bahwa tahap implementasi 

kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran di tetapkan 

atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap 

implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana 

disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. 

 

Adapun menurut Mazmanian & Paul Sabatier (dalam Wahab, 2004:68), 

Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated 

in a statute but which can also take the form of important executive orders or 

court decisions (implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, 

biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau 

petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan).” Lazimnya, keputusan 

tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara 

tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk 

menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah 

melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan 

undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan 

oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-

keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata; baik yang 
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dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagai 

dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya 

perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) 

terhadap undang-undang/ peraturan yang bersangkutan. Secara lebih konkrit 

Mazmanian & Sabatier menyatakan bahwa fokus perhatian dalam implementasi 

yaitu memahami apa yg senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan 

berlaku, diantaranya adalah kejadian dan kegiatan yg timbul sesudah disahkannya 

pedoman-pedoman kebijakan yg mencakup usaha mengadministrasikan maupun 

usaha menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat. 

 

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148-149) berpendapat bahwa 

implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan 

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis 

keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi merujuk pada sebuah 

kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan 

hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi 

mencangkup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, 

yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, 

implementasi mencangkup banyak macam kegiatan. Pertama, badan-badan 

pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab 

menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar 

implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, 

lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan uang. Kedua, badan-badan pelaksana 

mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, 

serta rencana-rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus 
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mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit 

birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi bebankerja. Akhirnya, badan-badan 

pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau 

kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran 

atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang 

sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program. 

 

Grindle (dalam Winarno, 2012:149) juga memberikan pandangannya tentang 

implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi 

adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan 

kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. 

Oleh karena itu, tugas implementasi mencangkup terbentuknya “a policy delivery 

system,” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan 

sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik 

diartikan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai 

tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilah-

pilah ke dalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola. Maksud dari program-

program tindakan dan proyek-proyek individu adalah untuk mendatangkan suatu 

perubahan dalam lingkaran kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan 

sebagai dampak dari suatu program. 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, maka 

penulis dapat menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang 

dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun 

swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah 
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ditetapkan. Implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan tersebut untuk 

melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya 

tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana 

yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. 

 

Adapun pengertian kebijakan yaitu sebagai suatu program pencapaian tujuan, 

nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah dan kebijakan juga merupakan 

serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 

suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan kesulitan-kesulitan dan 

kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu. 

 

Berdasarkan konsep-konsep tentang implementasi kebijakan di atas, maka penulis 

menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan 

kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi 

kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat 

atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, 

maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu telah 

diimplementasikan dengan sangat baik. 

 

Sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, dapat 

mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan 

baik oleh para pelaksana kebijakan. Dengan demikian bisa kita ketahui bahwa 

implementasi dan kebijakan adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. 

Implementasi sebagai kata kerja dan kebijakan sebagai objek untuk yang 
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diimplementasikan. Sebagai pangkal tolak berpikir kita, hendaknya selalu diingat 

bahwa implementasi adalah sebagian besar kebijakan dari pemerintah dan pasti 

akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan baik publik maupun swasta 

berusaha keras untuk memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat guna 

untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga untuk melaksanakan implementasi 

kebijakan ini perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari berbagai kalangan.   

 

2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Winarno (2012:146), Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang 

paling krusial dalam proses kebijakan publik. Karena disini masalah-masalah 

yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, akan muncul pada saat 

pengimplementasiannya. Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekadar 

bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke 

dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih 

dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh 

apa dari suatu kebijakan. 

 

Selain itu, Riant Nugroho juga mengatakan dalam bukunya (2008:436), bahwa 

perumusan kebijakan (rencana) hanya memiliki porsi 20% keberhasilan, 

sedangkan implementasi adalah 60%, sedangkan sisanya 20% adalah bagaimana 

kita mengendalikan implementasi. Itu artinya, implementasi adalah proses yang 

paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam 

konsep mucul di lapangan. Selain itu, ancaman utamanya adalah konsistensi 

implementasi. 
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Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan, maka perlu diketahui 

variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu 

model implementasi kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu 

implementasi kebijakan. Ada begitu banyak model-model implementasi kebijakan 

yang dikembangkan oleh pakar sosial dan beberapa model tersebut dikembangkan 

oleh beberapa pakar sosial sebagai alat untuk mengkaji apa-apa saja bentuk (jenis) 

implementasi kebijakan, apa saja variable-variabel serta syarat-syarat agar 

implementasi kebijakan tersebut bisa menjadi berhasil secara sempurna.  

 

Beberapa model kebijakan yang dikembangkan oleh pakar sosial tersebut (dalam 

Nugroho, 2008:438-453) adalah: 

a. Model Van Meter dan Van Horn 

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn 

disebut dengan A Model of the Policy Implementation. Proses implementasi ini 

merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan 

yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi 

kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. 

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear 

dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. 

 

Menurut van Meter dan van Horn (dalam Suharno, 2013:176-177) model ini 

menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang 

saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu :  

a) Standar dan Sasaran Kebijakan 



32 
 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-

dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan 

sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan 

atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka 

agak sulit memang merealisasikan kebijakan  publik hingga titik yang dapat 

dikatakan berhasil (dalam Agustino, 2008:142) 

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan 

yang jelas dan terukur. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tujuannya 

dapat terwujudkan. Jika di dalam sebuah kebijakan standar dan sasarannya 

tidak jelas, maka tidak akan  bisa terjadi multi-interprestasi dan mudah 

menimbulkan kesalah-pahaman serta konflik di antara para agen 

implementasi. 

Menurut van Meter dan van Horn (dalam Winarno, 2012:159), identifikasi 

indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisa 

implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana 

ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-

ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan 

keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu, ukuran-ukuran dasar 

dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah 

dalam beberapa kasus.  

 

b) Sumber daya 

Menurut van Meter dan van Horn (dalam Winarno, 2012:161), selain ukuran-ukuran 

dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses 
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implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak 

mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. 

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencangkup dana atau perangsang lain yang 

mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. 

 

Menurut van Meter dan van Horn (dalam Agustino, 2008:142), keberhasilan proses 

implementasi kebijakan tergantung dri kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang 

tersedia. Manusia merupakan  sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu 

keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses 

implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan 

pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. 

Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka 

kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. 

 
Selain sumber daya manusia, menurut van Meter dan van Horn (dalam Agustino, 

2008:142) sumber-sumber daya lainnya yang perlu diperhitungkan juga adalah 

sumber daya finansial. Karena mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang 

kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak 

tersedia, maka memang menjadi pesoalan politik untuk merealisasikan apa yang 

hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik,  

 

c) Hubungan antar organisasi 

Menurut van Meter dan van Horn (dalam Suharno, 2013:177), di dalam 

program-program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program 

kebijakan maka perlu adanya hubungan yang baik antar instansi yang terkait, 

yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi 

dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. 
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Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu hal yang sangat utama dan 

penting dari sebuah organisasi demi terealisasikannya program-program 

organisasi tersebut dengan tujuan serta sasarannya. 

 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan 

publik. semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang 

terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-

kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya (dalam 

Agustino, 2008:144). 

 

d) Karakteristik agen pelaksana 

Menurut van Meter dan van Horn (dalam Suharno, 2013:177) dalam suatu 

implementasi kebijakan, untuk mencapai suatu keberhasilan yang maksimal 

harus diidentifikasikan dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang 

mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang 

terjadi dalam birokrasi. Hal-hal tersebutlah yang akan mempengaruhi 

implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. 

 

e) Kondisi lingungan sosial, politik dan ekonomi 

Hal ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok 

kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik 

parapartisipan yaitu mendukung atau menolak, serta sifat opini publik yang 

ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi 

kebijakan (dalam Suharno, 2013:177). 
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f) Disposisi implementor 

Menurut van Meter dan van Horn (dalam Suharno, 2013:177) dalam 

implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi 

tiga hal, yaitu : 

(1) Respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan 

implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; 

(2) Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan 

Intens disposisi implementor, yakni prefensi nilai yang dimiliki tersebut 

 

b. Model George Edward III 

Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan nama 

Direct and Indirect Impact on Implementation. Edward melihat implementasi 

kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang 

saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor 

tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor 

tersebut terhadap implementasi. Menurut Edwards (dalam Winarno, 2012:177), 

studi implementasi adalah kusial bagi public administration dan public policy. 

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara 

pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat 

yang dipengaruhinya. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi 

implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu: apa 

yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan serta apa yang menjadi 

faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan. 
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Untuk menjawab dua pertanyaan pokok tersebut, maka Edward (dalam Winarno, 

2012:177) mengusulkan empat variabel yang menjadi faktor utama keberhasilan 

implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut yaitu: 

a) Komunikasi. 

Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari 

atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk mengindari terjadinya 

distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya 

ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang 

disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam 

menyampaikan informasi. Sedangkan dalam Winarno (2012:178) Edwards 

juga menjelaskan bahwa ada tiga hal penting dalam proses komunikasi, yaitu 

transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Menurutnya, persyaratan pertama bagi 

implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang 

melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. 

Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada 

personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu 

dapat diikuti. 

 

b) Sumber daya 

Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting 

karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber 

pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumbernya adalah : staf 

yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan 

untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai untuk keperluan 
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implementasi, dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi 

kebijakan serta wewenang yang dimiliki implementor untuk mensukseskan 

kebijakan. Namun, dalam Winarno (2012:184-185) Edwards menyatakan 

bahwa ada satu hal yang harus diingat, yaitu bahwa jumlah tidak selalu 

mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa 

jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang 

berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh 

para pegawai pemerintah ataupun staf, namun di sisi lain kekurangan staf juga 

akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan 

yang efektif. 

 

Dengan demikian, tidaklah cukup hanya dengan jumlah pelaksana yang 

memadai untuk melaksanakan suatu kebijakan. Para pelaksana harus memiliki 

keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. 

Kurangnya personil yang terlatih dengan baik akan dapat menghambat 

pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjangkau banyak pembaruan. 

 

c) Disposisi 

Variabel ini berkaitan dengan bagaimana sikap para implementor dalam 

mendukung suatu implementasi kebijakan. kecakapan saja tidak mencukupi 

tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. 

Menurut Edwards (dalam Suharno, 2013:171) disposisi adalah yang 

menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti 

komitmen, kejujuran, sifat demokratis dan sebagainya. Disposisi yang dimiliki 
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oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi 

kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan 

dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh 

pembuat kebijakan. 

 

d) Struktur Birokrasi 

Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi 

dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif 

antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. 

Dalam Nugroho (2008:447), Edward mengatakan bahwa struktur birokrasi 

berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi 

penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah 

bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini 

menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.  

 

c. Model Mazmanian dan Sabatier 

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Nugoroho, 2008:440), proses 

implementasi merupakan upaya untuk melaksanakan keputusan kebijakan. 

Menurut Mazmanian dan Sabastier (dalam Suharno, 2013:173), ada tiga 

kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, 

yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan. 

 

Karakteristik masalah (tractability of the problems) meliputi beberapa faktor 

sebagai berikut (Mazmanian dan Sabatier dalam Suharno, 2013:173-174): 
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1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.  

2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Artinya, suatu program akan 

relatif mudah untuk diimplementasikan pada kelompok sasaran yang relatif 

homogen. Sebaliknya, untuk kelompok sasaran yang relatif heterogen, 

implementasi kebijakan juga akan relatif sulit. Dengan kata lain, semakin 

heterogen sebuah kelompok sasaran maka tingkat kesulitan implementasi 

kebijakan juga relatif meningkat. 

3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan 

relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. 

Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah 

kelompok sasarannya tidak terlalu besar. 

4. Cakupan perubahan prilaku yang diharapkan. Sebuah program yang ditujukan 

untuk memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan lebih mudah 

diimplementasikan dari pada sebuah program yang ditujukan untuk merubah 

prilaku masyarakat. 

Karakteristik kebijakan (ability of statue to structure implementation) mencakup 

beberapa hal (Mazmanian dan Sabatier dalam Suharno, 2013:174-175): 

1. Kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan 

semakin mudah untuk diimplementasikan karena implementor mudah 

memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, 

ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam 

implementasi kebijakan. 
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2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang 

memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, 

walaupun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada modifikasi. 

3. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber 

daya keuangan adalah faktor krusial setiap program sosial. Karena 

bagaimanapun dalam tahapan implementasi kebijakan akan membutuhkan 

biaya operasional. 

4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi 

pelaksana. Setiap institusi yang terkait dengan implementasi kebijakan harus 

melakukan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal. 

5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. 

6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Distorsi terhadap 

implementasi kebijakan dapat terjadi jika komitmen implementor rendah. 

7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartispasi dalam 

implementasi kebijakan. Sebuah kebijakan yang menginginkan banyak 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi akan lebih mendapat dukungan dari pada 

kebijakan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. 

Sedangkan variabel lingkungan (nonstatutory variables offecting implementation), 

meliputi beberapa faktor yaitu (Mazmanian dan Sabatier dalam Suharno, 

2013:175-176): 

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. 

2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang mendapat 

dukungan dari publik akan lebih mudah diimplementasikan dari pada 

kebijakan yang ditolak oleh publik. 
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3. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups). 

 

d. Model Grindle 

Dikemukakan oleh Wibawa (dalam Nugroho, 2008:445), model Grindle 

ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakannya. Ide dasarnya adalah 

bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan 

dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari 

kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut ini: 

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan. 

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. 

3. Derajat perubahan yang diinginkan. 

4. Kedudukan pembuat kebijakan. 

5. (Siapa) pelaksana program. 

6. Sumber daya yang dikerahkan. 

 

Sementara itu, lingkungan atau konteks implementasinya (dalam Suharno, 

2013:173) adalah: 

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh aktor 

yang terlibat dalam implementasi kebijakan. 

2. Karakteristik lembaga penguasa atau institusi dan rejim yang berkuasa. 

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 

 

 

 

 

 

 



42 
 

e. Model Weimer dan Vining 

Weimer dan Vining (dalam Suharno, 2013:178) memiliki pandangan lain terhadap 

sebuah proses implementasi kebijakan. Menurut mereka ada tiga kelompok besar 

variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu : 

1. Logika kebijakan. 

Yang dimaksud dengan logika ini adalah bahwa kebijakan yang ditetapkan 

harus masuk akal dan mendapat dukungan teoritis. 

2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan. 

Sebuah kebijakan bisa saja sukses ketika diterapkan di sebuah lingkungan, 

tetapi tidak berarti bahwa kebijakan yang sama akan memiliki tingkat sukses 

yang sama ketika diterapkan di lingkungan yang berbeda. Artinya, kondisi 

lingkungan di mana kebijakan diimplementasikan juga mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan yang dimaksudkan di sini 

mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam dan atau geografis. 

3. Kemampuan implementor kebijakan 

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kompetensi dan 

keterampilan dari implementor. Dengan kata lain semakin kompeten 

implemetor sebuah kebijakan maka potensi suksesnya implementasi kebijakan 

juga semakin tinggi. 

 

D. Program KB Dinamis / TKBK (Tim KB Keliling) 

1. Konsep Program Pelayanan Dinamis / TKBK (Tim KB Keliling) 

Program Pelayanan KB Dinamis / TKBK (Tim KB Keliling) merupakan sebuah 

program dimana Dinas PP & KB yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan 
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melalui PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) untuk memberikan 

pelayanan KB berupa pembagian serta pemasangan alat kontrasepsi secara gratis 

kepada aseptor di setiap desa atau kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu. 

Kegiatan ini melibatkan sejumlah ahli medis untuk melakukan pemasangan atau 

pencopotan alat kontrasepsi kepada para aseptor (peserta KB, yang menggunakan 

salah satu alat/obat kontrasepsi), khususnya kepada pasangan usia subur (PUS). 

 

Selain itu, dalam program KB Dinamis ini juga dibantu oleh para kader KB yang 

ada disetiap desa. Istilah yang digunakan dalam program ini ialah dinamis, itu 

artinya program ini pasti bersifat dinamis. Program KB Dinamis.TKBK ini 

merupakan sebuah program dimana seluruh jadwal serta kegiatannya sudah 

terjadwal dari awal disusunnya rencana-rencana strategis oleh Badan KB dan PP 

Kabupaten Pringsewu. Kegiatan ini dilakukan di setiap desa atau kecamatan, dan 

sudah terkonsep atau terjadwal sejak awal tahun. Program ini memiliki nama Tim 

KB Keliling, itu berarti tim KB atau PLKB lah yang berjalan atau mengahampiri 

tempat pelayanan KB yang sudah terjadwal tersebut. Selain pada jadwal yang 

telah ditetapkan pada awal terbentuknya rencana strategis badan, Program KB 

Dinamis ini juga hadir pada setiap momentum-momentum yang ada di Kabupaten 

Pringsewu serta acara lain yang memang sifatnya mendadak, contohnya ialah 

ketika memperingati Hari TNI Nasional maka diadakan program ini pada 

momentum besar tersebut yang bertemakan TNI Manunggal KB di Kabupaten 

Pringsewu, selain itu juga pada Hari Keluarga Nasional (Harganas), Hari Ulang 

Tahun (HUT) Kabupaten Pringsewu. 
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Kegiatan yang ada di dalam program ini (dalam buku saku PLKB) tidak hanya 

memberikan pelayanan atas alat kontrasepsi gratis saja, namun ada beberapa 

kegiatan lain yang juga termasuk didalam pelayanan KB dinamis ini, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kejadian efek 

samping, komplikasi dan kegagalan pada aseptor KB. Jika ditemukan maka 

segera ditindaklanjuti sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Dalam 

wawancara pemantauan pasca pelayanan kontrasepsi, petugas lapangan 

mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan 

kontrasepsi kepada klien. Jika aseptor tidak memberika jawaban yang benar, 

petugas berkewajiban memberikan pengetahuan kepada klien. 

 

b. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya efek 

samping, komplikasi dan kegagalan pada penggunaan semua jenis kntrasepsi. 

 

c. Konseling 

Konseling dianggap perlu dalam memberikan informasi untuk meningkatkan 

kepatuhan terhadap terhadap penggunaan alat dan obat kontrasepsi, bagaimana 

mengenali timbulnya efek samping, kmplikasi dan kegagalan penggunaan 

kontrasepsi serta cara penanggulangannya. 

 

2. Tujuan KB Dinamis / TKBK (Tim KB Keliling) 

Adapun tujuan umum (dalam buku saku PLKB) dari di bentuknya program KB 

Dinamis / TKBK (Tim KB Keliling) ini ialah untuk meningkatkan kesertaan dan 
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kelangsungan penggunaan kontrasepsi pada peserta KB. Sedangkan tujuan khusus 

dari program ini ialah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan pengetahuan PKB/PLKB dan IMP tentang pelayanan 

kontrasepsi 

b. Meningkatkan pengetahuan peserta KB dalam mengenali risiko efek samping, 

komplikasi dan kemungkinan kegagalan penggunaan kontrasepsi. 

c. Meningkatkan kepatuhan peserta KB dalam penggunaan kontrasepsi secara 

benar untuk mencegah risiko terjadinya efek samping, komplikasi dan 

kemungkinan kegagalan penggunaan kontrasepsi. 

d. Meningkatkan kemampuan peserta KB dalam memahami dan menyikapi 

kemudian mengambil keputusan apabila terjadi efek samping, komplikasi, dan 

kemungkinan kegagalan penggunaan kontrasepsi. 

  

3. Mekanisme Program KB Dinamis / TKB (Tim KB Keliling) 

Mekanisme yang ada di dalam Program KB Dinamis / TKB (Tim KB Keliling) ini 

ialah sebagai berikut : 

a. Adanya sosialisasi oleh PLKB yang memiliki rayon di suatu desa, 

memberitahukan bahwa pada waktu yang telah ditentukan akan dilaksanakan 

Program KB dinamis di desa tersebut, sehingga setelah masyarakat tahu 

mereka akan mempersiapkan diri dan mendapatkan persetujuan dari suami 

atau istri. 

b. Kader KB yang terdapat di desa-desa tempat akan dilaksanakannya Program 

KB Dinamis mendata berapa orang calon aseptor yang menginginkan  

pelayanan KB, serta menanyakan alat kontrasepsi apa yang ingin digunakan 
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oleh calon aseptor. Dengan adanya pendataan seperti itu, maka PLKB akan 

mempersiapkan berapa alat kontrasepsi yang akan dipersiapkan, bahkan di sini 

PLKB akan menambah alat kontrasepsi yang mereka bawa nantinya sehingga 

bisa dipastikan bahwa tidak akan ada kekurangan alat kontrasepsi. 

c. PLKB memastikan tempat untuk Program KB Dinamis dilaksanakan sudah 

dipersiapkan, sehingga pada waktu yang telah ditentukan mereka telah siap. 

Biasanya, program ini dilaksanakan di posyandu atau puskesmas pembantu 

atau bisa juga di puskesmas. Namun, jika tempat tersebut berhalangan untuk 

digunakan, maka pelayanan hanya akan dilaksanakan di mobil Pelayanan KB 

yang memang sudah ada dari pemerintah. Selanjutnya kader KB akan 

memberitahukan kepada calon aseptor untuk lokasi pelayanan KB. 

d. Pada hari di mana Program KB Dinamis dilaksanakan, PLKB beserta ahli 

medis tiba di lokasi pelayanan, dan para aseptor mendaftarkan diri mereka 

secara sah dan memberikan kesaksian bahwa mereka siap serta telah 

mendapatkan persetujuan dari suami atau istri calon aseptor. Sebelum 

pelayanan KB dilakukan PLKB serta ahli medis memberikan arahan terlebih 

dahulu kepada aseptor seputar dampak yang akan aseptor rasakan setelah 

memakai alat kontrasepsi pilihannya. 

e. Sebeum dipasang alat kontrasepsi di tubuh aseptor, maka terlebih dahulu 

aseptor diperiksa terlebih dulu tekanan darahnya agar tidak terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan nantinya. Setelah itu, aseptor mendapatkan pelayanan 

berupa pemasangan alat kontrasepsi oleh ahli medis dan setelah itu 

mendapatkan beberapa macam obat untuk pereda rasa sakit. 
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4. Kelebihan Program KB Dinamis / TKB (Tim KB Keliling) 

Adapun beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Program KB Dinamis ini ialah 

sebagai berikut : 

(1) Bersifat dinamis, sehingga sifatnya pemerintah yang menjemput bola. Jadi 

akseptor tidak perlu mendatangi rumah sakit atau bidan lagi. 

(2) Waktunya sudah terjadwal, jadi masyarakat sudah mengetahui jadwal adanya 

pelaksanaan Program KB Dinamis ini di desa masing-masing. 

(3) Terdapat kendaraan seperti mini buss bagi aseptor yang tidak bisa menjangkau 

tempat pelayanan. 

(4) Diadakan tanpa memungut biaya atau gratis. 

(5) Akseptor bisa melakukan tanya jawab dengan ahli medis dari rumah sakit atau 

dinas kesehatan secara  langsung dan leluasa sebelum atau sesudah pelayanan. 

 

E. Konsep Pengendalian Pertumbuhan Penduduk 

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian 

dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan 

dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. 

Berdasarkan Buku Saku Kependudukan BKKBN Provinsi Lampung, penduduk 

adalah orang dalam matranya sebagai seorang diri pribadi, anggota keluarga, 

anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat 

tinggal di suatu tempat dalam batasan wilayah negara pada waktu tertentu. 

Sedangkan pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara 

kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan mengurangi jumlah 

penduduk yang secara terus menerus akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang 
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lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi 

oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua golongan umur. 

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk adalah perubahan 

jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan 

waktu sebelumnya atau perbandingan populasi yang dapat dihitung sebagai 

perubahan jumlah individu dalam suatu populasi. 

 

Jadi, pengendalian pertumbuhan penduduk dapat diartikan sebagai kegiatan 

membatasi pertumbuhan penduduk, yaitu pada umumnya dengan cara mengurangi 

jumlah angka kelahiran demi tercapainya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan 

pertumbuhan penduduk. Pengendalian pertumbuhan penduduk ini dilakukan 

karena terjadinya suatu pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di suatu 

Negara. Maka dari itu, pemerintah melakukan pengendalian pertumbuhan 

penduduk. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya ledakan penduduk, yaitu 

karena tingginya angka kelahiran di sebuah negara serta kurang berhasilnya 

program KB yang di usung oleh pemerintah. 
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F. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 
Sumber: Peneliti tahun 2015 

Melonjaknya pertumbuhan penduduk di Kabupaten 

Pringsewu, serta laju pertumbuhan yang meningkat 

dengan cepat dalam tiga tahun terakhir. 

Pemerintah membuat berbagai program KB, yang 

salah satunya adalah Program KB Dinamis. 

Terwujudnya harapan dari pemerintah melalui Badan KB & PP 

yaitu angka kelahiran yang terdapat di Kabupaten Pringsewu 

menurun serta jumlah penduduk yang ada akan terkendali dengan  

Program KB Dinams / TKBK (Tim KB Keliling). 

Berdasarkan teori dari Van Meter Van Horn, ada beberapa variabel yang 

mempengaruhi agar implementasi kebijakan dapat berhasil secara sempurna, 

yaitu: 

a. Standar dan sasaran kebijakan 

b. Sumberdaya 

c. Hubungan antar organisasi 

d. Karakteristik agen pelaksana 

e. Disposisi implementor 

f. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi 

(sumber : D. Riant Nugroho, 2003) 



 
 
 
 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

A. Tipe Penelitian 
 

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi 

dan apa adanya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Secara definisi, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang 

bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah 

dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti 

dengan fenomena yang diteliti. Sedangkan esensi dari penelitian kualitatif sendiri 

ialah memahami yang diartikan sebagai memahami apa yang dirasakan orang lain, 

memahami pola piker dan sudt pandang orang lain, memahami sebuah fenomena 

(central phenomenon) berdasarkan sudut pandang sekelompok orang atau komunitas 

tertentu dalam latar alamiah. 

 

Menurut Moleong (2005:3), metode kualitatif didefinisikan untuk memahami tentang 

fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dal lain sebagainya. Sedangkan menurut Creswell (dalam 
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Herdiansyah, 2010:8) menyebutkan bahwa “Qualitative research is an inquiry 

process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that 

explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic 

picture, analizes words, report detailed views of informants, and conducts the study 

in a natural setting.” Maksudnya adalah bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu 

proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah 

manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan 

kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber 

informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun 

dari peneliti. 

 

Sehingga dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan 

kualitatif, maka peneliti melihat fenomena-fenomena yang ada, yakni tentang 

pelaksanaan Program KB Dinamis / TKBK (Tim KB Keliling) di Kabupaten 

Pringsewu serta bagaiamana program tersebut dapat menanggulangi pertumbuhan 

penduduk yang semakin banyak, dan diharapkan pula peneliti dapat mengamati 

program tersebut dan menuangkannya ke dalam hasil penelitian.  

 
 

B. Fokus Penelitian 

Masalah pada penelitian bertumpu pada sebuah fokus. Fokus penelitian merupakan 

batas masalah yang ada di dalam penelitian kualitatif, dimana fokus ini berisikan 

tentang pokok masalah yang sifatnya umum. Adanya fokus di dalam penelitian 

dengan metode kualitatif sangatlah penting, dikarenakan dengan adanya fokus 
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penelitian ini kita dapat membatasi apa saja yang akan diteliti dan dapat mengarahkan 

pelaksanaan penelitian. Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak 

oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. 

 

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi kebijakan dengan variabel-variabel yang 

terdapat dalam Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Suharno, 

2013:179) yang meliputi : 

a. Standard dan sasaran kebjakan 

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan 

yang jelas dan terukur. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tujuannya dapat 

terwujudkan. Jika di dalam sebuah kebijakan standar dan sasarannya tidak jelas, 

maka tidak akan  bisa terjadi multi-interprestasi dan mudah menimbulkan 

kesalah-pahaman serta konflik di antara para agen implementasi. 

 

Maka dari itu, peneliti melihat apa yang menjadi standar serta sasaran dari 

BKBPP Kabupaten Pringsewu dalam menjalankan Program KB Dinamis/TKBK 

ini sehingga akan terlihat apakah sebuah standar tersebut sudah dijalankan dengan 

baik sehingga program tersebut tepat sasaran ataukah belum. 

 

b. Sumberdaya 

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumberdaya, baik 

sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya materi (matrial 

sources), dan sumberdaya metoda (method resources). Namun, dari ketiga 

sumber daya tersebut, yang paling penting ialah sumberdaya manusia. Hal itu 
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dikarenakan sumberdaya merupakan subjek implementasi kebijakan serta 

termasuk ke dalam objek kebijakan publik. 

 

Maka, peneliti melihat bagaimana sumber daya manusia yang terlibat dalam 

Program KB Dinamis/TKBK, yaitu pejabat struktural di BKBPP Kabupaten 

Pringsewu, PLKB, kader yang di setiap desa, tim ahli medis, serta para peserta 

KB aktif yang terlibat. 

 

c. Hubungan antar organisasi 

Sebagai realitas dari program kebijakan maka perlu adanya hubungan yang baik 

antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, 

diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu 

program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu hal yang 

sangat utama dan penting dari sebuah organisasi demi terealisasikannya program-

program organisasi tersebut dengan tujuan serta sasarannya. 

 

Dalam menjalankan program ini, BKBPP tidaklah menjalankannya sendiri, 

namun ada dinas yang bermitra dengannya yaitu dinas kesehatan. Maka, peneliti 

juga melihat sejauh mana mereka bisa berkoordinasi dan bekerjasama dalam 

melaksanakan program ini sebaik mungkin, sehingga apa yang menjadi tujuan 

pemerintah berhasil diterapkan. Selain itu, peneliti juga akan melihat apa saja 

yang menjadi hambatan dari keduanya dalam bekerjasama, sehingga hal tersebut 

bisa menghambat jalannya program. 
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d. Karakteristik agen pelaksana 

Dalam suatu implementasi kebijakan, untuk mencapai suatu keberhasilan yang 

maksimal harus diidentifikasikan dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang 

mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi 

dalam birokrasi. Hal-hal tersebutlah yang akan mempengaruhi implementasi suatu 

program kebijakan yang telah ditentukan. 

 

Setiap organisasi pastinya memiliki aturan atau norma yang berbeda-beda, begitu 

juga BKBPP Kabupaten Pringsewu. Maka dari itu, peneliti melihat sejauh mana 

aturan atau norma yang ada di dalam organisasi tersebut bisa di jalankan oleh 

setai anggota yang ada di dalamnya, serta bagaimana hubungan mereka dalam 

bekerja sama untuk menjalankan setiap program yang dibuat pemerintah. 

 

e. Kondisi lingungan sosial, politik dan ekonomi 

Hal ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok 

kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik 

parapartisipan yaitu mendukung atau menolak, serta sifat opini publik yang ada di 

lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. 

 

Maka, peneliti melihat sejauh mana kondisi lingkungan sosial, politik dan 

ekonomi dari para peserta KB aktif yang mengikuti Program KB Dinamis/TKBK 

bisa mempengaruhi mereka dalam mengikuti program tersebut. 
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f. Disposisi implementor 

Dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementor dibedakan 

menjadi tiga hal, yaitu : 

(1) Respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan 

implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; 

(2) Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan 

(3) Intens disposisi implementor, yakni prefensi nilai yang dimiliki tersebut. 

 

Maka, peneliti melihat bagaimana respon yang diberikan oleh seluruh 

implementor dari Program KB Dinamis/TKBK. Dengan begitu peneliti akan 

mengetahui sejauh mana mereka antusias untuk menjalankan program tersebut 

ataukah tidak. 

 

Adapun alasan peneliti menjadikan teori implementasi dari van Meter dan van Horn 

sebagai fokus penelitian adalah karena variabel-variabel yan terdapat dalam teori 

tersebut cocok jika digunakan sebagai titik fokus penelitian, sebab variabel-variabel 

yang terdapat dalam Model van Meter dan van Horn semuanya mempengaruhi 

keberhasilan program ini. Selanjutnya pada teori van Meter dan van Horn ini juga 

menekankan pada kinerja atau partisipasi implementor dalam pelaksanaan kebijakan, 

kemudian dalam teori ini juga memiliki enam variabel yang membentuk suatu ikatan 

antara kebijakan dan pencapaan. Sehinga jika dilihat secara keseluruhan pada teori ini 

bukan hanya menekankan pada implementornya saja atau masyarakat sebagai 

penerima pelayanan saja, namun keduanya yang terlibat sebagai aktor kebijakan akan 
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dilihat sehingga dapat dianalisis apa yang menyebabkan sebuah kendala dalam suatu 

kebijakan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara purposive atau dengan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan dan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2014:218), purposive 

merupakan lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di 

dalam lingkup wilayah Kabupaten Pringsewu, khususnya di Badan Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Badan KB & PP) Kabupaten Pringsewu.  

 

Alasan peneliti menjadikan Kabupaten Pringsewu sebagai tempat lokasi penelitian 

adalah karena Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten yang 

merupakan hasil pemekaran dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi dan 

meningkat setiap tahunnya yang disebabkan oleh total angka keahiran yang tinggi. 

Dengan laju pertumbuhan yang demikian, maka akan mengakibatkan jumlah 

penduduk di Kabupaten Pringsewu semakin banyak, dan dampaknya kepada 

Kabupaten Pringsewu adalah semakin padatnya penduduk dengan luasnya yang tidak 

terlalu besar. Hal tersebutlah yang akan menjadi suatu permasalahan di Kabupaten 

Pringsewu. 

 

Dilakukannya penelitian ini di Badan KB & PP Kabupaten Pringsewu dengan 

beberapa pertimbangan yang sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini, yakni 

Badan KB & PP tersebut merupakan badan yang melaksanakan tugas di bidang 
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keluarga berencana sehingga diharapkan bahwa Badan KB & PP ini dapat menjadi 

rujukan yang tepat bagi peneliti untuk melakukan penelitian. 

 

D. Informan Penelitian 

Menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2014:221), penentuan sampel atau 

informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang 

maksimum, oleh karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Mereka menguasai tentang pelaksanaan teknis Program KB Dinamis / TKBK 

(Tim KB Keliling) yang dilakukan di Kabupaten Pringsewu. 

2. Mereka ikut terlibat langsung ke lapangan dalam menerapkan Program KB 

Dinamis / TKBK (Tim KB Keliling) yang dilakukan di Kabupaten Pringsewu. 

3. Mereka mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai. 

4. Mereka berkenan untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya dan tidak 

cenderung berasal dari gagasannya sendiri. 

 

Adapun informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan ke lokasi 

penelitian oleh peneliti, yakni di Kantor Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan (KB & PP) Kabupaten Pringsewu,  dipilih secara 

purposive sampling, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan 

atau dengan memilih nara sumber yang benar-benar mengetahui tentang Program KB 

Dinamis / TKBK (Tim KB Keliling) yang dilakukan di Kabupaten Pringsewu, 

sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Dengan penjelasan tersebut, maka pihak-pihak yang 
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dijadikan informan oleh peneliti diantaranya yaitu dijelaskan dalam tabel sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3. Daftar Informan 

No. Jabatan Informan Nama Informan 
Tanggal 

Wawancara 

1. Kepala Bidang KB & KS Badan KB 

dan PP Kabupaten Pringsewu 
Bukhori, S.Pd 9 Desember 2015 

2. PLKB Kabupaten Pringsewu 
Yuhelmita, S.Pd 9 Desember 2015 

Sunarti S.Pd 6 Januari 2016 

3. Akseptor dari Kabupaten Pringsewu 

Surtiyem 4 Desember 2015 

Yati 27 Januari 2016 

Meli 27 Januari 2016 

4. Tim Ahli Medis Rohayati, A.Md 6 Januari 2016 

5. Kader Keluarga Berencana Ambar Mitasari 4 Desember 2015 

Sumber: Peneliti Tahun 2015 

 

 

E. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer  

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung. 

Adapun data primer yang didapat dalam penelitian, yaitu hasil wawancara terhadap 

orang-orang yang berada di dalam Dinas PP & KB Kabupaten Pringsewu, PLKB 

Kabupaten Pringsewu, Tim Ahli Medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, 

kader/Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP) serta masyarakat atau aseptor KB. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui dokumentasi peneliti terhadap 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, serta data yang juga didapat dari 
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berbagai macam media, elektronik maupun cetak. Adapun data sekunder yang 

diperoleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya adalah seperti buku-buku 

panduan KB, pendataan-pendataan yang dilakukan oleh Badan KB & PP, laporan-

laporan kegiatan, serta dokumentasi-dokumentasi ketika program tersebut berjalan. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Metode Obervasi 

Nasution (dalam Sugiyono, 2014:226) menyatakan bahwa metode observasi atau 

pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, 

gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap 

gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan 

faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. 

 

Observasi menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2014:226) dapat pula dibedakan 

berdasarkan peran peneliti, menjadi observasi partisipan (participant observation) 

dan observasi non-partisipan (non-participant observation). Observasi partisipan 

adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang 

berperan serta dalam kehidupan masyarakat topic peneltian. Sedangkan observasi 

non-partisipan merupakan observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau 

penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.  

 

Dalam metode ini, peneliti menggunakan observasi jenis non-partisipan, karena 

peneliti hanya turun langsung ke lapangan mengamati dan melihat hal-hal yang 
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berkaitan dengan penelitian, khususnya mengenai program KB yang sedang diteliti 

yaitu Program KB Dinamis / TKBK (Tim KB Keliling). Alasan peneliti 

menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini adalah untuk melihat secara 

langsung apa yang terjadi di lapangan, sekaligus untuk mengcross check segala 

sesuatu yang disampaikan oleh imforman. Selanjutnya peneliti juga bisa menganalisis 

secara langsung apa yang tidak disampaikan oleh informan dalam penelitian. 

 

b. Metode Wawancara 

Esterbeg (dalam Sugiyono, 2014:231) menyatakan bahwa interview merupakan 

pertemuan dua orang untuk dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sedangkan 

menurut Stainback (dalam Sugiyono, 2014:232) meyatakan bahwa dengan 

wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal 

ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. 

 

Melaui penelitian ini, peneliti mewawancarai informan-informan yang berasal dari 

Dinas PP & KB Kabupaten Pringsewu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, 

masyarakat, serta Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP) atau Kader KB yang terkait 

dalam masalah penelitian untuk mendapatkan informasi yang ingin peneliti peroleh 

dari dinas tersebut yang berkenaan dengan penelitian. 

 

c. Metode Dokumentasi 
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Metode ini menjelaskan bahwa peneliti dapat mengumpulkan data dengan cara 

melihat serta mempelajari data-data berupa dokumentasi dari organisasi terkait. 

Dalam metode ini, peneliti memperoleh informasi yang berhubungan dengan 

penelitian melalui berbagai dokumentasi yang dimiliki oleh Dinas PP & KB 

Kabupaten Pringsewu, yaitu berupa dokumen-dokumen berisikan data-data yang 

berhubungan dengan penelitian, surat-surat resmi, serta buku-buku panduan yang 

berkenaan dengan penelitian. 

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dan dengan 

menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terus 

menerus sampai data itu jenuh. Bodgan (dalam Sugiyono, 2014:244) menyatakan 

bahwa “Data analysis is the process of systematically searching and arranging the 

interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase 

your own understanding of them and to enable you to present what you have 

discovered to others”. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain.  

 

Menurut Sugiyono (2014:244), analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam unit-unit, 
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melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun oleh orang lain.  

 

Aktifitas dalam analisis data yaitu meliputi : 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dai lapangan sangat banyak, oleh karena itu perlu dicatat secara 

teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan 

keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi (dalam Sugiyono, 2014:249) 

 

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. 

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika 

peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang 

asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan 

perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.  

 

b. Data Display ( Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan 

Huberman (dalam Sugiyono, 2014:249) menyatakan “the most frequent form of 

display data for qualitative research data in the past has been narrative text”. 

Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Maka, dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk 
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memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. 

 

c. Conclusion Drawing (verivication) 

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:252), langkah selanjutnya 

dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif kemungkinan dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal atau kemungkinan juga tidak, karena 

seperti yang telah diketahui bahwasannya masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian 

berada berada di lapangan. 

 

 

H. Teknik Keabsahan Data 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian 

dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sehingga, data yang valid 

merupakan data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan 

data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif meliputi : 
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a. Credibility (Derajat Kepercayaan) 

Derajat kepercayaan menunjukkan bahwa hasil-hasil penemuan dapat dibuktikan 

dengan cara peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai sumber yaitu dengan 

mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. 

Untuk menguji credibility, peneliti melakukan : 

1. Triangulasi 

Peneliti menggunakan triangulasi sumber yang mana dilakukan dengan 

membandigkan hasil wawancara kepada sumber berbeda dari berbagai informan yang 

berbeda, kemudian hasil wawancara dokategorisasikan mana pandangan yang sama, 

berbeda dan spesifik. Maka dari itu, peneliti melakukan triangulasi hasil wawancara 

dengan Badan KB dan PP Kabupaten Pringsewu, Pekerja Lapangan Keluarga 

Berencana (PLKB), serta akseptor-akseptor di Kabupaten Pringsewu. 

 

b. Confirmability (Kepastian) 

Uji kepastian dilakukan dengan menggunakan seminar yang dihadiri oleh rekan 

sejawat beserta pembimbing. Uji kepastian dilakukan untuk melihat apakah data hasil 

laporan bersifat objektif atau tidak. Objektif berarti dapat dipercaya, faktual dan dapat 

dipercaya. 



 

 

 

 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu 

 

Pringsewu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. 

Kabupaten ini disahkan menjadi kabupaten dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 

29 Oktober 2008, sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanggamus.Kabupaten ini 

terletak 37 kilometer sebelah barat Bandar Lampung, ibukota provinsi.Saat ini 

Pringsewu disetujui menjadi kabupaten tersendiri karena perkembangannya yang 

bagus, baik dari segi pendapatan daerah, taraf ekonomi maupun pendidikan 

penduduk.Mata pencaharian yang utama di Pringsewu adalah bertani dan 

berdagang. 

 

1. Sejarah Kabupaten Pringsewu 

 

Sejarah Kabupaten Pringsewu diawali dengan berdirinya sebuah perkampungan 

(tiuh) bernama Margakaya pada tahun 1738 Masehi, yang dihuni masyarakat asli 

suku Lampung-Pubian yang berada di tepi aliran sungai Way Tebu (4 km dari 

pusat Kota Pringsewu ke arah selatan saat ini). Pada tahun 1925 sekelompok 

masyarakat dari Pulau Jawa, melalui program kolonisasi oleh pemerintah Hindia 

Belanda, juga membuka arela pemukiman baru dengan membabat hutan bambu 

yang cukup lebat di sekitar tiuh Margakaya tersebut. Karena begitu banyaknya 

pohon bambu di hutan yang mereka buka tersebut, oleh masyarakat desa yang 
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baru dibuka tersebut dinamakan Pringsewu, yang berasal dari bahasa Jawa yang 

artinya Bambu Seribu.Saat ini daerah yang dahulunya hutan bambu tersebut telah 

menjelma menjadi sebuah kota yang cukup maju dan ramai di Provinsi Lampung, 

yakni yang sekarang dikenal sebagai „Pringsewu‟ yang saat ini juga merupakan 

salah satu kota terbesar di Provinsi Lampung. 

 

Selanjutnya, pada tahun 1936 berdiri pemerintahan Kawedanan Tataan yang 

beribukota di Pringsewu, dengan Wedana pertama yakni Bapak Ibrahim hingga 

1943.Selanjutnya Kawedanan Tataan berturut-turut dipimpin oleh Bapak Ramelan 

pada tahun 1943, Bapak Nurdin pada tahun 1949, Bapak Hasyim Asmarantaka 

pada tahun 1951, Bapak Saleh Adenan pada tahun 1957, serta pada tahun 1959 

diangkat sebagai Wedana yaitu Bapak R. Arifin Kartaprawira yang merupakan 

Wedana terakhir hingga tahun 1964, saat pemerintahan Kawedanan Tataan 

dihapuskan. 

 

Pada tahun 1964, dibentuk pemerintahan Kecamatan Pringsewu yang merupakan 

bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, yang sebelumnya Pringsewu juga pernah 

menjadi bagian dari Kecamatan Pagelaran yang juga beribukota di 

Pringsewu.Dalam sejarah perjalanan berikutnya, Kecamatan Pringsewu bersama 

sejumlah kecamatan lainnya di wilayan Lampung Selatan bagian barat yang 

menjadi wilayah administratif Pembantu Bupati Lampung Selatan Wilayah 

Kotaagung, masuk menjadi bagian wilayah Kabupaten Tanggamus berdasarkan 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997, hingga terbentuk sebagai daerah otonom 

yang mandiri berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 yang 
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diresmikan oleh Menteri Dalam Negri H. Mardiyanto pada 3 April 

2009.Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah heterogen terdiri dari bermacam-

macam suku bangsa, dengan masyarakat Jawa yang cukup dominan, di samping 

masyarakat asli Lampung, yang terdiri dari masyarakat yang beradat Pepadun 

(Pubian) serta masyarakat beradat Saibatin (Peminggir). 

 

2. Visi Misi Kabupaten Pringsewu 

a. Visi 

Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2012-2016 

sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) adalah “Pringsewu Unggul, Dinamis dan Agamis”. 

 

b. Misi 

Untuk mencapai apa yang telah menjadi visi dari Kabupaten Pringsewu 

tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pringsewu menetapkan 5 (lima) misi 

yaitu: 

1. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar sesuai 

dengan tata ruang wilayah. 

2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan masyarakat 

dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang berwawasan lingkungan. 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya 

saing. 

4. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menetapkan 

kaidah-kaidan “Good Governance and Clean Goverment”. 

5. Membangun masyarakat religius, berbudaya, tentram dan harmonis. 
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Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Pringsewu 
Sumber: Peneliti, tahun 2015 

 

3. Wilayah Administratif 

Berdasarkan UU nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten 

Pringsewu di Provinsi Lampung, maka wilayah administrasi Pemerintahan 

Kabupaten Pringsewu terdiri atas 126 pekon (desa) dan lima kelurahan, yang 

tersebar di sembilan kecamatan. 

Tabel 4. Daftar Kecamatan dan Jumlah Pekon di Kabupaten Pringsewu 
 

No Kecamatan Jumlahpekon/kelurahan 

1. Pringsewu 15 pekon/kelurahan 

2. Gading Rejo 23 pekon 

3. Pagelaran 22 pekon 

4. Sukoharjo 16 pekon 

5. Banyumas 11 pekon 

6. Pardasuka 14pekon 

7. Adiluwih 12pekon 

8. Ambarawa   8 pekon 

9. Pagelaran Utara 10 pekon 

JUMLAH 131 desa 
Sumber: Peneliti tahun 2015 
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B. Gambaran Umum Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan (Badan KB dan PP) Kabupaten Pringsewu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan Kabupaten Pringsewu 
Sumber: Peneliti, tahun 2015 

 

1. Profil Badan KB dan PP Kabupaten Pringsewu 

Pengendalian angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk merupakan sebuah 

upaya yang dilakukan pemerintah melalui program keluarga berencana nasional 

sejak tahun 1970.Lembaga yang memiliki wewenang untuk menangani masalah 

ini adalah Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional yang telah 

berubah menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009.Menurut Undang-

undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga Pasal 53 ayat (2), Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) merupakan sebuah lembaga pemerintah 

nonkementrian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab 

kepada presiden. Berdasarkan Undang-undang tersebut, BKKBN mempunyai 

tugas dan fungsi yang telah diamanatkan di dalamnya yaitu BKKBN bertugas 

melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga 

berencana, dimana dalam melaksanakan tugas (pasal 56 ayat 1), BKKBN 
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mempunyai fungsi (pasal 56 ayat 2): (a) perumusan kebijakan nasional; (b) 

penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria; (c) pelaksanaan 

penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan (f) pembinaan, pembimbingan, 

dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga 

berencana. 

 

Selanjutnya, dalam pasal 54 ayat (1) disebutkan bahwa dalam rangka 

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, 

pemerintah daerah membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah 

(BKKBD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.Lembaga yang mengelola 

program kependuduka dan keluarga berencana ditingkat provinsi diselenggrakan 

oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 

sedangkan di tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh penggabungan 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 

 

Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Provinsi menjadi urusan 

pemerintah pusat, sedangkan untuk kabupaten/kota pelaksanaan programnya 

diserahkan kewenangannya kepeda pemerintah daerah sesuai dengan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sehingga menjadikan 

daerah melaksanakan sendiri urusan rumah tangganya (otonomi).  

 

Sejak tahun 2003 sampai sekarang mengenai pengelolaan program KB ada dua 

lembaga sebagai pelaksananya, yaitu: 

a. Untuk tingkat provinsi pengelolanya adalah BKKBN Provinsi Lampung 

sebagai instansi vertikal perwakilan BKKBN Pusat. Kedudukan BKKBN 

Provinsi Lampung adalah perwakilan dari BKKBN Pusat, sehingga tetap 



71 
 

sebagai instansi vertikal yang diberi kewenangan untuk mengelola dan 

melaksanakan program KB di Provinsi Lampung. 

b. Untuk tingkat kabupaten/kota pengelolanya adalag Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang merupakan perangkat pemerintah kabupaten/kota. 

Kedudukan SKPD KB Kabupaten/Kota adalah merupakan perangkat 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, karena sejak penyerahan personil, 

peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) tidak lagi menjadi instansi 

vertikal. Kewenangan yang ada SKPD KB Kabupaten/Kota adalah mengelola 

dan melaksanakan Program KB tetapi terbatas pada skala wilayah 

kabupaten/kota. 

 

Selanjutnya untuk Kabupaten Pringsewu yang mengelola program KB tersebut 

adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Badan KB dan 

PP). Badan KB dan PP sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 tahun 2010 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Pringsewu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pringsewu Nomor 08 tahun 2012, dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya mempunyai peran yang sangat strategis sebagai koordinator perencana 

pembangunan di Kabupaten Pringsewu. Untuk itu maka tuntutan profesionalitas, 

akuntabilitas dan efektivitas menjadi bentuk yang tidak dapat dihindarkan dalam 

mekanisme kerjanya. 

 

Badan KB dan PP Kabupaten Pringsewu baru terbentuk pada tahun 2009 sejalan 

dengan diresmikannya Kabupaten Pringsewu.Namun itupun masih dalam pola 
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yang minimal dan hanya dikelola oleh beberapa pegawai saja.Pada tahun 2009 

tersebut, anggaran yang tersedia hanya digunakan untuk belanja operasional 

lembaga yang berasal dari sumbangan kabupaten induk dan provinsi. Dengan 

kondisi tersebut, fokus utama yang dilakukan Badan KB dan PP Kabupaten 

Pringsewu pada saat itu adalah sebatas untuk mengoperasionalkan keberadaan 

badan tersebut sebagai lembaga teknis daerah yang harus berkoordinasi dengan 

pihak-pihak lain dalam rangka menampung aspirasi untuk mengembangkan 

Kabupaten Pringsewu.Berdasakan kondisi tersebut, maka pada dasarnya Badan 

KB dan PP Kabupaten Pringsewu baru bisa melaksanakan program-program 

kegiatannya pada tahun 2010. Meskipun demikian, ternyata dalam 

pelaksanaannya belum bisa berjalan secara optimal.Hal ini dikarenakan masih 

terbatasnya aparatur perencana dan ketersediaan anggaran. 

 

Namun, seiring berjalannya waktu Badan KB dan PP Kabupaten Pringsewu 

semakin mengeksistensikan dirinya di tengah masyarakat dengan melaksanakan 

tugas dan fungsinya. Badan KB dan PP Kabupaten Pringsewu dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan sebagai berikut: 

1. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan 

Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) dengan indikator: 

a. Penurunan cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 

usia 20 tahun. 

b. Peningkatan cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif.  

c. Penurunan cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet 

Need). 
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d. Peningkatan cakupan anggota kelompok bina keluarga balita (BKB) ber-

KB 

e. Peningkatan cakupan PUS anggota usaha peningkatan pendapatan 

keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri. 

f. Penambahan rasio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh 

keluarga berencana (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan. 

g. Peningkatan rasio pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) 

si setiap desa/kelurahan. 

2. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi dengan cara: 

a. Peningkatan cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk 

memenuhi permintaan masyarakat. 

3. Penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa. 

4. Penanganan laporan/pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan 

anak dengan cara : 

a. Peningkatan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 

mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit 

pelayanan terpadu. 

5. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan cara: 

a. Peningkatan cakupan perempuan dan anak korban kekerasa yang 

mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di 

puskesmas mampu tata laksana KIP/A dan PPT/PKT di rumah sakit. 

6. Rehabilitasisosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan cara: 
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a. Peningkatan cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh 

petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban 

kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. 

b. Peningkatan cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh 

petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban 

kekerasan di dalam inti pelayanan terpadu. 

7. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan 

dengan cara: 

a. Peningkatan cakupan penegakan hukum dari tingkat penddikan sampai 

degan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak. 

b. Peningkatan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 

mendapatkan layanan bantuan hukum. 

8. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 

dengan cara: 

a. Peningkatan cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak 

korban kekerasa, 

b. Peningkatan cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak 

korban kekerasan. 
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2. Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan (Badan KB dan PP) Kabupaten Pringsewu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana 

dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pringsewu 
Sumber: Peneliti, tahun 2015 
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3. Visi Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

(Badan KB dan PP)Kabupaten Pringsewu 

 

Visi Badan KB dan PP Kabupaten Pringsewu adalah “Penduduk tumbuh 

seimbang tahun 2015 serta mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, 

Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam kehidupan berkeluarga dan 

bermasyarakat”. Mengacu pada visi yang telah ditetapkan serta memperhatikan 

aspek-aspek yang berkaitan dengan organisasi, seperti tugas pokok dan fungsi, 

kewenangan, sumber daya serta lingkungan yang strategis yang ada, baik internal 

maupun eksternal, maka ditetapkan misi Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut: 

a. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan 

mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. 

b. Mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan kebijakan 

kependudukan guna mendorong terlaksanannya pembangunan nasional dan 

daerah yang berwawasan kependudukan. 

c. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil 

bahagia sejahtera. 

d. Meningkatkan kualitas hidup perempuan. 

e. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan 

politik. 

f. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. 

g. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. 
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h. Meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan pengarustamaan 

gender. 

 

4. Uraian Tugas Unsur 

Berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rincian 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu, 

secara jelas ditegaskan bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pringsewu terdiri dari : 

a. Kepala Badan 

Kepala Badan merupakan pembuat kewenangan pada badan KB dan PP 

Kabupaten Pringsewu dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris 

daerah. Kepala Badan KB dan PP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam pelayanan  bidang KB dan PP. 

 

b. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan.Sekretaris Badan KB dan PP mempunyai tugas mengkoordinasikan 

dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan dan pelayanan administrasi pada 

seluruh unit organisasi di lingkungan Badan KB dan PP dan melakukan 

perencanaan dan penyusunan program, evaluasi serta pelaporan.Dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris Badan KB dan PP membawahi tiga 

sub bagian, yaitu : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Sub Bagian Keuangan 
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3. Sub Bagian Perencanaan 

 

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh seorang 

kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan 

KB dan PP yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, dan 

mengendalikan penyelengaraan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan yang 

meliputi peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan terhadap 

perempuan dan anak, pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan 

pengarustamaan gender.Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membawahi atau dibantu oleh 

dua sub bidang, yaitu : 

1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan 

2. Sub Bidang Perlindungan Anak 

 

d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejehatera 

Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Badan KB dan PP di dalam menyiapkan bahan 

perumusan, menyusun dan mengelola pelaksanaan kebijakan teknis serta 

menyelenggarakan dan mengendalikan urusan penyusunan program di bidang 

keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Untuk menyelenggarakan tugas 

tersebut, kepala bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera mempunyai 

fungsi: 

a) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan 

keluarga sejahtera; 
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b) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang keluarga berencana 

dan keliarga sejahtera; 

c) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keluarga 

berencana dan keluarga sejahtera. 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala bidang keluarga berencana dan 

keluarga sejahtera membawahi dan dibantu oleh dua sub bidang, yaitu: 

1. Sub Bidang Keluarga Berencana 

Kepala sub bidang keluarga berencana mempunyai tugas memimpin, 

merenmcanakan, mengatur, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub 

bidang keluarga berencana dan keluarga yang meliputi pelaksanaan program 

peningkatan partisipasi, remaja dan perlindungan hak-hak dan reproduksi, 

jaminan pelayanan KB serta program penanggulangan masalah kesehatan 

reproduksi.Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala sub keluarga 

berencana mempunyai fungsi: 

a) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana; 

b) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang keluarga 

berencana; 

c) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

keluarga berencana. 

2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera 

Kepala sub bidang keluarga sejahtera mempunyai tugas memimpin, 

merencanakan, mengatur, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan sub 

bidang keluarga sejahtera yang meliputi pelaksanaan pengendalian tentang 

advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, program institusi dan peran serta 
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masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga dan program pengembangan 

ketahanan keluarga serta peningkatan lingkungan keluarga. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala sub bidang keluarga sejahtera 

mempunyai fungsi: 

a) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera; 

b) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang keluarga 

sejahtera; 

c) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

keluarga sejahtera. 

 

e. Bidang Partisipasi Masyarakat 

Bidang partisipasi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Badan KB dan PP di dalam menyiapkan badan perumusan, menyusun dan 

mengelola pelaksanaan kebijakan teknis serta menyelenggarakan dan 

mengendalikan urusan penyusunan program di bidang partisipasi masyarakat 

dalam rangka meningkatkan pembangunan keluarga berencana, keluarga 

sejahtera, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, 

perlindungan anak dan pembangunan yang berwawasan gender dan peningkatan 

peran perempuan.Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala bidang 

partisipasi masyarakat membawahi dan dibantu oleh dua sub bidang yaitu: 

1. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat 

2. Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Perempuan 
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f. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

 

g. Petugas Lapangan Keluarga Berencana 

Guna memudahkan atau melancarkan pelaksanaan program kerja yang telah 

dibuat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

membentuk petugas yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Petugas ini 

biasa disebut Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/Penyuluh Keluarga 

Berencana(PKB) yangmerupakan Pegawai Negeri Sipil (PBS) yang diberi tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 

untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pergerakan, dan evaluasi program KB 

nasional di tingkat desa atau kelurahan.Adapun fungsi dari PLKB adalah: 

1. Perumusan kebijakan teknis khususnya dalam pelaksanaan program kerja KB 

di lapangan 

2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan program kerja KB di 

lapangan. 

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Sedangkan peran dari PLKB/PKB adalah sebagai penggerak partisipasi 

masyarakat dalam melaksanakan program KB nasional di lini lapangan, yang 

membutuhkan perkembangan aspek pengelolaan dan penggerakan. 

 

 



82 
 

1. Peran pelaksana 

a) Mengajak Pasangan Usia Subur Muda Paritas Rendah (PUS MUPAR) 

untuk menjadi peserta KB dengan cara kunjungan langsung ke rumah 

dengan melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang lebih 

efektif dan dilakukan pencatatan/menginventarisir dengan menggunakan 

buku bantu PLKB. 

b) Memfasilitasi pelayanan KB melalui pelayanan statis dan pelayanan 

dinamis. 

c) Melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan peran sistem 

pencatatan dan pelaporan 

2. Peran Pengelola 

a) Mengintegrasikan dengan program kependudukan lain yang mendukung 

KB (Posyandu, UPPKS, oktan, dan lain-lain) 

b) Pembinaan terhadap kelompok kegiatan (bina-bina) agar kelompok 

kegiatan aktif. 

c) Pembinaan kesertaan ber-KB. 

3. Peran penggerak 

Menggerakkan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 

 

Dalam melaksanakan tugas, jalur dan fungsinya PLKB/PKB melakukan 10 

langkah PLKB, yaitu: (1) Pendekatan tokoh formal; (2) Pendataan dan pemetaan; 

(3) Pendekatan tokoh informal: (4) Pembentukan kesepakatan; (5) Pemantapan 

kesepakatan masyarakat; (6) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) oleh tokoh 

masyarakat; (7) Pembentukan grup pelopor; (8) Pelayanan KB; (9) Pembinaan 

peserta; (10) Evaluasi, pencatatan dan pelaporan. 
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h. Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP) atau Kader Keluarga Berencana 

Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP) atau kader adalah organisasi kelompok 

maupun perorangan yang mempunyai pengaruh dakam masyarakat dan pranata 

serta mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun peran dari IMP/kader 

tersebut adalah : 

1. Pengorganisasian  

Mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dengan tokoh-tokoh masyarakat bersama 

PLKB/PKB untuk menggerakkan kelompok kerja teknis (pokjanis) dan 

Kelompok Kerja Kegiatan (Poktan). 

2. Pertemuan 

Pertemuan ini merupakan wadah untuk menyampaikan informasi/data 

konsultasi dengan PLKB, bimbingan pembinaan, evaluasi, pemecahan 

masalah dan perencanaan kegiatan program KB Nasional di tingka lini 

lapangan. 

3. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan konseling 

Melakukan kegiatan penyuluhan, motivasi dan konseling program KB 

Nasional untuk : 

a) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga terhadap kesehatan 

reproduksi sehingga meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat 

untuk memberikan perhatian kepada kesehatan dan keselamatan ibu dan 

keluarganya yang pada akhirnya mendorong peningkatan kesertaan ber-

KB yang semakin mandiri. 
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b) Meningkatkan ketahanan keluarga yag meliputi aspek keagamaan, 

pendidikan, sosial budaya, cinta kasih dan perlindngan dalam rangka 

mewujudkan keluarga yang bahagia. 

c) Mendorong keluarga agar mau dan mampu meningkatkan pendapatan 

keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka 

mewujudkan keluarga sejahtera. 

4. Pencatatan, pendataan dan oemetaan sasaran 

Melakukan pencatatan kegiatan secaa rutin dan ikut melaksanakan pendataan 

keluarga yang dilakukan satu tahun seklai serta membuat dan melakukan 

pemetaan sasaran (demografi, pemerintah, PUS) bersama PLKB?PKB, serta 

mampu memanfaatkan hasil pendataan dan peta sasaran bagi kepentingan 

pembinaan di tingkat wilayahnya. 

5. Pelayanan kegiatan/pembinaan 

Pelayanan kegiatan pembinaan yang berkaitan dengan: 

a) Pendewasaan usia perkawinan 

b) Pengaturan kelahiran 

c) Pembinaan kelompok kegiatan 

d) Pemberdayaan ekonomi keluarga 

e) Pembinaan terhadap peserta KB aktif 

6. Kemandirian 

Memberikan motivasi terhadap PUS untuk melakukan/mengikuti Program KB 

secara mandiri. 
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C. Perkembangan Program Keluarga Berencana (KB) Di Kabupaten 

Pringsewu 

 

 

Keluarga Berecana merupakan salah satu prioritas program pembangunan yang 

dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Berbagai upaya terus dilakukan 

untuk mensukseskan pelaksanaan Program KB di kabupaten tersebut.Berdasarkan 

pemaparan Kabid Advokasi, Data dan Informasi BKKBN Provinsi Lampung 

Parada Kurnaidi dalam harian saibumi.com pada tanggal 25 Febuari 2015, 

Pringsewu merupakan wilayah penyangga Ibu kota Provinsi Lampung, baik dari 

segi letak geografis maupun  kelengkapan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas 

kesehatan yang memadai. Menurutnya, Pringsewu merupakan salah satu 

kabupaten yang berhasil dalam melaksanakan Program KB. Maka dari itu, 

keberhasilan program KB di Kabupaten Pringsewu tentu akan mempengaruhi 

keberhasilan program serupa di tingkat provinsi Lampung. Berdasarkan 

penuturannya, pada tahun 2014 lalu bahkan Pringsewu termasuk dalam kelompok 

3 daerah terbaik dan berhasil dalam pelaksanaan program KB di Provinsi 

Lampung. 

 

Selain itu, ternyata ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu sebagai kabupaten/kota yang pertama di Provinsi Lampung yang 

mengawali  program KB Pria dengan Medis Operasi Pria (MOP). Hal tersebut 

tentunya mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Kabupaten Pringsewu yaitu 

Sujadi, yang dalam kesempatan tersebut memberikan penghargaan dan apresiasi 

kepada para peserta KB tersebut, yang merupakan salah satu bentuk dukungan 

akan keberhasilan program Keluarga Berencana yang dicanangkan pemerintah. 
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Namun, dengan hadirnya KB Pria dengan Medis Operasi Pria atau MOP tersebut 

ternyata kurang diminati. Hal tersebut seperti yang diberitakan dalam harian 

tribun pada tanggal 30 april 2012 yang menyatakan bahwa minat kaum adam 

untuk melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) dengan alat kontrasepsi 

MOP (Metode Operasi Pria) atau vasektomi di Kabupaten Pringsewu masih 

rendah.Berdasarkan catatan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan (BKBPP) Kabupaten Pringsewu, akhir 2011 lalu tercatat sebanyak 21 

pria menjadi akseptor (peserta) baru kontrasepsi vasektomi. Dalam harian 

tersebut, Kepala BIdang KB dan PP menyebutkan bahwa vasektomi merupakan 

KB yang paling sulit dilaksanakan, kelemahannya adalah masih banyak kaum pria 

yang tdak mau mengalah untuk ber-KB, sehingga lebih banyak perempuan yang 

melaksanakan program tersebut. Ia menguraikan bahwa sebanyak 24.649 

perempuan  akseptor baru KB selama 2011, rincinya IUD sebanyak 1.120 orang, 

Medis Operasi Wanita atau MOW (tubektomi) 291 orang, implant 1.517 orang, 

suntik 12.036 orang, pil 8.096 orang dan kondom 1.589 orang. 

 

Selain tidak bersedia mengalah, menurutnya kaum pria masih merasa takut untuk 

vasektomi, karena adanya asumsi ditengah masyarakat bahwa divasektomi itu 

sama dengan melakukan kebiri. Padahal, menurut  asnyamsi tersebut tidak benar 

dan bahakn vasektomi merupakan cara ber-KB yang aman dan bermanfaat bagi 

laki-laki terutama kesehatan, karena bisa menghilangkan prostat. 

 

Setelah berjalan beberapa tahun, ternyata perkembangan KB di Kabuapaten 

Pringsewu sangatlah pesat.Hal tersebut ditunjukkan dengan peserta KB yang 

selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, baik dari wanita maupun 
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pria.Ternyata tidak membutuhkan waktu lama untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur, Muda Paritas Rendah (PUS 

MUPAR). Pernyataan ini diperkuat dengan adanya peningkatan PUS yang 

mengikuti program KB di Kabupaten Pringsewu, dan dapat dilihat persentasenya 

pada Tabel 2. 

 

Hal tersebut tentunya diawali dengan upaya-upaya pemerintah yang selalu 

berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB. Contohnya 

saja, dalam melaksanakan Program KB Pria dengan MOP, pemerintah membuat 

sebuah gerakan saling mengajak di mana untuk satu orang pria yang sudah 

vasektomi harus mengajak pria yang lainnya untuk menjalani medis yang sama 

tersebut. Selanjutnya, masyarakat yang mengajak dan di ajak tersebut akan 

mendapat kompensasi dana dari pemerintah sebagai bentuk hadiah. Dengan 

begitu, masyarakat dari keluarga pra sejahtera akan banyak yang mengikuti 

program ini dan dapat dipastikan persentasi dari partisipasi pria yang ber-KB akan 

mengalami peningkatan. 



 

 

 
 
 
 
 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian penduduk melalui 

pelaksanaan Program KB Dinamis/TKBK dengan menganalisis Program KB 

Dinamis/TKBK di Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan hasil serta pembahasan 

dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Program pelayanan KB Dinamis telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

dan sasarannya pun sudah tepat yaitu pasangan usia subur yang ada di tingkat 

kecamatan dan desa, jumlah peserta KB yang ada pun sudah semakin 

meningkat setiap tahunnya tetapi  angka kelahiran bayi masih saja tinggi dan 

menyebabkan jumlah penduduk belum terkendali. Namun, terkait standar, 

dalam pelaksanaan program ini belum adanya standar yang benar-benar jelas 

yang menjadi tolak ukur keberhasilan program. Hal ini dikarenakan 

pemerintah masih menggunakan undang-undang serta peraturan menteri 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

2. Melihat ketersediaan sumber daya yaitu sumber daya manusia dan sumber 

daya finansial, dimana sumber daya manusia masih hasrus mengalami 

perbaikan dari segi kuantitasnya karena jumlah tenaga kerja yang tersedia 

sangat sedikit yang berada di setiap kecamatannya. Terkait sumber daya 
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finansial juga masih perlu mendapatkan perhatian lebih, karena ketersediaan 

anggaran yang ada sangat minim.  

3. Terkait hubungan organisasi, kedua instansi yang bergabung untuk 

melaksanakan program ini menjalin hubungan yang sangat baik dan selalu ada 

koordinasi antara kedua belah instansi sehingga mengakibatkan tidak adanya 

miss komunikasi yang dapat menimbulkan permasalahan besar.  

4. Masalah karakteristik agen pelaksana, Badan KB dan PP tidak memiliki SOP 

yang sedemikian rinci lagi, namun hanya saja implementor sebagai pegawai 

negeri sipil harus mentaati aturan-atura yang dibuat oleh pemerintah. 

Implementor yang ada selama ini sudah cukup mematuhi aturan yang ada, 

namun kepatuhan itu harusnya lebih ditingkatkan lagi agar tingkat 

kedisiplinan implementor lebih baik. 

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik juga turut menjadi variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi sosial ekonomi 

memiliki pengaruh dalam pelaksanaan program ini, karena sebagian besar 

masyarakat yang hadir dalam program KB Dinamis ini adalah masyarakat 

yang tergolong keluarga pra sejahtera yang memang menginginkan program 

ini namun terkendala pada biaya dan jarak tempuh yang cukup jauh. 

Selanjutnya adanya dukungan penuh dari golongan elit politik seperti Bupati 

dan Wakil Bupati serta Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk pelaksanaan 

program ini. Namun, dalam pelaksanannya juga ada pihak-pihak yang 

menentang program ini, dikarenakan asumsi mereka atas program ini adalah 

dengan mengikuti program KB bisa menentang kehadiran bayi yang telah 

dianugerahkan oleh Tuhan. 
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6. Sejauh ini program KB Dinamis telah dipahami oleh implementor dengan 

baik, dimana implementor telah memahami apa yang menjadi tugas dan 

tanggung jawab mereka dalam melaksanakan program KB Dinamis/TKBK di 

Kabupaten Pringsewu 

 

 

B. Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Upaya Pengendalian Melalui 

Pelaksanaan Program KB Dinamis/Tim KB Keliling (Analisis Terhadap 

Implementasi Program KB Dinamis/TKBK Di Kabupaten Pringsewu)” ini, maka 

peneliti dapat memberikan saran agar dapat pelaksanaan atau pengimplementasian 

kebijakan pemerintah tersebut berjalan dengan semestinya dan lebih baik lagi. 

Adapun saran-saran dari peneliti yaitu: 

1. Perlu dibuatnya standar yang lebih rinci dan jelas lagi terkait pelaksanaan 

program KB Dinamis/TKBK yang dapat menjadi pedoman pelaksanaannya 

agar tidak terjadi multiinterpretasi pada program ini. 

2. Perlu adanya peningkatan kerjasama (team work )antara Petugas Lapangan 

Keluarga Berencana dan Kader KB untuk saling memantau hasil Program KB 

Dinamis.TKBK dengan melihat berbagai aspek kehidupan dan kepentingan 

bersama. 

3. Perlu adanya peningkatan sumber daya finansial yang dapat menunjang 

keberhasilan program serta tercapainya sarana prasarana yang memadai 

dengan cara meningkatkan anggaran untuk melaksanakan program ini. 

4. Dalam pelaksanaan program KB Dinamis masih mengalami kekurangan staf 

atau sumber daya manusia untuk mensosialisasikan program ini lebih luas 
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lagi, maka dari itu sebaiknya Badan KB dan PP menambah lagi sumber daya 

manusia atau PLKB yang bertugas di lapangan dengan cara merekrut pegawai 

baru, serta perlu diadakannya peningkatan kualitas atau mutu dari setiap 

implementor dengan memberikan pelatihan-pelatihan. 

5. Membuka ruang komunikasi publik yang luas agar Program KB 

Dinamis/TKBK ini dapat tersosialisasi dengan baik, serta kejelasan program 

ditiap metode hingga pada efek samping dapat diketahui oleh calon peserta 

KB. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengadaan sosialisasi antara dinas 

terkait bersama kader KB serta Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di 

Kabupaten Pringsewu. 

6. Membuat forum komunikasi dan dialog antara masyarakat, tim ahli medis,  

Badan KB dan PP Kabupaten Pringsewu beserta perwakilan ulama dan tokoh 

masyarakat yang ada, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang 

pentingnya mengikuti program KB supaya tidak  menimbulkan miss 

komunikasi yang dapat menghilangkan isu-isu negatif tentang program KB. 
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