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ABSTRACT

PARTNERSHIP AMONG STAKEHOLDERS IN THE SUCCESS OF THE
GENERASI BERENCANA PROGRAM ON WOMEN EMPOWERMENT

AND FAMILY PLANNING AGENCIES OF CENTRAL LAMPUNG
REGENCY

By:

YOSI SUSANTI

The Generasi Berencana Program is an acbcelerate program of BPPKB to achieve
population control targets in 2015. Implementation of this program
requirespartners from several parties (stakeholders), since there are still some
obstacles in implementing the BPPKB program in order to control and build up
the population that qualified at Central Lampung Regency. This research aims to
describe and analyze patterns of partnership among stakeholders involved in
implementation of The Generasi Berencana program in Central Lampung
Regency BPPKB, include obstacles of its

The method used in this research is descriptive research type with qualitative
approach. Data collected by interview, documentation and observation. The result
of this research is (1) interested stakeholders are educational institutions(Junior
Hight School, Senior Hight School, college) and society (societies organitation
and youth community in Lampung Tengah Regency). (2) efforts that is did
Central lampung regency with stakeholders in relastion to success The Generasi
Berencana program is did good enough, although ther is some weakness because
there is no clear limited among stakeholders. (3) partnership patterns among
BPPKB of Central Lampung Regency can be called in Pseudo partnership. (4)
there obstacles are (a) less of money resourch to do The Generasi Berencana
program. (b) there is no regulation method to incrise formed of relation that
synergies among BPPKB Central lampung Regency. (c) less off some society that
members of PIK R/M activity in Central lampung Regency program.



This research recommends a few things, namely: (1) need more involvement from
stakeholder, they are region government, some PIK R/M members and consider to
need the exact private agency, so it is hoped implementation of The Generasi
Berencana program can support as more exact financial. In partnership by BPPKB
Central lampung Regency with each stakeholders shoul build up available and
believe. (2) BPPKB of Central lampung Regency should do agreement with
stakeholders stay in partnership method, rightfull and duty and then actor of
stakeholders and activities are done in implementation of The Generasi berencana
program. (3) Implementation of The Generasi Berencana program can be aimed
for balance parthership among BPPKB of Central Lampung Regency with its
stakeholders. (4) founding is given by PIK R/M members not only generally but
also intensive and schedule every PIK R?M and then help relevan estimate for
Agency have authority.

Key word: Construction of the Population, The generasi Berencana Program,
Partnership Among Stakeholders
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Program Generasi Berencana (GenRe) merupakan program akselerasi BPPKB
guna mencapai target MDG’s pengendalian penduduk di tahun 2015. Pelaksanaan
program ini memerlukan mitra dari beberapa pihak (stakeholder), mengingat
masih terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan program BPPKB guna
mengendalikan dan membangun penduduk yang berkualitas di Kabupaten
Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan
menganalisis pola kemitraan antar stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan
program GenRe BPPKB Kabupaten Lampung Tengah, beserta kendala-
kendalanya.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1)
Stakeholder yang berkepentingan adalah Lembaga Pendidikan (Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi di Kabupaten
Lampung Tengah) dan Masyarakat (Organisasi-organisasi Masyarakat dan
Karang Taruna kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah). (2) Upaya yang
dilakukan BPPKB Kabupaten Lampung Tengah dengan stakeholder dalam
bermitra guna mensukseskan program GenRe dilaksanakan dengan cukup baik,
walaupun terdapat beberapa kelemahan karena belum adanya batasan yang jelas
antar stakeholder yang terlibat. (3) Pola hubungan kemitraan antara BPPKB
Kabupaten Lampung Tengah dapat dikategorikan kedalam Pseudo Partnership
atau kemitraan semu. (4) Kendala-kendala: (a) Minimnya sumber daya keuangan
untuk pelaksanaan program GenRe; (b) Belum adanya regulasi teknis yang
mendorong terbentuknya hubungan yang sinergis antara BPPKB Kabupaten
Lampung Tengah dengan stakeholder dalam pelaksanaan program GenRe; (c)



kurang aktifnya beberapa kader PIK masyarakat dalam mengikuti kegiatan pada
program GenRe BPPKB Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, yakni: (1) Perlu adanya
keterlibatan yang lebih dari berbagai stakeholder, yakni pemerintah daerah, para
kader PIK R/M, atau bahkan mempertimbangkan untuk melibatkan pihak swasta
yang tepat sehingga diharapkan pelaksanaan program Generasi Berencana dapat
memiliki dukungan secara finansial yang lebih mapan. Dalam menjalin hubungan
kerja sama pihak BPPKB Kabupaten Lampung Tengah dengan masing-masing
stakeholder harus membangun sikap saling terbuka dan percaya; (2) BPPKB
Kabupaten Lampung Tengah perlu melakukan kesepakatan atau kesepemahaman
dengan stakeholder yang terlibat mengenai teknis kerja sama, hak dan kewajiban
serta peran masing-masing stakeholder dan kegiatan –kegiatan yang akan
dilakukan dalam pelaksanaan program GenRe; (3) Pelaksanaan program Generasi
Berencana BPPKB Kabupaten Lampung Tengah ini dapat diarahkan kepada
bentuk kemitraan yang seimbang antara BPPKB Kabupaten Lampung Tengah
dengan stakeholdernya; (4) pembinaan yang diberikan kepada kader PIK R/M
tidak hanya dalam bentuk yang general tetapi lebih intensif dan terjadwal per PIK
R/M yang ada serta mengupayakan jumlah anggaran keuangan yang relevan ke
pihak yang berwenang.

Kata kunci: Pembangunan Penduduk, Program Generasi Berencana, Kemitraan
Antar Stakeholder.



KEMITRAAN ANTAR STAKEHOLDER DALAM MENYUKSESKAN
PROGRAM GENERASI BERENCANA BADAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

Oleh
Yosi Susanti

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada
Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2016









RIWAYAT PENULIS

Penulis bernama lengkap Yosi Susanti, lahir di Kota Madya
Bandarlampung pada tanggal 10 Januari 1990. Penulis
merupakan sulung dari tiga bersaudara, yang di lahirkan oleh
pasangan Ayahanda Juliyanto dan Ibunda Rosmanila. Meski
lahir dan berdomisili di Provinsi Lampung, penulis sendiri
bukan lah penduduk pribumi suku Lampung, melainkan multi
suku dari seorang Ayah yang bersuku Jawa dan Ibunda yang
bersuku Palembang.

Pada tahun 1995-1996 penulis mulai mengenyam pendidikan di Taman Kanak-
Kanak Handayani Bandarlampung. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar
Negeri 6 Gedung Air, Bandarlampung pada tahun 1996-2002. Pendidikan Lanjut
Pertama penulis lanjutkan di SLTP Negeri 7 Bandarlampung pada tahun 2002-
2005. Selanjutnya pendidikan lanjut tingkat atas penulis tempuh di SMK Negeri 4
Bandar Lampung pada tahun 2005-2008. Setamatnya dari sekolah kejuruan
dengan jurusan Akuntansi pada tahun 2008, penulis tidak langsung meneruskan
pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, penulis diterima sebagai karyawan
kontrak proyek bantuan pembangunan sekolah oleh Aust-ID. Dalam pengalaman
bekerja tersebut, prestasi karir penulis selalu di benturkan oleh status tingkat
pendidikan, hingga kemudian pada tahun 2009 penulis memutuskan untuk
melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Lampung dengan lolos melalui jalur
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Jurusan Ilmu
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selama menimba ilmu di Universitas Lampung, penulis juga turut aktif dalam
kegiatan organisasi kemahasiswaan. Unit Kegiatan Mahasiswa MAPALA
Universitas Lampung, adalah UKM yang penulis geluti selama berada di kampus
tercinta. UKM yang menyimpan begitu banyak kesan bagi penulis, karena selain
dari bangku di ruang kuliah, zona ini lah yang turut berpengaruh terhadap
pembentukan karakter dan jati diri penulis. Berbagai prestasi dan kegiatan non
akademis berhasil penulis raih di UKM ini, salah satunya yang terbaik adalah
melalui UKM MAPALA UNILA penulis bersama team yang dipercaya
universitas berhasil menggotong Lampung menjadi tuan rumah Kegiatan Nasional



bergengsi di bidangnya yaitu Temu Wicara Kenal Medan (TWKM) yang ke 26
pada perhelatan TWKM ke 25 di Ambon, Maluku pada tahun 2013.

Selama aktif diorganisasi internal kampus, penulis pernah menjabat sebagai
pengurus inti UKM MAPALA UNILA  yakni sebagai Koordinator Bidang
Lingkungan Hidup periode tahun 2012, Anggota Coo. Bidang MInat Bakat
Himpunan Mahasiswa Adm. Negara tahun 2011, dan sempat menjadi presidium,
yakni sebagai Ketua Umum UKM MAPALA UNILA periode 2013.

Perjalan panjang dan penuh dinamika pembelajaran  hidup penulis lalui di kampus
tercinta. Berpola Anti mainstream yang penulis jalani tidak selamanya
mendapatkan sanjungan manis, tetapi juga cacian pahit. Namun penulis yakin
pasti selalu ada hikmah baik dibalik setiap kejadian. Menyelesaikan studi dengan
masa studi yang lebih panjang dari pada umumnya tidak menyurutkan semangat
penulis untuk tabah sampai akhir, ini tanggung jawab ku, dan apapun yang teradi
AKU HARUS WISUDA !!!



MOTTO

INASHOLATI WANUSUKI WAMA YAHYA WAMA MATI
LILLAHHIROBBILALAMIEN

MANJADAH WAJADAH…..

JAS MERAH ! (JANGAN LUPAKAN SEJARAH)
(Bung Karno)

DALAM HIDUP KU TIADA JUARA SELAIN JUARA 1
(Yosie Soesanti)

JIKA HIDUP SEKEDAR HIDUP, BABI DI HUTAN JUGA HIDUP
(Tan Malaka)

DIMANA BUMI DI PIJAK DISANA LANGIT DIJUNJUNG

NICE WOMAN IS SMART, UNIQE, AND ELEGHANT
(Yosie Soesanti)

SINGING AND TRAVELING IS NEVER DIE AS LIKE LIVE THAT
NEVER FLAT
(Yosie Soesanti)

…Jalan masih teramat jauh, mustahil berlabuh, bila dayung tak terkayuh..
(Iwan fals)



PERSEMBAHAN

Maha syukur ku kepada Allah SWT, atas segala hikmat, nikmat dan
kekuatan jiwa yang tak pernah lelah berjalan bersama langkah-langkah kecil

ku sepanjang hidup ini

Dengan segenap ketulusan hati  Ku persembahkan karya panjang ini
kepada:

Orang tua ku terkasih Bapak dan Ibuk atas seluruh jiwa raga, waktu dan
kasih sayang melimpah ruah yang tak akan pernah surut kalian curahkan

kepada ku, si Sulung mu ini…

Cicik, Adik-Adik, dan Keluarga Besar ku, atas segala bentuk motivasi dan
semangat yang pernah mendarat di benak ku selama ini

Cahaya Hati ku, atas segala warna yang tercipta di beberapa perjalanan
hidup ku

Nyet dan Sahabat-sahabat ku

MAPALA UNILA ku

Keluarga Besar Ilmu Administrasi Negara

Para Pendidik dan Almamater tercinta



SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul

“Kemitraan antar Stakeholder dalam Menyukseskan Program Generasi Berencana

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.”Sebagai salah satu

syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Negara, Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung.

Penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai

pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan

hati sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan serta terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Dedi Hermawan, S.Sos., M.Si.selaku Ketua Jurusan Ilmu

Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung sekaligus pembimbing

utama skripsi penulis, trimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati kepada

penulis selama menjalani proses perkuliahaan sampai dengan skripsi.



3. Bapak Simon Smanjoyo H., S.A.N, M.PA. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu

Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung.

4. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. selaku Penguji Utama yang telah

memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi

ini.

5. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP. selaku Pembimbing Akademik

yang telah memberikan perhatian dan pengarahan kepada penulis selama

menjadi Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISISP Universitas

Lampung.

6. Ibu Nur Aini, selaku staf administrasi jurusan Ilmu Administrasi Negara

yang dengan sabar memberikan pelayanan urusan pemberkasan penulis.

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah

membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan selama menjalani masa

perkuliahan.

8. Kepala BPPKB Kabupaten lampung Tengah beserta jajarannya yang telah

membantu penulis menghimpun data skripsi yang diperlukan selama

penelitian.

9. Staf Dekanat yang kece, ibu yuli, ibu iis, mbk iin, pak ashari, pak lukman,

atas dukungan moril kepada penulis.

10. Kedua orang tua tercinta,Bapak Juliyanto dan Ibuk Rosmanila yang selalu

memberikan doa, kasih sayang dan motivasi yang luar biasa tak pernah

berhenti kepada penulis.

11. Cicik Lina dan Adik-adik ku sayang yang selalu jadi penghibur , Yeyen

Komala Sari(cepat menyusul wisuda dek), Alan Tri Buono(Mulai Lari kau



kls 3, biar tercapai masuk Tentara dek), Berliansyah(Lancar UN nya dek,

biar rasa jadi anak SMA)

12. Sahabat ku ter muach Suheila Chairunnisa, yang tak pernah lelah jadi

seseorang paling mengerti tentang ku, penyemangat ku, yang selalu tau arti

bahasa tubuh ku, trimakasih Nyet, gw wisuda juga kan…

13. Sahabat SMPN 7 yang cucok dan rempong, Kak Suzi Grashilda, Yuli

Anggraini, Mak Freiidi Prastyo, Mak Ria Ajeng Agustiningsih dan Aldino

nya, thanks ya guys, keceriaan kalian gk tergantikan deh..

14. Cahaya Hati ku, SerTu. Ake Indrawantoro, atas segala warna nya, ceritanya,

ketulusannya, penghargaannya, kenyamanannya. Maaf syg,,aku terlambat,

Love you..

15. Mapala Unila ku, atas pelajaran besar yang pernah kita geluti bersama,

semanis madu sepahit lontar, meski tersapu badai, kias mu di hati ku..

16. Angkatan XIX 7 PURNAMA MapauL, Faizal/Gako ku syg(sabar,yakin

badai pasti berlalu), Wahyu M/Carik(hati2 dimanapun lo berada), Didi

A/Qirai(mantab, purnama tunggal), Farid W/Tongji(meried kok gk

undang2),Wira/Dokai(kapan ke lampung lay?), Khairil/Jaro(Lo kemana si,

kuliahnya gmna?). menn gw wisuda ni…rindu tebal kalian semua..

17. Adik-adik tingkat HIMAGARA ku Widi “Loy” Santo,Ridho, Ardiansyah,

Anjas, Fadli, Pindo, Mamad, Dimas, Akbar, Leo,Eko, Ikhwan, Renita, Nisa,

Raras, Uun, Tiza, Istie, dll semua angkatan dari 2010-2014, thanks kuliah

barengnya yaw..

18. HIMAGARA Akt. 2009, Toriq, Bahri, Gustia embew, Hendi R, dan lainnya

thanks yaa..



19. Teman-teman MAPALA se Indonesia, Iis Jonggring UNM, Ega,

Luing,Riri(Kalimantan), Obe, unty, Bg Ucup, Lontar, Jundi,

Hendra(Makasar), Bg Booms, Kaka Riki,Viky dll(Ambon),beib Fredy

UNSUD, Dolan IAIN Banten, POLTAPALA, MAHARIPAL, MAJUSI,

ARCAPADA dll.

20. Kak Shinta Peres, Aldica Bala bara, Gita Kurniati, Onex, Adon, Jamal,

Yoga, Bang Fahmi, Mas Agus Kemenhan, Mas Dian, bang Anif, Mas Santo,

Mas Bambang, Bang Jafar, Bang Ardi, Marco Saputra.

21. Teman-teman KKN Tematik 2013, Desa Sumber Rejo, Way Kanan, Yefri

Pong, Reni Amoy, Obit Arab, Mbk Ningrum, Danny Peak dll, seru yaa kkn

nya yaa

22. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan pengorbanan bapak, ibu,

kakak, adik, dan teman-teman. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari

kesempurnaan akan tetapi penulis berharap semoga karya ini berguna dan

bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Mei 2016

Penulis,

Yosi Susanti



DAFTAR ISI

Halaman
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR BAGAN

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang........................................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................................. 10
C. Tujuan Penelitian.................................................................................................... 10

II.TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Good Governance dan Kemitraan............................................. 11

1. Konsep Good Governance ............................................................................... 11
2. Konsep Kemitraan ............................................................................................ 17

B. Tinjauan Tentang Pembangunan ............................................................................ 26
1. Konsep Pembangunan ...................................................................................... 26

C. Tinjauan Tentang Kependudukan........................................................................... 28
1. Konsep Kependudukan..................................................................................... 28
2. Kependudukan dalam Pembangunan ............................................................... 30

D. Tinjauan Tentang Program Generasi Berencana (GenRe) ..................................... 36
1. Pengertian Program Generasi Berencana ......................................................... 36
2. Arah Program Generasi Berencana .................................................................. 36
3. Tujuan Program Generasi Berencana............................................................... 37
4. Sasaran Program Generasi Berencana.............................................................. 37
5. Kebijakan dan Strategi Program Generasi Berencana...................................... 38

E. Tinjauan Tentang Stakeholder Dalam Pelaksanaan Program Generasi
Berencana ............................................................................................................... 41

III.METODE PENELITIAN
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.............................................................................. 43
B. Fokus Penelitian ..................................................................................................... 45
C. Lokasi Penelitian .................................................................................................... 46



D. Jenis dan Sumber Data ........................................................................................... 47
E. Teknik Pengumpulan Data ..................................................................................... 51
F. Teknik Analisis Data .............................................................................................. 53
G. Teknik Keabsahan Data.......................................................................................... 56

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Profil Kabupaten Lampung Tengah ....................................................................... 60

1. Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Tengah ................................................. 60
2. Kondisi Geografi .............................................................................................. 63
3. Administrasi Pemerintahan .............................................................................. 64
4. Kependudukan.................................................................................................. 66
5. Kondisi Ekonomi.............................................................................................. 67

B. Latar Belakang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nnasional
Kabupaten Lampung Tengah ................................................................................. 69
1. Sejarah BKKBN Kabupaten Lampung Tengah ............................................... 69
2. Visi dan Misi .................................................................................................... 75
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................................ 76
4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah............................................................. 78
5. Strategi dan Kebijakan ..................................................................................... 79
6. Sumber Daya SKPD......................................................................................... 80

V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kemitraan Antar Stakeholder dalam Mensukseskan Program Generasi

Berencana BKKBN Kabupaten Lampung Tengah................................................. 82
1. Stakeholder yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Program Generasi

Berencana ......................................................................................................... 85
2. Upaya yang di Lakukan BKKBN Kabupaten Lampung Tengah Dalam

Mensukseskan Program Generasi Berencana................................................... 89
3. Pola Hubungan BKKBN Kabupaten Lampung Tengah dengan Stakeholder

yang Terlibat..................................................................................................... 97
B. Kendala-Kendala yang di Hadapi........................................................................... 110

VI. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan............................................................................................................. 117
B. Saran ....................................................................................................................... 119
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel.1 Jumlah Penduduk Provinsi Lampung menurut Kabupaten/Kota Tahun
2007-2012.................................................................................................. 5

Tabel.2 Daftar Informan Penelitian.............................................................................. 48

Tabel.3 Nama, Luas wilayah per Kecamatan dan jumlah Kelurahan di
Kabupaten Lampung Tengah .......................................................................... 65

Tabel.4 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah ............... 66



DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan.1 Analisis Data Model Interaktif ....................................................................... 54



 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan populasi penduduk besar dan 

menduduki peringkat empat Dunia selama sepuluh tahun terakhir, setelah China, 

India dan USA (www.indonesia-investments.com, 2011). Berdasarkan hasil 

Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukan bahwa penduduk Indonesia telah 

mencapai 237,641,326 jiwa (BPS, 2011). Dalam 10 tahun terakhir laju 

pertumbuhan penduduk mencapai 1,49%. Apabila laju pertumbuhan penduduk 

tidak segera dikendalikan, maka penduduk Indonesia pada tahun 2030 akan 

menjadi hampir 320 juta jiwa. Bahkan apabila laju pertumbuhan penduduk 

meningkat menjadi 1,7%, maka populasi Indonesia akan mencapai 333 juta jiwa. 

Terkait dengan data tersebut pemerintah RI telah menentukan fokus persoalan 

penduduk di Indonesia pada 10 provinsi penyanggah karena jumlah penduduk nya 

yang besar dan harus mendapatkan perhatian khusus yakni Jawa Barat, Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, 

Lampung, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur (Jakarta Post, Agustus 

2013). 

 



2 
 

Memiliki keturunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari eksistensi manusia. 

Namun memiliki keturunan dalam jumlah tidak terkendali, dapat menjadi 

ancaman terbesar bagi kelangsungan eksistensi itu sendiri. Pertumbuhan 

penduduk yang kurang terkendali berdampak kepada banyak indikasi yang terkait 

dengan kesejahteraan dan kemakmuran Bangsa seperti persolan ketahanan 

pangan, kemiskinan,kesehatan, Keamanan dan lainnya. Perspektif seperti ini 

relevan dengan situasi dan kelangsungan eksistensi manusia Indonesia, dalam hal 

ini untuk menjadi lebih makmur dan sejahtera. Terlebih bila dilihat dari siklus 

pertumbuhan penduduk indonesia yang selalu mengalami peningkatan pada setiap 

sensus.  

 

 

Segala upaya terus di lakukan pemerintah dalam menyikapi persoalan penduduk 

di negara ini. Melahirkan beberapa kebijakan-kebijakan yang tentunya diharapkan 

dapat menanggulangi persoalan yang terkait dengan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat Indonesia. Seperti telah peneliti jelaskan di atas, bahwa 

begitu erat kaitan antara persoalan penduduk terhadap kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat. Selaras dengan hal tersebut pemerintah kembali 

mengeluarkan kebijakan tentang otonomi daerah yakni Undang-undang No. 32 

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam UU tersebut pada BAB 

III Pasal 10 tertuang lebih tegas tentang pembagian kewenangan antara 

pemerintahah pusat dan daerah.  Dengan maksud dan tujuan utama 

mensejahterahkan rakyat melalui perubahan sistem pemerintahan yang 

sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Kebijakan otonomi daerah 

yang telah mengalami revisi beberapa kali dalam sejarah pemerintahan Indonesia 
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pun di harapkan sungguh membantu para pelaku dan penentu kebijakan Negara 

dalam menyelesaikan segala persoalan di negara ini khususnya yang merupakan 

implikasi dari penduduk yang belum terkendali dengan baik, salah satunya adalah 

masalah rendahnya nilai kesejahteraan rakyat. 

 

Indikasi suatu kesejahteraan rakyat salah satunya yang paling menonjol dapat 

dinilai dari tingkat kemiskinannya. Menurut hasil Survei Kesejahteraan Nasional 

september 2013, tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat mencapai 28,55 juta 

jiwa atau 11,37 persen dari sebelumnya pada maret 2013 tercatat 28,07 juta jiwa. 

Dalam hitungan bulan saja jumlah penduduk miskin di indonesia dapat bertambah 

sebanyak 480 ribu jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia. Padahal, pengentasan 

kemiskinan merupakan misi prioritas pemerintah sejak terjadi jatuhnya 

perekonomian bangsa secara massal yang disebabkan oleh krisis moneter pada 

tahun 1998 silam. Bahkan dalam RPJMN 2009-2014, pemerintah menargetkan 

angka kemiskinan di Indonesia menjadi 8-10 persen, namun pada kenyataannya 

proyeksi terakhir mengarah pada angka 10,54-10,75 persen. Jumlah tersebut pun 

ternyata masih mendapat koreksi dari Dr. Vivi Alatas, yakni seorang ekonom 

senior World Bank. Bahwasanya setelah menganalisis data terakhir tentang 

kemiskinan yang  diperoleh BPS, vivi mengatakan “perhitungan angka 

kemiskinan menurut versi minimal BPS tidaklah dapat mencerminkan kemiskinan 

sepenuhnya, karena ternyata banyak penduduk Indonesia yang tidak miskin dari 

segi pendapatan saja, namun juga dapat tergolong miskin berdasarkan kurangnya 

akses mereka terhadap layanan publik dan buruknya indikator-indikator 

pembangunan manusia mereka.”(www.mediawarga.info/2008/07/disparitas-

angka-kemiskinan) 



4 
 

 

Jika BPS mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia ini dengan mengikutsertakan 

indikator-indikator penyebab miskin selain pendapatan, jumlah penduduk miskin 

di indonesia sebenarnya adalah lebih tinggi. Itu berarti, kinerja pemerintah dalam 

upaya pengentasan kemiskinan penduduknya masih di nilai belum efektif.  

 

Menyoroti kegagalan pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyat sesuai 

dengan target-target jangka menengahnya pada RPJMN 2010-2014, 

menyimpulkan bahwa kebijakan otonomi daerah yang diharapkan dapat membagi 

fokus kerja pemerintah pusat dengan daerah ternyata belum pula optimal. Bahkan 

banyak diantara daerah-daerah otonomi baru yang dalam kurun waktu tertentu 

belum dapat mandiri mensejahterakan penduduknya dan justru masih bergantung 

menjadi beban daerah induk, yang bisa jadi pada akhirnya urusan tersebut kembali 

menjadi urusan daerah induk. 

 

Lampung adalah salah satu provinsi yang memiliki semangat otonomi daerah 

cukup tinggi, hal ini tergambar dari drastisnya pemekaran wilayah yang terjadi di 

beberapa kabupatennya dalam jangka waktu tahun berdekatan. Faktanya, 

jangankan masalah kesejahteraan secara keseluruhan, bagian sempit atas 

kesejahteraan yang merupakan akar dari permasalahan tersebut yaitu 

kependudukan pun belum dapat terselesaikan dengan semangat otonomi daerah 

yang luar biasa tadi. Berdasarkan BPS, data kependudukan tahun 2007-2012 

provinsi Lampung dilihat dari tahun ke tahun seiring dengan berjalannya 

kebijakan otonomi daerah adalah terus mengalami peningkatan sebagai berikut : 
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Tabel 1. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung menurut Kabupaten/Kota 

Tahun 2007-2012 

Sumber: BPS,2013 

 

Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) 

Kab. Lampung 

Barat 

404 908 409 740 414 585 419 037 423 586 427 773 

Kab. Tanggamus 515 359 522 604 529 893 536 613 542 439 548 728 

Kab. Lampung 

Selatan 

878 182 889 888 901 655 912 490 922 397 932 552 

Kab. Lampung 

Timur 

931 534 938 476 945 367 951 639 961 971 968 004 

Kab. Lampung 

Tengah 

1 138 678 1 149 679 1 160 667 1 170 717 1 183 427 1 192 958 

Kab. Lampung 

Utara 

571 107 575 648 580 163 584 277 590 620 594 562 

Kab. Way Kanan 390 766 396 005 401 272 406 123 410 532 415 078 

Kab. Tulang 

Bawang 

369 430 378 995 388 766 397 906 402 226 410 725 

Kab.Pesawaran 384 333 389 289 394 267 398 848 403 178 407 475 

Kab.Pringsewu 359 917 361 815 363 683 365 369 369 336 370 157 

Kab.Mesuji 181 406 183 461 185 518 187 407 189 442 191 221 

Kab.Tulang 

Bawang Barat 

242 598 245 374 248 154 250 707 253 429 255 833 

Kota Bandar 

Lampung 

842 896 856 126 869 470 881 801 891 374 902 885 

Kota Metro 137 674 140 314 142 988 145 471 147 050 149 361 

Provinsi Lampung 7 348 788 7 437 414 7 526 448 7 608 405 7 691 007 7 767 312 
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Kabupaten Lampung Tengah, yang merupakan kabupaten induk dari daerah 

otonomi baru, Kota Madya Metro menunjukkan angka yang paling banyak jumlah 

penduduknya di banding kabupaten/kota lainnya. Peningkatan penduduknya 

sampai dengan tahun 2012 pun terus terjadi. Padahal fokus kerja pemerintahannya 

telah menjadi lebih ringan karena pemekaran wilayah yang dilakukan oleh Kodya 

metro. Hal ini mengindikasikan bahwasanya persoalan kependudukan yang 

melatarbelakangi kesejahteraan umum tersebut, belumlah dapat diselesaikan 

hanya dengan mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah semata-mata. 

Dalam upaya penyelesaian persoalan penduduk dan implikasinya, pemerintah 

pusat dan kabupaten hendaklah menciptakan suatu kebijakan atau program yang 

sifatnya lebih khusus atas persoalan kependudukan yang dimaksut. 

Terkait hal tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) bersama-sama BKKB Daerah, menjalankan fungsi lembaganya dan  

berwacana tentang revolusi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana 

yang tertuang dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang kemudian dikuatkan dengan 

terbitnya Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional, dimana peraturan tersebut mengikat lebih 

teknis mengenai tugas dan fungsi BKKBN. Upaya-upaya kongkrit yang dilahirkan 

oleh BKKBN sendiri tertuang dalam Rencana Strategis BKKBN sebagai 

penjabaran RPJMN 2010-2014 bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana 

selama Lima tahun. Dalam RPJMN 2010-2014 ditetapkan sasaran yang harus di 

capai oleh BKKBN pada tahun 2014 antara lain : (1) menurunkan rata-rata laju 

pertumbuhan penduduk tingkat nasional(persen per tahun) dari 1,3 % per tahun 
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menjadi 1,1% per tahun; (2) Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) per 

perempuan usia reproduksi dari 2,6 menjadi 2,1; (3) meningkatnya Contraceptive 

Prevalence Rate (CPR) cara modern dari 57,4% menjadi 65%; (4) menurunnya 

kebutuhan ber-KB tidak terlayani/Unmet need dari jumlah pasangan usia subur, 

dari 9,1% menjadi 5%; (5) menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 

tahun dari 35 per 1000 perempuan menjadi 30 per 1000 perempuan; (6) 

meningkatnya median Usia Kawin pertama perempuan (tahun) dari 19,8 menjadi 

21.  

Namun, pada implementasi misinya mencapai ke enam sasaran diatas, BKKBN 

bersama-sama BKKBD lagi-lagi mengalami berbagai kendala. Terlebih 

berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia dan 

laju pertumbuhan penduduk telah melebihi proyeksi penduduk pada tahun yang 

bersangkutan. Kemudian hasil evaluasi dan survey demografi kesehatan Indonesia 

(SDKI) 2012 juga mengindikasikan bahwa sasaran yang telah ditetapkan pada 

RPJMN 2010-2014 sangat sulit untuk tercapai, maka untuk meminimalisir 

kemungkinan-kemungkinan tersebut, BKKBN segera mengambil langkah-

langkah akselerasi dan kegiatan-kegiatan strategis yang harus diikuti oleh 

BKKBD tiap provinsi. 

Generasi Berencana atau yang familiar disebut dengan Program GenRe, 

merupakan salah satu bentuk kegiatan strategis yang di lakukan oleh badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam rangka akselerasi target 

pencapaian MDG’s 2015 dan RPJMN 2010-2014. Remaja yang merupakan 

penduduk berusia produktif adalah sasaran utama dalam program ini. Program 

pembinaan kepada remaja yang dalam hal ini adalah penduduk produktif ini 
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merupakan inovasi kelembagaan yang mengacu pada UU No 25 Tahun 2009 

pasal 48 ayat 1(b)yang menyatakan bahwa “ Peningkatan kualitas remaja dengan 

pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang 

kehidupan berkeluarga”. Selaras dengan percepatan pencapaian target kinerja, 

program ini dirasa cukup efektif karena remaja sangat berpeluang menjadi kunci 

pemecahan permasalahan penduduk yang terjadi di Indonesia. Dengan remaja 

atau kategori usia produktif pra menikah yang memiliki kualitas baik dan benar, 

maka bukan hanya target pencapaian jangka menengah saja yang akan tercapai 

tetapi juga target penyelesaian permasalahan penduduk secara keseluruhan. 

Seperti pepatah sedia payung sebelum hujan, pada program GenRe ini, 

pemerintah yang dalam hal ini adalah BKKBN pusat dan perwakilan Daerah 

mengupayakan peningkatan sumber daya manusia di bidang kependudukan dan 

berkeluarga melalui pembinaan kepada remaja pranikah, yakni usia SLTP sampai 

usia ideal menikah/berkeluarga. Berbagai bentuk kegiatan yang kemudian 

dirumuskan masing-masing BKKBN Provinsi dan Daerah dalam rangka 

pemaksimalan realisasi pada salah satu langkah akselerasi tersebut, meliputi 

pokok-pokok kegiatan yang tertuang pada penjabaran Pokok-pokok Kegiatan 

Akselerasi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2013-

2014, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih intensif mengenai 

bagaimana seharusnya para remaja bersikap di usianya sehingga kemudian bukan 

saja hanya berperilaku sehat dan terhindar dari resiko TRIAD Konseling 

Reproduksi Remaja, yaitu seksualitas, napzah dan HIV/AIDS tetapi juga paham 

dan mau menunda usia perkawinannya hingga mencapai kedewasaan penuh 

(http://perpustakaan.depkes.go.id). 
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Sebagai Kabupaten Provinsi yang menyokong jumlah penduduk terbesar dan 

meningkat setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang 

merupakan salah satu Kabupaten dari provinsi yang ditetapkan pemerintah pusat 

sebagai salah satu dari sepuluh daerah penyangga penyelesaian masalah 

kependudukan nasional karena menduduki urutan kedelapan terbesar setelah 

Sulawesi selatan dan DKI Jakarta, dari 33 provinsi di Indonesia pada sensus 

penduduk tahun 2010 lalu, dalam hal ini di wakilkan oleh Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana setempat pun turut menyediakan payungnya dengan  

bersinergis membangun kemitraan bersama pemangku-pemangku kepentingan 

(Steakholder) merumuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan 

program Generasi Berencana yang merupakan satu dari delapan bentuk langkah-

langkah akselerasi pencapaian target yang dimaksud diatas.  

Pada kenyataannya, meski berbagai kegiatan yang merupakan perwujudan dari 

program Generasi Berencana telah diimplementasikan Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah yang tentunya 

dengan bekerjasama dan atau bermitra dengan steakholder-steakholder terkait, 

seperti terus melakukan sosialisasi kepada pelajar dan mahasiswa dalam bentuk 

seminar, kompetisi-kompetisi, dan pembentukan kelompok-kelompok remaja 

yang di bina mengenai pengetahuan perencanaan berkeluarga yang ideal dan lain-

lain, ternyata tidak menunjukan penurunan angka jumlah penduduk di Kabupaten 

lampung tengah secara signifikan sampai dengan tahun 2012 terakhir. 

Seharusnya, sebagai Kabupaten dengan jumlah penduduk yang paling banyak 

diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Lampung Tengah punya potensi 

besar dalam bonus demografi 2025 karena memiliki dominansi penduduk usia 
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produktif yang cukup besar, dan justru dikhawatirkan akan menjadi boomerang 

bilamana dalam proses capaian jangka pendek saja tidak tertangani dengan baik. 

Atas dasar latar belakang yang telah dijabarkan pada halaman sebelumnya, 

peneliti tertarik melakukan penelitian ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Atas dasar fenomena-fenomena yang terurai pada latar belakang diatas maka 

rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah kemitraan yang terjalin antara BPPKB Kabupaten Lampung 

Tengah dengan para Stakeholder yang ada? 

 

2. Apa sajakah kendala-kendala pelaksanaan kemitraan antar stakeholder dalam 

pelaksanaan program Generasi Berencana di Kabupaten Lampung Tengah ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan fenomena kemitraan yang terjalin antara BPPKB 

Kabupaten Lampung Tengah dengan para stakeholder yang ada, dalam 

implementasi program Generasi Berencana (GenRe). 

2. Mengetahui sekaligus memberikan rekomendasi atas kendala-kendala 

pelaksanaan program Generasi Berencana di Kabupaten Lampung Tengah. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Good Governance dan Kemitraan 

 

 

 

1. Konsep Good Governance 

Menurut Sumarto (2003), Governance dapat diartikan sebagai “mekanisme, 

praktik dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah 

publik”. Hal tersebut senada dengan definisi yang diberikan oleh United Nations 

Developments Program (UNDP) dalam Muhktar (2013:1049) yang menyatakan 

bahwa Governance adalah “pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang 

ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada 

setiap tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong 

terciptanya kepaduan sosial”. 

 

Dalam hal Good Governance, Basuki dalam Muhktar (2013:1049) mengartikan 

sebagai upaya merubah watak pemerintah yang semula cenderung bekerja sendiri 

tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, menjadi pemerintah yang aspiratif. 

Sejalan dengan pemikiran Robert Charlick dalam Pandji (2008:30) yang 

mengartikan Good Governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik 

secara efektif melalui pembuatan peraturan  dan/ atau kebijakan yang absah demi 

untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Kemudian menurut Bank 
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Dunia yang dikutip Mardiasmo dalam Hasyim (2006:1) menyebut Good 

Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan 

pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan 

pencegahan korupsi baik secara politik maupun Administratif, menjalankan 

disiplin anggaran serta penciptaan legal framework bagi tumbuhnya aktivitas 

kewiraswastaan.Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan Good Governance 

sebagai hubungan sinergis dan konsturktif diantara Negara, sektor swasta dan 

masyarakat.  

 

Dari berbagai pengertian tentang Good Governance dapat disimpulkan bahwa 

suatu konsep tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan penggunaan 

otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan 

masyarakat yang solid dan bertanggung jawab secara efektif melalui pembuatan 

peraturan dan kebijakan yang absah dan yang merujuk pada kesejahteraan rakyat, 

pengambilan keputusan, serta tata laksana pelaksanaan kebijakan.  

 

Lain halnya dengan Basuki dan Charlick, Tjiptoherijanto dalam Muhktar 

(2013:1049) mendefinisikan Good Governance dari sudut pandang harapan aktor-

aktor yang terlibat dalam pengambila keputusan, yang menyatakan bahwa Good 

Governance adalah tata kelola yang berupaya memenuhi harapan harapan pihak 

yang terlibat(stakeholder) dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya 

keterlibatan para stakeholder, maka pengambilan keputusan dalam pelayanan 

publik akan mendapatkan pertimbangan yang matang dan semua keinginan para 

stakeholder akan tercapai. Hal ini di dukung oleh yang diungkapkan oleh Institute 
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On Governance, sebagai mana dikutip Nisjar(1997) dalam Pandji(2008:31), 

bahwa untuk menciptakan Good Governance perlu diciptakan hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Kerangka kerja tim (team work) antar organisasi, departemen, dan wilayah. 

b. Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam 

masyarakat negara yang bersangkutan. 

c. Pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan arti pentingnya 

tanggungjawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta 

sinergisme dalam pencapaian tujuan. 

d. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong 

terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung resiko dan berinisiatif, 

sepanjang hal ini secara realistik dapat dikembangkan. 

e. Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, 

mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat, berdasarkan kepada asas 

pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat, berfokus pada kepentingan masyarakat, bersikap 

profesional, dan tidak memihak. 

 

Adapun unsur-unsur stakeholder Governance menurut Efendi,2005 meliputi; 

individual, organisasi, institusi dan kelompok sosial yang keberadaannya sangat 

penting bagi terciptanya tata kepemerintahan yang efektif. Unsur-unsur tersebut 

dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu : 

a. Negara (State)  

Pengertian negara/pemerintah (State) dalam hal ini secara umum mencakup 

keseluruhan lembaga politik dan sektorpublik. Peranan dan tanggung 
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jawabnegara atau pemerintah adalah meliputpenyelenggaraan pelayanan 

publikpenyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah, dan membangun 

lingkungan yang kondusif bagi tercapainyatujuan pembangunan baik pada 

level lokal, nasional, maupun internasionadan global. 

b. Sektor swasta (Private sector) 

Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan yang aktif dalam interaksi sistem 

pasar, seperti; industri pengolahan (manufactur), perdagangan, perbankan, 

dan koperasi, termasuk juga kegiatan sektor informal. Peranan sektor swasta 

sangat penting dalam pola kepemerintahan dan pembangunan, karena 

perannya sebagai peluang untuk perbaikan produktivitas, penyerapan tenaga 

kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha dan 

pertumbuhan ekonomi. 

c. Masyarakat madani (Civil society) 

Masyarakat madani meliputi perseorangan dan kelompok masyarakat yang 

berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Masyarakat madani tidak 

hanya melakukan check and balances terhadap kewenangan kekuasaan 

pemerintah dan sektor swasta tetapi juga memberikan kontribusi dan 

memperkuat kedua unsur yang lain, seperti membantu memonitor 

lingkungan, penipisan sumber daya, polusi dan kekejaman sosial, 

memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dengan membantu 

mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dalam 

masyarakat, dan menawarkan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki 

standar hidup mereka.   
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Good Governance memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor di 

atas. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas Good Governance, ada yang 

disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi 

distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan 

kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada di 

masyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam 

pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan 

untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. 

 

Kunci utama memahami Good Governance, menurut Masyarakat Transparansi 

Indonesia (MTI), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. 

karena Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolok ukur kinerja suatu 

pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi (Hardjasoemantri, 2003:2) 

a. Partisipasi masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suara dalam 

pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui 

lembagalembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. 

Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul 

dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara 

konstruktif. 

b. Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan diberlakukan 

tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut 

hak asasi manusia. 

c. Transparasi: transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh 

proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh 
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pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai 

agar dapat dimengerti dan dipantau. 

d. Peduli dan stakeholder: lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah 

harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. 

e. Berorientas pada consensus: tata pemerintahan yang baik menjembatani 

kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus 

menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok 

masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur 

f. Kesetaraan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki 

atau mempertahankan kesejahteraan mereka. 

g. Efektifitas dan efisiensi: proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga 

membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan 

menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. 

h.  Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan 

organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun 

kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. 

i. Visi strategis: para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas 

dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan 

manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan 

perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman 

atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi 

perspektif tersebut. 
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2. Konsep Kemitraan 

Kemitraan dalam masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak  asing karena 

dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal gotong royong, partisipasi masyarakat 

dan sebagainya. Dalam manajemen modern baik dalam pengembangan 

sumberdaya manusia maupun pengembangan kelembagaan kemitraan merupakan 

salah satu strategi yang biasa  ditempuh untuk mendukung keberhasilan 

implementasi manajemen modern. Kemitraan tidak sekedar diterjemahkan sebagai 

sebuah kerjasama, lembaga dalam menerapkan manajemen modern. Dalam 

implementasinya kemitraan dibutuhkan kesepahaman pengelolaan program, 

strategi pengembangan program antara lembaga yang bermitra. Dalam uraian 

tentang kemitraan ini akan diuraikan tentang :  

 

a. Pengertian Kemitraan  

Kemitraan pada dasarnya telah lama dikenal pada masyarakat kita, istilah 

gotongroyong misalnya termasuk dalam kegiatan kerja sama. Menurut Sulistiyani 

(2004:129) Kemitraan secara etimologis berasal dari kata partnership yang 

berasal dari suku kata partner yang berarti kawan, sekutu atau mitra. Secara 

definisi, maka kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama atas dasar kesepakatan 

dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga 

memperoleh hasil yang lebih baik.  

 

Selaras dengan istilah kemitraan menurut Notoatmojo (2007:100) adalah 

kerjasama formal antara individu-individu, kelompok atau organisasi untuk 
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mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pendapat lain tentang kemitraan misalnya 

dari Promkes Depkes RI (2004:112.) mengatakan bahwa :  

1) Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal 

dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan mitra atau 

partner.  

2) Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, 

kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah untuk 

bekerjasama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, 

prinsip dan peran masing-masing.  

 

Kemitraan pada dasarnya merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam 

mendukung keberhasilan pengembangan sumberdaya maupun kelembagaan, 

dalam kemitraan dibutuhkan kesepemahan pengelolaan program, kesepemahan 

pengembangan program antara lembaga yang bermitra. Kemitraan dapat 

dilakukan dalam transfer teknologi, transfer pengetahuan/ketrampilan, transfer 

sumberdaya, transfer cara belajar dan sebagainya. Latar belakang kemitraan ini 

merupakan kritik terhadap pembangunan yang cenderung bersifat top down, 

dimana pemerintah mendominasi proses pembangunan dan mengabaikan sikap 

acuh swasta terhadap kelompok lemah (Sulistiyani, 2004: 94).  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pengertian kemitraan 

dalam konteks penelitian ini adalah adanya kesepakatan atau pembagian peran 

antara antara pemerintah, lembaga lokal, dan masyarakat sehingga pemenuhan 

kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat berjalan lebih 

optimal. 
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b. Prinsip Kemitraan  

Ada beberapa prinsip yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan 

menurut Notoadmodjo (2007:101) yaitu:  

1) Prinsip Kesetaraan (Equity)    

Yaitu individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin 

kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain 

dalam mencapai tujuan yang disepakati.  

2) Prinsip Keterbukaan  

Keterbukaan terhadap kelebihan dan kelemahan masing- masing anggota 

dan berbagai sumberdaya yang dimiliki. Semua harus diketahui oleh 

anggota lain sehingga dengan keterbukaan ini akan menimbulkan saling 

melengkapi dan membantu diantara yang bermitra.  

3) Prinsip Azas Manfaat Bersama  

Organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh 

manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-

masing 

  

c. Langkah, Strategi dan Pola Kemitraan  

Kemitraan pada dasarnya memberikan nilai tambah kekuatan pada masing-masing 

sektor untuk melaksanakan visi dan misinya namun kemitraan juga memerlukan 

persyaratan dalam langkahlangkah kemitraan yaitu; (1) pengenalan masalah, (2) 

seleksi masalah, (3) melakukan identifikasi calon mitra dan pelaku potensial, (4) 

melakukan identifikasi peran mitra atau jaringan kerjasama antar sesama mitra 

dalam upaya mencapai tujuan melalui kesepakatan kedua belah pihak tentang 
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tanggung jawab masing-masing, (5) menyususn rencana kerja dan evaluasi 

Notoadmodjo (2007:102). Syarat untuk membentuk kemitraan menurut Kamil 

(2006:12) ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1) Adanya dua belah pihak atau lebih  

2) Memiliki kerjasama dalam mencapai visi dan tujuan 

3) Adanya kesepakatan 

4) Saling membutuhkan  

Langkah-langkah dalam kemitraan tersebut didukung oleh tawaran strategi yang 

disebutkan oleh Kamil (2006:13) yaitu strategi yang ditawarkan dalam kemitraan 

seyogyanya mengandung unsur saling memerlukan, saling menguntungkan dan 

saling memperkuat. Ketiga unsur tersebut dibangun atasa dasar kepercayaan yang 

berlandaskan; keadilan, kejujuran dan kebijakan. Oleh karena itu strategi pertama 

adalah strategi komitmen visi jangka panjang sedangkan strategi kedua adalah 

strategi implementasi misi, atau strategi kesepakatan terhadap sasaran dan tujuan 

berasama. Kedua strategi itu bisa dibangun melalui berbagai pola seperti: 

1) Pola asuh, pola ini dibangun atas dasar misi pengasuhan dari yang besar 

kepada yang kecil, (besar modal, besar sumberdaya manusia, besar 

teknologi dll), dari yang kuat kepada yang lemah namun pada posisi 

kebutuhan yang sama, tetapi tetap pada landasan saling menguntungkan, 

saling memerlukan dan memperkuat. 

2) Pola inti plasma, adalah pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra 

dengan perusahaan mitra di mana kelompok mitra bertindak sebagai plasma 

inti.  
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3) Pola sub kontrak, adalah hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan 

lembaga/organisasi/perusahaan; di mana kelompok mitra memproduksi 

komponen/sesuatu yang diperlukan oleh perusahaan/lembaga/organisasai 

mitra sebagai bagian dari produksinya. 

4) Pola futuristik, pola futuristik adalah pola hubungan yang sama tidak ada 

subordinasi, tetapi dengan pembagian kerja yang berbeda dalam rangka 

membangun misi tujuan/sasaran yang sama. Pola ini lebih modern karena 

standar kerja, standar pengelolaan dibangun bersama 

5) Pola sejajar, pola ini lebih mengutamakan pada keuntungan ekonomi, 

seperti pada pola dagang umum, pola keagenan, dan pola kerjasama lainnya. 

Kesepakatan yang dibangun hanya pada keuntungan belaka, standar 

ditetapkan masing-masing, baik standar harga, standar pemasaran 

(pengelolaan) dll. Pola sejajar ini dapat dilat pada kegiatan hubungan 

kemitraan kelompok mitra dengan perusahaan mitra, di mana perusahaan 

mitra memasrakan hasil produksi kelompok mitra memasok kebutuhan 

perusahaan mitra. 

6) Pola kemitraan sesuai kebutuhan, kemitraan ini dilakukan sesuai dengan  

kebutuhan perusahaan/lembaga/organisasi mitra, tetapi kelompok mitra bisa 

berubah sesuai kesepakatan, jika perusahaan membutuhkan kembali 

kelompok mitra pertama dan tidak perlu dibuat kesepakatan baru, tinggal 

melanjutkan (sustainability) 

 

Sedangkan aspek yang dimitrakan menurut Notoatmodjo (2007:103) adalah 

sebagai berikut: 
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1) Program Kegiatan  

Penyyelenggaraan kegiatan bersama dengan lembaga yang bermitra untuk 

merancang program kegiatan pada pelaksanaan paling tidak ada tiga 

kemungkinan. 

2) Bentuk Kerjasama   

Dalam melaksanakan kegiatan setiap program dilaksanakan, dikelola secara 

bersama  

3) Pengelolaan Program 

Sebuah lembaga dalam melakukan pengelolaan program kegiatan atau 

melaksanakan seluruh kegiatan dapat dikelola secara bersama antara pihak 

yang bermitra.  

4) Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana kegiatan dapat dimitrakan dalam bentuk kemitraan, 

misalnya; kemitraan dalam peralatan, bahan, ruang, dana dan sebagainya. 

Kemitraan dapat dilakukan secara timbal balik antar lembaga.  

5) Tenaga 

Kemitraan dengan menggunakan tenaga yang memadai, yang dimiliki oleh 

sebuah lembaga dapat dijadikan asset untuk didayagunakan oleh lembaga 

yang bermitra 

  

d. Model Kemitraan 

Kemitraan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui model–model 

dalam penerapan kemitraan itu sendiri. Menurut Sulistiyani (2004:130) model–

model kemitraan terbagi atas sebagai berikut:  
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1) Pseudo partnership (kemitraan semu)  

Merupakan persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun 

tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan 

yang lain. Bahkan ada satu pihak belum tentu memahami secara benar 

akan makna sebuah kerjasama yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu 

semua dilakukan serta disepakati. Ada sesuatu yang unik dari semacam 

kemitraan ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama–sama merasa 

penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak–pihak yang 

bermitra belum tentu mengerti dan memahami substansi yang 

diperjuangkan dan manfaatnya apa. 

2) Mutualism partnership (kemitraan mutualistik) 

Merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari 

aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu saling memberikan manfaat 

lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal. Berangkat dari 

pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua organisasi 

atau kelompok atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda 

melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak– pihak yang 

melakukan kerjasama dapat diperoleh sehingga sekaligus saling 

menunjang satu dengan lainnya. 

3) Conjugation partnership (kemitraan melalui peleburan atau 

pengembangan) 

Merupakan kemitraan yang dianalogikan sebagai paramecium. Dua 

paramecium  melakukan konjungsi untuk mendapatkan energi dan 

kemudian terpisah satu sama lain dan selanjutnya dapat melakukan 
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pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut, maka suatu organisasi 

atau kelompokkelompok, perorangan yang memiliki kelemahan di dalam 

melakukan usaha atau kegiatan dapat melakukan kemitraan dengan model 

ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjungsi dalam rangka 

meningkatkan kemampuan masing–masing. 

 

Seperti mana pula model kemitraan secara umum menurut Notoadmodjo (2007: 

105) adalah sebagai berikut:  

1) Model kemitraan yang paling sederhana adalah bentuk jaringan kerja yaitu 

kemitraan dimana masing-masing memiliki program- program tersendiri, 

dan kemitraan terjadi karena adanya persamaan pelayanan.  

2) Model jaringan bersama yaitu kemitraan dimana setiap mitra memiliki 

tanggung jawab yang lebih besar terhadap program bersama, visi misi dan 

kegiatan dalam mencapai tujuan direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi 

bersama.  

 

Model kemitraan tersebut bersifat umum yang dilakukan dalam bidang apapun, 

sedangkan kemitraan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada 

model kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta dengan 

mengadopsi konsep good governance yang memberikan tanggungjawab dalam 

upaya memberdayakan masyarakat kepada pemerintah, masyarakat dan swasta.  

 

Kemitraan dalam hal ini terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang 

secara konseptual diartikan sebagai upaya menciptakan atau meningkatkan 

kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam 

memecahkan berbagai persoalan yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup, 
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kemandirian dan kesejahteraannya dan pemberdayaan masyarakat ini terkait 

dengan keterlibatan lebih besar dari pemerintah dan berbagai pihak  dalam hal ini 

swasta dan lembaga yang tumbuh di dalam masyarakat untuk memberikan 

kesempatan dan menjamin keberlanjutan dari hasil yang ingin dicapai. 

 

Model kemitraan yang lain dikembangkan atas dasar azas kehidupan organisasi 

pada umumnya yang mencakup:  

1) Subordinate union of partnership yaitu kemitraan semacam ini terjadi antara 

dua pihak atau lebih yang mempunyai status, kemampuan dan kekuatan 

yang tidak seimbang satu dengan yang lain. Dengan demikian hubungan 

yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu 

dengan yang lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat 

lemah. Oleh karena itu kondisi ini mengakibatkan tidak ada sharing pada 

peran dan fingsi yang tidak seimbang.  

2) Linear union of partnership adalah kemitraan dengan melalui 

penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus sehingga pihak 

yang bergabung melakukan kerjasama antar organisasi yang memiliki 

persamaan secara relatif dan kesamaan tersebut berupa tujuan atau misi, 

status, legalitas dan sebagainya.  

3) Collaborative of partnership yaitu kemitraan yang melalui kerjasama secara 

linear dalam hal ini tidak membedakan besaran volume organisasi, status, 

legalitas atau kekuatan para pihak yang bermitra tetapi yang menjadi 

tekanan utama adalah  visi, misi dan saling mengisi satu sama lainnyam 

sehingga dalam kemitraan ini terjalin secara linear yaitu berada pada garis 

lurus dan tidak terjadi subordinasi.  
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B. Tinjauan Tentang Pembangunan  

 

 

 

1. Konsep Pembangunan 

para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya peren-

canaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang 

dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu 

dengan Negara lain.  Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa 

pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan Riyadi dan 

Deddy Supriyadi Bratakusumah,2005 dalam shamsyah(2009). 

 

Siagian,1994 dalam shamsyah(2009) memberikan pengertian tentang 

pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan 

perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, 

negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa 

(nation building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita, 1994 dalam Shamsyah 

(2009) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu 

proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara 

terencana”. 

 

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh 

system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan 

dan teknologi, kelembagaan, dan budaya Alexander,1994 dalam Shamsyah 

(2009). Portes,1976 dalam Shamsyah (2009) mendefenisiskan pembangunan 

sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses 
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perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan 

masyarakat.  

 

Menurut Deddy T. Tikson,2005 dalam Shamsyah (2009) mengatakan bahwa 

pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, 

sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah 

yang diinginkan. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian 

kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya 

sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih,fasilitas 

rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik.  

 

Seperti yang dikatakan pula oleh Todaro (2000:24) bahwa pembangunan 

merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk 

berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi 

dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Pembangunan 

suatu negara boleh dikatakan tidak berhasil apabila tidak dapat mengurangi 

kemiskinan, memperkecil ketimpangan pendapatan serta menyediakan lapangan 

kerja yang cukup bagi penduduknya. 

 

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya menggunakan  

tolok ukur ekonomi saja melainkan juga harus didukung oleh indikator-indikator  

sosial (non ekonomi), antara lain seperti tingkat melek huruf, tingkat pendidikan,  

kondisi-kondisi dan kualitas pelayanan kesehatan, kecukupan akan kebutuhan  

perumahan . Selanjutnya menurut Todaro, ada tiga nilai inti dari pembangunan  

yaitu:  
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a. Kecukupan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan dasar 

(basic needs) yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan 

keamanan.  

b. Jati diri, menjadi manusia seutuhnya, yaitu diartikan sebagai adanya 

dorongan-dorongan dari diri sendiri untuk maju , untuk menghargai diri 

sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu.  

c. Kebebasan dari sikap menghamba, kemerdekaan atau kebebasan di sini 

hendaknya diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak 

sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek- aspek materiil dalam 

kehidupan. Lebih lanjut Todaro menyatakan bahwa pembangunan harus 

dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai 

perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan 

institusi-institusi nasional, di samping mengejar akselarasi pertumbuhan 

ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan 

kemiskinan.  

 

 

 

C. Tinjauan Tentang Kependudukan 

 

 

 

1. Konsep Kependudukan 

Penduduk menurut Tri Setiyaningsih(2004:13) adalah setiap warga negara yang 

tinggal di daerah dalam waktu enam bulan atau lebih, tetapi ada keinginan untuk 

menetap. Sedangkan menurut undang-undang No. 10 Tahun 1992 adalah orang 

dalam matranya sebabgai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga 

negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal disuatu tempat dalam batas 
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wilayah negara pada waktu tertentu. Komposisi penduduk dalam arti demografi 

adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Kedua variabel ini 

sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Misalnya 

suatu negara terdapat penduduk umur tua (45 tahun lebih) lebih banyak, maka 

dapat diharapkan negara tersebut mempunyai angka kelahiran yang rendah dan 

angka kematian yang tinggi, sehingga mengakibatkan pertumbuhan penduduk 

yang rendah. Demikian pula ketidakseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan 

perempuan, bisa mengakibatkan rendahnya fertilitas dan rendahnya angka 

pertumbuhannya. Ketidakseimbangan itu akan mempengaruhi pola keadaan 

sosial, ekonomi, dan keluarga. 

 

Demografi menurut RiningsihSaladi (1990:1) adalah uraian tentang penduduk, 

terutama tentang kelahiran, perkawinan, kematian, dan migrasi. Demografi 

meliputi studi ilmiah tentang jumlah, persebaran geografis, dan komposisi 

penduduk, serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. 

Definisi lainnya menurut Tri Setiyaningsih(2004:12) yaitu suatu daerah dalam 

wilayah negara yang ditandai oleh sejumlah kepadatan penduduk minimal 

tertentu, kepadatan penduduk mana tercatat dan teridentifikasi pada satuan 

pemukiman yang kompak. 

. 

Pengetahuan tentang kependudukan adalah penting untuk lembaga-lembaga 

swasta maupun pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah. Perencanaan-

perencanaan yang berhubungan dengan pendidikan, perpajakan, kemiliteran, 

kesejahteraan sosial, perumahan, pertanian, produksi barang dan jasa, jalan, 

rumah sakit, pusat pertokoan,dan pusat-pusat rekreasi akan menjadi lebih tepat 
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apabila kesemuanya didasarkan pada data kependudukan. Apabila seseorang ingin 

mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara, maka dapat dilihat dari 

pertumbuhan lapangan kerja, persentase penduduk yang ada di sektor pertanian, 

industri, dan jasa-jasa. Untuk melihat peningkatan standar kehidupan di suatu 

negara dapat dilihat pada tingkat harapan hidup rata-rata penduduk, sebab tidak 

ada ukuran yang lebih baik kecuali lamanya hidup seseorang di negara tersebut. 

 

Orang pertama yang mengemukakan teori mengenai penduduk ialah “Thomas 

Robert Malthus. Dalam edisi pertamanya “Essay On Population “ tahun 1798. 

Malthus mengemukakan adanya dua persoalan pokok, yaitu bahwa bahan 

makanan adalah penting utnuk kehidupan manusia dan nafsu manusia tidak dapat 

ditahan. Bertitik tolak dari hal itu teori Malthus yang sangat terkenal yaitu bahwa 

berlipat gandanya penduduk itu menurut deret ukur, sedangkan berlipat gandanya 

bahan makanan menurut deret hitung, sehingga pada suatu saat akan timbul 

persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penduduk. Tidak lama setelah 

Malthus mengemukakan pendapatnya, timbullan kemudian bermacam-  hasil 

(resulta) dari keadaan sosial termasuk ekonomi, dimana orang saling berhubungan 

dan terkenal sebagai teori sosial tentang pertambahan penduduk. 

 

2. Kependudukan Dalam Pembangunan 

Penduduk merupakan modal penting dalam pembangunan nasional. Berbagai 

bukti empiris menunjukkan bahwa  kemajuan suatu bangsa sebagian besar 

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM); dan bukan oleh 

melimpahnya sumber daya alam (SDA). Negara-negara maju saat ini pada 

umumnya tidak mempunyai SDA yang memadai tapi mempunyai SDM yang 
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tangguh. Sebaliknya banyak negara berkembang (termasuk Indonesia) 

mempunyai SDM yang melimpah, tapi tanpa diimbangi dengan SDM yang baik, 

tetap tertinggal dari negara-negara yang sudah berkembang.  Di samping program 

pendidikan dan kesehatan, program pengaturan kelahiran  mempunyai peran 

penting dalam pembangunan SDM. Di samping secara makro berfungsi untuk 

mengendalikan kelahiran, secara mikro  bertujuan untuk membantu keluarga dan 

individu untuk mewujudkan keluarga-keluarga yang berkualitas menuju kondisi 

ketahanan nasional yang diharapkan. Dalam jurnal nya Tjiptoherijanto (1999) 

mengemukakan beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa kependudukan 

merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional, 

antara lain adalah: 

a. Kependudukan, atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari 

seluruh kebijaksanaan dan programpembangunan yang dilakukan. Dalam 

GBHN dengan jelas dikemukakan bahwa penduduk adalah subyek dan obyek 

pembangunan. Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dibina 

dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. 

Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang 

bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus 

dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh 

penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. 

Sebaliknya, pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu 

meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas. 

b. Keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi 

dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk 



32 
 

yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan 

merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah 

penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, 

menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan. 

c. Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka 

yang panjang. Karena  dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang 

panjang, sering kali peranan penting penduduk dalam pembangunan 

terabaikan. Sebagai contoh,beberpa ahli kesehatan memperkirakan bahwa 

krisis ekonomi dewasa ini akan memberikan dampak negatif terhadap 

kesehatan seseorang selama 25 tahun kedepan atau satu genarasi. Dengan 

demikian, dapat dibayangkan bagaimana kondisi sumberdaya manusia 

Indonesia pada generasi mendatang, 25 tahun setelah tahun 1997. demikian 

pula, hasil program keluarga berencana yang dikembangkan 30 tahun yang 

lalu (1968), baru dapat dinikmati dalam beberapa tahun terakhir ini. Dengan 

demikian, tidak diindahkannya dimensi kependudukan dalam rangka 

pembangunan nasional sama artinya dengan “menyengsarakan” generasi 

berikutnya. 

 

Untuk itu, terkait dengan perencanaan pembangunan di Indonesia, pemerintah dan 

stakeholder terkait hendaklah memiliki proyeksi yang baik mengenai penanganan 

permasalahan kependudukan dengan mencermati tipologis kependudukan 

Indonesia kini dan masa yang akan datang. Ada beberapa ciri kependudukan 

Indonesia dimasa depan menurut Tjiptoherijanto (1999),  yang harus dicermati 

dengan benar oleh para perencana pembangunan baik di tingkat pusat maupun di 

tingkat daerah. Beberapa ciri tersebut antara lain adalah: 
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a. Penduduk dimasa depan akan semakin tinggi pendidikannya. Penduduk yang 

makin berpendidikan dan sehat akan membentuk sumber daya manusia yang 

makin produktif. Tantangannya adalah menciptakan lapangan kerja yang 

memadai. Sebab bila tidak, jumlah penganggur yang makin berpendidikan 

akan bertambah. Keadaan ini dengan sendirinya merupakan pemborosan 

terhadap investasi nasional. Karena sebagian besar dana tercurah dalam 

sektor pendidikan, disamping kemungkinan terjadinya implikasi sosial 

lainnya yang mungkin timbul. 

b. Penduduk yang makin sehat dan angka harapan hidup naik. Usia harapan 

hidup yang tinggi dan jumlah penduduk lanjut semakin besar akan juga 

menuntut kebijaksanaan-kebijaksanaan yang serasi dan sesuai dengan 

perubahan tersebut. Suatu tantangan pula untuk dapat memanfaatkan 

panduduk usia lanjut yang masih potensial agar dapat dimanfaatkan sesuai 

pengetahuan dan pengalamannya. 

c. Penduduk akan bergeser ke usia yang lebih tua. Pada saat ini di Indonesia 

telah terjadi proses transisi umur penduduk Indonesia dari penduduk muda ke 

pensusuk tua (ageing process). Pergeseran struktur umur muda ke umur tua 

produktif akan membawa konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan 

terutama pendidikan tinggi dan kesempatan kerja. Sedang pergeseran struktur 

umur produktif ke umur tua pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap 

persoalan penyantunan penduduk usia lanjut. Bersamaan dengan perubahan 

sosial ekonomi diperkirakan akan terjadi pergeseran pola penyantunan usia 

lanjut dari keluarga kepada institusi. Apabila hal ini terjadi, maka tanggung 

jawab pemerintah akan semakin berat. 
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d. Penduduk yang tinggal di perkotaan semakin banyak. Seiring dengan 

peningkatan status sosial ekonomi masyarakat, presentase penduduk yang 

tinggal diperkotaan meningkat dari tahun ke tahun. Masalah urbanisasi akan 

menjadi masalah yang semakin meninjol. Penduduk perkotaan akan 

bertambah terus sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, 

tuntutan fasilitas perkotaan akan bertambah pula. Tambahan volume fasilitas 

perkotaan akan sangat berpengaruh terhadap keadaan dan perkembangan fisik 

kota yang bersangkutan. Meningkatnya sarana perhubungan dan komunikasi 

antar daerah, termasuk di daerah perdesaan, menyebabkan orang dari 

perdesaan tidak perlu lagi melakukan migrasi dan berdiam di daerah 

perkotaan. Mereka cukup menuju daerah perkotaan manakala diperlukan. Hal 

ini dapat dilakukan dalam kurun waktu harian, mingguan, bahkan bulanan. 

Dengan semakin berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi, pola 

mobilitas penduduk seperti itu akan semakin banyak dilakukan, sementara 

migrasi permanen cenderung akan makin menurun. 

e. Jumlah rumah tangga akan meningkat namun ukurannya makin kecil. 

Perubahan pola kelahiran dan kematian akan berpengaruh pada struktur 

rumahtangga. Dimasa depan ukuran rumahtangga akan semakin mengecil, 

namun jumlahnya akan semakin banyak. Dengan makin sedikitnya jumlah 

anak yang dimiliki dan disertai dengan peningkatan kesehatan penduduk, 

seiring tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, memberikan 

kesempatan pula bagi individu maupun keluarga untuk melakukan mobilitas 

kedaerah lain. Apalagi bilamana otonomi daerah dilaksanakan sesuai aturan 

dan keperluannya. 
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f. Intensitas mobilitas penduduk yang makin tinggi. Mobilitas penduduk yang 

makin tinggi baik secara internal maupun internasional menuntut jaringan 

prasarana yang makin baik dan luas. Selain itu akan membawa kepada 

pergeseran norma-norma masyarakat, seperti ikatan keluarga dan 

kekerabatan. Kesemuanya ini dapat membawa dampak yang berjangka 

panjang terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. 

g. Masih tingginya pertumbuhan angkatan kerja. Sejalan dengan pertumbuhan 

penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan kerjanya pun cukup 

tinggi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan 

pertumbuhan angkatan kerja tersebut disatu pihak menuntut kesempatan kerja 

yang lebih besar. Dipihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri 

agar mampu menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk 

memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas. 

h. Terjadi perubahan lapangan kerja. Sejalan dengan perkembangan ekonomi 

dan pembangunan pada umunmnya, lapangan pekerjaan penduduk berubah 

dari yang bersifat primer, seperti pertanian, pertambangan, menuju lapangan 

pekerjaan sekunder atau bangunan. Lalu pada akhirnya akan menuju lapangan 

kerja tersier atau sektor jasa. Berbagai ciri dan fenomena diatas sudah 

sepantasnya diamati secara seksama, dalam rangka menetapkan alternatif 

kebijaksanaan selanjutnya. 
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D. Tinjauan Tentang Program Generasi Berencana 

  

1. Pengertian Program Generasi Berencana 

Program Generasi Berencana adalah suatu program untuk memfasilitasi 

terwujudnya Tegar Remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari 

risiko Triad KRR, yakni tiga resiko yang dihadapi oleh remaja, yaitu Seksualitas, 

HIV/ AIDS dan Napza, sedangkan KRR merupakan akronim dari Kesehatan 

Reproduksi Remaja. Menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan 

kehidupanberkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta 

menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya. 

Generasi Berencana adalah remaja/mahasiswa yang memiliki pengetahuan, 

bersikap dan berperilaku sebagai remaja/mahasiswa, untuk menyiapkan dan 

perencanaan yg matang dalam kehidupan berkeluarga. Remaja atau Mahasiswa 

Generasi Berencana yang mampu melangsungkan jenjang-jenjang pendidikan 

secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan menikah dengan 

penuh perencanaan sesuai siklus Kesehatan Reproduksi.                                                        

 

2. Arah Program Generasi Berencana 

Program Generasi Berencana diarahkan untuk dapat mewujudkan remaja yang 

berperilaku sehat, bertanggungjawab, dan dilaksanakan melalui dua pendekatan, 

yaitu : 

a. Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa (PIK R/M), Suatu wadah 

dalam program Generasi Berencana yang dikelola dari, oleh dan 

untukremaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling 

tentang kesehatan reproduksi serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya 

b. Kelompok Bina Keluarga Remaja, Adalah Suatu Kelompok / wadah kegiatan 

yang terdiri dari keluarga mempunyai remaja usia 10 – 24 tahun yang 
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dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua 

remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja dalam rangka 

memantapkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi PUS 

anggota kelompok. 

 

3. Tujuan Program Generasi Berencana 

Adapun tujuan dari program Generasi Berencana dalam BKKBN,2012 adalah 

terbagi menjadi dua fokus yakni, tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. 

Secara umum program Generasi Berencana bertujuan untuk memfasilitasi remaja 

belajar memahami dan mempraktikan perilaku hidup sehat dan berakhlak (healthy 

and ethical life behaviors) untuk mencapai ketahanan remaja (adolescent 

resilience) sebagai dasar mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. 

Kemudian secara khusus bertujuan agar remaja memahami dan mempraktikan 

pola hidup sehat dan berakhlak, remaja memahami dan mempraktikan pola hidup 

yang berketahanan, remaja memahami dan mempersiapkan diri menjadi Generasi 

Berencana Indonesia. 

 

4. Sasaran Program Generasi Berencana 

BKKBN,2012 mengklasifikasikan sasaran dalam Program Generasi Berencana 

antara lain sebagai berikut : 

a. Remaja (10-24 tahun) dan belum menikah 

b. Mahasiswa/mahasiswi belum menikah 

c. Keluarga / Keluarga yang punya remaja 

d. Masyarakat peduli remaja 
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5. Kebijakan dan Strategi Program Generasi Berencana 

a. Kebijakan 

Dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana, maka diperlukan beberapa 

kebijakan antara lain : 

1) Peningkatan jejaring kemitraan dalam Program Generasi Berencana. 

2) Peningkatan SDM pengelola dalam melakukan advokasi, sosialisasi, 

promosi dan desiminasi Program Generasi Berencana pada mitra kerja dan 

stakeholder. 

3) Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa (Centre of Excellence) untuk 

dapat berperan sebagai pusat pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa,  

sebagai pusat rujukan remaja/mahasiswa, sebagai percontohan/model 

4) Pengembangan Kelompok BKR yang dimulai dari kelompok dengan 

stratifikasi Dasar, Berkembang, dan Paripurna.  

 

b. Strategi 

Adapun strategi Program Generasi Berencana adalah:  

1) Memberdayakan SDM pengelola dan pelayanan program Gen Re melalui 

orientasi, workshop dan pelatihan, serta magang. 

2) Membentuk dan mengembangkan PIK Remaja/Mahasiswa dan BKR 

3) Mengembangkan materi program Generasi Berencana. 

4) Meningkatkan kemitraan program Generasi Berencana dengan stakeholder 

dan mitra kerja terkait. 

5) Meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang 

 



39 
 

Secara operasionalnya, Program Generasi Berencana memiliki beberapa strategi 

untuk mencapai tujuannya, yakni sebagai berikut: 

1) Strategi Pendekatan 

Strategi pendekatan yaitu strategi dengan melakukan pendekatan pendekatan 

kepada sasaran, yakni pertama kepada para remaja yang tergabung dalam 

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R/M) dan para orang tua remaja 

yang tergabung dalam Bina Keluarga Remaja (BKR). Kedua, kepada para 

pembina, pengelola dan anggota dari lingkungan dekat PIK-R/M dan BKR, 

yaitu Keluarga, Kelompok Sebaya, Sekolah/Perguruan Tinggi, dan Organisasi 

Pemuda dan lain-lain. Sasaran ketiga, adalah para pemimpin dari lingkungan 

jauh PIK-R/M dan BKR, yaitu Pemerintah, DPR, DPRD, Partai Politik, 

Perusahaan, Organisasi Professi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-

lain. 

2) Strategi Ramah Remaja/Mahasiswa 

Melakukan pengelolaan PIK R/M yang bercirikan dari, oleh dan untuk 

remaja/mahasiswa, melakukan pelayanan PIK R/M yang bernuansa dan 

bercita rasa remaja/mahasiswa, Dan memfasilitasi dan pembinaan PIK R/M 

yang berasaskan kemitraan dengan remaja /mahasiswa. 

3) Strategi Pembelajaran  

Melakukan introspeksi diri, mengambil keputusan – keputusan hidup atas 

dasar kebenaran (truth) dan kejujuran (sincerity), menjalin hubungan baik di 

lingkungan dekat dan berkembang dengan sehat serta berperilaku yang baik. 

4) Strategi Pelembagaan 
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Mempromosikan PIK R/M melalui pencitraan PIK R/M yang posistif oleh 

para Juara Duta Mahasiswa pada semua tingkatan wilayah, pemberian reward 

kepada para pengelola PIK R/M Juara lomba PIK R/M Nasional dan 

partisipasif R/M dalam event – event program KKB tingkat Nasional dan 

daerah. 

Membentuk PIK R/M baru di lingkungan Sekolah/Perguruan Tinggi, 

Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Meningkatkan 

kualitas pengelolaan dan kegiatan dalam kelompok BKR untuk menjadi 

kelompok paripurna. 

Mengembangkan PIK R/M unggulan dan sebagai tempat Rujukan Pelayanan 

Studi Banding Magang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan 

pelayanan dalam PIK R/M melalui; tukar pengalaman antar para pembina PIK 

R/M, tukar pengalaman antar pengelola PIK R/M. Hasil tukar pengalaman 

sebagai bahan penyempurnaan buku Pedoman Pengelolaan PIK R/M. Terakhir 

ialah memantapkan pola pembinaan terhadap pengelolaan dan kader BKR 

secara berjenjang. 

5) Strategi Pencapaian 

Mengembangkan Prototype materi Program Generasi Berencana dengan 

adanya mekanisme regenerasi pengelola disesuaikan dengan basis 

pengembangan, mengembangkan TOT bagi mitra kerja, Mengintegrasikan 

kegiatan PIK Remaja dengan kegiatan Kelompok BKR, membentuk PIK & 

BKR di lingkungan Mitra yang bekerja sama dengan BKKBN, 

mengembangkan BKR di lingkungan keluarga ponpes/tempat pembinaan, dan 
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meningkatkan peran duta mahasiswa Generasi Berencana dalam 

mensosialisasikan dan promosi Program Generasi Berencana 

 

 

E. Tinjauan Tentang Stakeholder dalam Pelaksanaan program Generasi 

Berencana 

 

 

 

Stakeholder merupakan frasa yang terbentuk dari dua buah kata, yaitu stake dan 

holder, secara umum kata stake dapat diterjemahkan sebagai kepentingan 

sedangkan kata holder dapat diartikan dengan pemegang. Guth dan Marsh dalam 

Estawara (2010:2) menjelaskan bahwa stakeholder adalah pemegang kepentingan, 

dalam bahasa Indonesia sering kali diterjemahkan dengan “pemangku 

kepentingan”. Berdasarkan penjabaran diatas, secara garis besar Estawara 

(2010:2) mendefinisikan konsep stakeholder sebagai individu atau organisasi baik 

profit maupun non profit yang memiliki kepentingan dengan perusahaan sehingga 

dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. 

 

Sedangkan Freeman dalam Kartini (2009:8) mendefinisikan stakeholder dalam 

sebuah perusahaan sebagai pihak-pihak yang tingan terhadap eksistensi 

perusahaan. Pendapat-pendapat tersebut didukung oleh Luk, Yau dalam Hadi 

(2011:93) yang membagi definisi stakeholder secara sempit dan luas. Secara 

sempit stakeholder diartikan sebagai kelompok dan individu kepada siapa sebuah 

organisasi bergantung untuk mempertahankan keberadaannya. Sedangkan dalam 

arti luas, stakeholder didefinisikan sebagai kelompok individu yang dapat 

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. 
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Kaitannya dengan pelaksanaan suatu program pada organisasi non profit, 

Wijayanto (2012:41) menjelaskan bahwa stakeholder adalah sekelompok orang 

atau individu yang berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

kepada pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya stakeholder juga dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu internal stakeholder dan external stakeholder. Internal 

stakeholder merupakan kelompok atau individu yang tidak secara tegas menjadi 

bagian dari lingkungan organisasi, karena sebenarnya internal stakeholder adalah 

anggota dari organisasi, dimana para manajer memiliki tanggungjawab atas 

kepentingan mereka. Sedangkan external stakeholder merupakan kelompok atau 

individu yang bukan menjadi anggota organisasi, namun mempengaruhi aktivitas 

organisasi.  

 

Berdasarkan paparan konsep-konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

stakeholder adalah sekelompok orang atau sebuah kelembagaan yang memiliki 

pengaruh terhadap kebijakan yang telah dibuat pemerintah, dan yang dianjurkan 

dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian pula halnya stakeholder 

dalam pelaksanaan program Generasi Berencana ini diartikan sama, yakni 

merupakan sekelompok orang atau sebuah kelembagaan yang memiliki pengaruh 

terhadap pelaksanaan program Generasi Berencana dalam capaian tujuannya.  

 

 

 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Dan Pendekatan Penelitian 

 

 

  

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan pada 

proses penelitian dari pada hasil penelitian, sehingga bukan kebenaran mutlak 

yang dicari tetapi pemahaman yang mendalam tentang sesuatu. Penelitian 

deskriptip ditujukan untuk: 1) mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang 

melukiskan gejala yang ada; 2) mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi 

dan praktek-praktek yang berlaku; 3) membuat perbandingan atau evaluasi; 4) 

menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama 

dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan 

pada waktu yang akan datang (Rakhmat,2004:4). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005:5) adalah berupaya menggambarkan 

kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data 

yang dihasilkan berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Metode deskriptif bertugas untuk melakukan 

representasi objektif onjektif yang dilakukan dengan mendeskripsikan gejala-

gejala yang terdapat di dalam maslah penelitian sebagaimana adanya. 
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Sejalan dengan yang di utarakan oleh Denzin dan Lincoln dalam Moleong 

(2005:6) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan 

latar alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Moleong sendiri 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi,tindakan, dan lain-lain secara holistikdan dengan cara 

mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

 

Sama halnya dengan definisi penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012:9) 

yaitu adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan 

secara purposif dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan 

makna daripada generalisasi. 

 

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif ini, penulis bermaksud untuk 

memaparkan fakta-fakta yang terdapat dalam masalah penelitian, yaitu 

mendeskripsikan kejadian-kejadian empiris mengenai kemitraan antar stakeholder 

dalam mensukseskan program Generasi Berencana BPPKB Kabupaten Lampung 

Tengah. 
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B. Fokus Penelitian 

 

Menurut Moleong (2005:97) fokus penelitian merupakan masalah pokok yang 

bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya 

melalui keputusan ilmiah ataupun keputusan lainnya. Fokus penelitian diperlukan 

untuk memberikan batasan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat lebih fokus 

dalam memahami masalah dan mengumpulkan data sesuai tema penelitian. 

Berikut adalah hal-hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini : 

1. Kemitraan antar stakehoder dalam mensukseskan program Generasi 

Berencana BPPKB Kabupaten Lampung Tengah dimana penelititi berfokus 

pada : 

a. Stakeholder yang terlibat dalam Program Generasi Berencana BPPKB 

Kabupaten Lampung Tengah 

b. Upaya yang dilakukan BPPKB Kabupaten Lampung Tengah dengan para 

stakeholder dalam bermitra guna mensukseskan Program generasi 

berencana. 

c. Pola kemitraan antara BPPKB Kabupaten Lampung Tengah dengan para 

stakeholder yang terlibat. 

 

2. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program Generasi 

Berencana di Kabupaten Lampung Tengah. 
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C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi Penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk 

menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang 

diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Menurut 

moleong (2005:128) cara terbaik dalam menentukan lokasi adalah dengan 

mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian 

dengan melihat kenyataan dilapangan, sementara itu juga perlu dipertimbangkan 

mengenai keadaan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga. Lokasi 

yang menjadi tempat penelitian ini ditentukan penulis dengan sengaja (puposive). 

Berdasarkan jumlah penduduk terbanyak diantara Kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung dan memiliki potensi besar dalam bonus demografi 2015 karena 

memiliki dominansi penduduk dengan usia produktif, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yakni pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Lampung Tengah. 

 

BPPKB Kabupaten Lampung Tengah merupakan lembaga pemerintah non 

kementerian yang dalam keterwakilannya memiliki tugas dan fungsi yang sama 

dengan BKKBN, yaitu mengimplementasikan Program Generasi Berencana yang 

di bentuk dalam rangka percepatan pembangunan kependudukan dan keluarga 

berencana yang terjabar dalam RPJMN 2010-2014. BPPKB Kabupaten Lampung 

Tengah telah melaksanakan program Generasi berencana dengan berbagai jenis 

kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategis program generasi berencana 

tersebut. Dalam hal ini BPPKB Kabupaten Lampung Tengah melakukan 

kemitraan dengan stakehoder terkait di Kabupaten Lampung Tengah. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

 

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengukuran 

atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, 

atau citra. 

  

 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Data Primer 

Data primer yaitu berupa kata-kata, tindakan informan, peristiwa-peristiwa 

tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian, merupakan hasil 

pengumpulan peneliti sendiri selama berada dilokasi penelitian. Data primer 

diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap 

proses kemitraan antar stakeholder dalam Program Generasi Berencana. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya 

diperoleh oleh orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono 2009:225). Sejalan 

dengan yang di jelaskan Moleong (2005:159) bahwa data sekunder 

merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi 

informasi dari data primer. Data ini dapat berupa sumber tertulis diluar kata 

dan tindakan, dapat berupa naskah, dokumen resmi, dan sebagainya yang 

berkaitan dengan penelitian. 
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2. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2005:157) sumber data utam 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan yang didapat dari 

informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Informan 

Sumber data primer diperoleh dengan cara menggali informasi langsung 

melalui wawancara kepada informan penelitian. Penentuan informan 

dilakukan secara snowball sampling. Informan yang diwawancarai, yakni 

Kepala BPPKB Kabupaten Lampung Tengah dan stakeholder lain yang 

terlibat, antara lain; 

Tabel.2 Daftar Informan Penelitian 

No Informan Subtansi Tanggal 

wawancara 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala BPPKB 

Kabupaten Lampung 

Tengah, Dra. Mardiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Generasi Berencana 

yang dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan UU dan peraturan 

khusus lainnya merupakan 

program yang cukup efisien 

bagi pemerintah Kabupaten 

Lampung Tengah dalam upaya 

mengendalikan jumlah 

penduduk yang padat dengan 

dominansi usia produktif. Pola 

kemitraan yang terjalin antara 

BPPKB Lampung Tengah pada 

pelaksanaan program GenRe 

dengan stakeholder yang 

dilibatkan merupakan strategi 

yang efektif untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

Kendala-kendala yang terjadi 

tidak terlepas dari kurang 

kuatnya regulasi kebijakan 

tentang teknis pelaksanaaan 

program Generasi Berencana 

15 

September 

2015 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Kasubbid. Peningkatan 

Partisipasi keluarga dan 

Perlindungan 

Reproduksi BPPKB 

Kabupaten Lampung 

Tengah, Luberto 

Fabioca, S.E., M.M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasubbag. Umum dan 

Kepegawaian, BPPKB 

Kabupaten Lampung 

Tengah, Suhardi,S.Sos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembina PIK R SMP 

Dharma Bhakti 

Punggur, Indroyati, 

S.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

ini. 

 

Stakeholder yang terlibat dalm 

pelaksanaan program GenRe di 

kabupaten Lampung Tengah ini 

terdiri dari Lembaga Pendidikan 

dan Masyarakat. Pola hubungan 

kemitraan yang terjalin diantara 

nya memberikan manfaat 

terhadap satu sama lainnya, 

meskipun secara teknis 

pelaksanaan dirasa belum 

maksimal, sehingga capaian 

dari tujuan program GenRe pun 

masih dirasakan lambat. 

kemitraan dilaksanakan dalam 

bentuk pembinaan terhadap 

kelompok-kelompok PIK R/M. 

sulit berinovasi dan 

berkembang aktifnya PIK – PIK 

yang ada salah satunya 

disebabkan oleh kurangnya 

dukungan finansial dari pihak-

pihak yang berwenang.  

peran serta dan dukungan antar 

bidang di BPPKB Kabupaten 

Lampung Tengah merupakan 

bentuk etos kerja yang kami 

miliki. Melalui pengupayaan 

penambahan jumlah tenaga 

PLKB dan anggaran guna 

memfasilitasi pelaksanaan 

Program GenRe baik secara 

sarana dan prasarana, 

merupakan bentuk dukungan 

tersebut.  

 

Program GenRe sebenarnya 

program yang positif sekali bagi 

sekolah kami. Kemitraan yang 

dijalin oleh BPPKB Kabupaten 

Lampung Tengah memberikan 

banyak manfaat bagi siswa-

siswi di sekolah yakni, ilmu 

mengenai kesehatan reproduksi 

sampai dengan perencanaan 

berkeluarga yang ideal, serta 

memberikan pengalaman 

 

 

20 Mei 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Mei 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Mei 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Pembina PIK R SMA 

Negeri 1 Poncowati, 

Aryanti, S.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua PIK Karang 

Taruna Cahaya Tri 

Murjo, Andika 

berorganisasi bagi siswa-siswi. 

Hanya saja,esensi pada 

kegiatan-kegiatan program 

dirasa masih belum optimal. 

 

Program yang di naungi oleh 

BKKBN ini di resmikan di 

sekolah kami pada tahun 2012. 

Sejaksaat itu sampai dengan 

saat ini program tersebut 

memberikan banyak dampak 

positif baik kepada siswa 

langsung dan terhadap nama 

baik sekolah. 

 

Masyarakat merasakan manfaat 

dari terjalinnya kemitraan 

antara BPPKB Kabupaten 

Lampung Tengah dengan 

masyarakat dalam pelaksanaan 

program GenRe. Masyarakat 

menjadi terkapasitasi tentang 

pengetahuan berkeluarga yang 

ideal sehingga mampu 

mengatur usia nikah dini dll. 

Masyarakat menjadi lebih aktif 

karena adanya kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan 

melalui program GenRe ini, 

meskipun masih terdapat 

beberapa oknum apatis dari 

masyarakat yang kadang kala 

menyebabkan pasif dan kurang 

maksimalnya implementasi 

program GenRe. 

 

 

 

 

15 

September 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

27 Mei 

2015 

 

 

 

 

b. Dokumen 

Dokumen digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang 

memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis, 
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berupa perundang-undangan, surat keputusan, arsip-arsip, laporan kegiatan, 

dan foto-foto dilapangan.   

 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), 

interview (wawancara), kuisioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari 

keempatnya (Sugiyono 2012:225). Dalam penelitian ini pengumpulan data 

dilakukan dengan meliputi tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Proses Memasuki Lokasi Penelitian (Getting in) 

Peneliti mendatangi lokasi utama penelitian dan tempat yang berhubungan 

dengan penelitian seperti Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Lampung Tengah untuk memperoleh informasi dan gambaran tentang 

pelaksanaan Program Generasi Berencana di kabupaten Lampung Tengah. 

2. Ketika Berada di Lokasi Penelitian (Getting Along) 

Peneliti berusaha melakukan hubungan secara pribadi yang akrab dengan subjek 

penelitian, mencari informasi dan berbagai sumber data yang lengkap dan 

berusaha menangkap makna inti dari berbagai informasi yang diterima serta 

fenomena yang diamati. 

3. Pengumpulan Data (Logging In Data) 

Peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan berdasarkan 

fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
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a. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan digunakan untuk memperoleh data yang berupa deskripsi 

faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan 

situasi sosial, serta konteks dimana kegiatan-kegiatan ini terjadi dan 

berhubungan dengan fokus penelitian. Observasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu peneliti mendatangi lokasi-lokasi Pusat Informasi dan 

Konseling Remaja/Mahasiswa di Lampung Tengah. 

 

 

b. Wawancara (Interview) 

Esterberg dalam Sugiyono (2012:232) mendefinisikan wawancara sebagai 

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

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada 

proses ini peneliti mengajukan pertanyaan mengenai pola kemitraan antar 

stakeholder terkait dalam upaya pensuksesan pelaksanaan program Generasi 

Berencana di Lampung Tengah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

tersebut diharapkan dapat membantu peneliti menemukan jawaban dari 

rumusan masalah penelitian yang mengacu pada fokus penelitian yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Instrumen yang dapat digunakan peneliti dalam wawancara ini meliputi 

catatan kecil peneliti dilapangan, pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya 

seperti handphone untuk merekam dan kamera. Adapun pihak-pihak yang 

menjadi narasumber dalam wawancara ini antara lain; 1) Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Tengah, 2) Pengurus aktif Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa 
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terpilih di Lampung Tengah, 3) Masyarakat sekitar pelaksanaan Program 

Generasi Berencana, dan pihak-pihak lain yang dirasa perlu. 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Menurut 

Basrowi dan Suwandi (2008:158) dokumentasi merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang 

lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Teknik ini digunakan untuk 

menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu dari 

dokumen-dokumen tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, laporan 

kegiatan, panduan pelaksanaan kegiatan, arsip-arsip, foto-foto, dan dokumen 

–dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. 

 

 

F. Tehnik Analisis Data 

 

Sugiyono (2012:244) berpendapat bahwa analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dokumentasi, foto, dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian 

membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 
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Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang 

dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992:20), yang memberikan gambaran 

bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan 

dengan pengambilan data. Proses tersebut akan berlangsung secara terus menerus 

sampai data yang ditemukan sudah jenuh. 

 

Bagan 1. Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

Miles dan Huberman (1992:20) 

 

Gambar mengenai komponen analisis data model interaktif Miles dan Huberman 

tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat 

dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses yang bersamaan 

tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

 

1. Reduksi Data (reduction data) 

Menurut Miles dan Huberman (1992:16) reduksi data merupakan proses 

pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

Reduksi Data 

Penariakan Kesimpulan 

Penyajian Data Pengumpulan Data 
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transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 

Data yang diperoleh dilokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau 

laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan selanjutnya direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting 

kemudian dicari tema atau polanya. Pada tahapan ini, peneliti memilah-milah 

mana data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penelitian dan mana yang 

bukan. Selanjutnya peneliti memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan 

data yang benar-benar berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang terrsusun dan memberi  

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil 

wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan 

didukung oleh dokumen-dokumen, dan foto atau gambar sejenisnya. 

 

3. Penarikan Kesimpulan (Concliting Drawing) 

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang 

proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan 

selama proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, 

hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, kemudian dituangkan dalam 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan 

observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian. 
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G. Teknik Keabsahan Data 

 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) atas keandalan (realibilitas). Derajat kepercayaan atau 

kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. 

Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Menurut 

Moleong (2005:324) ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa 

keabsahan data, yaitu: 

1. Derajat Kepercayaan (credibility) 

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas 

internal dan nonkualitatif. Fungsi dari derajat kepercayaan; pertama, 

penemuannya dapat dicapai, kedua, mempertunjukan derajat kepercayaan hasil-

hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda 

yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa 

teknik pemeriksaan, yaitu : 

a. Triangulasi 

Triangulasi yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Ada 

empat macam triangulasi, yakni triangulasi sumber,metode penyidik, dan 

teori. (1) triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda, (2) triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik 

pengumpulan data dan sumber data dengan metode yang sama, (3) triangulasi 
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penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain, (4) 

triangulasi teori, dilakukan secara induktif atau secara logika. Moleong 

(2005:330) menyebutkan bahwa peneliti dapat melakukannya dengan cara 

mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan 

berbagai sumber data, memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan 

kepercayaan data dapat dilakukan. 

Peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber dengan 

melakukan wawancara ke beberapa informan yang terkait dengan fokus 

penelitian. Selain itu penelitijuga melakukan triangulasi sumber dengan 

membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, 

dokumentasi, dan observasi dilapangan, seperti yang dapat dilihat pada 

lampiran. 

 

b. Pengecekan Sejawat 

Menurut Moleong (2005:332) pengecekan sejawat dilakukan dengan cara 

mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk 

diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Hal yang dilakukan oleh peneliti adalah 

dengan berdiskusi kepada teman-teman atau rekansejawat mengenai hal-hal 

penting yang diperlukan dalam penelitian ataupun kekurangan-

kekurangannya, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat lebih baik. 

 

 

 

c. Kecukupan Referensial 

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-

catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan 
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patokan untuk menguji sewaktu dilakukannya analisis dan penafsiran data. 

Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi 

yang berkaitan dengan penelitian, baik melauli literatur buku-buku, arsip-

arsip, catatan-catatan lapangan, foto-foto dan rekaman, serta informasi 

melalui media cetak ataupun elektronik yang digunakan untuk mendukung 

analisis data yang diperoleh. 

 

2. Keteraliahan (transferability) 

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan antara 

konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang 

peneliti perlu mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks 

yang sama. Hal ini peneliti lakukan dengan cara mendeskripsikan/memaparkan 

hasil penelitian yang telah diperoleh secara transparan dan menguraikannya 

secara rinci. Pemaparan atau uraian ini peneliti sajikan dalam hasil dan 

pembahasan agar pembaca dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh 

terkait dengan penelitian. 

 

3. Ketergantungan (dependability) 

Uji kebergantungan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak 

melakukan peneliti dilapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini 

perlu diuji dependabiliti-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini 

benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing. 
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4. Kepastian (confirmability) 

Uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan dalam penelitian kualitatif, 

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian 

(comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. 

Derajat ini dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh 

komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang 

dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal-usul data, logika 

penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah 

terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data. 

 

 



 

 

 

IV.GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Profil Kabupaten Lampung Tengah 

 

1. Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Tengah 

Uraian sejarah singkat Lampung Tengah terdiri dari beberapa waktu yakni: 

a. Zaman pemerintahan Belanda 

Wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang sekarang ini, pada zaman 

pemerintahan Belanda merupakan Onder Afdeling Sukadana yang dikepalai oleh 

Seorang Controleur berkebangsaan Belanda dan dalam pelaksanaannya dibantu 

oleh seorang Demang Bangsa Pribumi/Indonesia, yaitu; (1) Onder Distrik 

Sukadana, (2)  Onder Distrik Labuhan Maringgai; dan (3) Onder Distrik Gunung 

Sugih. Masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang 

yang berkedudukan sebagai pembantu Demang untuk mengkoordinir Pesirah. 

Masingmasing Onder Distrik terdiri dari marga-marga yaitu: 

(1) Onder Distrik Sukadana terdiri dari Marga Sukadana, Marga Tiga, Marga 

Nuban,Marga Unyai Way Seputih. 

(2) Onder Distrik Labuhan Maringgai terdiri dari Marga Melinting, Marga 

Sekampung Ilir, Marga Sekampung Udik, Marga Subing Labuhan. 

(3) Onder Distrik Gunung Sugih terdiri dari Marga Unyi, Marga Subing, Marga 

Anak Tuha, Marga Pubian. 
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b.  Zaman Jepang (1942-1945) 

Wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada waktu tata Pemerintahan Jepang 

adalah Wilayah Bun Shu Metro dan Bun Shu Metro terbagi dalam beberapa Gun 

Shu, Marga- Marga dan kampung-kampung. Bun Shu dikepalai oleh seorang Bun 

Shu Cho dan Gun Shu dikepalai oleh Gun Shu Cho, sedangkan Marga dikepalai 

oleh Marga Cho, dan kampong dikepalai oleh seorang kepala kampung. 

 

c. Zaman Kemerdekaan 

Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya peraturan peralihan pasal 2 

UUD 1945, maka Bun Shu Metro berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah 

yang dikepalai oleh seorang Bupati. Bupati pertama Kabupaten Lampung Tengah 

adalah Burharuddin dengan masa jabatan tahun 1945-1948. 

 

d.  Masa Pemerintahan Negeri (1953-1975) 

Dengan dibubarkannya Pemerintahan Marga sebagai gantinya dibentuk 

Pemerintahan Negeri. Pemerintahan Negeri terdiri dari seorang Kepala Negeri dan 

Dewan Negeri. Kepala Negeri dipilih oleh Dewan Negeri dan para Kepala 

Kampung. Pada masa ini di Kabupaten Lampung Tengah terdapat Sembilan 

Negeri, yaitu: 

(1) Negeri Trimurjo dengan pusat pemerintahan di Simbarwaringin 

(2) Negeri Metro dengan pusat pemerintahan di Metro 

(3) Negeri Pekalongan dengan pusat pemerintahan di Pekalongan 

(4) Negeri Tribawono dengan pusat pemerintahan di Banarjoyo 

(5) Negeri Sekampung dengan pusat pemerintahan di Sumbergede 
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(6) Negeri Sukadan dengan pusat pemerintahan di Sukadana 

(7) Negeri Labuhan Maringgai dengan pusat pemerintahan di Labuhan 

Maringgai 

(8) Negeri Way Seputih dengan pusat pemerintahan di Gunung Sugih 

(9) Negeri Seputih Barat dengan pusat pemerintahan di Padang Ratu. 

 

Dalam praktek sistem Pemerintahan Negeri tersebut dirasakan adanya kurang 

keserasian dengan Pemerintahan Kecamatan dan keadaan ini menyulitkan tugas 

Pemerintah. Oleh karena itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Lampung mulai 

tahun 1972 mengambil kebijaksanaan secara bertahap menghapus Pemerintahan 

Negeri dengan jalan tidak mengangkat lagi Kepala Negeri yang telah habis masa 

jabatannya dan dengan demikian secara bertahap Pemerintahan Negeri di 

Lampung Tengah dihapus, sedangkan hak dan kewajiban Pemerintahan Negeri 

beralih kepada Pemerintahan Kecamatan setempat. Menurut beberapa pengamat 

secara yuridis hapusnya Pemerintahan Negeri setelah berlakunya Undang- 

Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa. 

 

e.  Pemekaran Wilayah Kabupaten Lampung Tengah 

Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan 

pemekaran wilayah/daerah sebagai bentuk tindak lanjut dari: 

(1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 

G/340/B.I/HK/1993 tanggal 6 Agustus 1993, tentang Pembentukan Panitia 

Pelaksana Rencana Pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Daerah 

Tingkat I Lampung. 
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(2) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 

188.45/652/01/1993 tanggal 18 Agustus 1993 tentang Renstra Penataan dan 

Pengembangan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Lampung Tengah. 

(3) Hasil rapat panitia pelaksana rencana pembentukan Kabupaten Daerah 

Tingkat II di Provinsi daerah Tingkat I Lampung di Bandar Lampung 

tanggal 31 Agustus 1993. 

(4) Surat Perintah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor: 

B/Sprint-159/01/1994 tanggal 13 Desember 1994 tentang Tim Pelaksana 

Teknis Penyiapan Rencana Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah. 

 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999, 

maka Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dimekarkan menjadi 3 

Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten 

Lampung Tengah sendiri. Dampak dari pemekaran wilayah tersebut maka Ibukota 

Kabupaten Lampung Tengah yang semula berpusat di Metro dipindahkan di 

Gunung Sugih. 

 

 

2. Kondisi Geografi 

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang ada di 

Provinsi Lampung. Ibu Kota dari Kabupaten Lampung Tengah adalah Gunung 

Sugih. Kabupaten Lampung Tengah meliputi areal daratan seluas 4789, 82 km2 , 

terletak dibagian tengah Provinsi Lampung yang berbatasan dengan: 
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a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung 

Utara; 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota 

Metro 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat. 

 

Secara geografis, Kabupaten Lampung Tengah terletak pada kedudukan 1040 35’ 

Bujur Timur sampai 1050 50” Bujur Timur dan 40 30’ Lintang Selatan sampai 40 

15’ Lintang Selatan. 

 

3. Administrasi Pemerintahan 

Secara administratif, Kabupaten Lampung Tengah dibagi menjadi 28 Kecamatan 

serta 307 kampung/kelurahan (termasuk UPT). Berikut adalah nama-nama 

Kecamatan yang ada di Lampung Tengah disertai luas wilayah dan jumlah 

kelurahan per Kecamatan. 
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Tabel 3. Nama, luas wilayah per Kecamatan dan jumlah kelurahan di 

Kabupaten Lampung Tengah 

Luas Area 

(Km2)

(%) Terhadap 

Total

1 Padang Ratu 15 204,44 4,27

2 Selaga Lingga 13 308,52 6,44

3 Pubian 20 173,88 3,63

4 Anak Tuha 12 161,64 3,37

5 Anak Ratu Aji 6 68,39 1,43

6 Kali Rejo 16 101,31 2,12

7 Sendang Agung 9 108,69 2,27

8 Bangun Rejo 16 132,63 2,77

9 Gunung Sugih 15 130,12 2,72

10 Bekri 8 93,51 1,95

11 Bumi Ratu Nuban 10 68,15 1,36

12 Trimurjo 14 68,43 1,43

13 Punggur 9 118,45 2,47

14 Kota Gajah 7 68,05 1,42

15 Seputih Raman 14 146,65 3,06

16 Terbanggi Besar 10 208,65 4,36

17 Seputih Agung 9 122,.27 2,55

18 Way Pangebuan 7 210,72 4,40

19 Terusan Nunyai 7 302,05 6,31

20 Seputih Mataram 12 120,01 2,51

21 Bandar Mataram 12 1055,28 22,05

22 seputih Banyak 13 145,92 3,05

23 Way seputih 6 77,84 1,63

24 Rumbia 8 106,09 2,21

25 Bumi Nabung 6 108,04 2,27

26 Putra Rumbia 10 95,02 1,98

27 Seputih Surabaya 13 144,60 3,02

28 Bandar Surabaya 10 142,39 2,97

Lampung Tengah 307 4.789,82 100

Luas wilayah

NO Nama Kecamatan
Jumlah Kelurahan/ 

Kampung

 
Sumber: Lampung Tengah Dalam Angka 2013 

 

Luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah 4.789,82 km2. Kabupaten 

Lampung Tengah merupakan Kabupaten yang memiliki wilayah terluas di 

Provinsi Lampung. Dari data diatas menunjukkan bahwa Kecamatan yang 

memiliki wilayah yang paling luas adalah wilayah Kecamatan Bandar Mataram 
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dengan luas 1 055,28 km2. Sementara itu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban 

merupakan Kecamatan yang paling sempit wilayahnya yang hanya seluas 65,14 

km2 . 

 

4. Kependudukan 

Penduduk Lampung Tengah berdasarkan sensus penduduk tahun1971, 1980, 

1990, 2000 dan 2010 masing-masing sebanyak 997. 349 jiwa, 1.690.947 jiwa, 

1.901.630 jiwa, 1.059.795 jiwa dan 1.170.717 jiwa. Pertumbuhan penduduk pada 

periode 1971- 1980 sekitar 5,97 persen per tahun turun menjadi 1,18 persen per 

tahun pada periode 1980-1990. Pertumbuhan penduduk tersebut kembali 

mengalami penurunan pada periode 1990-2000 dan 2000-2010 masing-masing 

sekitar 0,85 persen per tahun dan 1,05 persen per tahun. Pada tahun 2012 jumlah 

penduduk Lampung Tengah berjumlah 1. 192 958 jiwa sehingga laju 

pertumbuhan penduduk dari tahun 2000- 2012 mencapai 1,14 persen. Berikut 

adalah jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah yang per Kecamatan. 

 

Tabel 4. Jumlah penduduk per Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah 

Jumlah (Jiwa) (%) terhadap Total

1 Padang Ratu 48,359 4,05 237

2 Selaga Lingga 31,847 2,67 103

3 Pubian 41,284 3,46 237

4 Anak Tuha 35,985 3,02 223

5 Anak Ratu Aji 15,662 1,31 229

6 Kali Rejo 64,001 5,36 632

7 Sendang Agung 36,690 3,08 337

8 Bangun Rejo 56,281 4,72 424

9 Gunung Sugih 63,222 5,30 486

10 Bekri 25,553 2,14 273

11 Bumi Ratu Nuban 28,989 2,43 445

Penduduk Kepadatan 

Penduduk per Km2
No Nama Kecamatan
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Jumlah (Jiwa) (%) terhadap Total

12 Trimurjo 49,757 4,1 7 727

13 Punggur 36,602 3,07 309

14 Kota Gajah 32,200 2,70 473

15 Seputih Raman 46,670 3,91 31 8

16 Terbanggi Besar 1 09,429 9,1 7 524

17 Seputih Agung 46,797 3,92 383

18 Way Pangebuan 37,551 3,1 5 1 78

19 Terusan Nunyai 45,205 3,79 1 50

20 Seputih Mataram 46,505 3,90 388

21 Bandar Mataram 73,561 6,1 7 70

22 seputih Banyak 42,41 8 3,56 291

23 Way seputih 1 7,1 98 1 ,44 221

24 Rumbia 34,1 37 2,86 322

25 Bumi Nabung 31 ,31 8 2,63 287

26 Putra Rumbia 1 7,571 1 ,47, 1 85

27 Seputih Surabaya 45,1 08 3,78 31 2

28 Bandar Surabaya 33,088 2,77 232

Lampung Tengah 1 ,192,958 100 249

No Nama Kecamatan
Penduduk Kepadatan 

Penduduk per Km2

 
Sumber : Lampung Tengah dalam Angka 2013 

 

 

 

5. Kondisi Ekonomi 

Kondisi perekonomian Kabupaten Lampung Tengah cenderung mengalami 

fluktuatif dari tahun 2009-2012. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan PDRB atas 

dasar harga konstan sebesar 5,10 persen. Angka ini menurun pada tahun 2010 

menjadi 5,88 persen. Pada tahun 2011 kembali turun menjadi 5,75 persen. Tahun 

2012 pertumbuhan PDRB Lampung Tengah naik menjadi 6,37 persen. Berikut 

adalah table PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha di 

Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah terjadi pada semua sektor. 

Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan cukup dominan adalah sektor 

transportasi dan komunikasi sekitar 19,21 persen. Sektor keuangan, persewaan 
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dan jasa perusahaan yang mengalami pertumbuhan 14,49 persen. Sementara itu, 

pertumbuhan ekonomi terendah adalah sektor jasa-jasa yang tumbuh 7,32 persen. 

Struktur perekonomian Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2012 masih 

bertumpu pada sektor pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten 

Lampung Tengah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sector 

pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian besar mata pencaharian masyarakat 

Lampung Tengah bertumpu di sektor pertanian. Sektor pertanian di Kabupaten 

Lampung Tengah masih menjadi andalan bagi pertumbuhan ekonomi.  

 

Sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan, 

perkebunan, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi yang paling besar 

terhadap pembentukan PDRB sebesar 51 persen pada tahun 2012. Selain itu, 

pertumbuhannya meningkat dari 4,24 tahun 2011 menjadi 4,26 di tahun 2012. 

Selain sektor pertanian yang memberikan kontribusi cukup besar bagi 

pembentukan PDRB, sektor lain yang berpengaruh adalah sektor perdagangan, 

hotel dan restoran sekitar 12 persen dan industri pengolahan 12 persen. Pada 

tahun 2012 kedua sektor ini mampu tumbuh masing-masing sekitar 7,22 persen 

dan 5,80 persen. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil terhadap 

pembentukan PDRB adalah listrik, gas dan air bersih yang hanya menyumbang 1 

persen bagi PDRB serta pertambangan dan penggalian yang hanya menyumbang 

2 persen bagi PDRB. Pada tahun 2012 kedua sektor ini mengalami penurunan 

pertumbuhan yakni 7,55 persen dan 5,85 dari tahun sebelumnya. 
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B. Latar Belakang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Lampung Tengah 

 

1. Sejarah BPPKB Kabupaten Lampung Tengah 

Pada tahun1957 organisasi BKKBN dimulai dari suatu organisasi yang murni 

berstatus swasta, kemudian menjadi organisasi semi pemerintah tahun 1968 dan 

tahun1970 menjadi organisasi resmi pemerintah sebagai pelaksana dan pengelola 

program KB nasional sampai dengan era baru. Berikut ini adalah perkembangan 

organisasi BKKBN sejak wal pembenyukan hingga pada era orde baru 

diantaranya, (1) Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN); (2) BKKBN 

berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 8 tahun 1970; (3) BKKBN 

berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 33 tahun 1972; (4) BKKBN 

berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1978; (5) BKKBN 

berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 1983; (6) BKKBN 

berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 1993; (7) BKKBN 

berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2000; (8) BKKBN 

berdasrakan Keputusan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2000; (9) BKKBN 

berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 yang diikuti dengan 

Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001; (10) BKKBN berdasarkan 

Keputusan Presiden RI Nomor 62 Tahun2010; (11) BKKBN bPeraturan Kepala 

Badan Kependudukan dan KB Nasional Nomor 82/ PER/B5/2011. 

(BKKBN,2001) 
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Lembaga Keluaraga Berencana nasional (LKBN), pada awal dibentuk LKBN 

dengan tugas mencakup dua hal, yakni melembagakan KB dan mengelolah segala 

jenis bantuan untuk KB, dengan bentuk organisasi terdiri dari atas Badan 

Pertimbangan KB nasional (BPKBN) dan Pimpinan Pelaksana KB, yang untuk 

pusat terdiri dari Ketua Umum I, II, III dan Sekretaris Umum. 

 

BKKBN berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 tahun 1970 dibentuk untuk 

melaksanakan dan mengelolah program KB Nasional yang dimaksud pemerintah 

membentuk BKKBN dengan pertimbangan bahwa program perlu ditingkatkan, 

dengan cara lebih memanfaatkan dan memperluas kemampuan fasilitas dan 

sumber yang tersedia. Pelaksanaan program perlu mengikutsertakan seluruh 

masyarakat dan pemerintah secara maksimal serta diselenggarakan secara teratur, 

terencana, dan terarah demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, BKKBN bertanggung jawab kepada Presiden, 

yang sehari-hari didampingi oleh Musyawarah Pertimbangan KB Nasional. 

 

BKKBN berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1972, dalam 

KepPres ini menunjukan bahwa BKKBN menjadi Lembaga Pemerintah 

Nondepartemen yang berkedudukan langsung dibawah presiden dengan fungsi 

membantu presiden dalam menetapkan kebijaksanaan pemerintah di bidang 

program KB nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional.   

Penanggung jawab umum penyelenggaraan program KB nasional berada ditangan 

presiden, sedangkan ketua BKKBN bertanggungjawab langsung kepada presiden. 
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Dalam melaksanakan tugasnya ketua BKKBN didampingi oleh TIM 

Pertimbangan Pelaksanaan Program (TP3), yang anggotanya terdiri dari para 

sekretaris jenderal dari beberapa departemen. 

 

BKKBN berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1978, seperti yang 

tercantum di dalam GBHN 1978 didalam Keppres ini kedudukan BKKBN tetap 

sebagai lembag pemerintahan nondepartemen yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada presiden, dengan tugas pokok mempersiapkan 

kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional 

dan program kependudukan. 

 

BKKBN berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 1983 dalam 

GBHN 1983 dirumuskan bahwa program KB nasional bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil, 

bahagia dan sejahtera, dengan cara mengendalikan kelahiran untuk 

mengendalikan pertumbuhan penduduk Indonesia. Sehingga untuk dapat 

melaksanakan tugas yang telah dirumuskan didalam GBHN dilakukan 

penyempurnaan kembali organisasi BKKBN, dengan Keputusan Presiden RI 

Nomor 64 tahun 1983. Keppres ini dilandasi pila pertimbangan bahwa 

penyelenggaraan program KB nasional sebagai bagian integral pembangunan 

nasional, perlu ditingkatkan dengan jalan lebih memanfaatkan dan memperluas 

kemampuan fasilitas dan sumberdaya yang tersedia dan untuk lebih menjamin 

tingkat kesejahteraan rakyat yang memadai, dengan mempercepat penurunan 

angka kelahiran. 
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BKKBN berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 109 Tahun 1993 terbentuk 

untuk mempercepat terwujudnya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, 

dipandang perlu lebih meningkatkan peran serta semua pihak, pemerintah dan 

masyarakat secara terkoordinasi, integrasi dan singkronisasi dalam pelaksanaan 

gerakan KB nasional dan pembangunan keluarga sejahtera, menjadi dasar 

pertimbangan terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 1993. Dengan 

tugas pokok BKKBN adalah melanjutkan dan memantapkan kegiatan-kegiatan 

program KB nasional, merumuskan kebijaksanaan umum pengelolaan program 

dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan secara terpadu 

bersama institusi terkait, unit pelaksana dan pelaksana. 

 

BKKBN berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 20 Tahun 2000 di dalam 

pertimbangan keluarnya Keppres ini adalah untuk mempercepat terwujudnya 

keluarga berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera, dipandang perlu untuk 

meningkatkan peran serta semua pihak secara terkoordinasi, terintegrasi dan 

tersinkronisasi dalam program KB nasional, pembangunan KS, mengembangkan 

dan memantapkan peran serta masyarakat, meningkatkan kualitas program KB 

nasional dan pembangunan KS serta pemberdayaan perempuan secara terpadu 

bersama instansi terkait. 

 

BKKBN berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2000, dalam 

Keppres ini BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di 

bidanga KBdan KS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. BKKBN sebaga lembaga Nondepartemen berada di bawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada presiden. Dan dipimpin oleh seorang kepala 
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yang di jabat dan dikoordinasikan oleh Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan. Keppres ini diikuti oleh keputusan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan/ Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional tentang 

Organisasi dan tata kerja BKKBN pusat Nomor 10//HK-0101/B5/2001 sesuai 

dengan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

04/M.PAN/1/2001 tanggal 8 Januari 2001. 

 

BKKBN berdasrkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 yang diikuti 

dengan Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001, didalam Keppres ini 

dikukuhkan kembali bahwa BKKBN tetap mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintah dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BKKBN sebagi lembaga 

Nondepartemen dipimpin oleh seorang kepala dan berada dibawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Menteri 

Kesehatan RI. 

 

BKKBN berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 62 Tahun 2010 merupakan 

lembaga pemerintah non kementerian yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang bertanggungjawab di 

bidang Kesehatn. BKKBN dipimpin oleh Kepala, BKKBN mempunyaii tugas 

melaksanakan tugas pemerintaha di bidang pengendalian pendduduk dan 

penyelenggaraan keluarga berencana. 

 

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 

82/PER/B5/2011 menjelaskan tentang organisasi dan tata kerja perwakilan Badan 
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kependudukan dan KB nasional Provinsi. Perwakilan BKKBN Provinsi berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala  Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencan Nasional. Perwakilan BKKBN Provinsi dipimpin oleh seorang 

Kepala (BKKBN,2011) 

 

Seiring dengan adanya desentralisasi pemerintahan, BKKBN Provinsi mewakili 

Nasional untuk kemudian membawahi BKKBN di Kabupaten/Kota yang 

kemudian disebut dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan dengan 

memberlakukan PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, 

Kabupaten Lampung Tengah mengimplementasikannya dengan PERDA Kab. 

Lampung Tengah No.12 tahun2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten lampung Tengah. Dalam Perda tersebut 

beberapa perubahan mendasar terjadi dalam kebijakan Pemerintah Daerah terkait 

pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, dimana tugas 

pokok dan fungsinya di emban oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana (BPPKB). 

 

Konsekuensinya adalah kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan 

keluarga berencana semestinya berpaut dan menemukan titik sinergitas sehingga 

terdapat hubungan mutualisme yang mendukung satu sama lain. 

 

Secara spesifik, wewenang pelaksanaan kebijakan pembangunan pemberdayaan 

perempuan dan keluarga berencana dalam mengembangkan wawasan keadilan 

dan kesetraaan gender yaitu dengan mengembangkan usaha untuk 

mengintegritaskan filosofi keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek 

pembangunan, sehingga perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembangunan 
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tersebut menjadi responsive gender. Melalui usaha-usaha pengintegrasian 

tersebut, dapat dicapai melalui sosialisasi keadilan dan kesetaraan gender, 

optimalisasi pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan 

peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. 

 

Selanjutnya wewenang pelaksanaan Keluarga Berencana diimplementasikan 

dalam tugas pokok dan fungsi Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga 

Berencana dalam empat pilar utama, dimana pilar satu dengan pilar lainnya saling 

berkait dan tidak dapat dipisahkan, yaitu: (1) Pendewasaan usia perkawinan, (2) 

Penurunan tingkat kelahiran, (3) Peningkatan ketahan keluarga dan (4) 

Peningkatan Kesejahteraan masyarakat. 

 

2. Visi dan Misi  

Visi SKPD BPPKB Kabupaten Lampung Tengah adalah Mewujudkan masyarakat 

Lampung Tengah tumbuh seimbang 2015, berkeadilan dan berkesetaraan gender 

melalui pengarusutamaan, peningkatan kualitas hidup perempuan dan peningkatan 

kesejahteraan dan perlindungan anak. 

 

Misi SKPD BPPKB Kabupaten Lampung Tengah adalah untuk mewujudkan visi 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tersurat 

pada visi, maka Badan pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana 

kabupaten lampung tengah mengemban misi: 

a. Meningkatkan dan menumbuhkembangkan sumber daya pendukung 

pengarusutamaan gender (PUG)., peningkatan kualitas hidup perempuan 

(PKHP) dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan anak (PKPA) 
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b. Meningkatkan dan memantapkan kegiatan yang mengarah pada 

pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, dan 

peningkatan perlindundungan dan kesejahteraan anak. 

c. Meningkatkan penguatan dan perluasan jejaring kerja dalam rangka empat 

pilar 

d. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendukung 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

e. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera 

f. Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) 

g. Meningkatkan pendewasaan usia perkawinan 

h. Pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera 

i. Meningkatkan jejaring keluarga berencana 

j. Meningkatkan ketahanan keluarga 

 

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan 

pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga 

berencana. Berdasarkan Perda Kab. Lampung Tengah No.12 Tahun 2007 pasal 46 

ayat 2 untuk menjalankan tugas pokok tersebut BPPKB mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan 

keluarga berencana 
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2. Pemberian dukunganatas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai 

dengan lingkup tugasnya 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 

4. Pembinaan terhadap UPT dan kasubag TU 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsi lainnya 

 

Struktur susunan organisasi SKPD BPPKB Kabupaten Lampung Tengah adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepala badan 

2. Sekretaris, yang terdiri dari : 

a. Sub bagian perencanaan dan Keuangan 

b. Sub bagian Pelaporan 

c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian 

3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup 

Perempuan 

a. Sub Bidang Pengarusutamaan gender 

b. Sub bidang Peningkatan Kualitas hidup perempuan 

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak 

a. Sub Bidang Perlindungan Perempuan 

b. Sub Bidang Perlindungan anak 

5. Bidang Pengembangan Ekonomi Sejahtera  

a. Sub Bidang Pemberdayaan Pengembangan Ekonomi dan Ketahanan 

keluarga 
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b. Sub Bidang Informasi, Komunikasi dan Edukasi 

6. Bidang Pengendalian Keluarga berencana dan Kesejahteraan Reproduksi 

a. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi 

b. Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Keluarga dan perlindungan 

Reproduksi 

7. Unit Pelaksana Teknis 

(Bagan Struktur terlampir) 

 

4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Tujuan dari SKPD BPPKB Kaabupaten Lampung Tengah ini adalah: 

a. Terintegritasnya kepentingan gender dalam prioritas dan pembangunan 

secara berkelanjutan, guna mewujudkan masyarakat yang berkeadilan 

gender, dan meningkatkan kualitas hidup perempuan 

b. Mewujudkan kesejahteraan perempuan dan kesejahteraaan anak, dengan 

menumbuhkan kontruksi sosial yang dapat menghindari adanya penistaan, 

pelecehan serta pelanggaran hokum atas perempuan dan anak baik dalam 

keluarga maupun ditengah masyarakat 

c. Tercapainya pertumbuhan penduduk yang mengarah kepada penduduk 

tumbuh seimbang 

d. Terbentuknya keluarga dengan jumlah anak ideal yang sehat, 

berpendidikan, sejahtera dan mandiri 

 

Sedangkan sasaran jangka menengah SKPD BPPKB Kabupaten Lampung Tengah 

adalah: 
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a. Meningkkatkan kualitas hidu perempuan 

b. Berjalannya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah 

c. Peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak 

d. Terjaminnya perlindungan perempuan dan anak 

e. Terjaminnya program keluarga berencana 

f. Terjaminnya kesehatan reproduksi remaja 

g. Terjaminnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga 

h. Penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas 

 

5. Strategi dan Kebijakan 

Adapun strategi SKPD BPPKB Kabupten Lampung Tengah ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bidang Pemberdayaan Perempuan 

(1) Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang pengarusutamaan gender 

dalam pembangunan daerah 

(2) Menyusun data terpilih gender, data statistic gender secara periodic dan 

continue 

(3) Membentuk unit pelayanan terpadu-perempuan korban tindakan kekerasan 

(UPT-PKTK) 

(4) Membentuk kelompok kerja (pokja) pengarusutamaan gender 

b. Bidang Keluarga Berencana 

(1) Revitalisasi program KB 

(2) Penyerasian kebijakan pembangunan dengan KB 

Dan kebijakan SKPD BPPKB Kabupaten Lampung Tengah ini antara lain: 
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a. Bidang Pemberdayaan Perempuan 

(1) Penyelenggaraan pelatihan yang berkaitan dengan pengarusutamaan 

gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan peningkatan 

kesejahteraan dan perlindungan anak 

(2) Membentuk wwadah, melatih dan mengadvokasi focal point (kader) dan 

kelompok kerja dan PUG, PKHP, dan PKPA 

(3) Membina hubungan kerja dengan berbagai organisasi wanita baik yang 

berada dilingkungan pemerintah maupun swasta, LSM dan organisasi lain 

yang memiliki intensitas dalam masalah pemberdayaan perempuan 

b. Bidang Keluarga berencana 

(1) Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk 

(2) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga 

(3) Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja 

(4) Memperkuat kelembagaab dan jejaring KB 

(5) Mengembangkan dan memantapkan ketahanan keluarga 

(6) Mengembangkan dan memantabkan pemberdayaan keluarga 

(7) Penguatan kualitas pengelolaan data informasi keluarga 

 

6. Sumber Daya SKPD 

Perangakat pelaksana kinerja satuan kerja Daerah BPPKB Kabupaten lampung 

Tengaha didukung oleh beberapa fasilitas, antara lain: 

a. Gedung Kantor, 1 unit 

b. Bangunan Gudang, 1 unit 

c. Kendaraan Dinas, Roda empat 2 unit dan Roda 2 142 unit 
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d. Pegawai, yang terdiri dari: 

(1) Pegawai Kabupaten 

- PNS 48 orang 

- Pegawai magang, 4 orang 

(2) Kantor Kecamatan/Petugas Lapangan 

- Kepala UPT, 28 orang 

- Kasubbag TU, 28 orang 

e. Perangkat Komputer, 3 unit Laptop dan 4 unit PC  

 



 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. BPPKB Kabupaten Lampung Tengah melakukan kemitraan dengan 

beberapa Stakeholder atas pelaksanaan program Generasi Berencana yakni 

sebagai langkah akselerasi pencapaian target RPJMN 2010-2014 dan 

MDG’s 2015 tentang pengendalian jumlah penduduk dalam bentuk 

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten 

Lampung Tengah 

2. Stakeholder yang terlibat sesuai dengan peran nya  masing-masing, yakni: 

(a) Lembaga pendidikan yang dalam hal ini adalah Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi, diantaranya 

memiliki peran sebagai mitra dalam bentuk Kader PIK R/M dengan 

kepentingan pembelajaran berorganisasi dan pengkapasitasan pendidikan 

moral  remaja yang baik dan benar; (b) Masyarakat yang dalam hal ini 

diwakilkan oleh organisasi-organisasi masyarakat dan karang taruna-

karang taruna Desa/Kecamatan, memiliki peran yang sama dengan 
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Lembaga pendidikan sebagai mitra BPPKB Kabupaten Lampung Tengah 

yakni kader PIK pada masyarakat dengan kepentingan pengkapasitasan 

masyarakat secara general tentang berkependudukan dan berkeluaraga 

dengan perencanaan yang baik dan benar, serta membangun partisipasi 

aktif masyarakat di Kabupaten lampung Tengah. 

3. Upaya yang dilakukan BPPKB Kabupaten Lampung Tengah dengan 

stakeholder yang terlibat dalam bermitra guna mensukseskan program 

Generasi Berencana di Kabupaten Lampung Tengah yang dilihat dari 

aspek Sumber Daya manusia, Aspek Publikasi, serta  Sarana dan Prasarana 

dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik. Namun masih terdapat 

beberapa kelemahan dikarenakan keterbatasan anggaran. Upaya yang 

dilakukan pun belum sepenuhnya berjalan dikarenakan keterbatasan waktu 

yang dimiliki oleh kader PIK masyrakat. 

4. Pola hubungan kemitraan antara BPPKB Kabupaten Lampung Tengah 

dengan stakeholder yang terlibat dapat dikategorikan kedalam hubungan 

Pseudo Partnership atau kemitraan semu, karena kemitraan atau hubungan 

antara BPPKB Kabupaten Lampung Tengah dengan stakeholder belum 

sepenuhnya berjalan secara maksimal. Keterlibatan stakeholder masih 

dirasakan pada tataran mendudukung program GenRe saja dan bersedia 

mnjadi mitra saja tanpa paham benar apa substansi yang diperjuangkan 

dan manfaatnya apa bagi mereka khusunya dan masyrakat umumnya. 

5. Kendala-kendala yang dihadapi: 

a. Minimnya Sumber Daya keuangan yang di miliki BPPKB Kabupaten 

Lampung Tengah sebagai bentuk dukungan real kepada stakeholder 
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yang terlibat (Kader-kader PIK R/M), sehingga mengakibatkan kurang 

optomalnya kinerja Kader-kader PIK R/M dalam berinovasi aktif guna 

mensukseskan program Generasi Berencana. 

b. Belum adanya aturan atau kesepakatan BPPKB Kabupaten Lampung 

Tengah dengan stakeholder yang terlibat mengenai teknis kerjasama 

serta hak dan kewajiban BPPKB Kabupaten Lampung Tengah, 

Lembaga Pendidikan, masyarakat atau stakeholder lainnya yang dapat 

mendorong terbentuknya hubungan yang sinergis dalam pelaksanaan 

program Generasi Berencana BPPKB Kabupaten Lampung Tengah. 

c. Masih terdapat Kader PIK R/M yang telah di bentuk BPPKB 

Kabupaten Lampung Tengah yang kurang aktif mengikuti kegiatan-

kegiatan pada program Generasi Berencana, baik dalam bentuk 

pelatihan , evaluasi atau bentuk pembinaan lainnya. 

 

 

B. Saran 

 

1. Perlu adanya keterlibatan yang lebih dari berbagai stakeholder, yakni 

pemerintah daerah untuk turut dapat menyediakan anggaran belanja 

bagi program Generasi Berencana melalui APBD kepada BPPKB 

Kabupaten Lampung Tengah, atau bahkan mempertimbangkan untuk 

melibatkan pihak swasta yang tepat untuk melaksanakan kemitraan. 

para kader PIK R/M agar lebih aktif dan inovatif, sehingga diharapkan 

pelaksanaan program Generasi Berencana dapat memiliki dukungan 

secara finansial yang lebih mapan. Dalam menjalin hubungan kerja 
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sama pihak BPPKB Kabupaten Lampung Tengah dengan masing-

masing stakeholder harus membangun sikap saling terbuka dan 

percaya. 

2. BPPKB Kabupaten Lampung Tengah perlu melakukan kesepakatan 

atau kesepemahaman dengan stakeholder yang terlibat mengenai 

teknis kerja sama, hak dan kewajiban serta peran masing-masing 

stakeholder dan kegiatan –kegiatan yang akan dilakukan, sehingga 

kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai 

dengan tujuan program. 

3. Pelaksanaan program Generasi Berencana BPPKB Kabupaten 

Lampung Tengah ini dapat diarahkan kepada bentuk kemitraan yang 

seimbang antara BPPKB Kabupaten Lampung Tengah, Lembaga 

Pendidikan, masyarakat ataupun stakeholder  lainnya. Misalnya, 

BPPKB hendaknya lebih kontrol tentang pembagian anggaran antara 

kader PIK R/M yang aktif dengan yang tidak aktif. 

4. Pembinaan yang dilakukan BPPKB Kabupaten Lampung Tengah 

kepada kader PIK R/M yang ada hendaknya tidak hanya dilakukan 

dengan kegiatan-kegiatan yang general  seperti seminar dan 

sosialiasasi saja tapi lebih kepada pembinaan bergilir dan terjawal 

secara intens kepada PIK R/M yang ada, serta mengupayakan jumlah 

anggaran keuangan yang relevan ke pihak yang berwenang.   
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