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ABSTRACT 

 

THE WORK PERFORMANCE OF APPARATUS OF POPULATION 

CONTROL DIVISION AT THE DEPARTMENT OF POPULATION 

CONTROL AND FAMILY PLANNING OF BANDAR LAMPUNG 

IN DEALING WITH POPULATION CONTROL 

 

By 

 

ROBBY RUYUDHA 

 

Population control can be interpreted as an activity to limit population growth, 

which is generally by reducing the number of births in order to achieve goals 

related to population growth. This population growth control is done due to the 

occurrence of a very high population growth in a country. Therefore, the 

government needs to control the population growth. In Indonesia, the population 

control has been conducted through the Family Planning program aimed at 

achieving a certain birth rate with a balanced quantity and quality of human 

resources through the supported programs for population control.  

 

The purpose of this research is to determine the performance of the apparatus of 

Population Control Division in the Department of Population Control and Family 

Planning of Bandar Lampung. The method used in this research was descriptive 

qualitative research with performance indicator theory according to Dwiyanto. 

The overall data in this study was obtained through in-depth interviews and 

documentation.  

 

Based on the results of the research, it indicated that the Department of Population 

Control and Family Planning as a state institution at the district or municipal level 

is responsible in controlling the balance number of residents; thus, the government 

can control the quality of the citizens, so that it can decrease the population 

explosion which resulted in the declining quality of community resources. The 

work performance of apparatus at the Department of Population Control and 

Family Planning of Bandar Lampung in dealing with population control in Bandar 

Lampung has not been as expected from the aspect of effectiveness and 

efficiency, the work performance done by the apparatus was less effective and 

efficient because the job description was lack of targets and work schedules.  

 

Keywords: work performance of apparatus, population control. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAK 

 

KINERJA APARATUR BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DINAS 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA 

BANDAR LAMPUNG DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK 

 

Oleh 

 

ROBBY RUYUDHA 

 

Pengendalian penduduk dapat diartikan sebagai kegiatan membatasi pertumbuhan 

penduduk, yaitu pada umumnya dengan cara mengurangi jumlah angka kelahiran 

demi tercapainya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. 

Pengendalian pertumbuhan penduduk ini dilakukan karena terjadinya suatu 

pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di suatu negara. Maka dari itu, 

pemerintah melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk. Di Indonesia, 

pengendalian penduduk dilakukan melalui program utama Keluarga Berencana 

yang ditujukan untuk mencapai tingkat kelahiran tertentu dengan kuantitas dan 

kualitas sumber daya manusia yang seimbang melalui program-program 

penunjang tentang kependudukan.  

 

Tujuan penulisan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kinerja aparatur bidang 

pengendalian penduduk di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori indikator 

kinerja menurut Dwiyanto. Keseluruhan data dalam penelitian ini diperoleh 

melalui wawancara mendalam dan dokumentasi.  

 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana sebagai instansi negara di tingkat Kabupaten atau Kota 

bertanggungjawab dalam mengendalikan jumlah penduduk agar seimbang, 

sehingga Negara dapat mengontrol tingkat kualitas rakyat agar tidak terjadi 

ledakan penduduk yang mana mengakibatkan turunnya kualitas sumber daya 

masyarakat. Kinerja aparatur bidang pengendalian penduduk di Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung tentang 

pengendalian penduduk di Kota Bandar Lampung belum ideal dilihat dari aspek 

efektivitas dan efisiensi, kerja yang dilakukan oleh aparatur kurang efektif dan 

efisien dikarenakan job description dari aparatur yang tidak mempunyai target dan 

agenda kerja.  

 

Kata Kunci: kinerja aparatur, pengendalian penduduk. 
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dengannya.” 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pertumbuhan penduduk saat ini semakin meningkat dan menjadi isu yang 

sangat populer juga mencemaskan bagi negara-negara di dunia. Di Indonesia 

hal ini menjadi masalah besar dibandingkan negara lain, pertumbuhan 

penduduk akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik ekonomi 

maupun sosial, terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas penduduk 

dalam sumber daya manusia yang berdampak pada besarnya jumlah 

penduduk yang tidak terkontrol. Semuanya terkait penyediaan anggaran dan 

fasilitas kesehatan, pendidikan serta ketersediaan pangan. 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi 

pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Menurut data Survei Penduduk 

Badan Pusat Statistik tahun 2010, Indonesia berada pada posisi ke empat 

jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah penduduknya sebanyak 

237,6 juta jiwa (Dikutip dilaman https://bps.go.id/linkTabelStatis/view/ 

id/1267 pada tanggal 26 Januari 2017 Pukul 16.20 wib). Jumlah penduduk 

yang semakin besar ini tentu membawa tantangan dalam meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja, menghilangkan 

https://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1267
https://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1267
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kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, meningkatkan 

infrastruktur, dan pelayanan publik. 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem 

Informasi. Keluarga yang dimaksud dengan kependudukan adalah hal ihwal 

yang  berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas,  

penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik,  

ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. 

sedangkan perkembangan kependudukan didefinisikan sebagai adalah kondisi 

yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat 

berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. 

Terkait dengan pengendalian penduduk kuantitas penduduk adalah jumlah 

penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati, dan 

mobilitas penduduk. 

 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung sebagai pusat 

kegiatan di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki berbagai 

fasilitas publik. Berbagai bentuk pelayanan bagi wilayah di Kabupaten atau 

Kota lain di Provinsi Lampung pun banyak berpusat di kota ini, baik di 

bidang perniagaan, jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan 

sebagainya. Seiring dengan tumbuhnya Kota Bandar Lampung sebagai pusat 

perekonomian dan pemerintahan, penduduk di Kota Bandar Lampung juga 

terus meningkat setiap tahunnya. Data tahun 2010-2015 menunjukan bahwa 
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jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan. 

Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk di Kota Bandar Lampung 

No Tahun Total (Jiwa) 

1. 2010 881.801 

2. 2011 891.374 

3. 2012 902.885 

4. 2013 942.002 

5. 2014 960.695 

6. 2015 979.287 

Sumber: https://lampung.bps.go.id/ 

 

Dari tabel 1.1 menunjukan bahwa jumlah penduduk Kota Bandar Lampung 

terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 tercatat jumlah penduduk 

Kota Bandar Lampung sebanyak 881.801 jiwa. Tahun 2011 jumlah tersebut 

meningkat sebesar 1,1% menjadi 891.374 jiwa. Peningkatan terjadi kembali 

ditahun 2012 sebesar 1,3% menjadi 902.885 jiwa. Berbeda dengan tahun-

tahun sebelumnya, peningkatan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung 

ditahun 2013 justru meningkat signifikan sebesar 4,3% menjadi 942.002 jiwa. 

Puncaknya terjadi pada tahun 2015 yaitu jumlah penduduk di Bandar 

Lampung menjadi 979.287 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per 

tahun sebesar 1,94%. Sehingga akumulasi laju pertumbuhan penduduk di kota 

Bandar Lampung antara tahun 2010-2015 menjadi 10,61%. Tertinggi diantara 

kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Lampung (Dikutip dilaman 

lampung.bps.go.id, pada tanggal 8 Februari 2017, pukul 14.00 wib).  

 

Kota Bandar Lampung sebagai pusat Pemerintahan dan Perkonomian di 

Provinsi Lampung juga memiliki permasalahan kepadatan penduduk yang 

tidak merata. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu wilayah 
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dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per km kuadrat. 

Berdasarkan sensus penduduk, persebaran penduduk Indonesia antar provinsi 

yang satu dengan provinsi yang lain tidak merata. Hal ini menjadi masalah 

apabila pusat pemerintahan, informasi, trasportasi, ekonomi, dan berbagai 

fasilitas hanya berada di satu wilayah. Penduduk akan berusaha untuk 

melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan 

pemerataan pembangunan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk tersebut, 

Kota Bandar Lampung memiliki kepadatan penduduk 3.308 jiwa per km² 

(Dikutip dilaman lampung.bps.go.id, pada tanggal 8 Februari 2017, pukul 

16.00 wib). Hal ini dapat terlihat dalam persebaran penduduk dan kepadatan 

penduduk dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah  dan Kepadatan Penduduk 

Per Kecamatan Di Kota Bandar Lampung Tahun 2015 

 

Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 

Luas 

Wilayah 
Kepadatan Penduduk 

Subdistrict Population Area (km
2
) Population Density 

Teluk Betung Barat 29.799 11,02 2.704 

Teluk Betung Timur  41.645 14,83 2.808 

Teluk Betung Selatan 39.353 3,79 10.383 

Bumi Waras 56.742 3,75 15.131 

Panjang 74.506 15,75 4.731 

Tanjung Karang Timur 37.108 2,03 18.280 

Kedamaian 52.592 8,21 6.406 

Teluk Betung Utara 50.593 4,33 11.684 

Tanjung Karang Pusat 51.126 4,05 12.624 

Enggal 28.084 3,49 8.047 

Tanjung Karang Barat 54.710 14,99 3.650 

Kemiling 65.637 24,24 2.708 

Langkapura 33.944 6,12 5.546 

Kedaton 49.055 4,79 10.241 

Rajabasa 48.027 13,53 3.550 

Tanjung Senang 45.775 10,63 4.306 

Labuhan Ratu 44.843 7,97 5.626 

Sukarame 56.921 14,75 3.859 

Sukabumi 57.334 23,6 2.429 

Way Halim 61.493 5,35 11.494 

TOTAL 979.287 197,22 4.965 

Sumber: https://bandarlampungkota.bps.go.id 

http://www.bkkbn.go.id/Home.aspx
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Dalam data tabel tersebut terurai kepadatan penduduk tersebar lebih banyak d 

daerah pusat kota seperti Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang 

Timur, Bumi Waras dan Teluk Betung Utara yang mengakibatkan persebaran 

penduduk tidak merata, tingkat pendidikan dan pencarian lapangan kerja dari 

desa ke kota mempunyai andil besar dalam mempengaruhi peningkatan 

jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Bandar Lampung. 

Laju pertumbuhan penduduk menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional atau BKKBN (2012:3) dipengaruhi oleh 3 komponen yaitu migrasi 

atau mobilitas penduduk, fertilitas (kelahiran), dan mortalitas (kematian). 

Migrasi atau mobilitas penduduk menjadi salah satu faktor meningkatnya 

jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung. Tumbuhnya Kota Bandar 

Lampung sebagai pusat perekonomian dan administrasi pemerintahan, 

menyebabkan banyak penduduk dari kota atau kabupaten lain datang ke kota 

tersebut. 

 

Permasalahan kependudukan terkait dengan jumlah penduduk yang besar 

menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan.Indonesia memiliki 

berbagai potensi terjadinya konfik. Benturan antara berbagai kepentingan 

dengan berbagai organisasi masa lainnya membuat masalah besarnya 

populasi menjadi hambatan. Selain itu yang terpenting terkait dengan 

permasalahan penyediaan sumber daya alam dan berbagai kebutuhan penting 

lainnya. Adanya tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan 

menjadi masalah yang sangat rumit. 

 

http://www.bkkbn.go.id/Home.aspx
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Kepentingan untuk membangun tempat tinggal dan ruang gerak sangatlah 

penting namun di sisi lain terdapat kepentingan yang terkait dengan 

permasalahan lingkungan seperti halnya sebagai daerah aliran sungai, daerah 

resapan air, pertanian, penyediaan sumber daya alam, dan lain-lain. Kedua hal 

tersebut tidak dapat dipisahkan dan keduanya perlu mendapatkan perhatian 

yang sama demi keseimbangan alam. 

 

Tingginya angka kelahiran di Indonesia merupakan salah satu masalah besar 

dan memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya. Selain itu 

pandangan masyarakat yang tidak logis yang dipengaruhi oleh lingkungan 

dan budaya, serta pendidikan yang minim menyebabkan pertumbuhan 

penduduk semakin meningkat kawin usia muda dikalangan masyarakat 

merupakan faktor dominan dalam masyarakat sebagai penyumbang terbesar 

angka kelahiran yang tidak teratur, selain itu pandangan masyarakat bahwa 

banyak anak banyak rezeki mengakibatkan angka kelahiran bayi dalam 

keluarga terus meningkat dan tak terkendali.  

 

Masalah yang muncul terkait dengan jumlah penduduk yang besar adalah 

dalam penyedian lapangan pekerjaan. Kebutuhan akan bahan pokok menuntut 

orang untuk berkerja dan mencari nafkah. Namun, penyedia lapangan kerja 

sangatlah minim. Yang menjadi masalah adalah penduduk lebih senang untuk 

menggantungkan diri terhadap pekerjaan dan cenderung mencari pekerjaan 

daripada membuka lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan masalah baru 

yaitu pengangguran. Apabila jumlah pengangguran ini tinggi, maka rasio 

ketergantungan tinggi sehingga negara memiliki tanggungan yang besar 
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untuk penduduknya yang dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan 

tingkat kemiskinan menjadi tinggi. 

 

Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung, Kota 

Bandar Lampung memiliki tingkat kelahiran bayi yang cukup tinggi. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 1.3. Jumlah Bayi Lahir di Provinsi Lampung 

Kabupaten/Kota                                          Bayi Lahir  
BBLR/LBW Gizi 

Buruk Jumlah                  Dirujuk  

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Lampung Barat 5.549 102 102 7 

2. Tanggamus 12.784 346 346 7 

3. Lampung Selatan 20.844 355 355 4 

4. Lampung Timur 18.059 482 482 21 

5. Lampung Tengah 20.844 448 448 20 

6. Lampung Utara 10.978 58 58 27 

7. Way Kanan 8.091 83 83 3 

8. Tulang Bawang 7.638 743 743 3 

9. Pesawaran 7.435 151 151 8 

10. Pringsewu 8.088 159 159 9 

12 Mesuji 3.856 43 43 4 

13 Tulang Bawang Barat 4.968 371 371 13 

14 Pesisir Barat 2.583 29 29 4 

15. Bandar Lampung 20.268 260 260 4 

16. Metro 3.182 237 237 2 

Lampung 155.167 3867 3.867 136 

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 

 

Dalam data tersebut terlihat jumlah bayi lahir di Bandar Lampung tertinggi ke 

3 di Provinsi Lampung setelah Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung 

Tengah. Tentu saja ini hal yang serius untuk tingkat kota, kesadaran untuk 

memakai alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur sangat rendah sehingga 

mengakibatkan laju pertumbuhan jumlah bayi di Bandar Lampung selalu 

bertambah. 
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Menurut paparan diatas, pengendalian penduduk dirasa sangat penting untuk 

kemajuan kegiatan di Kota Bandar Lampung. Adapun permasalahan yang 

penulis temukan adalah sebagai berikut. Pertama Tingginya Angka Kelahiran 

di Bandar Lampung, kedua Migrasi dari desa ke Kota Bandar Lampung dari 

tahun ke tahun semakin meningkat, ketiga Persebaran penduduk yang tidak 

merata di tiap daerah di Kota Bandar Lampung.  

 

Tingginya pertumbuhan serta persebaran penduduk yang tidak merata di 

Bandar Lampung diduga karena kinerja aparatur Bidang Pengendalian 

Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Bandar Lampung belum maksimal. Memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat memerlukan sumber daya aparatur pelayanan yang memadai dan 

memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Kinerja Aparatur Bidang 

Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Bandar Lampung dalam Pengendalian Penduduk”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan permasalahan pokok yang telah dituliskan diatas, maka 

pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja 

Aparatur Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung dalam Pengendalian Penduduk?   
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C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Aparatur Bidang 

Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Bandar Lampung dalam Pengendalian Penduduk. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, 

informasi, dan menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan serta 

menambah perbendaharaan khasanah ilmu pengetahuan khususnya 

tentang kajian Kinerja Aparatur Bidang Pengendalian Penduduk Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung 

dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk. 

 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

bagi Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung dalam memaksimalkan tugas 

untuk pengendalian pertumbuhan penduduk. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Tentang Kinerja 

 

1. Pengertian Kinerja  

Konsep kinerja menurut Armstrong dan Baron (1998:15) pada dasarnya 

merupakan perubahan atau pergeseran paradigma dari konsep 

produktivitas untuk menyatakan kemampuan seseorang atau organisasi 

dalam mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Kinerja merupakan hasil 

pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis 

organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada 

ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan 

dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa 

yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.  

 

Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai 

hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja 

adalah tentang melakukan pekerjaan  dan hasil yang dicapai dari 

pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan 

bagaimana cara mengerjakannya. Menurut Malayu S.P. Hasibuan 

(2001:34) mengemukakan bahwa:  
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“Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu”. Kinerja individu menggambarkan 

sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas-tugasnya 

sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok 

atau institusinya. 

 

Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai 

dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Dapat 

disimpulkan bahwa pengertian kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, 

sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi, tidak melanggar hukum, dan sesuai 

dengan moral dan etika. Kinerja merupakan suatu gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi serta organisasi. Pada 

dasarnya pengertian kinerja berkaitan dengan tanggung jawab individu 

atau organisasi dalam menjalankan  apa yang menjadi wewenang dan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 

Menurut Widodo dalam Pasolong (2008:175), mengatakan bahwa kinerja 

adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan 

tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Menurut 

Mahsun, (2006:25) mendefinisikan kinerja (performance) sebagai suatu 

gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan, program atau 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi 

yang tertuang dalam strategic planing suatu organisasi. 
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Lain hal dengan pendapat Dwiyanto dalam Nasucha (2004:107), kinerja 

organisasi didefinisikan juga sebagai efektifitas organisasi secara 

menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap 

kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha yang sistematik dan 

meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk 

mencapai kebutuhannya secara efektif.  

 

Definisi indikator kinerja menurut Dwiyanto dalam Nasucha (2004:119), 

menyebutkan empat indikator untuk menilai kinerja organisasi sektor 

publik sehingga dapat dideskripsikan bahwa suatu organisasi sektor 

publik dapat disebut atau dinilai memiliki kinerja tinggi atau kinerja 

rendah, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: 

a. Productivity (produktivitas) adalah ukuran seberapa besar pelayanan 

publik itu menghasilkan sesuai yang diharapkan. Produktivitas 

merujuk pada hasil kerja dari pelayanan yang diberikan organisasi 

publik.   

b. Responsiveness (responsivitas) adalah ukuran kemampuan organisasi 

mengenali kebutuhan masyarakat, dengan kata lain responsivitas 

merupakan daya tanggap organisasi publik terhadap kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat yang dilayaninya.   

c. Responsibility (responsibilitas) adalah ukuran apakah pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. 

Responsibilitas organisasi merujuk pada persesuaian pelaksanaan 

kerja organisasi dengan prosedur dan taat kerja yang berlaku.     
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d. Accountability (akuntabilitas) adalah ukuran seberapa kebijakan dan 

kegiatan sektor publik dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat 

atau konsisten dengan kehendak rakyat dan sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan.  

 

Pada era reformasi istilah kinerja bagaikan barang komoditi yang laris 

dijual, baik dijual oleh mereka dari kalangan praktisi, pemerhati, maupun 

akademisi. Kendati sesungguhnya belum diketahui dan dipahami secara 

benar apa yang dimaksud dengan kinerja, bagaimana ukuran kinerja, dan 

bagaimana upaya untuk meningkatnya kinerja. Jika diterjemahkan, 

kinerja berasal dari kata “Performance”, yang artinya daya guna, prestasi 

atau hasil. 

 

Menurut Widodo (2005:78) kinerja merupakan suatu kegiatan dan 

menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil 

seperti yang diharapkan. Sementara itu, kinerja sebagai kata benda 

mengandung arti “Thing Done” (suatu hasil yang telah dikerjakan). 

Sedangkan dalam Sudarto (1999:3) mengungkapkan, bahwa kinerja 

merupakan sebagai hasil atau unjuk kerja dari suatu organisasi yang 

dilakukan oleh individu yang dapat ditunjukkan secara konkret dan dapat 

diukur. 

 

Kinerja individu perorangan (individual performance) dan organisasi 

(organizational performance) memiliki keterkaitan yang sangat erat. 

Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya 

yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan oleh 
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kelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi tersebut. Sementara itu, individu atau 

sekelompok orang sebagai pelaksana dalam menjalankan tugas, 

wewenang dan tanggung jawab dengan baik, sangat tergantung kepada 

struktur (manajemen dan teknologi) dan sumber daya lain, seperti 

keuangan dan peralatan yang dimiliki oleh organisasi. Dengan demikian, 

kinerja lembaga (organisasi) salah satunya ditentukan oleh kinerja 

sekelompok orang sebagai pelaku organisasi. 

 

Salah satu kinerja aparat dapat diartikan sebagai suatu bentuk ukuran 

efisiensi dan efektivitas tidaknya suatu organisasi dijalankan. Sedangkan 

menurut Handoko (1986:7) mengungkapkan untuk mengukur kinerja 

(performance) seseorang ada dua konsepsi utama yaitu efisiensi dan 

efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan dengan benar. Efisiensi ini merupakan konsep matematis atau 

merupakan perhitungan rasional keluaran yang lebih tinggi (hasil, 

produktivitas, performance) dibanding masukan-masukan (tenaga kerja, 

bahan, uang, mesin, dan waktu). Sehingga dapat memaksimumkan 

keluaran dengan masukan terbatas. Sedangkan efektivitas adalah 

kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang karyawan yang 

efektif adalah seorang yang dapat memilih pekerjaan yang dapat 

dilakukan atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan. 
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Dari beberapa definisi yang diangkat dari pendapat dan pandangan yang 

dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa pengertian kinerja dalam penelitian ini 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh masing-masing pegawai atau 

aparatur yang dalam pelaksanaan tugas pekerjaan berdasarkan ukuran 

dan waktu yang telah ditentukan guna mewujudkan tujuan organisasi. 

Perlu adanya indikator kinerja yang digunakan untuk meyakinkan bahwa 

kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka 

mewujudkan tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang 

bersangkutan. Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting, 

yaitu: tujuan, ukuran dan penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit 

organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan ini 

akan memberi arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku 

kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap personel. Walaupun 

demikian, penentuan tujuan saja tidaklah cukup, sebab itu dibutuhkan 

ukuran, apakah seseorang telah mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk 

kuantitatif dan kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan 

memegang peranan penting. 

 

Instrumen pengukuran kinerja merupakan alat yang dipakai untuk 

mengukur kinerja individu seorang pegawai Substansi instrumen 

pengukuran kinerja ini terdiri atas aspek-aspek yang berpengaruh 

terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan yang dapat diukur meliputi : 

a. Prestasi kerja (achievement): yaitu hasil kerja pegawai dalam 

menjalankan tugas  baik secara kualitas maupun kuantitas kerja.   
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b. Keahlian (skill): yaitu kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai 

dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. 

Keahlian ini bisa dalam bentuk kerja sama, komunikasi, inisiatif, dan 

lain-lain.   

c. Perilaku (attitude): yaitu sikap dan tingkah laku pegawai yang 

melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. Pengertian perilaku di sini juga mencangkup kejujuran, 

tanggung jawab, dan disiplin.   

d. Kepemimpinan (Leadership): ini menyangkut tentang kemampuan 

manajerial dan seni dalam member pengaruh kepada orang lain 

untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat termasuk 

pengambilan keputusan dan penentuan prioritas. 

 

2. Faktor-Faktor Kinerja 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor-faktor yang 

meliputi penentu pencapaian prestasi kerja atau kinerja individu dalam 

organisasi menurut Murti dalam Prabu Mangkunegara (2005:16-17) 

adalah faktor internal dan faktor eksternal yang dijelaskan sebagai 

berikut berikut:  

a. Faktor Individu  

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang 

memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan 

fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara 

fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi 

diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama 
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individu manusia untuk mampu mengelola dan mendayagunakan 

potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau 

aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi. 

 

b. Faktor Lingkungan Organisasi  

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu 

dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang 

dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang 

memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja 

efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, 

peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relatif memadai.  

 

3. Penilaian Kinerja  

Penilaian prestasi kerja merupakan usaha yang dilakukan pimpinan untuk 

menilai hasil kerja bawahannya. Penilaian kinerja adalah suatu sistem 

yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang 

pegawai telah melaksanakan pekerjaannya dalam suatu organisasi 

melalui instrumen penilaian kinerja. Pada hakikatnya, penilaian kinerja 

merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja individu dengan 

membandingkan dengan standart baku penampilan. 

 

Menurut Nelly (2003), definisi penilaian kinerja adalah : 

“Pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai proses mengukur 

efisiensi dan efektivitas tindakan. Tolak ukur kinerja dapat 

didefinisikan sebagai metrik yang digunakan untuk mengukur 

efisiensi dan atau efektivitas tindakan”.Sebuah sistem pengukuran 

kinerja dapat didefinisikan sebagai seperangkat metrik yang 

digunakan untuk mengukur baik efisiensi dan efektivitas tindakan.” 
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B. Definisi Aparatur 

 

Menurut Soerwono Handayaningrat (1995), definisi aparatur adalah segala 

aspekadministrasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara atau 

pemerintahan, sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Adapun 

beberapa aspek administrasiyang cukup penting adalah administrasi 

organisasi dan kepegawaian. 

 

Pada era reformasi mengarahkan  birokrasi pemerintah untuk lebih 

mengutamakan kualitas pelayanan publik  kepada masyarakat yang dilakukan 

oleh aparatur pemerintah dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan pelayanan. Aparatur  pemerintah salah satunya mempunyai 

fungsi sebagai pelayan masyarakat harus mampu meningkatkan kinerja 

terhadap tugas dan tanggungjawabnya dengan berlandaskan pada faktor-

faktor penunjang terhadap peningkatan kinerja tersebut. 

 

Ukuran Kinerja Aparatur Pemerintah menurut Bastian (2002) kinerja aparatur 

pemerintah diukur atau dikategorikan sebagai berikut : 

1. Masukan (Input)  

Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 

kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan 

output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, kebijakan atau 

peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk melaksanakan 

kegiatan dengan meninjau distribusi sumber daya suatu lembaga dapat 

menganalisis apakah alkasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai 

dengan rencana strategi yang telah ditetapkan, masukan terdiri dari yaitu:  
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a. Penggunaan Dana  

b. Sumber daya Manusia  

c. Material  

 

2. Keluaran (Output)  

Segala sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai 

hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan 

masukan yang digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari 

suatu kegiatan. Dengan menbandingkan keluaran, instansi dapat 

menganalisis apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana.Indikator 

keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan 

apabila tolak ukur dikaitan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi 

dengan baikdan terukur. Oleh karena itu, keluaran harussesuai dengan 

lingkup dan sifat kegiatan instansi. 

 

3. Hasil (Outcomes)  

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada 

jangka menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk 

atau jasa dapat memenuhi keutuhan dan harapan masyarakat. Walaupun 

produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara hasil 

kegiatan tersebut telah tercapai. Hasil menggambarkan tingkat 

pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut 

kepentingan banyak pihak. Dengan indikator hasil, organisasi akan dapat 

mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output 
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memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan 

keguanaan yang besar bagi masyarakat banyak.  

 

Hasil terdiri dari:  

a. Pelaksanaan program dan kegiatan  

b. Laporan akuntabilitas kinerja  

c. Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan  

d. Produktivitas para karyawan atau pegawai.  

 

4. Manfaat (Benefit)  

Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan 

langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya jasa atau fasilitas 

yang dapat diakses oleh publik. Pengertian lain menyebutkan bahwa 

manfaat adalah indikator kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang 

dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah 

Daerah dari hasil (outcome). Selain itu manfaat atau benefit bisa 

dijadikan tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat 

dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat, stakeholders, 

Pemerintah Daerah, institusi dari hasil kerja. 

 

5. Dampak (Impact) 

Dampak (Impact) adalah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh 

manfaat dari suatu kegiatan. Indikator dampak merupakan akumulasi dari 

beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapa 

waktu kemudian. Lebih lanjut dampak adalah tolok ukur kinerja 
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berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari 

manfaat. 

 

C. Konsep Pengendalian Pertumbuhan Penduduk  

 

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian 

dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat 

dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan 

yang ingin dicapai. Berdasarkan Buku Saku Kependudukan BKKBN Provinsi 

Lampung, penduduk adalah orang dalam matranya sebagai seorang diri 

pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan 

kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batasan wilayah 

negara pada waktu tertentu. 

 

Sedangkan pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis 

antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan 

mengurangi jumlah penduduk yang secara terus menerus akan dipengaruhi 

oleh jumlah bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi secara 

bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada 

semua golongan umur. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan 

penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada 

waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya atau perbandingan populasi 

yang dapat dihitung sebagai perubahan jumlah individu dalam suatu populasi. 

 

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat 

dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi 
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menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran pertumbuhan penduduk 

merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi 

umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Disamping berpengaruh 

terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap 

kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Ada beberapa hal yang 

dapat memepengaruhi laju pertumbuhan penduduk yang ada di sekitar kita, 

diantaranya: 

a. Tingkat kelahiran yang cukup tinggi 

Dalam hal ini salah satu faktor yang dapat mengakibatkan angka 

kelahiran yang sangat tinggi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat 

dalam mengatur jarak kelahiran anak, padahal dalam hal ini pemerintah 

sudah menyarankan kepada masyarakat agar mengatur jaraknya yaitu 

dengan memanfaatkan alat kontrasepsi yang telah disediakan oleh 

pemerintah. 

b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program yang dikeluarkan 

oleh pemerintah khususnnya yang berkaitan dengan laju pertumbuhan 

penduduk. 

 

Jadi, pengendalian pertumbuhan penduduk dapat diartikan sebagai kegiatan 

membatasi pertumbuhan penduduk, yaitu pada umumnya dengan cara 

mengurangi jumlah angka kelahiran demi tercapainya tujuan-tujuan yang 

berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Pengendalian pertumbuhan 

penduduk ini dilakukan karena terjadinya suatu pertumbuhan penduduk yang 

sangat tinggi di suatu Negara. Maka dari itu, pemerintah melakukan 
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pengendalian pertumbuhan penduduk. Banyak hal yang menyebabkan 

terjadinya ledakan penduduk, yaitu karena tingginya angka kelahiran di 

sebuah negara serta kurang berhasilnya program-progam yang telah 

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Bandar 

Lampung yang telah di usung oleh pemerintah. 

 

D. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

 

Sesuai ketentuan pasal 12 ayat (2) bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan 

keluarga Berencana adalah bukan urusan yang bersifat fungsi penunjang akan 

tetapi bersifat urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 

dengan demikian tidak memungkinkan menggunakan Nomenklatur (Badan). 

Jika tidak menggunakan nomenklatur badan maka untuk penyelenggaraan 

urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana jelas berbentuk 

Dinas, lebih tepat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai peran 

penting dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Bandar 

Lampung.Banyak upaya dilakukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan 

penduduk yang mana rasio laju pertumbuhan penduduk di Kota Bandar 

Lampung yang terbesar diantara Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi 

Lampung. Sebagai salah satu upayanya adalah turun langsung ke masyarakat. 

1. Tugas dan Fungsi  

Menurut Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional No.163 Tahun 2016 Tentang Pedoman 
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Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pada pasal 8 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi 

mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk, 

Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah 

Provinsi. 

 

Pasal 9 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi 

memiliki fungsi:  

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, KB, 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga 

b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi 

daerah dan kebijakan kepala daerah 

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah 

bidang pengendalian penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga 

d. Penetapan rencana kerja dinas pengendalian penduduk dan KB 

menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan 

e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengendalian penduduk, 

KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga 

f. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan KB 

g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian penduduk, KB, 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga Daerah Kabupaten atau Kota 
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h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Bagian Kedua Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Daerah Kabupaten atau Kota Pasal 10 Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Daerah Kabupaten atau Kota mempunyai tugas 

membantu Bupati dan Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, KB, 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga Daerah Kabupaten atau Kota. 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Peraturan Kepala 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 163 Tahun 

2016 Pasal 12, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Daerah Kabupaten atau Kota memiliki fungsi:  

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas 

penduduk dan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga 

b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang 

pengendalian kuantitas penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga 

c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian 

kuantitas penduduk 

d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk 

e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi 

pengendalian kuantitas penduduk dan KB 
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f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB atau petugas 

lapangan KB dan kader KB 

g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan 

obat kontrasepsi 

h. Pelaksanaan pelayanan KB 

i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi 

kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan 

Ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 

j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan. 

 

Selain itu menurut Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional No.163 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota, Fungsi Bidang 

Pengendalian Penduduk diatur dalam pasal 70 yang berbunyi: 

a. Perumusan kebijakan daerah dibidang  pengendalian 

penduduk dansistem informasi keluarga 

b. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan 

sistem informasi keluarga 

c. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem 

informasi keluarga 

d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah 

daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk 

e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) 

pengendalian penduduk di Kabupaten dan kota 
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f. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk 

g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang 

pengendalian penduduk 

h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya 

 

E. Kerangka Pikir 

 

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dalam rangka tercapainya 

penduduk tumbuh seimbang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan 

sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan serta 

untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas penduduk. Situasi dan 

kondisi kependudukan, jelas merupakan fenomena yang memerlukan 

perhatian dan penanganan secara seksama,lebih sungguh-sungguh dan 

berkelanjutan. Salah satu upaya yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah 

adalah dengan mengendalikan jumlah penduduk  

dan meningkatkan kualitasnya.  

 

Setiap organisasi membutuhkan sebuah tingkat pencapaian kinerja yang 

paling tinggi agar dapat semakin mendekat kepada arah tujuan. 

Kepemimpinan yang efektif dapat menjadi penentu pencapaian tujuan. 

Menurut Terry (2012:152), kepemimpinan merupakan kemampuan 

mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja sama dengan kepercayaan 

serta tekun untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin 

tersebut. 
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Penelitian kinerja aparatur dalam pelaksanaan Pengendalian Pertumbuhan 

Penduduk oleh Dinas Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Keluarga 

Berencana berlandaskan teori tersebut bagaimana kinerja aparatur dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan kepada masyarakat. 

Jenis kinerja yang sesuai dalam penelitian ini adalah menurut Dwiyanto 

dalam Nasucha (2004: 119) kinerja aparatur dapat dikatakan baik apabila 

secara umum memenuhi empat indikator untuk menilai kinerja organisasi 

sektor publik sehingga dapat dideskripsikan bahwa suatu organisasi sektor 

publik oleh kinerja aparatur dapat disebut atau dinilai memiliki kinerja tinggi 

atau kinerja rendah, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:   

(1) Productivity (produktivitas)  

(2) Responsiveness (responsivitas)  

(3) Responsibility (responsibilitas)  

(4) Accountability (akuntabilitas)  

 

Proses penilaian Kinerja Aparatur Bidang Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga  Berencana Kota Bandar Lampung dalam Pengendalian Penduduk 

melalui Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional No. 163 Tahun 2016 Pasal 12 Tentang Fungsi Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, diharapkan sesuai dengan 

peraturan dan serta ditaati guna mendapkan hasil dari pengendalian penduduk 

yang efektif tanpa adanya masalah yang timbul di masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional No.163 Tahun 2016 Pasal 70 tentang Fungsi Bidang 

Pengendalian Penduduk. 
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Untuk menganalisis kinerja aparatur dalam Pengendalian Pertumbuhan Dinas 

Pengendalian Pertumbuhan dan Keluarga Brencana tersebut dapat  terlihat   

pada  kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir 

 

Bidang Pengendalian Penduduk 

Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Bandar 

Lampung 

Indikator kinerja menurut Dwiyanto dalam 

Nasucha (2004:119) 

 

(1) Productivity (produktivitas) 

(2) Responsiveness (responsivitas) 

(3) Responsibility (responsibilitas) 

(4) Accountability (akuntabilitas) 

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional No.163 Tahun 

2016Pasal 70 tentang Fungsi Bidang Pengendalian 

Penduduk 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang sebenarnya 

terjadi dan apa adanya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Secara definisi, penelitian kualitatif merupakan suatu 

penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam 

konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi 

komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. 

Sedangkan esensi dari penelitian kualitatif sendiri ialah memahami yang 

diartikan sebagai memahami apa yang dirasakan orang lain, memahami pola 

pikir dan sudut pandang orang lain, memahami sebuah fenomena berdasarkan 

sudut pandang sekelompok orang atau komunitas tertentu dalam latar 

alamiah.   

 

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

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

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut 

Creswell dalam Herdiansyah (2010:8) menyebutkan bahwa “Qualitative 

research is an inquiry process of understanding based on distinct 
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methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. 

The researcher builds a complex, holistic picture, analizes words, report 

detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.” 

Maksudnya adalah bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses 

penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah 

manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh 

dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para 

sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya 

intervensi apapun dari peneliti.  

 

Penelitian kualitatif dipandang lebih sesuai untuk mengetahui bagaimana  

Kinerja Aparatur dalam penanggulangan pengendalian penduduk. Proses 

penelitian ini menuntut kecermatan, ketelitian, dan konsistensi tentang topik  

dan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan serta menjaga 

obyektifitas penelitian. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Masalah pada penelitian bertumpu pada sebuah focus. Fokus penelitian 

merupakan batas masalah yang ada di dalam penelitian kualitatif, dimana 

fokus ini berisikan tentang pokok masalah yang sifatnya umum. Adanya 

fokus di dalam penelitian dengan metode kualitatif sangatlah penting, 

dikarenakan dengan adanya fokus penelitian ini kita dapat membatasi apa saja 

yang akan diteliti dan dapat mengarahkan pelaksanaan penelitian. Tanpa 

adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak oleh banyaknya data 

yang diperoleh di lapangan. 
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Menurut Meleong (2005:62), fokus penelitian adalah pokok persoalan yang 

menjadi pusat perhatian dari sesuatu yang kosong atau tanpa masalah, baik 

masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui 

keputusan ilmiah.  Adapun yang meliputi sub fokus pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: Proses penilaian Kinerja Aparatur Bidang Pengendalian 

Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Bandar Lampung dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui 

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

No. 163 Tahun 2016 Pasal 70 tentang Fungsi Bidang Pengendalian Penduduk 

agar dapat terlaksana pada masyarakat. Karena dalam hal ini Kinerja Aparatur 

Dinas dapat dilihat dan dinilai sesuai dan berjalan atau tidaknya fungsi yang 

sudah ditetapkan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi dan waktu dalam penelitian ini dilakukan pada: 

Tabel 3.1 Narasumber dan Tanggal Wawancara 

No. Nama Jabatan 
Tanggal 

Wawancara 

(1) (2) (3) (4) 

1. Ir. Yurida, Msi Kepala Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Bandar Lampung 

12 Juni 2017 

2. Sutiana, SH Sekretaris Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Bandar Lampung 

31 Mei 2017 

3. Agustam, SH Kepala Bidang Pengendalian 

Penduduk Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Bandar Lampung 

2 Juni 2017 

4. Eka Puspitasari Pasangan Usia Subur (15-42 Tahun) 5 Juni 2017 
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Menurut Herdiansyah (2015:560), lokasi penelitian yang dipilih dengan 

pertimbangan biaya, tenaga dan waktu yang diambil akan membantu peneliti 

untuk memahami masalah utama. Lokasi penelitian merupakan tempat yang 

akan dijadikan proses pengambilan data. Penulis menetapkan lokasi 

penelitian di Kantor Dinas Pengendalian  Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Bandar Lampung. 

 

Pada tanggal 31 Mei 2017 peneliti melakukan penelitian di Dinas 

Pengendalian Penduduk Kota Bandar Lampung, selanjutnya pada tanggal 2-5 

Juni 2017 peneliti melakukan penelelitian ditempat yang sama dengan pelaku 

informan yang berbeda dan berlanjut pada tanggal 12 Juni 2017 peneliti 

melakukan penelitan terhadap pengguna program Keluarga Berencana dan 

Alat Kontrasepsi sebagai tambahan informan pada penelitian ini.  

 

D. Informan Penelitian 

 

Menurut Moleong (2005:115), penelitian kualitatif pada umumnya 

mengambil jumlah informan yang lebih kecil dibandingan bentuk penelitian 

yang lainnya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu atau 

perorangan. Untuk memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih 

dahulu menentukan informan yang akan dimintai informasi digunakan teknik 

purposive sampling yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

atau maksud tertentu. Dari informan yang mengalami langsung situasi atau 

kejadian-kejadian kemungkinan besar diperoleh informasi berhubungan 

dengan Kinerja Aparatur Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian 
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Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung dalam 

Pengendalian Penduduk. 

 

Informan pada penelitian ini adalah: 

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Bandar Lampung 

2. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Bandar Lampung 

3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk  

dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung 

4. Pengguna Program Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi 

 

Data di atas merupakan informan utama dalam penelitian ini dan mereka yang 

akan menjadi obyek sesuai dengan kajian peneliti berdasarkan kekuatan, 

pengaruh, posisi dan peran penting dalam Dinas Kependudukan dan Keluarga 

Berencana.   

 

Pada prosesnya pertama-tama peneliti datang kepada seseorang yang menurut 

peneliti pengetahuannya dapat dijadikan sebagai key informan. Key informan 

dalam penelitian ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Bandar Lampung, karena mempunyai posisi dan peran yang 

penting dalam mengetahui bagaimana pertumbuhan penduduk di Kota Bandar 

Lampung dari sehingga data-data yang diperoleh dapat relevan. Setelah 

berkomunikasi secara cukup oleh key informan (informan 1) menunjukan 

subjek lain yang dipandang mengetahui lebih banyak masalah yang terkait 

dengan penelitian ini yaitu ketua dari Kepala Bidang Pengendalian Penduduk 
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Dinas Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar 

Lampung sehingga peneliti menunjuknya sebagai informan baru (Informan 

2). Demikian selanjutnya sehingga data dan keterangan yang diperoleh 

semakin banyak, lengkap, dan mendalam. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Wawancara 

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan 

informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini penulis akan 

melakukan wawancara mendalam kepada informan yang mengetahui 

pengendalian kependudukan. Proses wawancara dilakukan secara 

terstruktur, yaitu peneliti memberikan batasan pertanyaan terhadap 

informan dengan sudah mempersiapkan pertanyaan secara tertulis, 

sehingga proses wawancara dan apa yang akan ditanyakan tidak 

menyimpang dari fokus dan tujuan dari penelitian.   

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

membuat dokumentasi berupa foto dan arsip-arsip yang berkaitan dengan 

penelitian. Data yang diperoleh tersebut digunakan untuk mendukung 

keterangan maupun fakta yang berhubungan dengan objek penelitian. 

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang 

terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan tidak resmi. Sumber 



36 

resmi merupakan dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh lembaga 

atau perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen 

yang dibuat atau dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga.  

 

Sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: Data 

yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Bandar Lampung dan dari Badan Pusat Statistik yaitu 

data Jumlah Bayi Lahir di Provinsi Lampung, data pertumbuhan 

penduduk serta Jumlah Penduduk, Luas Wilayah  dan Kepadatan 

Penduduk Per Kecamatan Di Kota Bandar Lampung Tahun 2015. 

 

F. Teknik Pengelolaan Data 

 

1. Editing menurut pendapat Wahyu (2010:09) adalah proses mengecek 

kebenaran data, menyesuaikan data untuk memudahkan proses seleksi 

data. Editing data akan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan 

penghapusan, memperbaiki, dan memastikan bahwa standar kualitas 

minimum dapat terpenuhi. 

 

Peneliti dalam hal ini melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang 

relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian sehingga 

mendapatkan bentuk bahasa yang baik dan sesuai dengan kaidah. 

Sehingga memudahkan pembaca dalam memahami makna skripsi. 

 

2. Interprestasi Data adalah memberikan interprestasi berbagai data yang 

diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interprestasi 
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dilakukan dengan menguraikan jawaban informan dalam bentuk 

deskriptif. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang 

melalui tahap editing sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah 

memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil 

wawancara dan studi dokumentasi. 

 

G. Jenis Data 

 

1. Data Primer  

Data Primer menurut Sugiyono (2005:58), adalah data yang bersumber 

langsung dari pemberi data kepada pengumpul data. Data primer dapat 

diperoleh dengan menggunakan pengamatan dengan cara memberikan 

pertanyaan kepada informan dengan bertatap muka antara pewawancara 

dengan informan. Sumber data primer diperoleh dari orang atau informan 

yang dianggap mempunyai informasi kunci (key informan), pelaku atau 

yang terlibat langsung dengan fenomena yang hendak diteliti. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Data ini biasanya diperoleh dari 

perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder 

dalam penelitian diperoleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai 

buku-buku atau literatur penunjang dari Dinas Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional serta dokumen-dokumen maupun arsip-

arsip yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana seperti  
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Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota No 44 tahun 

2016, data pasangan usia subur pengguna alat kontrasepsi, data pasangan 

usia subur mengerti program KB namun tidak turut serta (unmeet/need). 

 

H. Teknis Analisis Data 

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

atau terjun kelapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan. 

Analisis yang telah dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, 

sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil 

peneliti. Namun analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan 

bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data adalah proses 

penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan 

dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan 

suatu proses yang cukup panjang.  

 

Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan 

sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.teknik ini bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh serta 

hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur 

untuk kemudian memperjelas gambar hasil penelitian. 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis datanya 

disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan di 
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lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi 

lainnya, meliputi: 

1. Reduksi Data, yaitu diperoleh dari lapangan dituangkan kedalam bentuk 

laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal 

penting. Dicari tema dan polanya disusun secara sistematis. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap reduksi data adalah memilih dan merangkum data 

dari hasil wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan fokus 

penelitian ini. 

 

Peneliti mengumpulkan data mengenai apa saja program yang dilakukan 

oleh Bidang Pengendalian Penduduk dalam upaya mengendalikan 

pertumbuhan penduduk di Kota Bandar Lampung. Peneliti mewancarai 

informan yaitu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung dengan 

mengunakan pertanyaan yang berbeda namun mempunyai keselarasan 

untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. 

 

2. Display data, yaitu peneliti menampilkan sekumpulan informasi tersusun 

berdasarkan data yang didapat secara menyeluruh yang diperoleh dari 

lokasi hasil penelitian. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas 

dan terperinci serta menyeluruh akan memudahkan dalam memahami 

gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan 

maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam 

bentuk teks narasi-deskriptif. 
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Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah direduksi untuk 

menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan 

penting dilapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk 

mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan 

peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam 

bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun 

dalam bentuk yang padu. 

 

3. Mengambil Kesimpulan atau Verifikasi Data, dalam hal ini peneliti 

berusaha mencari arti, pola, tema, yang penjelasan alur sebab akibat dan 

sebagianya. Kesimpulan harus senantiasa di uji selama penelitian 

berlangsung, dalam hal ini dengan cara penambahan data baru. Kegiatan 

yang penulis lakukan pada tahap verifikasi data adalah membuat 

kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian. 

 

I. Teknik Keabsahan Data 

 

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data adalah cara menyelaraskan 

antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek 

penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang 

valid. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji 

kredibilitas melalui proses triangulasi. Triangulasi data merupakan teknik 

pemeriksaan ke absahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding dari data tersebut.  
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Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan 

cara mewawancarai informan yang juga mengetahui permasalahan pada 

penelitian ini. Informasi dari informan tersebut akan dikompilasikan dengan 

hasil wawancara yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi 

sumber bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang sama dan 

memiliki validitas yang tinggi. 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Sejarah Singkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Bandar Lampung 
 

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 pada Pasal 53 ayat (2) 

menyebutkan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang 

berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden 

yang  memiliki  tugas  melaksanakan  pengendalian  penduduk  dan 

menyelenggarakan  keluarga  berencana.  Pada  Pasal  54  ayat  (1)  

menyebutkan dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan 

keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan  

Koordinasi Keluarga  Berencana Daerah yang disingkat BKKBD ditingkat 

Provinsi dan Kabupaten atau Kota. 

 

Di Kota Bandar Lampung BKKBN mengalami perubahan nama serta 

beberapa tugas dan fungsi yang sedikit berbeda. Sebelum menjadi Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, instansi ini memiliki nama 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

(BKKBPP). Setelah disahkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 



43 

Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung No 44 Tahun 

2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung BKKBPP berubah nama 

menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mana 

instansi ini berfokus pada hal pengendalian penduduk dan pemberdayaan 

keluarga berencana di Kota Bandar Lampung. 

 

B. Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana 

Kota Bandar Lampung 

 

VISI 

Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas Tahun 

2021. 

 

MISI  

a. Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan 

b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 

c. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga Yang Berkualitas 

d. Mengembangkan Jejaring Kemitraan dalam Pengelolaan Kependudukan, 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 

 

C. Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

 

Program Pengendalian Penduduk yang diperkuat dengan Undang-Undang RI 

Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 18 Tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga secara jelas tujuan pengendalian penduduk, yaitu 
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Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan 

hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan 

serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.  

 

Sedangkan pada Pasal 20 disebutkan teknis pengendalian penduduk tersebut, 

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, 

Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui 

penyelenggaraan program keluarga berencana. 

 

D. Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana 

 

Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur pelaksana otonom 

daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana dan bertanggung jawab kepada walikota 

melalui sekretaris daerah. Adapun Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana dalam pasal 3 yaitu membantu walikota melaksanakan 

penyususunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian 

penduduk, keluarga berencana dan ketahanan keluarga. 
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Sesuai bunyi pasal 4 dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana. 

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai 

dengan lingkup tugasnya. 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

E. Strategi dan Kebijakan  

 

Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 

menghadapi masalah dan melaksanakan pembangunan yang berwawasan 

kependudukan, responsif gender dan peduli anak adalah: 

a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang merata dan 

berkualitas  

b. Penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai di 

setiap faskes KB.  

c. Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah perkotaan, 

dan pelayanan KB secara mobile di wilayah sulit.  

d. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB 

(PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan), serta penguatan 

lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan 

penyuluhan KB.  



46 

e. Peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, 

tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan 

melibatkan orang tua, teman sebaya, tokoh agama/tokoh masyarakat, 

sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan 

pemahaman nilai-nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yang tidak 

diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi.  

f. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan 

kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk 

mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan, 

memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan.  

g. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok 

Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan 

kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak - anak remaja mereka.  

h. Penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu. 

 

F. Gambaran Umum tentang Pelaksanaan Pengendalian Penduduk di 

Bandar Lampung 

 

Sesuai amanat Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik 

sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan 

berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk 

menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan 

dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi 

kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan 
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kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. 

 

Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk 

dan pembangunan, yaitu:  

1. Penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek 

pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir 

partisipasi penduduk dalam pembangunan. 

2. Ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka 

diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan 

meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. 

 

Hal ini menyangkut pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk 

tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Peningkatan kualitas hidup 

manusia yang disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan 

kemajuan keseluruhan kelompok masyarakat akan dapat menjamin 

keberhasilan pembangunan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada 

pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam 

pencapaian kualitas hidup. 

 

Pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Bandar Lampung, Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memegang peranan yang 

sangat menentukan dalam bekerjasama dengan masyarakat dalam hal 

pengendalian pertumbuhan penduduk. 
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G. Identitas Informan 

 

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 informan yaitu : 

1. Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Nama   : Ir. Yurida, M.Si 

Umur   : 55 Tahun 

Pendidikan  : S2 

Jabatan  : Kepala Dinas  

 

2. Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Nama   : Sutiana, SH 

Umur   : 57 Tahun 

Pendidikan  : S1 

Jabatan  : Sekretaris Dinas 

 

3. Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Nama   : Agustam, SH  

Umur   : 50 Tahun 

Pendidikan  : S1 

Jabatan  : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk  

 

4. Keluarga Pasangan Usia Subur (PUS) 

Nama   : Eka Puspitasari 

Umur   : 35 tahun 

Pendidikan  : S1 

Pekerjaan  : Wiraswasta 
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LAMPIRAN   : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 

NOMOR :  44 TAHUN 2016 

TANGGAL :  01 NOPEMBER 2016 

TENTANG :  TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS 

PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA  

BERENCANA KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

SUB BAG.PROGRAM 
&INFORMASI 
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 



 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil uraian hasil penelitian dan analisis pembahasan yang 

dilakukan, maka penulis menyimpulkan: 

1. Dilihat dari hasil penelitian, maka terlihat bahwa kinerja pegawai negeri 

sipil hasil rekrutmen adalah relatif baik. 

2. Namun, di lapangan, penulis juga melihat beberapa kondisi yang 

menurut penulis belum ideal, sehingga menjadi referensi untuk 

perbaikan ke depan adalah sebagai berikut: 

a. Dilihat dari job deskription, masih adanya pegawai yang tidak 

mempunyai agenda kerja. 

b. Dilihat dari kualitas, Mental kerja dan profesionalisme pegawai 

masih rendah khususnya pada kedisiplinan pegawai. 

c. Dan dilihat dari integritas, masih ada pegawai yang bekerja dengan 

motif ekonomi bukan sebagai tugas pelayanan masyarakat.  

d. Kemudian dilihat dari aspek efektivitas dan efisiensi, kerja yang 

dilakukan oleh pegawai tidak efektif dan tidak efisien.  
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B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis akan memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Mengenai masih adanya pegawai yang tidak mempunyai agenda kerja, 

sebaiknya pihak instansi membuat rumusan tentang agenda kerja kantor 

yang baku yang berguna untuk mempermudah pegawai dalam 

menjalankan pekerjaan. 

2. Untuk meningkatkan kualitas kerja, maka sebuah kantor sudah harus 

mempunyai rumusan konsep standar pencapaian tujuan untuk setiap 

program atau kerja yang dilakukan oleh pegawai, sehingga dapat diukur 

tingkat kelemahan dan keberhasilannya.  

3. Dilakukan training spiritual questions terhadap pegawai, agar para 

pegawai dapat memahami fungsi utama pegawai sebagai administator 

publik dan harus mampu untuk bekerja dengan sederhana tanpa bermotif 

ekonomis. 

4. Sedangkan untuk membina pegawai yang inisiatifnya rendah, tidak 

disiplin, tidak bersemangat dan tidak termotivasi untuk produktif, 

sehingga kinerjanya kurang efektif dan tidak efisien, maka pihak instansi 

harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pegawai seperti itu, dan 

sebaliknya dilakukan diklat prestasi atau motivasi prestasi lain yang 

berdampak terhadap peningkatan kinerja. 
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