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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan program keluarga berencana dalam penggunaan alat

kontrasepsi Pasca Persalinan di kota Bandar Lampung. Secara umum

pelaksanaan program KB Pasca Persalinan telah berjalan dengan baik di kota

Bandar Lampung. Namun kurang maksimal dikarenakan pencapaiannya belum

menunjukkan hasil yang memadai. Adapun kesimpulan untuk lebih jelasnya

dapat dilihat berdasarkan lima indikator yang digunakan peneliti sebagai alat

analisis implementasi program Keluarga Berencana Pasca Persalinan di kota

Bandar Lampung tersebut. Enam indikator tersebut dapat dilihat pada pemaparan

kesimpulan dibawah ini:

a) Program keluarga berencana Pasca Persalinan di Bandar Lampung telah

dilaksanakan dengan baik. Standar dan tujuan serta indikator output program

keluarga berencana telah dibuat dengan jelas. Program keluarga berencana

pasca persalinan telah diimplementasikan dan memberikan dampak positif

bagi masyarakat, namun pencapaian tersebut masih belum sepenuhnya karena

target yang ditetapkan MDGs belum tercapai sepenuhnya.

b) Sumber daya manusia yang dimiliki oleh BKKB dan PP dalam

mengimplementasikan program KB Pasca Persalinan telah berjalan. Tim

petugas lapangan KB juga telah dibuat. Anggaran dana program KB Pasca
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Persalinan dari APBD dan APBN Provinsi ada setiap tahun anggaran,

sehingga program ini dapat dilaksanakan.

c) Keberhasilan yang dicapai pada implementasi program KB Pasca Persalinan

tidak terlepas dari komunikasi yang tepat antar organisasi dan juga kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana. Dimana telah dilakukan dengan

metode konseling yaitu petugas membantu klien dalam memilih dan

memutuskan jenis alat kontrasep siapa yang akan dipakai yang sesuai dengan

pilihannya. Konseling ini telah berjalan, namun dalam pelaksanaannya masih

belum memadai. Demikian juga dengan koordinasi yang dilakukan oleh

Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan

stakeholders (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang terkait telah cukup

terlaksana dengan baik.

d) Menyangkut karakteristik badan pelaksana, akan dilihat dari kompetensi dan

ukuran staf suatu badan pelaksana. Untuk melaksanakan program KB Pasca

Persalinan telah dibentuk tim yang bertanggungjawab atas terlaksananya

program ini.

e) Kondisi ekonomi masyarakat kota Bandar Lampung masih banyak yang

belum bisa mengetahuidanmendapatkan KB PascaPersalinan. Kondisi sosial

masyarakat kota Bandar Lampung yang beragam agama dan budaya yang

telah melekat bagi masyarakat kota Bandar Lampung sejak zaman dahulu,

sehingga masih sulit untuk ditinggalkan apalagi bagi mereka yang kurang

pendidikan. Kondisi politik masyarakat kota Bandar Lampung termasuk
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kondusif, karena telah banyak mengeluarkan peraturan terkait dengan

Program Keluarga Berencana.

f) Kecenderungan pelaksana memegang peran cukup besar dalam implementasi

kebijakan. Dari hasil pengamatan peneliti program ini telah dipahami oleh

pengelola sebagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan tujuan jangka panjang dapat menanggulangi pertumbuhan penduduk

di Indonesia. Program ini menurut para pelaksana merupakan program yang

sangat bagus untuk dilaksankan karena program ini bisa berkontribusi secara

tidak langsung terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk beserta

dampaknya.

2. Faktor pendukung dan faktor kendala-kendala dalam implementasi program

keluarga berencana Pasca Persalinan di kota Bandar Lampung

a) Faktor pendukung implementasi program Keluarga Berencana Pasca Persalinan

diantaranya:

(a) Tersedianya sumber daya program, berupa sumber daya manusia (SDM)

serta sumber daya fasilitas seperti aset-aset organisasi yang menunjang

kelancaran program.

(b) Adanya dukungan dari pemerintah dan mulai adanya respon positif dari

masyarakat.
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b) Kendala internal dan kendala eksternal.

(a) Kendala internal dalam implementasi program keluarga berencana Pasca

Persalinan adalah (1) terkait dengan sumber daya manusia yaitu masih

banyak para pengelola, dan pelaksana Program keluarga berencana Pasca

Persalinan yang belum memahami konsep keluarga berencana Pasca

Persalinan. (2) kurangnya pemahaman para pemasang alat KB Pasca

Persalinan sehingga membuat kurangnya kepercayaan diri dalam

memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan. Untuk itu Pegawai harus

diberikan pemahaman dan pelatihan agar dapat memahami dengan jelas

konsep pemasangan dan juga memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan.

(b) Kendala eksternal dalam proses implementasi program keluarga berencana

Pasca Persalinan adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

mewujudkan keluarga sejahtera dikota Bandar Lampung. Kendala lain yang

menjadi pendorong minimnya partisipasi masyarakat adalah Kondisi

masyarakat yang sulit menerima bahkan memahami arti penting kesehatan

reproduksi dan kesejahteraan keluarga.

B. Saran

Adapun rekomendasi saran untuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan khususnya dalam implementasi program keluarga

berencana Pasca Persalinan, antara lain:

1. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan perlu

memberikan pelatihan kepada SDM yang terkait dengan program keluarga
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berencana pasca persalinan misalnya para PLKB agar dapat memahami

konsep keluarga berencana pasca persalinan Kota Bandar Lampung, sehingga

tercipta SDM yang berkualitas.

2. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan perlu

melakukan sosialisasi dalam skala besar kepada masyarakat, agar masyarakat

dapat memahami dan mengetahui program keluarga berencana.

3. Perlunya penambahan jumlah PLKB agar pelayanan KB Pasca Persalinan

dapat berjalan lebih maksimal dan program tidak terhambat oleh kurangnya

Sumber Daya Manusia.

4. Perlunya adanya peningkatan anggaran program KB melalui APBD dan

penyediaan sarana yang memadai agar dapat melakukan kegiatan berbasis

Program KB, sehingga tidak hanya beberapa orang yang dapat menikmati

pelayanan keluarga berencana, tetapi dari semua lapisan masyarakat.

5. Perlu peningkatan pengadaan kegiatan pelayanan pemasangan alat KB Pasca

Persalinan gratis secara rutin agar masyarakat yang tergolong keluarga

prasejahtera atau keluarga kalangan menengah kebawah dapat mendapatkan

kemudahan dalam pelayanan KB.


