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ABSTRACT

STRATEGI SERVICE OF POPULATION CONTROL AND FAMILY
PLANNING IN THE CITY OF LAMPUNG IN INCREASING

COMMUNITY PARTICIPATION IN FAMILY PLANNING PROGRAMS
THROUGH LONG TERM CONTRACEPTIVE METHODS

By:

Fitriyani

Bandar Lampung is an area with an increasing population every year. To control
the increasing population, the government encourages people to join in  the
Family Planning (KB) program. In the family planning program there are two
methods of contraceptive use, namely the Long Term Contraception Method
(MKJP) and the non MKJP Contraception Method (short term). Community
participation in family planning programs in the city of Bandar Lampung is still
dominated by the use of long-term contrast methods such as injections, pill use,
and condoms which reached 69.49% in 2016. While community participation
through Long-Term Contraception Methods (MKJP) such as IUDs (Intra Uterine
Devices), Implants, MOW (Female Surgery Method), and MOP (Male Surgery
Method) are only 30, 49%. Even though the short-term method is less effective
than the Long-Term Contrast Method (MKJP). For this reason, a strategy is
needed to increase community participation in the Family Planning program
through the Long Term Contraception Method (MKJP) by the Department of
Population & Family Planning (PP & KB) in Bandar Lampung City. The purpose
of the study was to analyze: 1) Implementation / strategy implementation of the
Bandar Lampung City Population & Family Planning Control Office in Increasing
Community Participation in Family Planning Programs Through Long-Term
Contraception Methods (MKJP), 2) Constraints in implementing the strategy. This
type of research is descriptive with a qualitative approach.

The results of the study are as follows: 1) The strategy used by the Department of
PP & KB in Bandar Lampung is the establishment of KB villages and services
through the Family Planning Service Unit, the formation of health facilities, the
use of momentum, and socialization and IEC (Counseling, Information and
Education ) It has been implemented quite well. Then supported by sufficient
Budget / Budget, in accordance with established procedures. 2) Constraints faced
are factors in public perception and the delay in the distribution of contraceptive
devices from the center to the service. The researcher recommends that the PP &
KBB of Bandar Lampung City should expand its reach in providing services and
extend service time, and can provide free family planning services to immigrant



settlers living in Bandar Lampung. Increase counseling through a personal
approach especially for areas that are rarely reached to change people's
perceptions of family planning so that people want to participate in family
planning programs and make more careful planning to minimize the delay in
distribution and lack of contraception.

Keywords: Strategy Management, Strategy Implementation, Family
Planning Program, Long Term Contraception Method (MKJP)
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Bandar Lampung adalah daerah dengan jumlah penduduk yang bertambah setiap
tahunnya. Untuk mengendalikan jumlah penduduk yang terus meningkat,
pemerintah menganjurkan masyarakat untuk mengikuti program Keluarga
Berencana (KB).  Dalam program KB terdapat dua metode penggunaan
kontrasepsi yaitu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Metode
Kontrasepsi non MKJP (jangka pendek).  Kepesertaan masyarakat dalam program
KB di Kota Bandar Lampung masih didominasi oleh penggunaan metode
kontrasepi jangka seperti  suntik, penggunaan pil, dan kondom yang mencapai 69,
49% pada tahun 2016. Sedangkan kepesertaan masyarakat melalui Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti  IUD (Intra Uterine Device) ,
Implant, MOW (Metode Operasi Wanita) , dan MOP (Metode Operasi Pria)
hanya 30, 49%. Padahal metode jangka pendek kurang efektif  dibandingkan
dengan Metode Kontrasepi Jangka Panjang (MKJP). Untuk itu diperlukan strategi
untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam program Keluarga Berencana
melalui  Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) oleh Dinas Pengendalian
Penduduk & Keluarga Berencana (PP&KB) Kota Bandar Lampung. Tujuan
penelitian untuk menganalisa: 1) Pelaksaan/ implementasi strategi Dinas
Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Dalam
Meningkatkan Kepesertaan Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana
Melalui  Metode Kontrasepsi Jangka Panjang  (MKJP) , 2) Kendala-kendala
dalam melaksanakan strategi. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif.

Hasil Penelitian sebagai berikut: 1) Strategi yang digunakan Dinas PP & KB Kota
Bandar Lampung yaitu dengan pembentukan Kampung KB  dan  pelayanan
melalui Mobil Unit pelayanan  KB, adanya pembinaan di Faskes Faskes,
pemanfaatan momentum, dan sosialisasi serta KIE (Konseling, Informasi, dan
Edukasi)  sudah dilaksanakan cukup baik. Kemudian didukung dengan Anggaran
/ Budget yang cukup , sesuai dengan prosedur yang telah detetapkan. 2) Kendala
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yang dihadapi adalah faktor persepsi masyarakat dan  keterlambatan
pendistribusian alat  kontasepsi dari pusat ke dinas. Peneliti merekomendasikan
untuk Dinas PP&KBB Kota Bandar Lampung sebaiknya memperluas jangkauan
dalam memberikan pelayanan dan memperpanjang waktu pelayanan, serta dapat
memberikan pelayanan KB gratis untuk masyarakat pendatang yang menetap di
Bandar Lampung. Meningkatkan penyuluhan melalui pendekatan personal
khususnya untuk daerah yang jarang dijangkau untuk merubah persepsi
masyarakat tentang KB sehingga masyarakat mau ikut serta dalam program KB
dan  membuat perencanaan yang lebih matang untuk meminimalisir
keterlambatan  pendistribusian  dan kekurangan Alat kontrasepsi.

Kata Kunci: Manajemen Strategi, Implementasi Strategi, Program KB,
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk dan pembangunan merupakan dua hal yang  saling berkaitan.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa pembangunan

nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan

kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil

dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penduduk sebagai modal dasar

dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam

pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas

rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi

yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya

tampung lingkungan.

Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menimbulkan permasalahan seperti

pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, kriminalitas. Penduduk

merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan serta subyek

dan obyek pembangunan yang dilakukan pemerintah. Jumlah penduduk yang
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besar  jika tidak dibarengi dengan kualitas yang baik maka akan menjadi beban

bagi pembangunan. Tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan,

rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi, serta masih cukup

tingginya laju pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan daya tampung

dan dukung lingkungan.

Dalam rangka mengatasi ancaman ledakan penduduk dan permasalahan

kependudukan, Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN) mengeluarkan kebijakan pengendalian jumlah

penduduk dan kebijakan penurunan tingkat pertumbuhan penduduk melalui

program Keluarga Berencana (KB), yang dalam pelaksanaannya diperkuat

dengan ditetapkannya Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Program Keluarga

Berencana (KB) ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk dengan

membatasi jumlah anak dalam setiap keluarga, yaitu dua anak yang dirasa

merupakan jumlah yang ideal dalam sebuah keluarga. Dengan jumlah anak yang

ideal, maka orang tua dapat memenuhi kebutuhan anak anaknya dengan baik

khusunya dalam bidang pendidikan. Sehingga dapat tercipta Sumber Daya

Manusia (SDM) yang berkualitas yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan

dan bukan malah menjadi beban pembangunan.

Program KB telah diimplementasikan di seluruh Indonesia salah satunya yaitu di

Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibukota Provinsi Lampung. Kota Bandar

Lampung merupakan daerah yang menjadi sasaran dalam implementasi program

ini. Seiring dengan tumbuhnya Kota Bandar Lampung sebagai pusat
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perekonomian dan pemerintahan, penduduk di Kota Bandar Lampung juga terus

meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1. Indikator Kependudukan Kota Bandar Lampung,2013-2015

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Penduduk (jiwa) 942 039 960 695 979 287 997.728 1.015.910
Kepadatan Penduduk
(jiwa/km)

4 777 4 871 4 966 5.059 5 151

Sex Ratio (L/P) (%) 102 102 102 101 101

Sumber : bandarlampungkota.bps.go.id.

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung

mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2013 tercatat jumlah penduduk

Kota Bandar Lampung mencapai 942 039 jiwa . Terjadi peningkatan pada tahun

2014 sebesar 2% menjadi 960 695 jiwa. Pada tahun 2015 jumlah tersebut

meningkat sebesar 1,9%  menjadi 979 287 jiwa. Pada tahun 2016 sampai tahun

2017 terjadi peningkatan sebesar 1,8% Dengan kepadatan penduduk terus

mengalami peningkatan dari 4.777 jiwa/km2 pada tahun 2013, menjadi  4.871

jiwa/km2 tahun 2014, dan menjadi 4.966 jiwa/km2 tahun 2015. Begitu juga

tahun 2016 hingga tahun 2017 kepadatan penduduk terus meningkat.

Peningkatan jumlah penduduk Di Kota Bandar lampung disebabkan oleh faktor

fertilitas atau kelahiran. Kelahiran bayi di Kota Bandar Lampung tahun 2015

mencapai 20.268 jiwa1. Banyaknya jumlah kelahiran karena penduduk Di Kota

Bandar Lampung masih didominasi oleh usia produktif tertinggi yaitu pada

kelompok umur 20-24 tahun, 15-19 tahun, dan 25-29 tahun. Kelompok usia

tersebut merupakan kelompok usia yang rentan akan munculnya pasangan muda

1 Lampung.bps.go.id diakses tanggal 26 Agustus 2017
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baru dan Pasangan Usia Subur (PUS). Pasangan Usia Subur merupakan sasaran

dari program KB.

Berdasarkan pra riset yang dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2017 dengan

informan Sri Puji Astuti S.Sos.M.Si, seksi data dan informasi Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (PP&KB) Kota Bandar Lampung, berkaitan

dengan program Keluarga Berencana (KB), Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada

di Kota Bandar Lampung tahun 2016 PUS mencapai 166.905 jiwa dengan

pencapaian peserta KB aktif di Kota Bandar Lampung mencapai 115.686 akseptor

atau sebesar 69,31 % dari Pasangan Usia Subur.

Tabel 2. Pencapaian peserta KB aktif Kota Bandar Lampung Tahun 2016

Keterangan 2013 2014 2015 2016

Peserta KB Aktif 110.397 110.869 113.029 115.686
PUS 164.741 164.789 165.834 166.905

CPR (%) 67,01 67,43 68,02 69,31
Unmet need (%) 20,39 20,39 14,83 12,93

Sumber: Dinas PP & KB Kota Bandar Lampung

Tabel diatas menunjukkan jumlah unmet need 2 di Kota Bandar Lampung setiap

tahunnya mengalami penurunan. Keberhasilan program KB antara lain

ditunjukkan dengan semakin meningkatnya pencapaian contracep prevalence

ratio(CPR)3 setiap tahunnya.  Hal tersebut berarti bahwa pasangan usia subur yang

berpartisipasi dalam program KB semakin banyak atau meningkat.

Program KB yang dianjurkan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui dua

metode, yaitu metode jangka pendek (non MKJP) seperti suntik, penggunaan pil, dan

kondom, kemudian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD (Intra

2Jumlah PUS yang tidak terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya PUS yang tidak terpenuhi
kebutuhan kontrasepsinya

3Persentase PUS yang menggunakan suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu
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Uterine Device) , Implant, MOW (Metode Operasi Wanita) , dan MOP (Metode

Operasi Pria). Meskipun secara keseluruhan kepesertaan masyarakat dalam

program KB di Kota Bandar Lampung terus meningkat, akan tetapi masih

didominasi oleh metode KB jangka pendek seperti suntik dan penggunaan pil,

serta yang mencapai 80.405 akseptor atau 69,49%. Sedangkan kepesertaan pada

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang seperti IUD (Intra Uterine Device) ,

Implant, MOW (Metode Operasi Wanita) , dan MOP (Metode Operasi Pria)

sebanyak 35.281 akseptor atau 30,49 %.

Gambar 1. Peserta KB Aktif per mix kontrasepsi Bulan Desember 2016

Sumber: Dinas PP & KB Kota Bandar Lampung

Sementara untuk pencapaian peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang di Kota Bandar Lampung masih relatif  kecil. Persentase pencapaian

Peserta Aktif (PA) MKJP tertinggi yaitu di kecamatan Bumi Waras sebesar

53,24%, kemudian kecamatan kemiling sebesar 43,24%.  Sedangkan untuk

presentase PA MKJP terendah adalah di kecamatan Panjang yaitu 10,63%.

Dari hasil pencapaian tersebut sebagian besar akseptor baru tetap didominasi

dengan menggunakan alat kontrasepsi hormonal (Suntik dan Pil),  akseptor yang

menggunakan suntik 14.582 akseptor atau 43,39 %, dan yang menggunakan pil

sebanyak 9.736 akseptor atau 28,97 %. Sedangkan untuk pencapaian pada MKJP

secara keseluruhan yaitu 7.556 akseptor atau hanya sekitar 22,48%.

IUD, 18,356 MOW, 2,485
MOP, 1,060

Kondom, 3,906

Suntik, 38,877

Pil, 37,622

Implant, 13,380
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Gambar 2. Pencapaian peserta KB baru per mix kontrasepsi

Sumber: Dinas PP & KB Kota Bandar Lampung

Masih kurang berminatnya masyarakat menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang (MKJP) dipengruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor umur, tingkat

pendidikan, pengetahuan, pendapatan,  jumlah anak, pengetahuan, sikap ibu,

dukungan suami, dan pelayanan KB serta faktor sosial, dan budaya. Sedangkan

penggunaan metode jangka pendek atau non MKJP seperti suntik dan pil rawan

terjadinya drop out (DO) atau putus KB karena jangka waktu yang pendek hanya

sekitar 3 bulan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak

diinginkan akibat dari kegagalan pemakaian kontasepsi itu sendiri. Oleh karena itu

pemilihan pada metode jangka panjang menjadi sangat penting. MKJP lebih

efektif dibandingkan dengan metode non MKJP karena jangka waktu yang

panjang 3 hingga 10 tahun. Dilihat dari angka kegagalannya MKJP dilaporkan

terjadi pada 0 - 2 per 1000 pengguna sedangkan untuk non MKJP dilaporkan lebih

dari 10 per 1000 pengguna4.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Octavia Ratna Sari di Kota Bandar

Lampung tahun 2015 diperoleh kesimpulan perempuan usia produktif yang

menggunakan metode kontasepsi berupa pil dan suntik memiliki jumlah anak

4 Dr. dr. Nasrudin Andi Mappaware,” Pemilihan Kontrasepi Jangka Panjang” diakses dari
http://www.alumnifkumi.org/artikel.html?id=PEMILIHAN_ METODE_KONTRASEPSI_JANGKA
_PANJANG diakses 01 November 2017)

IUD, 3,507 MOW, 650 MOP, 6
Kondom,

1,730

Suntik,
14,582

Pil, 9,736

Implant,
3,393
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lebih dari 2 orang yang merupakan jumlah anak yang ideal dalam sebuah keluarga

dan yang dianjurkan dalam program KB. Hal tersebut menunjukkan bahwa

penggunaan metode KB dengan pil atau suntik kurang efektif. Selain itu

masyarakat lebih memilih kontasepsi jangka pendek dibandingkan dengan MKJP

karena masih kurangnya atau terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai

metode kontasepsi jangka panjang khususnya bagi masyarakat yang tergolong pra

sejahtera dan keluarga sejahtera 15.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alisa Risky Meysa   tentang

Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Kota Bandar Lampung

(Analisis Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK.010/B5/2009 tentang

Peningkatan Partisipasi Pria), diperoleh kesimpulan bahwa belum seluruh

indikator program terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Ketersediaan konselor

dan ketersediaan dana, belum cukup memadai. Selain itu implementasi juga

dipengaruhi oleh faktor lingkungan ekonomi, sosial dan politik.6

Dalam Resume Laporan Final BKKBN Bali “(Hasil Penelitian Kehamilan Tidak

Diinginkan (KTD))” di Provinsi Bali (2008) dipaparkan bahwa imbas dari

kegagalan kontrasepsi adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Hasil yang

diperoleh adalah adanya beragam alasan dari responden mengenai kehamilan yang

tidak diinginkan yaitu antara lain Menggunakan alat kontrasepsi gagal (78.7%),

5 Octavia Ratna Sari, “Evaluasi dampak program keluarga berencana bagi keluarga pra
sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) di Kota Bandar Lampung” , skripsi (Bandar
Lampung :Universitas Lampung, 2015)

6 Alisa Risky Meysa,   ” Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Kota
Bandar Lampung (Analisis Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK.010/B5/2009 tentang
Peningkatan Partisipasi Pria Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Kota Bandar
Lampung (Analisis Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK.010/B5/2009 tentang Peningkatan
Partisipasi Pria)” , skripsi (Bandar Lampung :Universitas Lampung, 2015)
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tidak menggunakan alat kontasepsi (16.4%), desakan suami dan keluarga untuk

menambah jumlah anak (12.3%), dan alasan lain (9.0%). Untuk kegagalan

pemakaian alat kontrasepsi yang paling banyak mengalami kegagalan selama

masa penggunaannya adalah pada penggunaan metode kotrasepsi jangka pendek

atau non MKJP seperti suntik,pil, dan kondom7.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaely Presty Diasanti dan R. Sutiawan (2014)

diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan

kontrasepsi dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan. Kegagalan kontrasepsi

terjadi pada pengguna kontrasepsi berupa pil,suntik, kondom, susuk KB.  Secara

keseluruhan angka kegagalan kontrasepsi lebih banyak terjadi pada pengguna alat

kontrasepsi non MKJP. Artinya bahwa kegagalan kontrasepsi banyak terjadi pada

wanita yang menggunakan alat kontrasepsi yang  memerlukan kekonsistensinan

tinggi dalam penggunaannya. Sehingga penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang (MKJP) sangat dianjurkan8.

Untuk mewujudkan visi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

Kota Bandar Lampung yaitu “mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan

keluarga berkualitas tahun 2021” , Upaya peningkatan program KB melalui

MKJP ini sangat penting. Kepesertaan masyarakat dalam program KB akan

dapat menekan angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk dapat terkendali.

7BKKBN Bali, “Hasil Penelitian Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)” , diakes dari
http://bali.bkkbn.go.id/infoprogram/Documents/Resume%20Laporan%20
Final%20(Hasil%20Penelitian%20KT).pdf. diakses tanggal 24 Oktober 2017)

8 Nurlaely Presty Diasanti dan R. Sutiawan, “Kegagalan Kontrasepsi Dengan Kejadian
Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) Pada Wanita Usia Beresiko Tinggi di Indonesia (Analisis
Lanjut Data SDKI 2012)” , diakes dari http://lontar.iu.ac.id/nakahringkas/2016-06/S55174-
Nurlaely%20Presty%20Diasanti, diakses tanggal 01 Juni 2017
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Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat dalam implementasi sebuah

program. Sehingga strategi organisasi sangat penting dalam kajian ilmu

administrasi negara.

Melihat masih rendahnya kepesertaan masyarakat dalam program (KB) khusunya

melalui Metode Kontrasepsi  Jangka Panjang (MKJP), maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi  Dinas Pengendalian

Penduduk & Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Dalam

Meningkatkan Kepesertaan Masyarakat Dalam Program Keluarga

Berencana Melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latarbelakang diatas, rumusan masalah  dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam

program Keluarga Berencana melalui  Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

(MKJP)?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk &

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan

kepesertaan masyarakat alam program Keluarga Berencana melalui  Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk memperoleh :

1. Deskripsi dan analisa tentang strategi Dinas Pengendalian Penduduk &

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan
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kepesertaan masyarakat dalam  program Keluarga Berencana  melalui

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

2. Identifikasi tentang kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pengendalian

Penduduk & Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung dalam

meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam program Keluarga Berencana

melalui  Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini meliputi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi penelitian bagi kajian ilmu

administrasi negara, khususnya berkaitan dengan Manajemen Strategi tentang

strategi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kota Bandar

Lampung Dalam Meningkatkan Kepesertaan Masyarakat Dalam Program

Keluarga Berencana Melalui  Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi

masyarakat dan SKPD terkait khususnya Dinas Pengendalian Penduduk &

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung dalam membentuk strategi yang

berkaitan dengan upaya untuk Meningkatkan Kepesertaan Masyarakat Dalam

Program Keluarga Berencana Melalui MKJP.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi pada awalnya merupakan sebuah istilah yang dipakai dalam bidang

militer. Strategi digunakan untuk mencapai sebuah tujuan yaitu kemenangan

menghadapi musuh. Dalam perkembangannya, strategi tidak hanya digunakan

dalam bidang militer akan tetapi diadopsi dalam bidang lain khususnya dalam

bidang bisnis. Menurut Bracker, ditinjau secara etimologi “strategi” bersumber

dari kata Yunani Klasik, yakni “stratego” (jenderal), yang pada dasarnya diambil

dari pilihan kata-kata Yunani untuk “pasukan” dan “memimpin”. Penggunaan

kata kerja Yunani yang berhubungan dengan “stratego” ini dapat diartikan

sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara

yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimilliki9. Definisi strategi pertama

yang dikemukakan oleh Chandler yang menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan

jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi sumber

daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut10.

9 Aime Heene, dkk, Manajemen Strategik Keorganisasian Publik, (Bandung: Refika Aditama,
2010), hlm.53

10 Sedarmayanti, Manajemen Strategi,( Bandung: Refika Aditama,2014) ,hlm. 4
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Stephanie K.Marrus mendefinisikan strategi sebagai suatu proses penentuan

rencana para pemimpin puncak berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi,

disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat

dicapai11. Pegertian yang sama menurut Sedarmayanti, strategi diartikan sebagai

rencana jangka panjang, yang diikuti tindakan yang ditujukan untuk mencapai

tujuan tertentu, yang umumnya adalah “kemenangan”. Secara umum strategi

diartikan sebagai proses penentuan rencana pemimpin puncak berfokus pada

tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan cara / upaya bagaimana

agar tujuan dapat dicapai12.

Strategi secara etimologis berarti penggunaan kata “strategik” dalam manajemen

sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang

dirancang secara sistematik dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang

terarah ada tujuan strategik organisasi. strategi merupakan alat untuk mencapai

tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak

lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Dengan kata lain, strategi adalah pilihan

dan rute yang tidak hanya sekedar mencapai suatu tujuan akan tetapi strategi juga

dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di dalam

lingkungan hidup dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya13.

Hamel dan Prahalad menerjemahkan strategi adalah tindakan yang bersifat

incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan

11 Husein Umar, Desain Penelitian Manajemen Strategik, (Jakarta : Rajaali Pers,2010) ,
hlm.16

12op.cit., hlm.2
13Hadari Nawawi, Manajemen Strategic Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan

(Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan), (Yogyakarta: Gajah Mada, 2012),hlm,147
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dimasa depan14. Jauch & Glueck menyebutkan bahwa Strategi adalah  rencana

yang disatukan,menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi

organiasi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa

tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh

organisasi15.

Dari beberapa pengertian atau definisi strategi menurut para ahli diatas, maka

peneliti menyimpulkan bahwa strategi adalah penentuan rencana atau tujuan

jangka panjang suatu organisasi yang bersifat menyeluruh dan terpadu yang

disertai dengan cara untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendayagunaan dan

alokasi sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut.

2. Jenis- Jenis Strategi

Dalam sebuah organisasi atau perusahaan tedapat beberapa jenis strategi

berdasarkan tingkatan strategi yaitu Strategi korporasi, strategi tingkat bidang

satuan bisnis atau strategi unit bisnis, dan strategi tingkat fungsional16.

a. Strategi Korporasi

Strategi ini menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai

sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen

berbagai bisnis dan lini produk untuk memcapai keseimbangan portofolio

produk dan jasa17.

14 Husein Umar, Desain Penelitian Manajemen Strategik, (Jakarta : Rajaali Pers,2010) ,
hlm.17

15 Akdon, Strategic Manajemen For Education Management (Manajemen Strategik untuk
Manajemen Pendidikan), (Bandung: Alfabeta, 2011) ,hlm. 13

16Sondang P.Siagian, Manajemen Strategik,(Jakarta:PT.Bumi Aksara,2007), hlm, 21
17Husein Umar,Desain Penelitian Manajemen Strategik, (Jakarta : Rajaali Pers,2010), hlm.17
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b. Strategi Unit Bisnis

Strategi ini biasanya dikembangkan  pada level divisi dan menekankan pada

perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam

industrinya atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi ini

umumnya menekankan pada peningkatan laba produksi dan penjualan.

c. Strategi Fungsional

Strategi ini menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktivitas.

Dalam batasan perusahaan dan strategi bisnis yang ada disekitar mereka,

departemen fungsional mengembangkan strategi bersama sama guna

meningkatkan kinerja perusahaan.

Miles dan Snow mengklasifikasikan organisasi berdasarkan tingkat sejauh mana

mereka mengubah produk atau pasarnya kedalam salah satu dari empat jenis

strategi yaitu: defender, prospector, analyzer dan reactor18.

a. Strategi defender

Pada strategi ini perusahaan mencari stabilitas dengan memproduksi hanya

sejumlah produk terbatas yang ditujukan pada suatu segmen dari seluruh pasar

yang potensial. Strategi ini bertujuan untuk melokalisir dan memelihara cara

yang aman dalam bidang produk yang relatif stabil.

b. Strategi prospector

Strategi prospector merupakan strategi organisasi kebalikannya dari defender.

Kekuatan strategi ini adalah menemukan dan mengeksploitasi produk baru dan

peluang pasar. Pada jenis strategi prospector ini perusahaan memiliki lini

produk luas dan berfokus pada inovasi produk dan peluang-peluang pasar.

18Amirullah, Manajemen Strategi (Teori-Konsep-Kinerja),(Jakarta:Mitra Wacana
Media,2015), hlm, 179
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c. Strategi analyzers

Jenis strategi ini cenderung mempunyai keuntungan lebih kecil dari produk dan

jasa yang dijual dibandingkan dengan prospectors, akan tetapi lebih efisien,

analyzers mencari fleksibilitas maupun stabilitas.

d. Strategi reactors

Pada umumnya reactor memberi tanggapan secara tidak benar, berprestasi

buruk dan mengakibatkan mereka segan mengikatkan diri secara agresif pada

strategi tertentu untuk masa datang. Organisasi tidak mempunyai sejumlah

mekanisme tanggapan yang dapat digunakannya untuk menghadapi perubahan

lingkungan, reactor merupakan strategi sisa karena ketidak konsistenan dan

tidak stabil yang timbul jika salah satu dari ketiga strategi lainnya dikejar

secara tidak benar.

Menurut Kooten jenis-jenis strategi meliputi corporate strategy (strategi

organisasi), program strategy (strategi program), resources support strategy

(strategi pendukung sumber daya) , serta institusional strategy (strategy

kelembagaan).

a. Corporate strategy (strategi organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif

strategi baru. Pembatasan ini diperlukan untuk mengetahui apa yang dilakukan

dan untuk siapa. Pada dasarnya yang dimaksud strategik bagi suatu manajemen

organisasi adalah rencana berskala besar yang berorientasi pada jangka panjang

yang jauh ke masa depan serta menetapkan sedemikian rupa sehingga

memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkunganya dalam

kondisi persaingan yang kesemuanya secara efektif dengan lingkungannya dalam
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kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan ada otimalisasi pencapaian tujuan

dan berbagai sasaran yang bersangkutan. Berdasarkan tinjauan tersebut, maka

strategi organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Alat bagi organisasi untuk mencaai tujuan-tujuannya;

2. Seperangkat perencaan yang dirumuskan oleh organisasi sebagai hasil

pengkajian yang mendalam terhadap kondisi kekuatan dan kelemahan

internal serta peluang dan ancaman eksternal;

3. Pola arus dinamis yang diterapkan sejalan dengan keputusan dan tindakan

yang dipilih organisasi19.

b. Program strategy (strategi program)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari

suatu program tertentu kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu

dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).

c. Resources support strategy (strategi pendukung sumber daya)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-

sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja

organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan dan sebagainya.

d. Institusional strategy (strategi kelembagaan)

Fokus dari strategi kelembagaan adalah mengembangkan kemampuan

organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi20.

19 Akdon, Strategic Manajemen For Education Management (Manajemen Strategik untuk
Manajemen Pendidikan), (Bandung: Alfabeta, 2011) ,hlm. 12

20 J.Salusu, Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non
Profit,(Jakarta: PT.Gramedia Widiaama Indonesia,2006),hlm, 104-105
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Jenis trategi dalam penelitian ini adalah strategi organisasi Hal ini karena dalam

mencapai keberhasilan tujuan suatu organisasi sesuai dengan visi dan misi yang

telah ditentukan dibutuhkan strategi-strategi atau kegiatan tertentu mendukung

keberhasilan tersebut. Seperti untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam

program Keluarga Berencana(KB) khususnya pada Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang (MKJP) , organisasi yang bersangkutan perlu melakukan strategi -

strategi tertentu untuk mencapai keberhasilan program tersebut.

Wechsler dan Backoff menekankan bahwa terbuka peluang untuk

mengidentifikasi dalil-dalil yang memungkinkan kategorisasi penerapan strategi

organisasi publik ke dalam empat corak persilangan. Mengenai ciri-ciri spesifik

dari keempat jenis strategi publik yang telah teridentifikasikan dapat diilustrasikan

seperti berikut:

a. Strategi ekspansi

Di dalam strategi ekspansi penerapan strategi terutama sekali ditujukan bagi

peningkatan status, kapasitas serta sarana-sarana yang berdampak mampu

memberi sentuhan warna masa depan keorganisasian yang selaras zaman.

b. Strategi transformasi

Pada strategi ini ditandai oleh adanya kebutuhan dari organisasi untuk

memenuhi tekanan internal ataupun eksternal, yang ada pada prinsipnya

dilakukan demi terjadinya perubahan fundamental. Oleh karenanya,

penerapan  strategi pada organisasi cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh

strategi yang mendompleng belakangan dari pihak eksternal dibandingkan

denga aspirasinya sendiri.
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c. Strategi isolasi

Strategi isolasi yang memiliki ciri adanya penolakan aktif terhadap tekanan

eksternal yang tengah dihadapi oleh organisasi. Strategi ini berupaya untuk

mengakomodasi tekanan eksternal dengan aspirasi-aspirasinya sendiri,

dengan catatan keinginan untuk tetap bisa mandiri secara organisatoris akan

senantiasa diprioritaskan.

d. Strategi politisasi

Dalam strategi politisasi mengenal dua perwujudan. Pada perwujudan yang

pertama, strategi organisasi ditujukan untuk menciptakan terbentuknya

keseimbangan kekuatan yang baru di dalam suatu lingkungan politik terhadap

strategi yang dimunculkan dari organisasi tersebut. Sedangkan

perwuudanyang kedua ini paling negatif, organisasi publik tak lain hanya

merupakan suatu instrumen partai politik. Prioritas strateginya disesuaikan

dengan prioritas tujuan partai politik dan kemudian berikutnya barulah bagi

tujuan kepentingan publik21.

Jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka termasuk

kedalam strategi ekspansi. Hal tersebut karena strategi yang dilakukan oleh Dinas

PP dan KB Kota Bandar Lampung adalah untuk meningkatkan kepesertaan

masyarakat khususnya yaitu pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

yang lebih efektif untuk menunda menjarangkan kehamilan maupun untuk tidak

memiliki anak lagi. Sehingga akan berdampak pada kinerja organisasi tersebut.

21Aime Heene, dkk, Manajemen Strategik Keorganisasian Publik, (Bandung: Refika
Aditama, 2010), hlm.62 -63
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B. Tinjauan Tentang Manajemen Strategi

1. Pengertian Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi

swasta maupun publik. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan

tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan

oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi

tersebut22. Viljoen mengutarakan sebuah penafsiran yang sangat rinci dengan

mengasumsikan bahwa manajemen strategik adalah, suatu proses dari

“pengidentifikasian, pemilihan, dan pengimplementasian aktivitas-aktivitas yang

dapat memperbaiki kinerja jangka panjang dari organisasi, melalui penentuan arah

disertai melanjutkan komitmen maupaun penyesuaian antara keterampilan internal

dengan sarana-sarana dari organisasi berikut pula dengan lingkungan yang

berubah evolutif di mana organisasi itu beroperasi”23.

Menurut Heene manajemen strategi merupakan kesatuan proses manajemen pada

suatu organisasi yang berulang-ulang dalam menciptakan nilai serta kemampuan

untuk menghantar dan memperluas distribusinya kepada pemangku kepentingan.

Artinya, manajeman strategi menjadi satu kesatuan dari keseluruhan proses yang

terintegrasi, yang dapat dibedakan kedalam enam strata yaitu :

a. Tidak terlampau sistematis, hanya sebatas mengendalikan pada analisis

intuitif dalam menilai lingkungan organisasi, secara spesifik ketika ingin

memperoleh gambaran mengenai nilai kemasyarakatan seperti apa yang akan

tercipta agar menghasilkan prestasi terbentuknya respon efektif masyarakat.

22 Sondang P.Siagian, op.cit. hlm,15
23 Aime Heene, dkk, op.cit. hlm, 76
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b. Dipikirkan dan direncanakan adanya opsi untuk mewujudkan penciptaan nilai

tersebut.

c. Tidak terlampau sistematis, hanya sebatas mengandalkan pada analisis intuitif

serta melakukan evaluasi terhadap berbagai opsi untuk penciptaan nilai

kemasyarakatan.

c. Memilih satu atau lebih dari berbagai kemungkinan yang tersedia untuk

penciptaan nilai kemasyarakatan.

d. Pengembangan lebih lanjut berbagai kemungkinan untuk menciptakan nilai

kemasyarakatan, kemudian dipilih yang paling memadai dari alternatif yang

tersedia.

e. Mencari dan mengembangkan berbagai kemungkinan untuk memperoleh

sarana-sarana yang sangat dibutuhkan demi meraih penciptaan nilai

kemasyarakatan24.

Manajemen strategi menurut pendapat Wheelen dan Hunger adalah serangkaian

keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam

jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan

strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang), evaluasi dan

pengendalian25. Menurut Weelen dan Hunger manajemen strategi adalah

serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja

perusahaan jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan,

perumusanstrategi (perencanaan strategi/perencanaan jangka panjang) ,

implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian26.

24 ibid, hlm, 9
25 Husein Umar, op.cit. hlm,16
26 Sedarmayanti, op.cit. hlm, 3
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Menurut Siagian manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan

tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan

oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

dan menyatakan bahwa manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan

tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

Manajemen strategik meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi

(perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang), evaluasi dan

pengendalian. Manajemen strategi menekankan dan mengutamakan pengamatan

dan evaluasi mengenai peluang dan ancaman lingkungan eksternal perusahaan

dengan melihat kekuatan dan kelemahan dalam lingkungan eksternal organisasi27.

Manajemen stategi di sektor publik mulai dilaksanakan pada tahun 1993 dengan

ditetapkannya Goverments Performance And Risult Act (GPRA) yang merupakan

awal penggunaan manajemen strategi di Amerika Serikat pada sektor. Penerapan

manajemen strategi di sektor publik didasari pertimbangan pentingnya monitoring

(pemantauan) terhadap efisiensi dan efektivitas sektor publik (termasuk pelayan

publik). Dalam Manajemen strategi, alokasi sumber daya, delegasi manajemen,

manitoring, dan pengukuran kinerja dapat diamati sehingga masyarakat dapat

memastikan bahwa kinerja sektor publik adalah akuntebel. Menurut Bozemen dan

Straussman, prinsip penerapan manajemen strategi pada sektor publik yaitu:

1. Perhatian pada jangka panjang;

2. Pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas;

3. Kesadaran bahwa manajemen strategi strategi membutuhkan kedisiplinan

dan komitmen untuk dapat dilaksanakan, dan bukan self-implementing.

27 Sondang P.Siagian, op.cit. hlm, 15
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4. Persepektif eksternal tidak diartikan sebagai adaptasi total terhadap

lingkungan, tetapi merupakan antisipasi terhadap perubahan lingkungan28.

2. Karakteristik Manajemen Strategi

Manajemen strategi senantiasa menyingkapi dinamika perubahan lingkungan

sehingga bisa mempengaruhi terhadap implementasi manajemen itu sendiri serta

berupaya untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Maka manajemen

strategi memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik manajemen strategi yaitu:

a. Bersifat jangka panjang;

b. Bersifat dinamik;

c. Merupakan suatu yang berpadu oleh manajemen operasional;

d. Perlu dimotori oleh unsur manajer tingkat puncak;

e. Berorientasi dan mendekati untuk masa depan;

f. Didukung pelaksanaanya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia29.

Sedangkan karakteristik dalam manajemen strategi menurut Nawawi yakni;

a. Manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar

dalam arti mencakup seluruh komponen dilingkungan sebuah organisasi yang

dituangkan dalam bentuk rencana strategi (renstra) yang dijabarkan menjadi

rencana oprasional (renop), kemudian dijabarkan dalam bentuk program;

b. Rencana strategi berorientasi pada jangkauan masa depan;

c. Visi dan misi merupakan pemilihan strategi yang menghasilkan strategi induk

dan tujuan organisasi untuk jangka panjang merupakan acuan dalam

merumuskan rencana strategik;

28 Sedarmayanti, op.cit. hlm,94
29 ibid, hlm,15
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d. Rencana operasional (renop) yang berisi program-program dan proyek dengan

jangkauan sasaran jangka sedang sebagai keputusan manajemen puncak;

e. Penetapan rencana strategik dan rencana operasional harus melibatkan

manajemen puncak;

f. Pengimplementasian strategi dalam program termasuk proyek untuk mencapai

sasarannya masing-masing melalui fungsi manajemen30.

3. Manfaat Manajemen Strategi

Dengan menggunakan manajemen strategik sebagai kerangka kerja organisasi

dalam mencapai dan mewujudkan tujuan, maka mendorong setiap manajer untuk

dapat lebih berpikir lebih kreatif dan strategik. Akdon menyatakan manfaat yang

diperoleh organisasi dalam penerapan manajemen strategik yakni :

a. Memberikan arah dalam mencapai tujuan jangka panjang;

b. Membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi;

c. Menjadikan organisasi lebih efektif;

d. Keunggulan komparatif dilingkungan yang kompleks dapat diidentifikasi;

e. Dapat mengantisipasi masalah yang akan muncul di masa mendatang;

f. Meningkatkan motivasi pegawai;

g. Kegiatan yang duplikasi akan dapat dihindarkan;

h. Keengganan pegawai lama untuk melakukan perubahan dapat dikurangi31.

Selain manfaat diatas, Sedarmayanti mengemukakan keuntungan dari manajemen

strategi diantaranya yaitu:

30 Hadari Nawawi, Manajemen Strategic Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan
(Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan),hlm,150

31 Akdon,op.cit,hlm,277
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a. Memungkinkan identifikasipemprioritasan, dan pemanfaatan peluang;

b. Menyediakan pandangan objektif tentang persoalan manajemen;

c. Mempresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas koordinasi dan kontrol;

d. Meminimalkan efek dan kondisi dan perubahan yang tidak menguntungkan;

e. Memungkinkan keputusan besar yang mampu mendukung tujuan yang telah

ditetapkan secara labih baik;

f. Memungkinkan alokasi lebih efektif, waktu dan sumber daya untuk mengejar

peluang yang telah diidentifikasi;

g. Mendorong hadirnya pemikiran kedepan dan perilaku yang positif terhadap

perubahan;

h. Menyediakan pendekatan kooperatif, terintegrasi, dan antusias untuk

menangani persoalan dan peluang32.

4. Tahap-Tahap Proses Manajemen Strategik

Dalam merumuskan dan menetapkan suatu strategi, Siagian mengungkapkan dua

belas tahapan dalam proses manajemen strategi yakni:

a. Perumusan misi organisasi;

b. Penentuan profil organisasi;

c. Analisis dan pilihan strategik;

d. Penetapan sasaran jangka panjang;

e. Penentuan strategi induk;

f. Penentuan strategi operasional;

g. Penentuan sasaran jangka pendek;

32 Sedarmayanti, op.cit,hlm,11
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h. Perumusan kebijaksanaan;

i. Pelembagaan strategi;

j. Penciptaan sistem pengawasan;

k. Penciptaan sistem penilaian;

l. Penciptaan sistem umpan balik33.

Menurut Sedarmayanti tahapan dalam manajemen strategi meliputi perumusan

strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi.

a. Perumusan strategi

Tahap perumusan strategi didalamnya mencakup pengembangan visi, misi,

identifikasi peluang, dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan

kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian

strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

b. Penerapan strategi

Penerapan strategi mengharuskan perusahaan menetapkan tujuan tahunan,

membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber

daya, sehingga strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan.

c. Penilaian Strategi

Dalam tahap penilaian strategi terdapat tiga aktivitas yang mendasar yaitu (1)

peninjauan ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan strategi

saat ini, (2) pengukuran kinerja, (3) pengambilan langkah korektif34

33 Sondang P.Siagian, op.cit. hlm, 30
34Sedarmayanti, op.cit,hlm,12
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5. Model Manajemen Strategi

Model dalam manajemen strategi diantaranya adalah Model Manajemen Strategi

menurut Wheelen - Hunger.35

Gambar 3. Model Manajemen Strategik Wheelen-Hunger

Feedback

a. Lingkungan

Untuk merealisasikan misinya, perusahaan memahami lingkungan internal dan

berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Pemahaman terhadap kondisi

lingkungan internal secaca luas dan mendalam juga perlu dilakukan , sehingga

dapat memahami perihal kelemahan yang dimiliki perusahaan dan kekuatannya.

b. Formulasi Strategi

Pada tahap formulasi strategi didalamnya mencakup beberapa hal yaitu:

a. Misi

Misi berupa penjabaran secara tertulis makna visi, yang terkesan sulit

dimengerti, agar seluruh staf perusahaan menjadi paham dan jelas.

b. Tujuan Organisasi

Tujuan adalah peryataan luas tenyang apa yang akan dituju dan diwujudkan

oleh organisasi dan merupakan penjabaran misi organisasi.

35 Husein Umar, op.cit. hlm,18
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c. Strategi dan kebijakan organisasi

Bentuk strategi setiap perusahaan pasti berbeda. Salah satu langkah dalam

implementasi induk nantinya adalah dengan membagi-bagi sasaran jangka

panjang kedalam berbagai sasaran jangka pendek yang hendaknya mengacu

pada pada strategi fungsional. Strategi fungsional akan menjadi penuntun

dalam melakukan berbagai aktivitas.

c. Implementasi Strategi

Menurut Sedarmayanti tahap implementasi melibatkan hampir semua anggota

organisasi. pada implementasi strategi ini dibutuhkan adanya program,

anggaran, dan prosedur kerja. Setelah perencanaan dibuat dalam bentuk

yang masih global dan berjangka panjang, maka hendaknya dibuat dalam

bentuk yang lebih detail dan berjangka pendek, yaitu berupa proyek-proyek

yang akan membentuk suatu program kerja. Program kerja ini selanjutnya

dilengkapi dengan anggarannya. Anggaran atau sering disebut juga rencana

keuangan merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam

bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh

kegiatan perusahaan untuk periode tertentu dimasa yang akan datang dan

Selanjutnya adalah prosedur kerja.36

d. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dilakukan pada hasil kerja atau kinerja. Amirullah mengungkapkan

kinerja adalah hasil kerja suatu organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan

strategik, kepuasan dan kontribusinya terhadap lingkungan strategik. Kinerja

36 Sedarmayanti, op.cit,hlm, 15
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adalah hasil kerja suatu organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan

strategik, kepuasan dan kontribusinya terhadap lingkungan strategik37.

e. Feedback

Manajemen strategis merupakan proses yang terus berlangsung secara

berkesinambungan. Strategi yang diimplementasikan harus dimonitor untuk

menentukan tujuan strategis yang sedang dicapai. Informasi ini selanjutnya

menjadi feedback strategis selanjutnya.

Selain model manajemen strategi menurut Wheelen - Hunger, ada pula model

manajemen strategi komprehensif menurut Fred R. David seperti berikut ini:

Gambar 4. Model Manajemen Strategi Fred R. David

37 Amirullah, op.cit,hlm, 166
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David mengemukakan model manajemen strategi komprehensif terbagi kedalam

tiga tahap yakni perumusan strategi (visi dan misi, audit eksternal, audit internal,

menetapkan tujuan jangka panjang serta menciptakan, mengevaluasi dan memilih

strategi), penerapan strategi (mengimplementasikan strategi- isu manajemen dan

mengimplementasikan strategi-pemasaran, keuangan/akuntansi, litbang dan SIM),

dan penilaian strategi (evaluasi)38.

a. Visi dan Misi

Pernyataan visi yang jelas menjadi dasar bagi pengembangan pernyataan visi

yang komprehensif. Pernyataan misi adalah sebuah deklarasi tentang alasan

keberadaan suatu organisasi. Suatu organisasi mencapai kesadaran akan

maksud yang lebih baik mana kala para penyusun strategi, manajer dan

karyawan mampu mengembangkan serta mengkomunikasikan visi dan misi

yang jelas.

b. Audit Eksternal

Tujuannya adalah mengembangkan sebuah daftar terbatas dari peluang yang

dapat menguntungkan sebuah perusahaan dan ancaman yang harus dihindari.

Kekuatan eksternal dapat dibagi menjadi lima kategori: (1) kekuatan ekonomi;

(2) kekuatan sosial, budaya, demografis dan lingkungan; (3) kekuatan politik,

pemerintahan dan hukum; (4) kekuatan teknologi; (5) kekuatan kompetitif.

c. Audit Internal

Proses pelaksanaan audit internal merepresentasikan sebuah peluang bagi para

manajer dan karyawan dari segala tingkat di organisasi untuk berpartisipasi

dalam menentukan masa depan perusahaan.

38 Fred R. David, Strategic Management : Konep Manajemen Strateg,  (Jakarta: Salemba
Empat :2004) ,  hlm,  21
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d. Menetapkan Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang merepresentasikan hasil-hasil yang diharapkan dari

pelaksanaan strategi. Tujuan harus kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat

dimengerti, menantang, hierarkis, mungkin untuk dicapai dan kongruen

antarunit organisasional.

e. Menciptakan, Menilai dan Memilih Strategi

Analisis dan pemilihan strategi berusaha menentukan tindakan alternatif yang

paling baik dalam membantu perusahaan mencapai misi dan tujuannya.

Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif hendaknya melibatkan

banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya merumuskan pernyataan visi

dan misi organisasi, melakukan audit eksternal dan internal.

f. Menerapkan Strategi, Isu -Isu Manajemen

Perumusan strategi yang berhasil tidak menjamin penerapan strategi juga

berhasil. Para manajer divisional dan fungsional dilibatkan sejauh mungkin

dalam aktivitas perumusan strategi.

g. Mengimplementasikan Strategi (Pemasaran, Keuangan/Akuntansi, Litbang dan

SIM)

1) Pemasaran

Segmentasi pasar merupakan sebuah variabel penting dalam penerapan

strategi untuk tiga alasan. Pertama, strategi pengembangan pasar,

pengembangan produk, penetrasi pasar. Kedua, segmentasi pasar

memungkinkan sebuah perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya

yang terbatas. Ketiga, keputusan segmentasi pasar secara langsung

mempengaruhi variabel pemasaran.
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2) Keuangan/Akuntansi

Analisis perhitungan keuangan adalah sebuah teknik penerapan strategi

yang pokok.Anggaran keuangan adalah dokumen yang merinci bagaimana

dana akan diperoleh dan dihabiskan untuk kurun waktu tertentu.

3) Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Personel litbang dapat memainkan peran yang integral dalam penerapan

strategi. Para individu secara umum bertanggung jawab untuk

mengembangkan berbagai produk baru dan memperbaiki produk lama.

4) Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Informasi adalah landasan pemahaman di sebuah perusahaan. Proses

manajemen strategis sangat terbantu apabila perusahaan memiliki sistem

informasi manajemen yang efektif. Pengumpulan, pencarian dan

penyimpanan informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan

kompetitif di perusahaan.

h. Evaluasi

Evaluasi strategi terdiri dari tiga kegiatan pokok; (1) penyelidikan atas

landasan yang mendasari strategi; (2) membandingkan hasil yang diharapkan

dengan hasil yang sebenarnya; (3) pengambilan tindakan korektif.

6. Dimensi–Dimensi Manajemen Strategi

Untuk mengurangi atau memperkecil dampak ketidakpastian dalam perencanaan,

beberapa dimensi keputusan stratejik berikut ini perlu diperhitungkan. Siagian

menyatakan bahwa dimensi–dimensi tersebut meliputi :
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a. Dimensi Keterlibatan Manajemen Puncak

Keterlibatan manajemen puncak merupakan suatu keharusan, karena hanya

pada tingkat manajemen puncaklah tampak segala bentuk implikasi berbagai

tantangan dan tuntutan lingkungan internal dan eksternal. manajemen

puncaklah yang memiliki wewenang utuk mengalokasikan sarana prasarana

dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mengimplementasikan

keputusan yang diambil.

b. Dimensi Alokasi Dana, Sarana, dan Prasarana

Manajemen strategi sebagai kegiatan manajemen tidak dapat melepaskan diri

dari kemampuan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimiliki.

Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya material yang berupa sarana

dan prasarana, sumber daya finansial yang berupa alokasi dana serta sumber

daya manusia dan sumber daya teknologi.

c. Dimensi Waktu Keputusan stratejik

Salah satu ciri keputusan stratejik  ialah jangkauan waktunya yang relatif jauh

ke depan. Berarti bahwa manajemen puncak mengikat organisasi untuk suatu

kurun waktu yang oleh organisasi dikategorika sebagai “jangka panjang”.

d. Dimensi Orientasi Masa Depan

Keputusan yang diambil oleh manajemen didasakan pada antisipasi dan

prakiraan yang mereka lakukan bukan didasarkan pada hal–hal yang sudah

diketahuinya. Ansitipasi dan prakiraan tersebut kemudian diterjemahkan

kedalam berbagai proyeksi. Bentuk, jenis, dan sifat proyeksi itulah yang

digunakan untuk memilih opsi stratejik yang diperkirakan akan

mempermudah upaya mencapai tujuan organisasi.
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e. Konsekuensi Isu Stratejik yang Multifaset

Salah satu dimensi keputusan stratejik ialah sifatnya yang integratif dan

koordinatif. Dimensi ini penting mendapat perhatian karena setiap keputusan

stratejik pasti melibatkan berbagai komponen dan atau satuan kerja dalam

organisai. Para pakar sering menekankan pentingnya prinsip sinergi dipegang

teguh dalam menjalankan roda organisasi.

f. Dimensi Lingkungan Eksternal

Agar organisasi berhasil meraih keberhasilan yang didambakannya di masa

depan, faktor-faktor eksternal tersebut harus diperhitungka dengan matang39.

C. Tinjauan Tentang Implementasi Strategi

1. Pengertian Implementasi Strategi

Implementasi sebagai suatu konsep tindak lanjut pelaksanaan kegiatan yang cukup

menarik untuk dikaji. Seperti yang telah diketahui bahwa implementai strategi

merupakan tahapan yang paling penting dalam mencapai keberhasilan suatu

program atau kebijakan yang telah dibuat oleh suatu organisasi. Implementasi

strategi merupakan tahapan yang penting setelah perumuasan sstrategi. Banyak

organisasi yang mampu membuat perumusan strategi dengan baik akan tetapi

tidak mampu mengimplementasikannya dengan baik atau tidak sesuai dengan

yang telah dirumuskan. oleh karena itu mempelajari dan memahami konsep

implementasi  strategi dapat meminimalisir kegagalan dalam mencapai tujuan

yang telah dirumuskan. Amirullah mengungkapkan implementasi strategi adalah

sebuah tindakan pengelolaan bermacam-macam sumber daya organisasi dan

39Sondang P. Siagian, op cit, hlm,  18
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manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber-sumber

daya perusahaan melalui strategi yang dipilih. Implementasi strategi diperlukan

untuk memerinci secara lebih tepat dan jelas bagaimana sesungguhnya pilihan

strategi yang telah diambil direalisasikan. Implementasi strategi yang berhasil

sangat tergantung pada keahlian dan kemampuan serta keterampilan manajer40.

Implementasi strategi merupakan rangkaian aktivitas dan pekerjaan yang

dibutuhkan untuk mengeksekusi perencanaan strategik. Artinya, apa yang

dirumusakan pada strategi dan kebijakan akan diterapkan dalam berbagai program

kerja, anggaran dan prosedur-prosedur. Rumusan strategi yang baik tidak ada

artinya bila tidak diterapkan dalam implementasi, begitu juga

sebaliknya.Implementasi berkaitan dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan

oleh suatu organisasi, lembaga atau badan tertentu untuk mencapai suatu tujuan

yang telah ditetapkan. Menurut Sedarmayanti Implementasi strategi merupakan

proses dimana manajemen  mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam

tindakan melalui pengembangan program. anggaran. dan prossedur41.

2. Implementasi strategi dalam model Wheelen - Hunger

Model manajemen strategi Wheelen - Hunger pada tahap implementasi strategi

terdapat tiga komponen yaitu program,budget atau anggaran, dan prosedur kerja.

1) Program

Setelah perencanaan dibuat dalam bentuk yang masih global dan berjangka

panjang, maka dibuat dalam bentuk yang lebih detail dan berjangka pendek yaitu

40Amirullah, op cit, hlm,   17
41 Sedarmayanti, op cit, hlm,114
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berupa proyek-proyek yang akan membentuk suatu program kerja. Program

disusun dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut

Sedarmayanti program adalah peryataan  aktivitas aktivitas / langkah langkah

yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program

melibatkan restrukturisasi peruahaan. perubahan budaya internal perusahaan. atau

awal dari suatu usaha penelitian baru42.

Amirullah menyatakan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata,

sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah atau lebih

ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan

partisipasi aktif masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti

khusus dan program dalam arti umum. Secara umum program merupakan sebuah

bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila program dikaitkan langsung dengan

evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan

yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung secara

berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan

sekelompok orang. Didalam program terdapat tiga unsur penting yaitu:

a.  Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.

b. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tapi

berkesinambungan.

c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan semua orang43.

42 ibid, hlm,114
43 Amirullah, op cit, hlm, 281
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2) Budget atau Anggaran

Budget atau anggaran merupakan program yang dinyatakan dalam bentuk satuan

biaya. Setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat

digunakan oleh manajemen di masa yang akan datang. Sedarmayanti menyatakan

anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk atuan uang. setiap

program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya. yang dapat digunakan oleh

manajemen untuk merencanakan dan mengandalikan44.

3) Prosedur Kerja

Menurut Sedarmayanti prosedur atau sering disebut dengan Standar Operating

Prosedur (SOP) adalah sistem langkah langkah atau teknik teknik yang berurutan

yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan

diselesaikan. Prosedur secara khusus merinci berbagai aktivitas yang harus

dikerjakan untuk menyelesaikan program program perusahaan45. Amirullah

menjelaskan prosedur kerja pada dasarnya merupakan rangkaian tata cara

pelaksanaan kerja yang berurutan tahap demi tahap yang menunjukan arus atau

proses pencapaian suatu tujuan atau sasaran program46. Oleh karena itu, secara

berkala perlu diadakan evaluasi terhadap prosedur yang berlaku, masih sesuai atau

tidak.

Alasan peneliti menggunakan konsep implementai  strategi berdasarkan model

Wheelen –Hunger adalah karena peneliti ingin memperoleh deskripsi dan analisis

tentang strategi strategi yang dilakukan oleh Dinas PP & KB KotaBandar

Lampung dalam meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam bidang KB

44 Sedarmayanti, loc cit, hlm,114
45 ibid, hlm,114
46 Amirullah, op cit, hlm,199
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melalui MKJP. Serta untuk menganalisis pihak pihak yang terlibat dalam

implementasi strategi , sejak kapan dilaksanakan. Selain itu peneliti berpendapat

bahwa model implementasi strategi Wheelen-Hunger cocok diterapkan pada

organisasi publik.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Strategi

Heide menyatakan bahwa kemampuan dalam mengimplementasikan suatu strategi

dengan berhasil dipengaruhi oleh tujuh faktor, yaitu:

a. Sistem informasi dari organisasi

Suatu pengimplementasian strategi yang berhasil menuntut adanya lalu lintas

informasi yang relevan dan juga continue yang mencakup ke seluruh bagian

organisasi.

b. Kemampuan proses belajar dari organisasi

Implementasi dari suatu strategi tidak saja menuntut bahwa semua partisipan

harus memahami akan strategi itu, akan tetapi mereka juga harus dapat

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mampu

mengimplementasikan strategi dengan sukses.

c. Pengalokasian sarana-sarana organisasi secara menyeluruh

Tanpa ketersediaan sarana-sarana yang memadai termasuk sarana yang secara

khusus dipersiapkan dapat dikatakan aan sulit untuk mengimplementasikan

suatu strategi dengan berhasil.

d. Struktur organisasi yang baku

Struktur baku suatu organisasi akan berdampak secara tidak langsung terhadap

implementasi dari strategi melalui dampaknya terhadap alur informasi,

monitoring dan proses pengambilan keputusan di dalam organisasi.
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e. Kebijakan tentang manajemen SDM dari organisasi

Keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu strategi akan bergantung pada

dedikasi para partisipan perorangan yang merasa bertanggung jawab

mewujudkan strategi tersebut ke dalam realitas.

f. Merangkul pengaruh politis di tubuh organisasi

Ketika para partisipan tertentu atau kelompok-kelompok partisipan

mempersepsikan sebuah strategi sebagai sesuatu yang meredusir kekuasaan

dirinya ataupun statusnya, maka mereka akan menghambat upaya

implementasi.

g. Kultur dari organisasi

Kultur suatu organisasi mencakup keseluruhan dari sistem-sistem kognitif,

nilai-nilai, maupun pola-pola perilaku yang melekat dalam organisasi. Suatu

strategi yang kurang adaptif terhadap kultur organisasi akan melahirkan

penolakan yang keras dan semakin menghambat segenap upaya bagi

pengimplementasiannya secara efektif47.

.
D. Tinjauan Tentang Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana merupakan bentuk program pemerintah dibidang

kependudukan. Program Keluarga Berencana (KB) menurut BKKBN (2006;5)

adalah suatu program yang dimaksudkan untuk membantu para pasangan dan

perorangan dalam mencapai tujuan reproduksi mereka. Mencegah kehamilan yang

tidak diinginkan, dan mengurangi insiden kehamilan beresiko tinggi (kesakitan

47 Aime Heene, dkk, Manajemen Strategik Keorganisasian Publik, (Bandung: Refika
Aditama, 2010), hlm.181
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dan kematian) , membuat pelayanan yang bermutu, terjangkau, diterima dan

mudah diperoleh bagi semua orang yang membutuhkan.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa

keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta

masyarakat melalui penundaan usia perkawinan. pengaturan kalahiran. pembinaan

ketahanan keluarga. peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan

keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 52 Tahun 2009  Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran

anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi,

perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan

keluarga yang berkualitas. Program Keluarga Berencana adalah upaya

peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia

perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan

kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.

Program Keluarga Berencana merupakan upaya preventif untuk mengendalikan

kuantitas penduduk disertai dengan peningkatan kualitas penduduk. 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 ekonomidan budaya. Melalui Program Keluarga Berencana

(KB) masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan tentang usia yang ideal untuk

melahirkan, memiliki jumlah anak yang ideal, dan mengatur jarak kelahiran anak

yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi. Dalam program

Keluarga Berencana terdapat dua macam metode kontrasepsi yaitu  Metode
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Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD, implan, MOW, dan MOP. Ada

juga Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (Non MKJP) seperti suntik dan pil.

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  merupakan kontrasepsi yang dapat

dipakai dalam jangka waktu yang lam lebih dari 2 tahun efektif dan efisien untuk

tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari 3 tahun atau mengakhiri

kehamilan atau sudah tidak menginginkan anak lagi. Yang termasuk Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang yaitu  IUD (Intra Uterine Devices) ,  implant,  MOW

(Metode Operasi Wanita), dan MOP (metode Operasi Pria).

a. IUD (Intra Uterine Devices)

Merupakan alat kontrasepsi non hormonal yang dipasang dalam rahim. Alat

kecil terbuat dari bahan plastik atau campuran plastik dan tembaga lentur.

IUD sering juga disebut Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR). Dapat

mencegah kehamilan hingga 5 tahun atau lebih. 48

b. Implant atau susuk

Merupakan alat kontrasepsi yang berupa kapsul kecil yang berisi hormon

progestin, terbuat dari bahan plastik, dan dipasang atau disispkan dibawah

kulit lengan atas oleh dokter / bidan terlatuh. Efektif mencegah kehamilan

dengan efektivitas pemakaian hingga 3 tahun.49 Berupa silastik yang

panjangya 3.4 cm dengan diameter 2.4mm dan mengandung levonorgestrel

75mg.

48 BKKBPP, Buku Saku PPKBD/ Sub PPKBD, (Bandar Lampung : BKKBPP, 2015) , hlm.18
49 ibid,  hlm, 20
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c. Kontap (Kontrasepsi Mantap)

1. Kontap Wanita (Tubektomi)

Tubektomi atau sering disebut juga Metode Operasi Wanita (MOW)

merupakan  tindakan operasi menutup saluran telur yang sangat efektif dan

aman bagi hampir semua perempuan yang tidak ingin mempunyai anak lagi.

2. Kontap Pria (Vasektomi)

Vasektomi atau sering disebut Metode Operasi Pria (MOP)  merupakan

tindakan operasi menutup saluran sperma yang sangat efektif dan aman bagi

hampir semua pria yang tidak ingin mempunyai anak lagi
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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penalitian ini dipilih karena

peneliti ingin memperoleh gambaran, penjelasan, dan deskripsi mengenai strategi

strategi apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana (PP&KB) Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan kepesertaan

masyarakat dalam program KB khususnya pada Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang (MKJP) melalui kata kata, dokumen, dan informasi yang diperoleh dari

informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan tersebut

berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen

pribadi. Tipe penelitian ini sesuai dengan pendapat Bugdon dan Taylor yaitu tipe

penelitian yang berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan

apa yang terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata- kata atau

lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati50

50 Lexy Moleong, Metode Penelitia Kualitatif, (Bandung:Rosda Karya:2011),hlm, 4
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B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi masalah penelitian. Fokus dalam

penelitian ini yaitu strategi yang digunakan Dinas Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam program

Keluarga Berencana (KB) khususnya pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

(MKJP) di Kota Bandar Lampung khususnya pada tahap implementasi atau tahap

pelaksaan strategi tersebut. Tahap implementasi merupaka tahapan yang sangat

penting karena apabila strategi-strategi yang telah direncanakan dan telah dibuat

tidak di implementasikan maka tujuan sebuah organisasi tidak akan tercapai.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui :

1. Pelaksanaan strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam program Keluarga

Berencana (KB) khususnya pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

di Kota Bandar Lampung sesuai dengan teori model manajemen Wheelen-

Hunger pada tahap implementasi strategi yang terfokus pada aspek:

a. Program

b. Budget atau anggaran

c. Prosedur Kerja51

2. Faktor yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan strategi yang akan

dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota

Bandar Lampung.

51 Husein Umar , op cit. hlm,18
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C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah Kota Bandar Lampung

yang merupakan sasaran dari pelaksanaan program Keluarga Berencana dan juga

ibukota Provinsi Lampung yang merupakan pusat perekonomian dan administrasi

pemerintahan, sehingga menyebabkan banyak penduduk dari kota dan kabupaten

lain datang dan menetap ke kota tersebut. Hal tersebut mengakibatkan kepadatan

penduduk yang mencapai 4.966 jiwa/km2. Secara keseluruhan pencapaian dalam

program Keluarga Berencana di Bandar Lampung pada tahun 2016 baru mencapai

69,31%. Kemudian untuk pencapaian dalam  Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

(MKJP) baru mencapai 30,41%.

Unit analisis dalam penelitian ini berada di Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana (PP&KB) Kota Bandar Lampung. Lokasi ini dipilih karena

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP&KB) Kota Bandar

Lampung merupakan unsur pelaksana otonom daerah yang melaksanakan urusan

pemerintah dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota

melalui Sekretariat Daerah.  Memiliki tugas membantu walikota melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah  dalam bidang pengendalian

penduduk, keluarga berencana, dan kesejahteraan  keluarga. Dengan adanya dinas

ini diharapkan dapat membantu menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota

Bandar Lampung.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk

mendapatkan data atau gambaran yang jelas dari objek penelitian yang
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berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Observasi dalam penelitian ini

ditujukan pada kondisi objektif aktifitas dan langkah-langkah serta upaya yang

ditempuh oleh Dinas PP&KB Kota Bandar Lampung Guna Meningkatkan

Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Melalui  Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

2. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dan penentuan informan

ditentukan secara purposive, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya

serta informan yang diwawancarai adalah informan yang  memiliki keterlibatan

dalam  program  Keluarga Berencana khususnya di Bandar Lampung.

Tabel 3. Daftar informan yang Berkaitan dengan Penelitian

No. Informan Substansi
1. Kepala Bidang Keluarga

Berencana Dinas PP & KB Kota
Bandar Lampung

Informasi tentang strategi Dinas PP&KB, prosedur,
dan anggaran, serta kendala dalam melaksanakan
strategi.

2. Seksi Pengendalian dan
Pendistribusian Alat Kontrasepsi
Dinas PP & KB Kota Bandar
Lampung

Informasi tentang strategi Dinas PP&KB, prosedur,
dan anggaran serta kendala dalam melaksanakan
strategi.

3. Seksi Data dan Informasi Dinas
PP & KB Kota Bandar Lampung

Informasi tentang strategi Dinas PP&KB, prosedur,
dan anggaran ,serta kendala dalam melaksanakan
strategi. Data data tentang kepesertaan masyarakat
dalam program KB

4. Seksi Pendayagunaan
PKB/PLKB dan IMP Dinas PP &
KB Kota Bandar Lampung

Informasi tentang kampung KB , nama kelurahan
yang menjadi kampung KB, surat keputusan
Walikota Bandar Lampung

5. Masyarakat pengguna KB Jumlah anak, metode KB yang digunakan,
pengetahuan tentang strategi yang dilakukan oleh
Dinas PP&KB Kota Bandar Lampung

6. Masyarakat pengguna KB Baru Pengetahuan tentang program KB, kepuasan terhadap
pelayanan Mobil Unit Pelayanan KB gratis.

7. Pengguna KB yang bukan warga
asli Bandar Lampung

Pengetahuan tentang strategi yang dilakukan oleh
Dinas PP&KB Kota Bandar Lampung dan kepesertaan
dalam program KB serta biaya KB.

Sumber: Diolah oleh peneliti
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3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumen dibutuhkan untuk mendukung sebuah penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 5. Daftar Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian

No. Dokumen-Dokumen Substansi

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun
2009

Berisi tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga

2. Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung  Nomor 7 Tahun 2016

Berisi tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

3. Peraturan Walikota Bandar
Lampung Nomor 44 Tahun 2016

Berisi tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Pengendalian Penduduk &Keluarga
Berencana Kota Bandar Lampung

4. Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung  Nomor 11 Tahun 2017

Berisi tentang APBD Tahun Anggaran 2018

5. Peraturan Walikota Bandar
Lampung Nomor 31 Tahun 2017

Berisi tentang  Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2018

6. Keputusan Walikota Bandar
Lampung Nomor
448/111.07/HK/2017

Berisi tentang  Pembentukan Kelompok Kerja
(POKJA) Kampung Keluarga Berencana  Kota
Bandar lampung Tahun 2017

7. Rencana Strategis Berisi tentang Rencana Strategis Dinas
Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
Kota Bandar Lampung tahun 2016-2021

Sumber : Dinas PP & KB Kota Bandar Lampung

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh

diri sendiri dan orang lain. Menurut Bogdan menyatakan bahwa analisis data

merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Analisis data yang
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digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan52.

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan atas sejumlah kriteria:

1. Teknik memeriksa Derajad Kepercayaan (Credibility)

Teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan Pengujian

Kredibilitas (derajat Kepercayaan) melalui triangulasi . Menurut Moleong

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan

dengan data yang diperoleh dari dengan sumber lain. Triangulasi terbagi menjadi

empat macam yaitu Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat

yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik

pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi

penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain.

Triangulasi teori, dilakukan secara induktif atau secara logika53.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber triangulasi metode

yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi yang

berkaitan dengan pelaksanaan strategi yang dilakukan Dinas Pengendalian

Penduduk Dan Keluarga Berencana untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat

dalam program Keluarga Berencana (KB) khususnya pada Metode Kontrasepsi

Jangka Panjang (MKJP) di Kota Bandar. Serta dengan membandingkan data hasil

wawancara dari informan  kepada sumber dan elemen yang berbeda.

52 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010) ,
hlm, 244

53 Lexy Moleong, op cit, hlm, 324
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2. Teknik Memerika Keteralihan Data (Tranferability)

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan uraian secara rinci, yaitu dengan

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan

konteks tempat penelitian diselenggarakan. Pemaparan ini berada pada bab hasil

dan pembahasan. Pemaparan secara keseluruhan data dilakukan agar pembaca

benar-benar mengetahui permasalahan yang terjadi terkait dengan penelitian.

3. Teknik Memeriksa Kebergantungan (Dependabitily)

Uji kebergantungan dalam penelitian kulitatif dilakukan dengan melakukan

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Peneliti dalam melakukan

pengulangan dalam pengulangan suatu studi dua atau beberapa kali dalam suatu

kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan

realibilitasnya tercapai.

4. Kepastian Data (Confirmability)

Menguji kepastian (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan

dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi

hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang

cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya

melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh dosen pembimbing.
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V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Strategi Dinas PP & KB Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan

kepesertaan masyarakat dalam program KB melalui Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Implementasi strategi Dinas PP&KB Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan

kepesertaan masyarakat dalam program KB melalui Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang melalui pembentukan Kampung KB dan pelayanan melalui Mobil Unit

pelayanan KB, adanya pembinaan di Faskes Faskes, pemanfaatan momentum,

dan sosialisasi melalui KIE (Konseling, Informasi, dan Edukasi) sudah berjalan

cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin meningkatnya peserta KB

baik melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  yang meningkat

sebanyak 2% dalam satahun.  Jika tahun 2016 sebanyak 30,49 %. Meningkat pada

tahun 2017 kepesertaan pada MKJP mencapai 32,49 %.

Dalam melaksanakan strateginya Dinas PP&KB Kota Bandar Lampung

memperoleh anggaran dari pusat (APBN) hingga daerah (APBD) yang diatur

dalam PERDA Nomor 11 Tahun 2017 Tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan

PERWALI  Nomor 31 Tahun 2017 Tentanga Penjabaran APBD  Tahun Anggaran

2018. Prosedur dalam melaksanakan strategi sudah baik atau sesuai dengan sop



94

yang ada baik dari segi pemberian pelayan maupun untuk masyarakat yang

menerima pelayanan.

2. Kendala Kendala yang dihadapi Dinas PP & KB Kota Bandar Lampung

dalam meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam program KB

melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang  (MKJP)

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Dinas PP & KB Kota Bandar

Lampung dalam meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam program KB

melalui MKJP adalah hambatan dari segi persepsi masyarakat. Yang banyak

adalah kendala yang berhubungan dengan pola pikir atau mindsite masyarakat itu

sendiri yang masih menganggap KB itu haram dan menganggap banyak anak

maka banyak rejeki. Selain karena mindsite masyarakat itu sendiri ada juga

kendala dalam hal penyediaan alat kontrasepsi karena pengadaan alat kontrasepsi

tersebut tergantung dari anggaran pusat atau daerah. Sehingga terkadang

pengadaan alat kontrasepsi mengalami keterlambatan.

B. SARAN

1. Untuk Dinas PP&KB Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan

kepesertaan masyarakat dalam program KB melalui MKJP melalui Mobil

Unit Pelayan (MUYAN) KB sebaiknya labih ditingkatkan lagi dengan

memperpanjang waktu pelayanan tidak hanya sampai pada pukul 12.00 siang

saja karena banyak masyarakat yang antusias untuk mendapatkan pelayanan

KB gartis tersebut.

2. Sebaiknya untuk Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB lebih memperluas

jangkauannya dalam memberikan pelayanan tidak hanya terfokus pada
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kampung KB saja tetapi juga kedaerah yang termasuk pelosok atau daerah

yang jarang dijangkau oleh pelayanan KB gratis.

3. Sebaiknya masyarakat yang bisa memperoleh pelayanan KB gratis melalui

Mobil Unit Pelayan (MUYAN) KB maupun di Faskes bukan hanya

masyarakat asli Kota Bandar Lampung yang memiliki KTP dan KK Bandar

Lampung saja tetapi juga masyarakat yang termasuk pendatang yang menetap

di Bandar Lampung.

4. Dinas PP&KB Kota Bandar Lampung untuk Lebih ditingkatkan lagi

penyuluhan melalui pendekatan personal khususnya untuk daerah yang

jarang dijangkau untuk merubah persepsi masyarakat tentang KB sehingga

masyarakat mau ikut serta dalam program KB.

5. Sebaiknya Dinas PP&KB Kkota Bandar Lampung membuat perencanaan

yang lebih matang agar keterlambatan pendistribusian dan kekurangan Alat

kontrasepsi dapat diminimalisir.
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