PERENCANAAN KELUARGA SEJAHTERA
MELALUI PROGRAM KB
Oleh :
Drs. Andang Muryanta
(Koordinator Penyuluh KB Kec. Kokap)
I.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Isi Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga sebagai revisi Undang-undang No.10 Tahun 1992
tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 2010 : 1) Pengendalian kuanti
tas penduduk untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan anta
ra jumlah penduduk dengan lingkungan hidup, dengan pengendalian kelahiran,
penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas 2) KB untuk mewujudkan
penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dengan mewujudkan usia i
deal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, mempunyai jumlah anak ideal, ja
rak kelahiran anak dan kesehatan reproduksi 3) Visi : Penduduk tumbuh seim
bang, Misi : Pembangunan yang berwawasan Kependudukan dan Pelembagaan
Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.
Perencanaan keluarga sejahtera merupakan idaman setiap manusia untuk dapat
meraihnya agar tercapai tujuan hidup yang harmonis, serasi, selaras dan seimbang
dengan suasana lingkungannya.
Perhatian terhadap keluarga sangatlah penting agar seluruh keluarga dapat mem
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peroleh informasi tentang Keluarga Sejahtera dan Program KB.
B. Tujuan
1. Tujuan Umum :
Sebagai media informasi dan pembinaan kelompok-kelompok kegiatan maupun
masyarakat dalam memahami program KB dan Keluarga Sejahtera.
2. Tujuan khusus :
1) Penyuluh KB dapat melaksanakan tugas penyuluhan dalam rangka penyebar
luasan informasi program
2) Meningkatkan partisipasi dan peran serta kelompok kegiatan dan masyarakat
dalam memahami program KB
3) Keluarga-keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat mampu
mengakses berbagai informasi KB dan KS, terutama keluarga Pra Sejahtera
dan Keluarga Sejahtera I
C. Sasaran
Kelompok kegiatan, keluarga dan masyarakat yang berkesempatan memperoleh
informasi program KB dan KS di wilayah masing-masing, antara lain :
1) Kelompok kegiatan perempuan : Dasa Wisma, Simpan pinjam (UPPKS), Ke
lompok wanita tani, BKB, BKR, BKL, koperasi wanita dan sebagainya
2) Keluarga-keluarga, Pasangan Usia Subur, maupun calon keluarga baru dan ma
syarakat yang suka rela ingin memperoleh informasi program KB
3) Kalangan pengamat, media masa, lembaga profesi, instansi pemerintah dan
LSM yang secara suka rela membantu dalam menyebar luaskan informasi pro
gram KB dan KS
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II.

4) Kerja sama dengan berbagai pihak seperti PKBI, BP4 (KUA) dan sebagainya

Perencanaan Keluarga Sejahtera
Dalam melaksanakan dan merencanakan sebuah keluarga sejahtera haruslah perlu me
mahami terlebih dahulu apa itu keluarga.
Pengertian Keluarga adalah merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri da
ri : 1) Suami dan istri, atau 2) Suami, istri dan anak atau, 3) Ibu dan anaknya, atau 4)
Ayah dan anaknya. (UU. No. 10 Tahun 1992 Ttg. Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera, di revisi menjadi UU. No. 52 Tahun 2009).
Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang
sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa
wa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seim
bang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
Keluarga merupakan tempat bernaung dan menggantungklan hidup bagi segenap ang
gota keluarga , yang tentunya mengharapkan suasana hidup aman, nyaman, tenang,
tentram dan dapat terpenuhi kebutuhan hidup, baik lahiriah maupun batiniah.
Keluarga sejahtera yang ditandai dengan tercukupinya kebutuhan lahir batin dan me
miliki hubungan yang serasi antar anggota keluarga, dengan alasan-alasan tersebut su
dah barang tentu menjadi idaman dan dambaan setiap orang.
Banyak tantangan dalam mewujudkan keluarga sejahtera, diperlukan upaya ekstra un
tuk mewujudkannya, saling bahu membahu secara terus menerus tanpa mengenal le
lah, ada rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan dan tanggung jawab diantara
mereka untuk saling menguatkan upaya itu.
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Dalam kondisi tertentu keluarga yang tidak tabah, sabar, kurang kuat semangat dan
motivasinya, akan mustahil dapat mengatasi persoalan yang muncul selama proses
pencapaian cita-cita menjadi keluarga sejahtera. Apalagi kalau tidak ada persiapan
dan kekompakan segenap anggota keluarga untuk bersatu padu jelas tidak sesuai de
ngan harapan keluarga sejahtera yang diidamkan.
Bagaimana upaya mewujudkan Keluarga Sejahtera ?
Pertama, Persiapan Fisik-Biologis, sangat diperlukan karena calon suami dan istri ha
rus dalam kondisi yang sehat dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang banyak ke
tika sudah berkeluarga, termasuk dalam menjalankan fungsi reproduksi (melanjutkan
keturunan) keluarga. Selain dengan memperhatikan aspek umur dalam perkawinan un
tuk pria sudah mencapai usia 25 tahun dan wanita minimal usia 20 tahun. Selanjutnya
harus berusaha terbebas dari segala macam penyakit yang membahayakan keluarga.
Kedua, Persiapan Mental Psikologis, untuk kondisi saat ini dapatlah dimengerti, de
ngan berbagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, tentu membutuhkan keluarga
yang kuat mental dan kejiwaannya, melihat adanya berbagai tantangan, persaingan
yang tidak sehat, gangguan keamanan dan sebagainya.
Ketiga, Persipan Sosial Ekonomi, menyangkut kemampuan keluarga dalam menggali
sumber ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, dengan memper
oleh penghasilan/pendapatan, keluarga dapat membelanjakan, menabung dan untuk
sosial kemasyarakatan yang lain.
Keempat, Persiapan Pendidikan dan Ketrampilan, perlu dipersiapkan untuk seluruh
anggota keluarga, dengan bekal ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang memadai a
kan memberikan pengaruh bagi kehidupannya, untuk mencari pekerjaan yang sesuai
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dengan kemampuan atau bisa mengangkat harkat seseorang dengan kedudukan yang
lebih terhormat.
Kelima, Persiapan Keyakinan dan atau Agama, Sejak masih kecil, keluarga dapat
mempersiapkan anak-anak untuk diperkenalkan dengan akidah-akidah, atau norma
agama yang dianut keluarga, dan ini dilakukan secara intensif. Keyakinan akan menja
di pemicu bagi kita untuk mau bekerja keras, sementara agama akan menjadi pemba
tas sekaligus penyelaras hubungan antara manusia dengan pencipta.
III.

Program Keluarga Berencana
Untuk membahas Program Keluarga Berencana, tentunya perlu mengetahui apa itu
Keluarga Berencana (KB).
Pengertian 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.
Dari uraian diatas Keluarga Berencana mempunyai 4 (empat) aspek garapan yaitu :
Pertama, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), menjadi sasaran keluarga yang mem
punyai anak remaja yang belum menikah, diharapkan agar kelak bila hendakmenikah
sudah memasuki usia ideal untuk melangsungkan pernikahan, yaitu usia 25 tahun un
pri dan minimal 20 tahun untuk wanita. Selain itu remaja punya kegiatan, aktifitas ke
lompok remaja seperti Saka Kencana, PIK Remaja/Mahasiswa.
Kedua, Pengaturan kelahiran, menjadi sasaran untuk Pasangan Usia Subur (PUS) un
tuk mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak, dengan jarak 3 – 5 tahun serta jumlah
anak 2 lebih baik. Selain itu adanya kegiatan pelayanan KB di Klinik KB (Puskesmas
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), TNI Manunggal KB Kesehatan, PKK KB Kesehatan, jaminan pasca pelayanan KB.
Ketiga, Pembinaan ketahanan keluarga, menjadi sasaran untuk keluarga yang memili
ki anak balita, remaja dan lansia untuk meningkatkan ketahanan dan keharmonisan
keluarga yaitu dengan mengikuti kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina
Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia) dan BLK (Bina Lingkungan Keluar
ga).
Keempat, Peningkatan kesejahteraan keluarga, menjadi sasaran untuk seluruh keluar
ga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kelompok kegiatan eko
nomi produktif, yaitu kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera).
IV.

Peran dan Fungsi Keluarga
Peran dan fungsi keluarga sangat berpengaruh besar terhadap berhasil tidaknya dalam
mewujudkan keluarga sejahtera, karena peran dan fungsi keluarga harus dilakukan pa
da kegiatan nyata sehari-hari.
Peran merupakan bentuk realisasi tugas-tugas yang harus dilakukan keluarga, menu
rut saya paling tidak ada dua peran keluarga yaitu :
Pertama, keluarga mampu mengadakan penyesuaian fisik agar keluarga tersebut da
pat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pengayom seluruh ang
gota keluarganya, dan keluarga tetap berperan sebagai wahana persemaian dan pelem
bagaan nilai-nilai luhur, meningkatkan kesejahteraan keluarga serta membangun selu
ruh potensinya menjadi sumber daya insani yang dapat mendukung pembangunan na
sional.
Kedua, keluarga mampu meningkatkan ketahanan keluarganya, dan siap melakukan
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penyesuaian terhadap lingkungan sekitarnya yang terus berkembang, mampu mendi
dik anak-anaknya, membangun budi pekerti yang luhur dengan baik agar mendapat
kan kebahagiaan lahir dan batin serta menempatkan diri dalam masyarakat secara sera
si, selaras dan seimbang.
Dalam melaksanakan peran keluarga pada kehidupan sehari-hari, keluarga sejahtera
yang hendak diwujudkan haruslah dapat mencerminkan 8 fungsi keluarga yaitu :
1) Fungsi keagamaan, keluarga mampu dan mau mengembangkan kehidupan keluar
ga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bang
sa, menjadikan dirinya insan-insan agamis, penuh iman dan taqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
2) Fungsi sosial budaya, keluarga mampu mengembangkan kekayaan budaya bangsa
yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.
3) Fungsi cinta kasih, keluarga mampu memberikan landasan yang kokoh terhadap hu
bungan anak dengan anak, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan
antar generasi, yang menjadikan keluarga sebagai wadah utama berseminya kehi
dupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.
4) Fungsi melindungi, keluarga mampu dalam menumbuhkan rasa aman dan keha
ngatan bagi seluruh anggota-anggotanya.
5) Fungsi reproduksi, keluarga mampu melaksanakan mekanisme untuk melanjutkan
keturunan sesuai dengan rencana dan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan
keluarga.
6) Fungsi sosial dan pendidikan, keluarga memiliki perencanaan dan menciptakan
lingkungan keluarga sebagai wahana pendidikan dan sosialisasi anak yang pertama
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dan utama.
7) Fungsi ekonomi, keluarga mampu mengembangkan kemampuan ekonominya seca
secara mandiri.
8) Fungsi pembinaan lingkungan, keluarga mampu menciptakan lingkungan hidup ba
ik fisik dan non fisik yang sejuk, sehat dan penuh dengan kenyamanan.
Membina kesadaran, sikap dan praktek pelestarian lingkungan hidup yang serasi,
selaras dan seimbang antara lingkungan keluarga dengan lingkungan hidup masya
rakat sekitarnya.
V.

Penutup
Kunci utama dalam Perencanaan Keluarga Sejahtera melalui Program KB sebenar
nya terletak pada komitmen masing-masing keluarga dan anggota keluarga untuk ber
usaha sekuat tenaga untuk mewujudkan keluarga sejahterta dalam kehidupan seharihari.
Komunikasi dan informasi Keluarga Sejahtera kepada remaja sangatlah urgen mengi
ngat remaja mrupakan masa transisi dari masa anak-anak menjadi dewasa (WHO :
Umur 10 – 19 tahun).
Aplikasi peran dan fungsi keluarga menjadi bekal utama untuk menentukan kualitas
keluarga yang lebih ideal, harmonis dan sejahtera lahir dan batin.
Bagi pasangan keluarga baru tentunya akan mendapatkan wawasan baru yang akan
bermanfaat bagi kehidupannya. Semoga...Amiin.

Materi disampaikan dalam Pembinaan Remaja dan Manten
Tingkat Kecamatan Kokap
Senin, 13 dan Kamis, 16 Desember 2010
Di KUA Kokap

