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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Jawa Timur ialah provinsi yang memiliki angka kelahiran yang banyak di antara 

kepulauan Jawa sendiri. Berdasarkan proyeksi angka kelahiran yang dihasilkan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 ialah 1.946 jiwa. Bila dibandingkan dengan kota 

besar lainnya di Indonesia, seperti DKI Jakarta dengan jumlah 1.818 jiwa dan DI 

Yogyakarta berjumlah 1.851 jiwa.Angka kemiskinan di Jawa Timurpun masih tinggi. 

Jumlah penduduk miskin perkotaan di Jawa Timur pada tahun 2014 berjumlah 1.531.890 

jiwa (8,30%) dan jumlah penduduk miskin pedesaan berjumlah 3.216.530 jiwa (15,92 %).  

Dengan kelahiran yang masih tinggi dan angka kemiskinan tergolong tinggi, ini membuat 

laju pertumbuhan penduduk juga berdampak lebih lambat. BPS memperkirakan bahwa 

pada kisaran tahun 2015 – 2020, Jawa Timur mempunyai laju pertumbuhan hanya 0,53 % 

(Bappenas, 2013 : 231). 

Orang tua Di Indonesia, tak terkecuali Jawa Timur, dalam pola pemikiran keluarga, 

mereka beranggapan bahwa “ mempunyai banyak anak, banyak rezeki.” Anggapan yang 

seperti itu tak selamanya berjalan sesuai realita. Keluarga yang memiliki jumlah anak lebih 

dari 2, berpotensi besar di ambang kemiskinan.  Kebutuhan anak yang semakin banyak 

akan menambah beban keuangan bagi orang tua yang memiliki keuangan pas-pasan 

(Suprapto & Fahrianoor, 2004 : 118).   

Perencanaan untuk memiliki jumlah anak tidak begitu dipentingkan bagi orang tua yang 

masih beranggapan “banyak anak, banyak rezeki.” Salah satu faktor alasan mengapa 

adanya pola pemikiran orang tua seperti itu ialah pendidikan rendah.  Dalam hasil survey 

yang dilakukan Kompas pada tahun 2015, sebanyak 51,7% orang tua yang berpendidikan 

rendah tidak pernah membahas ataupun merencanakan ingin memiliki berapa anak.  Dari 
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latar belakang berpendidikan rendah, orang tua tidak mampu melihat realita yang ada 

sehingga masih memiliki pola pemikirannya yang tradisional 

(http://m.kompasiana.com/jarhie/banyak-anak-banyak-rezeki-fakta-atau-mitos/html, diakses 

tanggal 15 Mei 2016). 

Dari permasalahan tersebut, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau 

disingkat BKKBN membuat program – program  Keluarga Berencana (KB) dalam 

pengendalian jumlahkelahiran di Indonesia yang telah banyak dipakai oleh masyarakat 

Indonesia.  Program – program KB antara lain, kondom, KB untuk wanita (spiral ; pil ; 

suntik ),  dan KB untuk pria (spermisida, dan vasektomi ). 

Perjalanan panjang program KB untuk menekan tingkat kelahiran membuat perempuan 

ditempatkan sebagai sasaran utama yang menjadi pengguna alat kontrasepsi . Perempuan 

sebagai “kunci” atas keberhasilan program KB dalam keluarga. Padahal secara tidak 

langsung, sesungguhnya pria juga menjadi penentu keberhasilan program KB.  

Partisipasi pria dalam program KB dan kesehatan reproduksi adalah bentuk nyata dari 

kepedulian keikutsertaan pria/suami dalam pelaksanaan program KB dan kesehatan 

reproduksi, yang antara lain adalah sebagai peserta KB; mendukung (memutuskan 

bersama) istri dalam penggunaan kontrasepsi; pemberi pelayanan KB; dan merencanakan 

jumlah anak dalam keluarga bersama pasangan (Sulistyawati, 2012: 88).  

Partisipasi pria dalam program KB sebagai peserta KB mampu diwujudkan dengan 

memilih program – program KB untuk pria, seperti spermisida atau vasektomi.   

Vasektomi ialah kontrasepsi untuk pria yang bersifat permanen, berbeda dengan 

spermisida yang masa pemakainnya hanya 3 minggu.  Dengan kata lain, vasektomi adalah 

prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas pria dengan jalan melakukan okulasi vasa 

deferensia sehingga alat transportasi sperma terhambat dan proses fertilasi (penyatuan 

http://m.kompasiana.com/jarhie/banyak-anak-banyak-rezeki-fakta-atau-mitos/html


15 
 

dengan ovum) tidak terjadi. Bekas operasinya hanya berupa satu luka di tengah atau luka 

kecil di kanan – kiri kantong zakar (skrotum).  

Vasektomi di Indonesia jarang dipilih pria, meskipun persyaratan untuk melakukan 

vasektomi mudah. BKKBN menyatakan tingkat keikutsertaan pria terhadap kontrasepsi 

mantap pada pria masih rendah yakni hanya tiga persen dari total keikutsertaan KB kaum 

lelaki yakni sebanyak tujuh juta orang.  

Dari masalah tersebut, BKKBN berusaha keras untuk meningkatkan partisipasi pria 

dalam keikutsertaan melakukan vasektomi, ialah dengan penyebaran informasi atau 

diseminasi informasi. Penyebaran informasi (diseminasi informasi) yang dilakukan 

BKKBN disebut dengan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di wilayah 

binaan di tingkat desa/kelurahan.  

Salah satu KIE yang biasanya dilakukan oleh BKKBN ialah KIE Penyuluhan. KIE 

penyuluhan biasanya dilakukan di pendopo kelurahan atau dipertemuan tingkat RW, 

pertemuan RT atau pertemuan rutin lainnya yang menggunakan media cetak, media 

elektronik, maupun media lainnya ( BKKBN, 2015 : 6). Sasaran KIE penyuluhan ialah 

masyarakat yang disesuaikan dengan tema KIE nya dan berjumlah antara 2 sampai 15 

orang. Namun, sasaran KIE penyuluhan untuk metode kontrasepsi Jangka Panjang seperti 

vasektomi, ialah pasangan calon akseptor, ibu pasca melahirkan, dan akseptor non MKJP. 

Petugas Lapangan Keluarga Berencana juga mengundang peserta KB MJP untuk ikut 

menyampaikan testimoninya sehingga KIE yang dilakukan lebih efektif dan berhasil.  

 Penyuluhan vasektomi  dilakukan oleh petugas lapangan keluarga berencana 

(PLKB) yang dibantu oleh puskesmas maupun bidan yang menjadi mitra kerja BKKBN. 

PLKB ialah ujung tombak program sangat strategis perannya dalam melakukan pembinaan 

langsung kepada individu, keluarga, dan masuarakat di tingkat desa/kelurahan. Sebelum 

diadakannya penyuluhan, petugas lapangan diberikan pedoman dan pelatihan dari 
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pemerintah (Departemen Kesehatan dan BKkBN), organisasi profesi (IDI, POGI, IBI, 

PKBI, PKMI), institusi-institusi pendidikan, maupun organisasi-organisasi internasional.   

 BKKBN maupun BKBPM  membuat kemajuan yang signifikan tiap tahunnya 

dalam hal diseminasi informasi vasektomi. Pada tahun 2015, peserta KB aktif untuk pria 

atau vasektomi ialah 136.005 akseptor atau 2,22 % untuk wilayah Jawa Timur. Biarpun 

BKBPM telah bekerja keras dalam hal diseminasi informasi vasektomi, hasil di kota 

Malang sendiri, akseptor vasektomi hanya berjumlah 1 orang saja (data didapat dari : 

BKBPM kota Malang, Desember 2015).  

Berdasarkan pada penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

model diseminasi informasi yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Masyarakat maka peneliti menarik sebuah penelitian dengan judul 

Diseminasi Informasi Vasektomi oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Masyarakat pada Pria Dewasa di Kota Malang.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada penjelasan yang terdapat dalam latar belakang, perumusan 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana diseminasi informasi 

vasektomi yang dilakukan Badan Keluarga Berecana dan Pemberdayaan Masyarakat pada 

Pria Dewasa di Kota Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan 

mengevaluasi diseminasi informasi vasektomi yang dilakukan oleh BKBPM pada pria 

dewasa yang berada di kota Malang.  
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1.4 Manfaat Penelitian  

A. Manfaat akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kajian untuk 

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang 

mengenai diseminasi informasi kepada masyarakat / publik. 

B. Manfaat praktis  

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pengalaman bagi masyarakat 

tentang vasektomi, yang mempunyai banyak keuntungan dalam hal keluarga 

berencana. Serta menjadi bahan evaluasi BKBPM dalam bersosialisasi 

vasektomi sehingga mampu diterima oleh masyarakat.
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