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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara maritim yang memiliki 33 provinsi 

dengan ratusan suku yang mendiami setiap tempat. Pertumbuhan 

penduduk Indonesia pada data tahun 2010 sebesar 1,49%. Berdasarkan 

data Susenas 2014-2015 milik Badan Pusat Statistik,  jumlah penduduk 

Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa  Sedangkan, bila dibandingkan 

dengan Negara lain, Indonesia berada di urutan ke empat setelah Negara 

China, India dan Amerika Serikat. Setiap tahun jumlah penduduk 

Indonesia mengalami kenaikan. Pertambahan penduduk setiap tahun 

yang semakin tidak terkontrol akan menimbulkan masalah-masalah baru. 

(sumber: Tita Almira Desiana. 25 Desember 2015. Menilik revitalisasi 

program kependudukan dengan kampung kb di tahun 2016. 

kompasiana.com/amp/menilik-revitalisasi-program-kependudukan-

dengan-kampung-kb-ditahun-2016 diakses 9 Maret 2016). 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengganggu 

perkembangan sosial ekonomi Negara berkembang. Karena Negara 

berkembang masih belum memiliki cukup modal, teknologi canggih yang 

terbatas dan tenaga ahli kerja yang kurang. Selain itu pengangguran akan 

semakin meningkat karea jumlah pencari kerja dengan lapangan 

pekerjaan yang tersedia tidak sepadan. 
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Banyak hal yang melatar belakangi bertambahnya populasi 

penduduk.  Kematian yang bersifat mengurangi penduduk dan kelahiran 

yang bersifat menambah penduduk merupakan dua faktor alami. 

Sedangkan perpindahan penduduk adalah faktor non alami. Sebagai 

faktor yang mempengaruhi pertambahan penduduk, kelahiran juga 

dipengaruhi faktor yang menunjang kelahiran dan menghambat kelahiran. 

Dua faktor ini banyak sekali kita temui di banyak daerah di Indonesia. 

Secara garis besar, masalah pokok dibidang kependudukan yang dihadapi 

Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Jumlah penduduk besar dengan laju 

pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, (2) Penyebaran penduduk 

yang tidak merata (3) Struktur umur muda (4) Kualitas penduduk yang 

masih harus ditingkatkan (Ari Sulistyawati, 2011:4). 

Di Indonesia terdapat satu Lembaga Pemerintah Non Departemen 

Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

keluarga berencana dan keluarga sejahtera yaitu Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Lembaga yang telah 

berdiri sejak 1957 ini memiliki kewenangan salah satunya pengendalian 

penduduk dengan program Keluarga Berencana. Program Keluarga 

Berencana atau KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang 

sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Program KB telah 

dimulai sejak jaman PKBI tahun 1950 dan 1960-an. (Ari Sulistyawati,  

2011:9). 

Diawal kemunculan BKKBN program KB mencapai keberhasilan 

dengan dicapainya jumlah akseptor sebanyak 3 juta selama 5 tahun 
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khusus untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Karena keberhasilan tersebut 

pada Pelita I mendorong pemerintah memperluas program KB pada 10 

provinsi lainnya diluar Pulau jawa dan Bali. Namun sejak 2005 Program 

KB kurang menunjukkan eksistensinya karena tidak ada dukungan 

operasional yang memadai dari pemerintah otonom setempat serta tidak 

terkoordinasinya lagi kader-kader BKKBN tingkat desa dan sub desa. 

(sumber: Tita Almira Desiana. 25 Desember 2015. Menilik revitalisasi 

program kependudukan dengan kampung kb di tahun 2016. 

kompasiana.com/amp/menilik-revitalisasi-program-kependudukan-

dengan-kampung-kb-ditahun-2016 diakses 9 Maret 2016). 

Pada masa Pemerintahan presiden Jokowi, BKKBN diberi tugas 

sebagai salah satu lembaga yang ikut mensukseskan agenda prioritas 

Pembangunan (Nawacita) pada poin 5 “meningkatkan kualitas hidup 

manusia Indonesia”. Untuk mensukseskannya, maka dibuatlah program 

Kampung KB. Sesuai dengan penjelasan yang dimuat dalam salah satu 

file BKKBN di website resminya dikatakan, kampung KB berada 

ditingkat RW atau dusun dengan menggunakan pendekatan budaya. 

Pelaksanaan kegiatan Kampung KB meliputi empat hal yaitu: program 

kependudukan; keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; ketahanan 

keluarga dan pemberdayaan keluarga (pembangunan keluarga); dan lintas 

sektor seperti pemukiman dan ekonomi sosial yang disesuaikan dengan 

kebutuhan wilayah. Kampung KB dilksanakan selama 3 tahun di tiap 

dusun yang dijadikan percontohan (sumber: publikasi bkkbn. Desember 
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2015.bkkbn.go.id/infoprogram/documents/JUKNIS%20KAMPUNG%20

KB.pdf diakses 20 Oktober 2016). 

Selain sebagai bagian dari 9 Nawacita, Program Kampung KB 

dibentuk sebagai upaya mencapai target pembangunan bidang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana 2015-2019 sesuai dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan 

Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2015-2019. BKKBN 

menjadikan Kampung KB sebagai upaya revitalisasi program 

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 

(KKBPK) yang sepuluh tahun sebelumnya dinilai kurang berkembang. 

Kampung KB juga  dapat dideskripsikan sebagai upaya mendekatkan 

akses pelayanan kepada keluarga dalam mengaktualisasikan 8 fungsi 

keluarga. Implementasi kegiatan pembinaan 8 fungsi keluarga di 

kampung KB dilaksanakan dengan fungsi agama, fungsi sosial budaya, 

fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi 

pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan. Jadi dapat 

disimpulkan Kampung KB tidak hanya sebatas program KB yang 

berfokus pada pengendalian kelahiran dengan kontrasepsi. Hingga akhir 

2016 telah terbentuk 344 Kampung KB dari 514 Kabupaten/Kota di 

Indonesia. Tahun 2017 mendatang ditargetkan 8000 kecamatan memiliki 

satu Kampung KB. (sumber: Publikasi BKKBN. Desember 2015. 

bkkbn.go.id/infoprogram/documents/JUKNIS%20KAMPUNG%20KB.p

df diakses 20 Oktober 2016). 
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Di Kabupaten Blitar, kampung KB diresmikan tanggal 24 Maret 

2016 di Dusun Gogodeso. Dusun yang terletak di Kecamatan Kanigoro 

ini merupakan dusun yang pertama kali didirikan Kampung KB di 

wilayah Kabupaten Blitar. Dusun Gogodeso dipilih sebagai percontohan 

Kampung KB karena dusun ini masuk dalam syarat atau kriteria utama 

pembentukan Kampung KB yang ditetapkan BKKBN, yaitu memiliki 

pencapaian KB yang rendah dibanding dusun-dusun di desa yang lain. Di 

tahun 2015, peserta KB aktif kabupaten blitar mengalami peningkatan 

sebanyak 172.507 dari data tahun 2014 sebanyak 169.039. Dengan hasil 

pencapaian tersebut BKKBN Kabupaten Blitar ingin meningkatkan peran 

masyarakat dalam program KB, sehingga kedepannya diharapkan 

semakin banyak warga yang mau ber-KB. Keberhasilan program 

kependudukan di kabupaten Blitar di tahun sebelumnya, melatar 

belakangi dipilihnya Dusun Gogodeso sebagai miniatur pelaksanaan 

Kampung KB. Sehingga dengan adanya Kampung KB ini program 

kependudukan akan dikembangkan lagi dan dapat menjadi contoh untuk 

desa-desa yang lain. (sumber: Publikasi BPS Kabupaten Blitar. Juli 2016. 

Kabupaten Blitar dalam angka 2016. 

https//blitarkab.bps.go.id/index.php/publikasi/349 diakses 16 Oktober 

2017).  

Untuk dapat mensukseskan Kampung KB Dusun Gogodeso, 

sosialisasi mengenai Kampung KB ini perlu dilakukan. Karena kebijakan 

pembentukan program ini termasuk baru dimana belum banyak 

masyarakat yang mengetahuinya serta Kampung KB terdiri dari banyak 
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sub program didalamnya. Sosialisasi adalah cara-cara yang dilakukan 

untuk mengenalkan norma, nila dan kebiasaan. Sosialisasi berperan 

untuk memenuhi kebutuhan sosial. Proses sosialisasi mengajarkan 

bagaimana individu berperan sesuai nilai, norma kebiasaan, norma yang 

berlaku dan ditransfer dari masyarakat atau kelompoknya. (Maryati dan 

Suryawati, 2004:110). 

Komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa sosial, 

melainkan dalam konteks atau situasi tertentu. Untuk mengklasifikasikan 

komunikasi berdasarkan konteks atau tingkatannya adalah dengan 

melihat jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. Keberhasilan 

suatu kegiatan masyarakat, pasti ditunjang dengan kemunikasi yang baik 

dan efektif, sehingga semua pihak saling memberikan pengertian. 

(Mulyana, 2013:77).  

Sejak mulai dilaksanakan dan hingga saat ini, program-program 

yang ada di Kampung KB dilaksanakan dan diperkenalkan kepada 

masyarakat Gogodeso dengan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan 

bersamaan dengan acara rutin warga setempat seperti pengajian ibu-ibu, 

posyandu, yasinan dan lain sebagainya. Tidak semua fungsi keluarga 

dijalankan oleh Pengurus Kampung KB Dusun Gogodeso. Karena 

sebagian besar fungsi sudah dijalankan dengan baik. 

Pengurus Kampung KB terdiri dari beberapa orang berasal dari 

lintas instansi sesuai dengan surat keputusan camat Kanigoro. 

Berdasarkan fenomena yang ada diatas penulis tertarik untuk meneliti 
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“SOSIALISASI DALAM MENSUKSESKAN KAMPUNG KB (Studi 

Pada Pengurus Kampung KB Dusun Gogodeso Desa Gogodeso 

Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar). 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan 

masalahnya sebagai berikut: Bagaimana sosialisasi BKKBN dalam 

mensukseskan Kampung KB yang dilakukan  oleh Pengurus Kampung 

KB Dusun Gogodeso Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten 

Blitar?. 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendiskripsikan  tentang  sosialisasi yang dilakukan Pengurus Kampung 

KB Dusun Gogodeso dalam mensukseskan Kampung KB di Dusun 

Gogodeso Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat selain sebagai referensi 

juga sebagai kajian untuk jurusan Ilmu Komunikasi khususnya 

mengenai sosialisasi kebijakan pemerintah yang dilakukan lembaga 

untuk masyarakat desa dibidang kependudukan, kesehatan dan 

ekonomi sosial. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk sosialisasi untuk 

mensukseskan program Kampung KB didaerah lain yang memiliki 

kemiripan keadaan sosial masyarakat yang sama. 
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3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pengurus

Kampung KB Dusun Gogodeso untuk meningkatkan kinerja

Pengurus Kampung KB dalam menjalankan program Kampung KB

Dusun Gogodeso yang lebih baik kedepannya.


