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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjelaskan beberapa hasil penelitian yang 

sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tetapi masih dalam tema yang 

sama dengan peneliti. 

 Pertama penelitian yang dilakukan oleh  Linda Nintrafil (2018) 

dengan judul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas program kampung 

keluarga berencana, mengetahui dan menganalisis implementasi program 

kampung keluarga berencana, dan mengetahui faktor penunjang 

keberhasilan dan faktor penghambat program kampung keluarga 

berencana di RW 06 Kampung Mekarlaksana Desa Citaman Kecamatan 

Nagreg Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Subjek dalam 

penelitian ini yaitu kepala desa, ketua kampung keluarga berencana, 

pelaksana operasional kampung keluarga berencana, kepala bidang 

kegiatan dan perwakilan masyarakat. Teknik analisa data dalam penelitian 

ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarik 

kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program 

kampung KB di RW 06 Kampung Mekarlaksana Desa Citaman Nagreg 

Kabupaten Bandung, terjadi penurunan peserta aktif KB antara sebelum 

dan sesudah diresmikannya Kampung KB yaitu dari rata-rata 79.60% 
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menjadi 75.79%. Kemudian Implementasi program Kampung KB di RW 

06 belum maksimal, yaitu dalam aspek organisasi masih belum 

lengkapnya perlengkapan atau alat kerja, dalam aspek interpretasi masih 

belum sesuai dengan peraturan, petunjuk pelaksanaan, dan juga petunjuk 

teknis, kemudian dalam aspek aplikasi yaitu belum memiliki prosedur 

kerja yang jelas, program kerja yang lebih terarah, dan juga jadwal kegitan 

yang teratur. 

Kedua penelitian oleh Zultha (2017) dengan judul Implementasi 

Program Kampung KB Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan program Kampung 

KB di Kelurahan Kota Karang Raya. Tipe penelitian yang digunakan 

adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa dari empat indikator implementasi 

program yang digunakan dalam penelitian ini, tiga diantaranya sudah 

dapat tercapai dengan baik, yakni pada indikator komunikasi, disposisi dan 

struktur birokrasi, karena dalam pelaksanaan program Kampung KB 

pelaksana dan target sasaran sudah maksimal. Sedangkan indikator 

sumberdaya belum mampu tercapai dengan baik, karena fasilitas yang 

masih kurang memadai. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program 

KB adalah  kurangnya anggaran, serta kurangnya partisipasi dan kesadaran 

masyarakat di Kelurahan Kota Karang Raya. 

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Desi Ariani (2018) dengan 

judul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa 

Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. 
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Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia merupakan masalah 

besar yang dihadapi pemerintah. Selain itu, melemahnya program 

Keluarga Berencana tidak cukup mampu dalam mengatasi masalah 

pertumbuhan penduduk di Indonesia sehingga perlu adanya upaya atau 

inovasi dalam mengatasi masalah tersebut maka digagaslah program 

Kampung Keluarga Berencana yang merupakan salah satu inovasi 

program pemerintah dalam memperkuat program KKBPK dengan 

mempersempit ruang lingkup sasaran yaitu dalam tingkat wilayah atau 

desa. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini ada dua orang yaitu 

staf ahli BKKBN Sumatera Utara dan PLKB Desa Percut. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara mendalam 

dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi 

Program Kampung Keluarga Berencana belum berjalan dengan baik hal 

ini dilihat dari pelaksanaan program ini yang tidak berjalan lagi serta 

banyak kekurangan dari berbagai indikator diantaranya sumber daya 

manusia, hubungan antar organisasi dan disposisi implementor. 

Keempat penelitian oleh Anisa Sevi Oktaviani (2016) dengan judul 

Efektifitas Kebijakan Kampung Keluarga Berencana Terhadap 

Penerimaan Konsep Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana 

penting untuk dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan kependudukan 

yang masih menjadi kendala di Negara berkembang seperti Indonesia. 

Termasuk di Kabupaten Cilacap, belum optimalnya program KB 

mendorong didirikan Kampung Keluarga Berencana, tetapi pemilihan 
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wilayah tidak sesuai dengan kriteria pendirian. Tujuan dari penelitian ini 

adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas 

kebijakan kampung keluarga berencana terhadap penerimaan konsep 

keluarga berencana. Penelitian ini juga menggunakan model penelitian 

kualitatif interaktif analisis kebijakan yang dilakukan di Desa Tritih Wetan 

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Teknik sampling yang 

digunakan adalah snowball sampling. Selain itu, teknik pegumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara mendalam, 

oberservasi langsung dan analisis dokumen. Hasil penelitian yang dapat 

diperoleh yaitu kebijakan kampung KB belum memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap pemahaman konsep keluarga berencana masyarakat 

Desa Tritih Wetan. Faktor-faktor institusional terhadap penerimaan konsep 

KB dapat dilihat melalui aspek indikator keberhasilan input yang 

disebutkan dalam petunjuk teknis Kampung KB. Selain itu, faktor sosial 

ekonomi, dan kultural juga mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Kampung KB. 

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Fani Arinta (2018) dengan 

judul Efektifitas Program Kampung KB Guna Mewujudkan Keluarga 

Kecil Mandiri. Menurut data statistik dari BPS, jumlah penduduk 

Indonesia saat ini adalah 225 juta jiwa, hal itu dapat mengganggu 

keseimbangan maka dari itu banyak hal yang harus diperhatikan secara 

seksama oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Maka pemerintah 

menggalakkan program Kampung KB guna menjadi ikon program 

Kependudukan Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan 
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yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di 

Lingkungan IX Kelurahan Harjosari II Sumatera Utara. Peneliti 

menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, wawancara mendalam 

dan observasi. Data yang dapat dilapangan kemudian peneliti jelaskan 

secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas 

Program Kampung KB sudah berjalan kurang baik hal ini dilihat dari 

pelaksanaan program ini yang berjalan kurang aktif karena dari beberapa 

warganya masih ada yang takut dan malas untuk mengikuti kegiatan 

layanan program Kampung KB. 

Hasil dari Penelitian diatas, memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Persamaan dua 

penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang Program 

Kampung Keluarga Berencana, sedangkan perbedaannya : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Nintrafil  dan Desi Ariani 

terfokus pada program pelaksanaan Kampung KB dalam masyarakat. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zultha terfokus pada program 

Kampung KB dalam penanggulangan kemiskinan. 

3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anisa Sevi Oktaviani, 

fokus terhadap pemahaman konsep keluarga di dalam masyarakat. 

4. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Fani Arinta fokus terhadap 

program yang telah berjalan di masyarakat dan pemahaman 

masyarakat terhadap Program Kampung KB. 
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Berdasarkan kelima penelitian di atas, menjelaskan bahwa program 

Kampung KB harus diwujudkan sehingga program – program yang telah 

ada bisa terlihat tingkat keberhasilannya. Tetapi di sini peneliti bukan 

hanya terfokus pada programnya saja melainkan fokus terhadap dampak 

peningkatan kesejahteraan keluarga dengan adanya program Kampung 

KB.  

 

B. Konsep Implementasi 

1. Pengertian Implementasi  

Implementasi kebijakan merupakan aktivis yang terlihat setelah 

dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi 

upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi 

masyarakat (Edward III, George C, 1990 : 1) 

Menurut Isbandi (2000) konteks kebijakan suatu produk 

diimplementasikan dan dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau 

serangkaian keputusan dan tindakan yang ditunjukkan agar keputusan 

dapat dijalankan. Implementasi juga dapat diartikan sebuah proses 

mentranformasikan tujuan kedalam sebuah agenda atau rencana 

kedalam sebuah aksi atau praktek lapangan yang menimbulkan 

dampak langsung kedalam tatanan masyarakat. 

Tahapan implementasi terdiri dari : 

1. Tahap Persiapan (Engagement) dalam tahapan persiapan terdiri 

dari dua hal yaitu tahapan (1) persiapan petugas dan (2) 

persiapan lapangan. Persiapan petugas dalam hal ini terkait 
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dengan prasyarat tenaga pelaksana program yang nantinya akan 

dikerjakan di lapangan. Persiapan anggota juga membicarakan 

tentang konsep pendekatan yang nantinya akan diterapkan 

didalam masyarakat. Persiapan lapangan merupakan tahap 

pengkajian uji kelayakan yang nantinya akan dijadikan sasaran 

baik formal maupun non formal. Dua tahapan persiapan ini 

dilakukan agar mencapai sinergi yang searah antara masyarakat 

dengan petugas program. 

2. Tahap Pengkajian (Assesment) dalama tahapan ini dapat 

dilakukan dengan memilah kebutuhan, permasalahan dan 

potensi yang dimiliki dalam masyarakat. Bentuk keluaran dari 

tahapan ini merupakan upaya perubahan atau program apa yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, simultan dan tidak 

mengalami disfungsi program. 

3. Tahapan Perencanaan Alternatif Program (Designing) dalam 

tahapan ini petugas sebagai agen melakukan diskusi dengan 

masyarakat tentang pengimplementasian program. Masyarakat 

dilibatkan agar masyarakat mampu berkembang dan 

memahami akan permasalahan yang dihadapi dan mampu 

menyelesaikan secara mandiri. 

4. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi (Designing), tahapan ini 

petugas dan masyarakat sudah dapat memetakan keberhasilan 

program dimasa mendatang, dan capaiannya dalam jangka 

pendek yang dirasakan. 
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5. Tahap Pelaksanaan Program (implementasi) tahap 

pengimpelementasian program merupakan tahapan terpenting 

untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan dan capaian-

capaiannya. Pentingnya sinergisitas masyarakat dengan petugas 

menjadikan barometer keberhasilan jangka pendek yang harus 

tercapai. Sinergisitas penting dikarenakan nantinya jika petugas 

tidak selesai maka penting peran masyarakat untuk 

melanjutkannya. 

6. Tahap Evaluasi dalam tahapan ini penting pengawasan 

masyarakat sebagai subjek pengimplementasian program. 

Peran masyarakat menjadi sentral karena diharapkan 

masyarakat mengerti jika dalam program yang dilaksanakan 

terdapat sistem yang terhubung terhadap kehidupan 

masyarakat. Evaluasi program diharapkan ada umpan balik dari 

masyarakat dan program yang anggap kurang sesuai dapat di 

perbaiki. 

 

C. Konsep Kampung Keluarga Berencana (KB) 

1. Pengertian Kampung KB 

Kampung KB adalah suatu upaya penguatan program KKBPK 

yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat 

dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada 

masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KKBPK, 

sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas. 
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Kampung KB dapat diartikan sebagai tempat terintegrasinya 

program pembangunan dari seluruh lintas sektor. Pada Juknis 

Kampung KB juga dituliskan bahwa lingkup kegiatan Kampung KB 

tiak hanya fokus pada kegiatan program KKBPK saja, melainkan ada 

kegiatan kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, 

pembangunan pemukiman, pendidikan, hingga peningkatan sosial 

ekonomi masyarakat. Maka dari itu, pada pelaksanaan Kampung KB 

lintas sektor dilibatkan secara aktif. 

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kampung 

KB diluncurkan untuk menghidupkan kembali semangat program 

KKBPK. Terlebih pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, membuat 

berbagai kebutuhan perlu disiapkan. Seperti kebutuhan pokok serta 

lowongan pekerjaan agar masyarakat bisa sejahtera dapat diraih dan 

kesejahteraan keluarga dapat terwujud. 

Seperti yang telah disebutkan dalam definisi Kampung KB di atas, 

lokasi dalam program ini harus memiliki kriteria khusus yaitu desa 

dengan jumlah masyarakat miskin paling banyak, serta jumlah 

akseptor KB paling sedikit. Maka dari itu, lokasi Kampung KB di 

seluruh kabupaten/kota ialah desa terpencil, tertinggal dan terbelakang 

(Cherli, Ika Christi, 2017: 4). 

Lantas kenapa Kampung KB ini dibentuk, ada beberapa hal yang 

melatar belakanginya, yaitu : (1) Program KB tidak lagi bergema dan 

terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru, (2) Untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang 
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setara melalui program KKBPK serta pembangunan sector terkait 

dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, (3) Penguatan 

program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan 

untuk masyarakat, (4) Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia 

yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “ 

Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” serta Agenda 

prioritas ke 5, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

Indonesia”, (5) Mengangkat dan menggairahkan kembali program KB 

guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan 

terjadi pada tahun 2010 – 2030. 

2. Tujuan Kampung KB 

Secara umum, tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang 

setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait 

lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. 

Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk 

meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan 

swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat 

untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor 

terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pembangunan berwawasan kependudukan. 
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3. Syarat – syarat Pembentukan Kampung KB 

Pada dasarnya ada tiga hal pokok yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam suatu 

wilayah, yaitu : 

a. Tersedianya data kependudukan yang akurat. 

b. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah. 

c. Partisipasi aktif masyarakat. 

4. Kriteria Wilayah 

 Dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan 

lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yaitu : 

a. Kriteria utama: yang mencakup dua hal, yaitu: (1) Jumlah keluarga 

Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 (miskin) di atas rata-rata 

Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung 

tersebut berada, (2) Jumah peserta KB di bawah rata-rata 

pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di mana kampung 

KB tersebut berlokasi. 

b. Kriteria wilayah: yang mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah 

satu), yaitu: (1) kumuh, (2) Pesisir, (3) Daerah Aliran Sungai 

(DAS), (4) Bantaran Kereta Api, (5) Kawasan Miskin (termasuk 

Miskin Perkotaan), (6) Terpencil, (7) Perbatasan, (8) Kawasan 

Industri, (9) Kawasan Wisata, (10) Padat Penduduk. Selanjutnya 

dalam menentukan kriteria wilayah yang akan dijadikan sebagai 

lokasi pembentukan Kampung KB dapat dipilih satu atau lebih dari 

sepuluh kriteria yang ada. 
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c. Kriteria Khusus: yang mencakup 5 hal, yaitu: (1) Kriteria data di 

mana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga, (2) Kriteria 

kependudukan di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah 

rendah, (3) Kriteria program KB di mana peserta KB Aktif dan 

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari 

capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat unmet need 

lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan, (4) Kriteria 

program pembangunan keluarga di mana partsipasi keluarga dalam 

pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan 

partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R masih 

rendah, (5) Kriteria program pembangunan sektor terkait yang 

mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan, ekonomi, 

pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan masih bisa ditambah 

dengan program lainnya sesuai dengan perkembangan. 

5. Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam 

pelaksanaan operasional pada Kampung KB selain keluarga, PUS, 

lansia dan remaja juga keluarga yang memiliki balita, keluarga yang 

memiliki remaja dan keluarga yang memiliki lansia. 

Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas 

masing-masing yang pelaksananya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua 

RW, Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader 

Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini PPKBD dan Sub 

PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda 

serta kader pembangunan lainnya. 
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D. Konsep Kesejahteraan Keluarga 

1. Pengertian Kesejahteraan Keluarga 

Kesejahteraan keluarga terdiri dari dua kata yaitu kesejahteraan 

dan keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 

kesejahteraan adalah tata kehidupan dan penghidupan sosial baik 

material maupun spritual yang diliputi oleh rasa kesehatan, kesusilaan 

dan ketentraman lahir dan batin untuk mengadakan usaha pemenuhan 

kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaiknya bagi diri sendiri, 

keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi dan 

kewajiban sesuai pancasila. 

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga 

adalah adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami 

istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu 

dan anaknya. Sedangkan menurut Friedman (1998: 12), keluarga 

merujuk kepada dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan – 

ikatan kebersamaan dan ikatan emosional dan yang 

mengidentifikasikan diri mereka sebagai bagian dari keluarga.    

UU NO. 10/1992 pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa pembangunan 

keluarga sejahtera diarahkan pada pembangunan kualitas keluarga 

yang bercirikan kemandirian, ketahanan keluarga, dan kemandirian 

bangsa. 
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2. Indikator Kesejahteraan Keluarga 

Menteri Negara Kependudukan/Kepala “Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional” (BKKBN) dalam indikator tersebut, 

tingkat kesejahteraan keluarga dibagi dalam 5 tahapan yaitu tahap 

prasejahtera, tahap sejahtera I, tahap sejahtera II, tahap sejahtera III, 

dan tahap sejahtera III Plus dengan mengacu pada pembangunan 

keluarga sejahtera, maka kemiskinan atau kurang sejahtera 

digambarkan dengan kondisi sebagai berikut: 

1. Keluarga Pra Sejahtera 

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum 

dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara 

minimal seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, 

kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. 

2. Keluarga Sejahtera I 

Keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar (basic 

needs) secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan 

kebutuhan psikologisnya (Psychological needs) seperti kebutuhan 

ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi 

keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca 

dan tulis latin. 

3. Keluarga Sejahtera II 

Keluarga-keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya (basic 

need), juga telah memenuhi seluruh kebutuhan 

psikologisnya (psychological needs), akan tetapi belum dapat 
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memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya (development 

needs) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, 

berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam 

masyarakat dan mampu memperoleh informasi. 

4. Keluarga Sejahtera III 

Keluarga-keluarga yang telah memenuhi kebutuhan 

dasar (basic need), psikologis (psychological needs) dan 

kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memenuhi 

indikator aktualisasi diri (self esteem), seperti secara teratur 

memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan 

untuk kepentingan sosial serta berperan aktif dengan menjadi 

pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan 

sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan 

sebagainya. 

5. Keluarga Sejahtera III Plus 

Keluarga-keluarga yang telah mampu memenuhi semua 

kebutuhannya baik yang bersifat dasar, psikologis maupun 

yang bersifat pengembangan, serta telah dapat pula 

memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi 

masyarakat. 

Di dalam aspek keluarga sejahtera ini diklasifikasikan keluarga dalam 

tahapan dengan indikator-indikator tertentu, yaitu: 

1. Tahapan Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah 

satu indikator tahapan Keluarga Sejahtera I. 
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2. Tahapan Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang baru dapat memenuhi 

indikator-indikator berikut : 

a. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau 

lebih. 

Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan 

masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa 

makan nasi sebagai makanan pokoknya (staple food), atau seperti 

makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya. 

b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, 

bekerja atau sekolah dan berpergian. 

Maksudnya adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, 

sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam 

kegiatan hidup yang berbeda-beda. Misalnya pakaian untuk di rumah 

(untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke 

sekolah atau untuk bekerja (ke sawah,  ke kantor, berjualan dan 

sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti 

menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan 

sebagainya). 

c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding 

yang baik. 

Maksudnya adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, 

lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi 

perlindungan maupun dari segi kesehatan. 
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d. Bila ada anggota keluarga sakit di bawa ke prasarana kesehatan. 

Maksudnya adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, 

Puskesmas, Puskesmas  Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, 

Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan 

obat-obatan yang diproduksi secara  modern dan telah mendapat izin 

peredaran dari instansi yang berwenang   (Departemen 

Kesehatan/Badan POM). 

e. Bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan 

kontrasepsi. 

Maksudnya adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah 

Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, 

Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, 

yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, 

seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada 

pasangan usia subur yang membutuhkan. (Hanya untuk keluarga yang 

berstatus Pasangan Usia Subur). 

f. Semua anak dalam umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. 

Maksudnya adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga 

mempunyai anak 7-15 tahun), yang  harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. 

Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif 

bersekolah setingkat SD/sederajat SD atau setingkat SLTP/sederajat SLTP. 

3. Tahapan Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang sudah dapat 

memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I (indikator 1 s/d 6) dan 

indikator berikut: 
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a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan 

agama dan kepercayaan masing-masing. 

Maksudnya adalah kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah, 

sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut oleh 

masing-masing keluarga/ anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat 

dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh keluarga di rumah, 

atau di tempat-tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran 

masing-masing agama/kepercayaan. 

b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan 

daging/ikan/telur 

Maksudnya adalah memakan daging atau ikan atau telur, sebagai lauk 

pada waktu makan untuk melengkapi keperluan gizi protein. Indikator 

ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian. 

c. Seluruh anggota memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru 

dalam setahun 

Maksudnya adalah pakaian layak pakai (baru/bekas) yang merupakan 

tambahan yang telah dimiliki baik dari membeli atau dari pemberian 

pihak lain, yaitu jenis pakaian yang lazim dipakai sehari-hari oleh 

masyarakat setempat. 

d. Luas lantai rumah paling kurang 8 m
2
 untuk setiap penghuni rumah 

Maksudnya adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, 

maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, 

garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah 

diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8 m
2
. 
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e. Tiga bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan 

tugas/fungsi masing-masing 

Maksudnya adalah kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang 

berada dalam batas-batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak 

harus dirawat di rumah sakit, atau tidak terpaksa harus tinggal di 

rumah, atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka 

waktu lebih dari 4 hari. 

f. Ada seseorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk 

memperoleh penghasilan 

Maksudnya adalah keluarga yang paling kurang salah seorang 

anggotanya yang sudah dewasa memperoleh penghasilan berupa uang 

atau barang dari sumber penghasilan yang dipandang layak oleh 

masyarakat, yang dapat memenuhi  kebutuhan minimal sehari-hari 

secara terus menerus. 

g. Seluruh anggota keluarga umur 10 – 60 tahun bisa baca tulisan latin 

Maksudnya adalah anggota keluarga yang berumur 10 – 60 tahun 

dalam keluarga dapat membaca tulisan huruf latin dan sekaligus 

memahami arti dari kalimat-kalimat dalam tulisan tersebut. Indikator 

ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota 

keluarga berumur 10-60 tahun. 

h. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan 

alat/obat kontrasepsi 

Maksudnya adalah keluarga yang masih berstatus Pasangan Usia 

Subur dengan jumlah anak  dua atau lebih ikut KB dengan 



 

32 
 

menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil, 

Suntikan, Implan, Kondom, MOP dan MOW. 

4. Tahapan Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang telah memenuhi 

indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I dan indikator Keluarga Sejahtera 

II (indikator 1 s/d 14) dan indikator berikut: 

a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama 

Maksudnya adalah upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahunan 

agama mereka masing-masing. Misalnya mendengarkan pengajian, 

mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak-anak, sekolah 

madrasah bagi anak-anak yang beragama Islam atau sekolah minggu 

bagi anak-anak yang beragama Kristen. 

b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau 

barang 

Maksudnya adalah sebagian penghasilan keluarga yang disisihkan untuk 

ditabung baik berupa uang maupun berupa barang (misalnya dibelikan hewan 

ternak, sawah, tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan sebagainya). 

Tabungan berupa barang, apabila diuangkan minimal senilai Rp. 500.000,- 

c. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali 

dimanfaatkan untuk berkomunikasi 

Maksudnya adalah kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk makan 

bersama-sama, sehingga waktu sebelum atau sesudah makan dapat 

digunakan untuk komunikasi membahas persoalan yang dihadapi 

dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarah 

antar seluruh anggota keluarga. 
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d. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal 

Maksudnya adalah keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota 

keluarga dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya yang bersifat sosial 

kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, 

arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan 

sebagainya. 

e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/televisi 

Maksudnya adalah tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga 

untuk memperoleh akses informasi baik secara lokal, nasional, 

regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat 

kabar, majalah, buletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi, 

internet). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau 

dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang 

dipinjamkan atau dimiliki oleh  orang/keluarga lain, ataupun yang 

menjadi milik umum/milik bersama 

5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus adalah keluarga yang memenuhi 

indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I, indikator Keluarga Sejahtera II 

dan indikator Keluarga Sejahtera III (indikator 1 s/d 19) dan indikator 

sebagai berikut: 

a. Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan 

materil untuk kegiatan sosia 

Maksudnya adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar 

dengan memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu tertentu) 

dan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi 
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kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah 

ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai 

kegiatan-kegiatan di tingkat RT/RW/Dusun, Desa dan sebagainya 

dalam hal Ini tidak termasuk sumbangan wajib). 

b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan 

sosial/yayasan/institusi masyarakat 

Maksudnya adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar 

dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus 

menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi 

pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada 

yayasan, organisasi adat, kesenian, olahraga, keagamaan, kepemudaan, 

institusi masyarakat, pengurus RT/RW, LKMD/LMD dan sebagainya). 

  

 

 

 

 

 


