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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia  menjadi satu dari sekian banyak negara yang memiliki sumber 

daya alam yang sangat melimpah, mulai dengan banyaknya tanaman tumbuh 

subur di tanah tropis Indonesia dan hasil laut yang sangat melimpah. Indonesia 

menjadi negara yang memiliki kekayaan alam yang telah diakui oleh dunia, 

dimana Indonesia mengekspor sumber daya alamnya ke beberapa negara di benua 

Eropa, Asia, Amerika, dan Australia. Selain itu Indonesia memiliki luas  

±5.180.053 km² (termasuk daratan dan lautan). Hal tersebut membuat Indonesia 

berada 20 besar negara terluas di dunia, yaitu menempati peringkat ke-17. 

Sedangkan di Asia, Indonesia berapa pada peringkat ke-8 dan menjadi negera 

terbesar di Asia Tenggara. Indonesia selain negara yang luas juga memiliki 

populasi penduduk yang tinggi. Indonesia memiliki jumlah penduduk 

261.115.456 jiwa serta menempati posisi keempat didunia setelah China, India, 

dan Amerika Serikat dan jumlahnya meningkat 1,2% setiap tahunnya. Penduduk 

Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah penduduk 1,49% atau 

sekitar 4 juta per tahun.  

Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki kepadatan penduduk yang 

tinggi di Indonesia. Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2017 adalah ±48 juta 

jiwa dengan laju pertumbuhan tahun 2016-2017 mencapai 1.39%. Hal tersebut 

membuat tak terkendalinya penduduk dan akan mengakibatkan dampak yang 

terjadi terhadap krisis pangan serta energi dan kemiskinan meningkat. 

Berlandaskan Undang-undang Nomor 52  Tahun 2009 tentang perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program 

Kependudukan dan Keluarga Berencana dimana kewenangan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan 

pengendalian penduduk. Upaya dalam menanggulangi meningkatnya jumlah 

penduduk yaitu dengan kampung KB.  
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Kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program 

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dan disetujui 

oleh presiden Jokowi bertujuan untuk pembangunan nasional dimana 

pembangunan nasional difokuskan pada pengembangan yang berawal dari tingkat 

paling rendah yaitu desa atau kampung. Kampung KB juga dirancang sebagai 

upaya pendekatan akses pelayanan Keluarga Berencana kepada keluarga kecil di 

desa atau kampung dalam aktualisasi 8 fungsi keluarga. Kampung KB dibangun 

berada pada tingkat RW atau dusun dengan menggunakan pendekatan budaya 

masing-masing daerah. Adanya kampung KB memiliki tujuan utama untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau yang setara 

melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga 

serta pembangunan sektor dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang 

berkualitas. Selain itu, kampung KB juga meningkatkan partisipasi masyarakat, 

pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam program KKBPK 

(Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga) meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan hak-hak 

reproduksi, meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga 

Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), 

meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, meningkatkan sarana dan 

prasarana pembangunan kampung serta meningkatkan taraf kehidupan dan 

kualitas masyarakat pada wilayah kampung KB, melalui berbagai kegiatan lintas 

sektor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan lokasi kampung KB. Kampung 

KB memiliki sasaran tersendiri diantaranya adalah keluarga yang beranggotakan 

balita, remaja dan lansia, wanita usia subur, pasangan usia subur, remaja, 

posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta organisasi sosial 

kemasyarakatan. Kriteria keluarga yang menjadi sasaran utama adalah kampung 

yang memiliki jumlah keluarga miskin diatas rata-rata tingkat desa dimana 

kampung tersebut berada, serta jumlah peserta KB tingkat desa dimana kampung 

tersebut berlokasi. Adapun kriteria wilayah yang dijadikan tujuan utama 

pembangunan kampung KB antara lain adalah kumuh, kampung nelayan atau 

pesisir, daerah aliran sungai, bantaran kereta api, kawasan miskin (termasuk 
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miskin perkotaan), terpencil, wilayah perbatasan, kawasan industri, kawasan 

wisata,  dan daerah padat penduduk. 

Program yang diselenggarakan kampung KB tidak hanya meliputi 

pengendalian penduduk dan penggunaan KB semata, tetapi ada pendidikan untuk 

masyarakat. Pendidikan memiliki peranan penting untuk menciptakan manusia 

yang dapat menjalankan kewajibannya guna meningkatkan kehidupan di masa 

depan. Sebagaimana dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasioanal N0.20 

Tahun 2003 pasal 3, bahwa Pendidikan Nasional berfungsi sebagai 

pengembangan keahlian dan membentuk tingkah laku serta peradaban bangsa 

yang bermatabat guna mencerdasakan kehidupan bangsa, yang memiliki tujuan 

untuk berkembangnya potensi yang dimiliki peserta agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, makhluk mulia, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Selain itu kampung KB termasuk dalam salah satu jalur pendidikan, yaitu 

pendidikan nonformal. Dijelaskan dalam  Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan terdiri dari 3 jalur 

pendidikan antara lain : 

“Pendidikan formal, Pendidikan informal, dan pendidikan 

nonformal.undang-undang sistem pendidikan tersebut saling berkaitan 

diantaranya sebagai pelengkap, penambah, dan pengganti. Dalam 

pengembangan sumber daya manusia bukan hanya ditempuh dengan 

pendidikan nonformal seperti sekolah, tetapi dapat dilakukan melalui 

pendidikan Nonformal atau pendidikan luar sekolah”. 

Menurut UU No 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat (1) yang dimaksud dengan 

pendidikan nonformal adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi warga 

masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai 

pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka 

mensukseskan pendidikan sepanjang hayat. Melalui penyelenggaraan pendidikan 

nonformal dapat membantu individu untuk mengembangkan dan meningkatkan 

potensi dirinya yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. 
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Pendidikan nonformal memiliki tujuan dalam melaksanakan programnya, yaitu 

untuk membelajarkan masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan formal. 

Pendidikan nonformal dinilai dapat merespon lebih baik dalam melayani 

pendidikan untuk masyarakat agar masyarakat dapat mengembangkan 

kemampuan potensi yang dimilikinya dengan pemberdayaan masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat dinilai lebih responsif bagi masyarakat agar 

masyarakat memiliki kemampuan mengembangkan potensi yang ada di 

wilayahnya, mengubah mindsed masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. 

Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti 

kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan 

untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi 

sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 

Dalam proses pemberdayaan masyarakat mampu memahami kemampuan dirinya 

atau seseorang serta dapat megendalikan keadaan ekonomi, politik, dan sosial 

agar mampu memperbaiki kedudukannya di masyakat itu sendiri. Maria, (2014, 

hlm 18) mengatakan bahwa proses pemberdayaan merupakan usaha yang 

mamiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kepekaan masyarakat 

terhadap perkembangan politik, sosial, dan ekonomi agar masyarakat dapat 

memperbaiki kedudukannya serta masyarakat dapat berdaya dengan sendirinya. 

Pemberdayaan masyarakat tentunya harus melalui sebuah proses tidak dapat 

tercapai secara instan, diperlukan langkah-langkah atau strategi yang disesuaikan 

dengan kondisi masyarakat sehingga proses pemberdayaan cukup panjang untuk 

dapat dikatakan bahwa masyarakat akhirnya tiba pada kondisi yang disebut 

berdaya. Menurut Sulistiyani, (2004, hlm 81) pemberdayaan masyarakat memiliki 

tujuan yang harus tercapai guna membentuk masyarakat yang mandiri dan dapat 

dikatakan berdaya. Kemandirian yang ingin dicapai tersebut merupakan 

kemandirin dalam berpikir untuk memutuskan serta dapat melakukan 

pengendalian dalam melakukan yang dipandang tepat untuk dapat menemukan 

solusi dari permasalahan yang dihadapi. 

Saat ini kesadaran masyarakat mengenai program keluarga berencana 

mengalami penurunan dibandingkan pada saat dahulu program keluarga 

berencana pertama kali dicanangkan. Hal ini mengakibatkan pemerintah dimana 
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dalam hal ini BKKBN (badan kependudukan dan keluarga berencana nasional) 

menggalakan kembali program keluarga berencana melalui kampung KB. 

Kampung KB dicanangkan tidak hanya berfokus pada program KB tetapi 

memiliki program dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui 8 fungsi 

keluarga agar masyarakat dapat berdaya. Desa Mertasinga menjadi salah satu desa 

yang telah memiliki kampung KB. Bahkan kampung KB Desa Mertasinga 

menjadi kampung KB nasional yang langsung diresmikan oleh presiden. Desa 

Mertasinga merupakan desa yang berada di kabupaten Cirebon. Desa Mertasinga 

merupakan desa dengan jumlah penduduk ±7.168, dengan jumlah laki-laki 

sebanyak 3.443 orang dan perempuan 3.725 orang, dewasa 850 orang dan anak-

anak 223 orang, menikah 5255 orang dan lajang 1048 orang, hal tersebut 

menjadikan Desa Mertasinga sebagai desa bependuduk padat. Angka kemiskinan 

di Desa Mertasinga masih cukup tinggi, sekitar 200 jiwa. Sebagai daerah pesisir, 

mayoritas penduduk Desa Mertasinga hidup sebagai nelayan, yaitu sebanyak ±535 

orang. Sedangkan sisanya bekerja sebagai guru, PNS, pegawai swasta, dan yang 

merantau ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan 

pernyataan tersebut Desa Mertasinga memiliki beberapa kriteria yang sesusai 

dalam pembentukan kampung KB, yaitu berada di daerah pesisir, kawasan miskin, 

kumus, dan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Maka, tepat pada 14 Januari 2016 

di Desa Mertasinga dibentuk kampung KB yang diresmikan sebagai kampung KB 

Nasional oleh Presiden. Presiden berharap dengan dibentuknya kampung KB 

masyarakat dapat mengatur dalam merencanakan kelahiran di kelurga. Karena 

tingginya laju penduduk akan mengakibatkan sulit dalam menyediakan lapangan 

pekerjaan. Terlebih saat ini Indonesia telah menjadi negara MEA (masyarakat 

ekonomi ASEAN) sehingga persaingan pun tidak hanya dalam negeri saja tetapi 

antar negara.  

Kampung KB diharapkan tidak hanya berfokus pada pengendalian 

pendudukan tetapi bisa memberdayaan masyarakart setempat dengan mengolah 

hasil alam atau sumber daya alam masyarakat setempat. Sebagaimana dijelaskan 

dalam pedoman pengelola kampung KB bahwa kampung KB dirancang sebagai 

upaya mengangkat kembali dan  merevitalisasi program KKBPK (Kependudukan, 
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Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga) agar dapat mendekatkan akses 

pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaplikasikan 8 

fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat. Sehingga  kegiatan yang dilakukan 

oleh Kampung KB tidak hanya identik dengan  penggunaan dan pemasangan 

kontrasepsi, tetapi merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan 

terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya, dengan demikian 

kampung KB dapat dijadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui 

berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, prilaku dan 

cara berfikir (mindset) masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kampung 

yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan kampung-kampung 

lainnya. 

Berdasarkan pada uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

untuk mengetahui “Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung KB 

(Studi Deskriptif  tentang kampung KB di Desa Mertasinga Kabupaten Cirebon) 

“. Peneliti ingin mengetahui bagaimana kampung KB sebagai strategi 

memberdayaakan masyarakat yang tidak hanya fokus dalam pengendalian 

kependudukan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

diidentifikasikan  permasalahan-permasalahan, yaitu: 

1. Masyarakat belum memiliki peranan penting dalam kegiatan kampung KB, 

karena selama ini hanya sebagian kader saja yang mengikuti pelatihan. 

Maka masyarakat belum bisa merasakan dampak dari program kampung 

KB. 

2. Suksesi program KB masih terhambat keterbatasan kader, terutama petugas 

penyuluh, baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan jumlah 

petugas penyuluh dipandang penting agar pendekatan kepada masyarakat 

perihal pentingnya KB dapat dioptimalkan (Kepala Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)). 
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3. Kegiatan KB di Kampung, Desa, Kecamatan yang dulu gencar dan semarak 

sekarang menjadi sepi, sehingga perhatian masyarakat, pemanggu 

kepentingan menjadi acuh, kurang peduli. 

4. Pendekatan dan kedekatan baik yang bersifat koordinasi maupun hubungan 

emosianal antara petugas KB dengan aparat desa terutama dengan para 

ketua rw dan rt serta organisasi lainnya seperti DKM, tokoh-tokoh 

masyarakat yang dulu dekat akrab dan hangat kini semakin renggang. Para 

petugas cenderung hanya melakukan pendekatan dan kerjasama dengan 

Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), sub PPKBD 

yang secara organiisatori bukan pimpinan masyarakat. 

5. Kampung KB ingin menciptakan pembangunan Indonesia yang tertuang 

dalam Nawacita, terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “Memulai 

pembanguna dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 

dalam kerangka negara kesatuan” serta Agenda Prioritas ke 5 yaitu 

“Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia” 

 Berdasarkan identifikasi yang telah dipaparkan sebelumnya peneliti 

menjabarakan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian, yaitu : 

1. Bagaimana penyelenggaraan program kampung KB di Desa Mertasinga 

Kabupaten Cirebon? 

2. Bagaimana strategi pemberdayaan dalam penyelenggaraan program 

kampung KB di Desa Mertasinga Kabupaten Cirebon? 

3. Bagaimana perubahan masyarakat yang telah dicapai dalam 

penyelenggaraan kampung KB di Desa Mertasinga Kabupaten Cirebon? 

4. Apa faktor pendukung dan penghambatan dalam penyelenggaran  kampung 

KB di Desa Mertasinga Kabupaten Cirebon? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu : 

1. Mendeskripsikan penyelenggaraan program kampung KB di Desa Mertasinga 

Kabupaten Cirebon. 
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2. Mendeskripsikan strategi pemberdayaan yang digunakan dalam 

penyelenggaraan program kampung KB. 

3. Mendeskripsikan perubahan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan 

program kampung KB di di Desa Mertasinga Kabupaten Cirebon. 

4. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambatan dalam penyelnggaraan  

kampung KB. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan mampu memberikan 

manfaat, yaitu: 

Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan bahan dalam pengembangan 

kampung KB dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembang ilmu pengetahuan serta dapat membandingkan teori dan kenyataan 

dilapangan khususnya pada kampung KB. 

Manfaat praktik 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran mengenai 

pelaksanaan kampung KB yang diselenggarakan di desa Mertasinga agar dapat 

terlaksana dengan lebih baik serta sesuai dengan tujuannya. Diharapkan pula bisa 

sebagai bahan acuan bagi para peneliti untuk referensi dalam mengadakan 

penelitian khususnya di pada kampung KB.  

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Adapun sistematika penulisan pada penelitian dengan judul Pemberdayaan 

Masyarakat melalui Kampung KB ini dibuat untuk mengetahui hubungan garis 

besar pada setiap babnya yang mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Tulis 

Ilmiah UPI Tahun 2016, yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan memaparkan tentang alasan dari penelitian yang 

dilakukan, seperti rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat 

bagi penelitian serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 
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Bab ini mendeskripsikan mengenai teori-teori pendukung dalam  penelitian. 

Peneliti membahas mengenai teori penyelenggaran program kampung KB, konsep 

pemberdayaan masyarakat, faktor pendukung dan penghambat, dan pendidikan 

nonformal dalam konteks pemberdayaan masyarakat kampung KB. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab tiga merupakan bab yang membahas tentang alur sebuah penelitian dari 

mulai desain penelitian, informan/subjek penelitian dan lokasi penelitian, 

instrument yang dipakai dalam penelitian, teknik dalam pengumpulan data, tahap 

mengolah data hingga proses dalam menganalisis data. 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Bab empat merupakan bab yang akan memaparkan tentang hasil temuan 

penelitian serta pembahasan hasil temuan penelitian. Pembahasan pada bab adalah 

kesimpulan hasil dari temuan yang diselaraskan dengan teori pendukung. 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Pada bab terakhir dari skripsi penelitian ini berisi simpulan dan rekomendasi 

yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis 

temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan 

dari hasil penelitian tersebut”. 


