
Perkembangan KB di Indonesia

Sebelum abad XX, di negara barat sudah ada usaha pencegahan kelangsungan

hidup anak karena berbagai alasan. Caranya adalah dengan membunuh bayi

yang sudah lahir, melakukan abortus dan mencegah/ mengatur kehamilan. KB 

di Indonesia dimulai pada awal abad XX.

Di Inggris, Maria Stopes.Upaya yg ditempuh u/ perbaikan ekonomi

keluarga buruh dgn mengatur kelahiran.dgn Menggunakan cara-cara sederhana

Amerika Serikat, Margareth Sanger.Memperoleh pengalaman dari

Saddie Sachs, yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan. 

Ia menulis buku “Family Limitation” (Pembatasan Keluarga). Hal tersebut

merupakan tonggak permulaan sejarah berdirinya KB.



1.Periode Perintisan dan
Pelaporan

• Sebelum 1957 – Pembatasan

kelahiran secara tradisional.

• Perkembangan birth control di 

daerah – Berdiri klinik YKK 

(Yayasan Kesejahteraan

Keluarga) di Yogyakarta. Di 

Semarang : berdiri klinik BKIA 

dan terbentuk PKBI tahun

1963. Jakarta : Prof. Sarwono

Prawirohardjo, memulai di 

poliklinik bagian kebidanan

RSUP. Jawa dan luar pulau

Jawa (Bali, Palembang, 

Medan).

2.Periode Persiapan dan
Pelaksanaan

Terbentuk LKBN (Lembaga
Keluarga Berencanan

Nasional) yang mempunyai
tugas pokok mewujudkan

kesejahteraan sosial, keluarga
dan rakyat. Bermunculan
proyek KB sehingga mulai

diselenggarakan latihan untuk
PLKB (Petugas Lapangan

keluarga Berencana).



Organisasi KB

1. PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)

Terbentuk tanggal 23 Desember 1957, di jalan Sam Ratulangi

No. 29 Jakarta. Atas prakarsa dari dr. Soeharto yang didukung oleh

Prof. Sarwono Prawirohardjo, dr. H.M. Judono, dr. Hanifa

Wiknjosastro serta Dr. Hurustiati Subandrio.

Pelayanan yang diberikan berupa nasehat perkawinan termasuk

pemeriksaan kesehatan calon suami isteri, pemeriksaan dan

pengobatan kemandulan dalam perkawinan dan pengaturan

kehamilan.



PKBI MERUPAKAN ORGANISASI 

LEMBAGA  SWADAYA MASYARAKAT 

(LSM)  YG PEDULI TERHADAP MaSaLaH 

KESEHATAN KELUARGA DAN 

KESEHATAN REPRODUKSI YG DI 

DUKUNG OLEH RELAWAN YG 

TERBESAR DI 26 PROPINSI, KOTA 

MADYA/ KABUPATEN DAN PKBI 

MERUPAKAN PELOPOR  GERAKAN  KB  

DI INDONESIA. 



THN 1970 PKBI MENJADI UNIT PELAKSANA 

PROGRAM KB NASIONAL  YG DIKOORDINIR 

OLH BADAN KOORDINASI KB NASIONaL 

(BKKBN)
• FILOSOFI

perkumpulan percaya bhw keluarga adlh pilar 
utama untuk mewujudkan masyrkt yg sejahtra. 
Keluarga yg dimksud adlh keluarga yg bertgg jwb yg 
bertujuan dlm dimensi kelahiran, pendidikan, keshtn, 
kesejhteraan



• Visi PKBI
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui
keluarga.

• Misi PKBI
Memperjuangkan penerimaan dan praktek keluarga
bertanggungjawab dalam keluarga Indonesia melalui
pengembangan program, pengembangan jaringan dan
kemitraan dengan semua pihak pemberdayaan
masyarakat di bidang kependudukan secara umum, 
dan secara khusus di bidang kesehatan reproduksi
yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.



2. BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional)

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1970 tentang pembentukan

badan untuk mengelola program KB yang telah dicanangkan

sebagai program nasional.

Penanggung jawab umum penyelenggaraan program ada pada

presiden dan dilakukan sehari-hari oleh Menteri Negara 

Kesejahteraan Rakyat yang dibantu Dewan Pembimbing

Keluarga Berencana.



Dasar pertimbangan pembentukan BKKBN :

1) Program keluarga berencana nasional perlu
ditingkatkan dengan jalan lebih memanfaatkan dan
memperluas kemampuan fasilitas dan sumber yang tersedia. 
2) Program perlu digiatkan pula dengan pengikut sertaan
baik masyarakat maupun pemerintah secara maksimal. 3) 
Program keluarga berencana ini perlu diselenggarakan secara
teratur dan terencana kearah terwujudnya tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.



• Tugas pokok BKKBN

1) Menjalankan koordinasi terhadap usaha-usaha pelaksanaan

program keluarga berencana nasional yang dilakukan oleh unit-unit 

pelaksana. 2) Mengajukan saran-saran kepada pemerintah

mengenai pokok kebijaksanaan dan masalah-masalah

penyelenggaraan program Keluarga Berencana Nasional. 3) 

Menyusun Pedoman Pelaksanaan Keluarga Berencana atas dasar

pokok-pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 4) 

Mengadakan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara

asing maupun badan-badan internasional dalam bidang keluarga

berencana selaras dengan kepentingan Indonesia dan sesuai dengan

prosedur yang berlaku. 5) Mengatur penampungan dan mengawasi

penggunaan segala jenis bantuan yang berasal dari dalam negeri

maupun yang berasal dari luar negeri sesuai dengan kebijaksanaan

yang ditetapkan oleh pemerintah



Perkembangan BkKBN dimasa sekarang

VISI : MDGs, -------- SDGs

MISI: Membangun setiap keluarga Indonesia untuk
memiliki anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, 
berketahanan dan terpenuhi hak-hak reproduksinya
melalui pengembangan kebijakan, penyediaan
layanan promosi, fasilitasi, perlindungan, informasi
kependudukan dan keluarga, serta penguatan
kelembagaan dan jejaring KB.









THANK  YOU


