
Program KB di Indonesia

Pengertian KB

Upaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam
mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera

(Undang-undang No. 10/1992).
Keluarga Berencana (Family Planning) : suatu usaha untuk

menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak
kehamilan dengan memakai kontrasepsi.

WHO (Expert Committe, 1970), tindakan yg membantu
individu/ pasutri untuk: Mendapatkan objektif-obketif
tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, 

mendapatkan kelahiran yang diinginkan



Arah kebijakan

• Gerakan masyarkt yg meghimpun dan 
mengajak segenap potensi masyarakt untk 
berpartisipasi aktif dlm melembagakan dan 
membudayakan NKKBS dalam rangka 
menigktkn mutu SDM indonesia 



Tujuan program KB

• UMUM :

MENINGKATKAN 
KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT

• KHUSUS : 

PENURUNAN TINGKAT 
KELAHIRAN  UNTUK 
MENUJU SUATU NORMA
KELUARGA KECIL,
KESEHATAN IBU & ANAK 
MENUJU KELUARGA / 
MASYARAKAT 
SEJAHTERA



Program pokok :

• Program pemberdayaan 
keluarga:

Pemberdayaan Ekonomi 
keluarga

Peningkatan ketahanan 
keluarga

 Program kesehatan 
reproduksi remaja (KRR):

Pengembangan pusat 
KRR

Pengembangan 
pelayanan KRR

Peningkatan Kwalitas 
pengelola KRR

Pemantapan 
keseimbangan KRR 
bersama dinas/instansi 



• Program KB:

 Jaminan dan pelayana KB

 Peningkatan partisipasi 
pria

 Penanggulangan masalh 
dan peningkatan 
kelangsungan hidup ibu, 
bayi

• Program penguatan 
kelembagaan dan jaringan 
KB:

 Peningkatan peran institusi 
masyarakat pedesaan 
(IMP)

 Peningkatan kemampuan 
petugas 

 Penguatan jaringan 
kelembagaan melalui 
kegiatan  



Program penunjang

• Pendataan keluarga

• Pelatihan dan pengembangan

• Penyediaan ALKON

• Pengembangan pencatatan dan pelaporan

• Pengembangan teknologi informasi

• Persiapan kelembagaan menghadapi KEPRES 
No. 103/201 



Sasaran Program KB

• Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi
sekitar 1,14 persen per tahun.

• Menurunnya angka kelahiran total fertility rate (TFR) menjadi
sekitar 2,2 per perempuan.

• Menurunnya PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin
menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai
alat/cara kontrasepsi (unmet need) menjadi 6 persen.

• Meningkatnya pesertaKB laki-laki menjadi 4,5persen.



• Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi
• Meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama

perempuan menjadi 21 tahun.
• Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan

tumbuh kembang anak.
• Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan

keluarga sejahtera yang aktif dalam usaha ekonomi
produktif.

• Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan Program KB Nasional.



Ruang Lingkup KB

• Ruang lingkup KB antara lain: Keluarga
berencana ,Kesehatan reproduksi remaja,
Ketahanan dan pemberdayaan keluarga,
Penguatan pelembagaan keluarga kecil
berkualitas; Keserasian kebijakan
kependudukan; Pengelolaan SDM,
Penyelenggaran dan peningkatan pengawasan 
pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan.



THANK U......

• BE A GOOD 
MIDWIFERY

BE A GOOD MIDWIFERY


