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UNIVERSITAS TER8UKA 

ABSTRACT 

Implementation of Family Planning Program Policy (KB) 
in Per.'ipective Gender Equa/i~v 

in Kelurahan Lontar Baru, Serang Ci~y-Banten PrOI'ince 

Riska Mantika 
NIM: soosg1o47 

Universitas Terbuka 
riskamantika 1986'£Ygmai l.com 

This research is to kuow the i111plcmcntotion n/ /-{an ill 1'/unnmg ;>rn,~..;rum 
po/n:V Ul f!CI"Sf!CcflVC gender C(j!IU!ily in (onto!" ffonr. ,\('!'illl\.',-IJutllt'll /-rr>!Ji li!t' 

/'i:'.\Uif o/rc.\'C(lf"Ch (J/1 ffll;' il!lp/1!/11('1/tUt/0/1 of /WI1i~\ jJfill/11/rJ,\.:, /II"UI..'.I'i/111 ('1!11
!( I II! !/J,· 

fH'I"Sf)('Cfil'c gender cqualit)' in /,on/ill' Haru ll!h-dic,tnc/ .. \t·rung-lfu•;ft'n t 111 \'ill! 

he concluded um/ conducted the osscs.\mcrll 1hot in 11.1 in!jJ/erncJI/u/.'r!ll lit~ I ''"!!'Ill! 

In:// (1/1(/ uptimul. (T(:'IJ hujlpnled g~:nder illnfliUiil\ If/ !lie' llllf!/,·u!l'flli!IUI!i nf 

Jmh!ic fWiicy !11 /,om or Har11 lflljJicrncnlo/Jon !1 11111 nJJI!nlui h('( 11/11(' lh1· 

lnlj!lcmenting orgunizotion und tcchmcul field !l!ljllemcnlut!nl! hrJ!IJ I'Lilki'I!Ull\ 

and Jlo.\)·andu hTc/.1 hore nolundcr.\I!Hhlthc I!IIJ!IIr/UIICC nf.!!.<'l!d,·' ,·,,~u,rlll'l <11 .;u 
indicotor of rhe success o(ji.Jmily J!lunninf-!. prog1m11 f../) c\'ICIIII<Iif i' u/1o nnl 

done 111 rhc long rcrm . . 1o that the undersh!lidmg und !lliilillt'l o/ n·.,, \c<< I on:'u' 

COIII/I/ IIIIi!_)' don not consider the im;)(Jr/({nce oj/urrl!l) jJ/unntll,!!. f'l o~:,·um\ ,\.'.I' lid,·!· 
cquoli1y 

111/j!/t'mcllfalion of' j{m!ily j!lwming j!I'O,l!,rum ;wlich·1 111 ill<· fl('l''/'t'i/ll 1 

gender equality in Lontar llaru. ,\crung cifJ -Hun/en 11 in/ll.'('!li (',/ h1 \,'l',·rui 
.factors, nwnely. j/rs/, sltlndard cluril) nnd ;)()/In ohtcc/1\'c\ dn nnl /11'('11'111 ,)I'll'' 

stondurd o{f!.CIIdcr equality in (omi/y Jlfmming ;;rognrm 111 !tcld !('< /illit uf /,·1·,-/ 

Second the a\'oilahility of limited ,\1/j!fHHt !'("\1!/II'CCI i.1 IIWIIill IIIJI(li!O in li'I'JI!I n/ 

hudgctinx and fundinx. so tho! Lunlar !Junr /1 not L·o111id,.,.cd u fl''"'''·\ (/I(<~ iur 

COtldi!Ciill,t: t'Ofii/.IC(ing tllltf i/i.~.SCIIIiiiU{/011 i!f/omi/.\ p/(/11!/lll,l!. Jllllt!lll/)}1 //;:11/ 

COIIIIIIII!liculion he/ween orgunizatiom und illljJ!cnlcntvn 1.1 no/ llllllu1l1 du,· lu /,II/.. 

of' undcrsfanding and emfJ/wsi.l on the impnrtuucc nf .f.'..1'1ld1·r i'if!lcili!\ diJlc'r 11 111 

the !trlj!/crm:ntution n/!hc KB fHOf-!,1'(1/11 jlO!!!'IC.\ rourth //i(' c/)(1!'1/('(, !'/\Iii' I!/ n'it· 
ilrljJ/cmcntin,\!, il,\!,cncie.l do no/ \'/Jf!porl !ht' 111/j!lcme!?ltllinn n/ !i!C jll'i!.!.!l'illl! 111 

implementing tlw gender cqualif_v Jlf'OJ,:.I'I.IHI l-1ftiJ .. \nCiui r'1 unu11ur o~n,/ ;•r•i:u, ,ri 

condilion\· in the com111w1itv detJend on the J!CI'SJli'Ciil·!' culilli·e und 11/,'!!loi 

ullitwli! !hot understand !hut the jwni!) Jlfmmrng J)rugrurn lllil'' /,, C:• 111/, 1 

cquilahle. the community .':till con.1iden thor the (ami!\ Jilonuin,\'. fJJ rJ_l;U/111 <'' un/1 

dcl'!>tul to H'OI!W/1 or mothers only Sixth. the lri/lmgne\.1 und t !11111111/IIW!Il r•/ rhc 
imJJ!cmen!er o/ !he Family Plan11ing !)rogrurn 1.1 nnl fulll 'lifljll!l'/cJ /q 

Cl!rl.li\ICIICV ond commitment o/ the im;J!emcnlu/JOII ni /!lmill f!/<iuunl,\'. /'i!•:.:.ti/11! 

ha1·cd on the 1111111her o( children of ,,,.n ()) ;wnnn1 J:c,rr/1'.' th1•rc '' 11u 

comtnirment of implc!!lelllin~ the K/3 f!U!f-!.1'11111 flllilt t 111 1hi1 r"ll 11 o/ 1 ' 1 ~~·'~'•, 
understanding 10 the target group To undcn/ond !he illlf/111'/<il!l 1 ,1/ ,l:l /J,/('1' 

equality in the uc/il'e fl{ll'/icipation n( hoth nten wul 11'1!11/cn 111 /hlfl:ci/ 1U/il!<.:, 111 

j(tmily Jlfunninj!. proxrams 

Tugas Akh1r Program Mag1ster (~AF'M) I 

43389.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

ABSTRAK 

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) Oalam 
Perspektif Kcsctaraan Gender Di Kelurahan Lon tar Baru, Kota Serang

Banten 

Riska Mantika 
NIM: 500581047 

Universitas Terbuk<l 
riskamantika 1986(il;'gmai !.com 

Penelitian ini untuk mengetahui implementas.i kebi_jabn prognlm Keluarga 
Berencana dalam pcrspcktif kcsetaraan gender di Kclurahan L.ontar naru. Kota 
Serang-Banten. Dari basil pcnclitian mcngenai implcmcntasi kcbip:~kan program 
kcluarga bcrcm.:ana d<~lam pcrspckti f kesetaraan gender d1 Keluralwn I Xllll<lr Ban1. 
Kota Scrang-Banten clapat disimpulkan dan dilakukan penilaian halma ddlam 
pelaksanaannya belum be1jalan baik dan optimaL bahkan ter.1ad1 ketidahctarai.!n 
gender d::dam implementasi kebi_jakan publik tersebut di Kelurahnn Lontar l~aru 
Tidak optimalnya imp!ementasi karcna organisasi pclaksana dan pclaksanan 
tcknis lapangan baik tingkat Puskesmas lmlllpun ke tataran Pus;.:1mlu b~o.'llllll 

memahami mengenai pentingnya kesetaraan gender sebaga1 indikatur 
kcbcrhasilan program KB Pcnyuluhan KB juga tidak dilakukan d:li~llll jan)C~d 

\.vnktu lamn. sehingga pemahaman dan pola pik1r masyarakat Lontar l.~an1 tida~ 

rnengangg:ap pcnting program KI3 berkesetaraan gender. 
lmplcmentasi kcbijakan program keluarga berencana dalam rerspekti 1· 

kesetarnan gender di Kclurahnn Lontar Bani, Kota Serang-Bantcn d1pengaruhi 
oleh bcbcrapa faktor yaitu pe11ama, kejelasan standar dan tujuan keh1_ja~an ttdak 
menampilkan sl<~ndar jdas kes::taraan gender dalam program KB kl.' tin[.!Lll 
pelaks:m:~ teknis lapangan. Kcdua. keterscdiaan :.Lunbl.'r day21 pcndukun)ltcrh;ll<~~ 
terutama dukungan dalam hal pcnganggnran dan dana. seh1ngga Kclu1:J.ha1l ].Pillar 
Baru tidak dianggap \\'ilayah prioritas untuk melakukan penyuluhan-pen;. uluhan 
dan sosialisasi program KB. Kctiga, komunikas1 ant<~m organisa~i dan pclab:uw 
tidak lancar k.arena kurangnyn pemahaman dan penekanan pada p~ntin.i:!n:<l :·1spd 
kesetaraan gender clalam implementasi kebijakan program KB Kccmp~1t. 

karakterislik !embaga pe!<~ksan<~ tidak mendukung pelab.ana:~n PI"Ut-'flllll d:tl;un 
menjalankan kcbijakan program KB berkesetaraan gender Kt::l1ma. knnd1S1 sosial. 
eknnomi dan politik di dalam masyarak3t bergantung pada cara pandang. bud:1;.·H 
dan sik.ap mental yang memahami balnv<~ program KB haruslah hL·rlesct:mwn 
gender. pcmahaman masyarakat masih menganggap bahwa program KR hanya 
dikhususkan untuk pcrcmpuan atau ibu-ibu saja. Keenam. kcsediaan Ja11 
komitmcn pclaksana program KB bc!um sepenuhnya didukung dcng<~n 

konsistcnsi dan komitmen pelaksunan program KB yang hcrpiilllbn palb 
cukupnya anak be~jumlah dua (2) orang, selain itu belum adanya komitmc11 
pclaksana dalam mcngimplementasikan kebij<1kan program KB dalam lwl 1ni _iug<t 
mcmbcrikan pcmaharnan kcpada kclompok sasaran untuk mcmahami <1rt1 

' pentingnya kesetaraan gender dalam partisipasi aktd' baih. laki-lak1 rmtupun 
perempuan dalam mcngikuti program KB. 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. GAMBARAN UMUM KELURAHAN LONTAilllARll 

Kclurahan Lontar l3aru merupakan ~alah satu ~clurahan dari 

Kecamatan Serang. Kota Serang. Provinsi 11nnten. 8entuk torografi 

adalah daratan yang mcmiliki kctinggwn rata-rata kumng d<1n 500 meter d1 

alas permukaan laut (mdpl) ~ccam asti"Onomis. \Vilayah KL·Iuralwn l..untar 

Baru terletak radu 06"1 0612 lin tang seliltun d;m I 06 "17k41 huiur timur. 

Luas wilayah Kclurahan Lontar Ban1 adalah 2.1:57 km. Kclurahan J.ontar 

Baru haru heradu sangat dekat dengiln rusat pcmerintahan Kut<~ Scmng 

sckitar 1.5 km. Kelurahan I .on181· Ban1 hcl·h;Jt;~:.,;ln dengnn Kcl urahan 

Kagungan dan Kelurahan Kota l~an1. (Jcogratl-; dan 1klim Kclur;dwn 

Lontar Baru beriklim tropis yang han) :1 mengenal Ill US I Ill hu_jan dan 

panas/kemarau (I3PS Kota Scrang. 20 16) 

Bcrdasarkan hierarki pcmcr111Whan >;mg herlaku di lnduncsi21. 

setiap kclurahan d1pirnpin oleh Luruh )<~llf.!. hn!-.cdudukan d1 ha\\;1h dan 

bc11anggung jawab kcrada \\/aliknta melalui Camat. Dalam Keluralwn 

Lontar Baru juga terdiri atas Rukun Warga {ln\"i. Rul-.un l"ctangg<~ (RTl 

yang merurakan bentuk partisir:Jsi musy:.mtl-.at dalam mendukung 

relaksanaan pcrncrintahan di Kclurahan. Pemhcntukan RT dan RW 

dilakukan atas inisiatif masyarakat scnd1r1. Kclurahan l.ontar Haru 

memiliki 11 (schelas) R\V dan f_tma Puluh Fnam (56) In Kclurahan 

Lontar Baru memiliki rasio jcnis kclamin lOX. sedangkan kcrad:1tan 
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penduduknya sebesar 8,647. kemudian.1umlah pendudukn_,n schcsar ~.197 

orang (ibid). Penduduk Kelurahan Lontar 13aru ma: oritas merupakcm 

masyarakat asli Kota Serang, bahkan kcbanyakan merupakan penduduk 

asli di wilayah Lontar Baru. hanya beherapa s~i3 ,\'<mg mcrupakan 

pendatang dari Sumatera dan .lawa Bam\ ,\1a) m11as pcnJwJuk d1 

Kelurahan Lontar Haru menganut agama Islam. Penduduk Kelurahan 

Lontar Baru mayoritas bcrprofesi sehugai huruh p:1hrik dan JK'tca\\ili 

swasta. 

l)ntuk fasilitas pcndidikan. Kclurahan l.onlar Ban1 mcmili\...1 ~ 

(dua) Sekolah Dasar Negeri (SOl\'). Fasllitas Kcschalilll mcm1liki I (:-.alul 

puskesmas, yaitu Puskesnws S1ngandaru yang _iilltn ru.1ubnnya ya11u 

Rumah Sakit Kencana. Dalam satu (I) Kclurahan l..nntar hrnu. mcmil1k1 

pos pelayanan terpadu sebanyah 4 (empat) Posyandu Di Puskcsmas dan 

posyandu masyarakat Lontar Ban1 mcndapatbn ~1bcs kl·schatanmu. 

tcrmasuk kcsehatan reproduksi dan keluarg<1 bercncanc1 . 

Posyandu mcmiliki peran pcnting dalam lingkungan nw~yarakat 

Kclurahan Lon tar Ban1. Posyandu mcrupakan pLb<ll kc~i<Han mw.;~ arakat. 

yang mana masyarakat sebagai pclak:-;ana :-,ckdllgu~ lllt:mpcrolcll 

pelayanan kesehatan serta kcluarga berencrllla Sclain 1\u. pO\\;mdu iuga 

dimanfaatkan scbagai sarana untuk saling menukar Jnfumm~i. pcndapal 

dan pengalaman dalam mcnghndnpi permasnlahan kcluarga dan 

masyarakat. Beberapa kegiatan posyandu diontarany:1 <1dalah. kc~ch.11an 

ibu dan anak, pcnyuluhan kcluarga bercncamL imunisa:-.i. pcningkalan gl/t. 

penanggulangan diare, sanitasi dasar dan pcny cd iaan ohat esscll:-.iJI 
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B. GAMBARAN UMUM DINAS 
PERLINDUNGAN ANAK, 
(DP3AKB) KOTA SERANG 

UNIVERSITAS TERBUKA 

PEMBERDA Y AAN PF:IlEM l'l A.'i, 
BERENCAI\A DAN KF:LliARGA 

l3erdasarkan Undang-Undang No.52 -~ nhun ~009 ten tan~ 

Perkembangan Kependudukan dan Pcmbangunan Keluarga. dan Peraturnn 

Pemerintah Republik Indonesia No.87 Tahun 2014. tentang Pcrkcmhangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Keluarga fkrL·ncarw Jan 

Sistem lnformasi Keluarga. mcnjcla~kan bah\\CI 1-.cbiial-.an pmgram 

Keluarga Berencana (KB) adalah program pcnlL'rint<lh untuk 

meningkatkan kualit<ls hidup rnasyarakat lndnnL'Sra. dcni-!i!ll nrcnrngk<l!kcrn 

kualitas kese_jahtcraannya. kesehatan dan sum her d;n a m<~nusi<Jn;. <1. 

Program ini berjalan melnlui stratcgi pcngnturiln _1arak dnn _lumhlh 

kelahiran anak ideal, pcndcwasaan usia pcrk<lwinan. pcmbinaan ketahanan 

keluarga, dan peningkatnn kese_jahteraan kcluMga lknl,!an kchr_i<lk<ln 

tersebut maka tujuan dari kcluarga bcrcncana <lclalah llH-'ningl-.atk<ul 

kualitas manusia dengan memenuhi hak-hak reproduksr. kesehatan 

reproduksi, pemberdayaan kc!uarga. pcngcntasan kcmi~kirl<lll. pcnin~L1tan 

pendapatan keluarga. sehingga dapat me\vujudkan keluar·g;r yang hahagiil 

dan berkualitas. 

Berikut ini merupakan struktur organisasr Dinas Jlcmherdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Kcluarga Bcrcncllw (IW.1.'\KHl Knta 

Serang sebagai berikut: 

I. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, terdiri atas 

a) Sub. Bagian lJmum dan Kepc~<J\\aiz111 
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b) Sub. Bag ian Keuangan 

c) Sub. Bagian Program. Evaluasi dan Pclapuran 

3. Kelompok Jabatan Fungsional 

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dnn .rv1a;-,~<Jrab1. ll'rdiri 

atas: 

a) Sub. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Mas~arnkat 

b) Sub. Bidang Pemherdayaan Ekonomi MaS)i"!l"abt 

c) Sub. Bidang Pengembangan dan Pcn~uat<tn Lcmhag.a 

Pcmbcrdayaan Masyarakat 

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. h:1·d1n at as: 

a) Sub. Bidang Pcrllndungan Perempuan dan Anak 

b) Sub. 13idang Pemenuhan Hak Ana].; 

c) Sub. Bidang lnformasi Gender dan AnaJ.: 

6. Bidang Keluargn Berencana (KHl. Kctalwnan dan 

Kesejahtcraan Keluarga terdiri atas: 

a) Sub. Bidang .laminan Pclayanan K 11 

h) Sub. Ridang Pcmhinaan dan Pcn1ngk<ll<lll KL'"L'rl<l<ln 1-:.K 

c) Sub. Bidang Ketahanan dan Kese_iahtcr<wn Kcluaq,:a 

7. I3idang Pengendalian Penduduk dan .-\th okas1 l'cq,.:crnk<lll 

dan lnformasi. tcrdiri atas: 

a) Sub. I3idang Advokasi Komunikas1-lni"ormas1 dan 

Edukasi (KI[) 

b) Sub. Bidang Peng~t:rakan dan l'l'nda~agunaan 

Penyuluh Kl3 dan Kader 1\.B 
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c) Sub. Bidang Pengendalian Penduduk. Data dan 

lnformasi Keluarga 

8. UPT (Unit Pelaksana Teknis) 

Berikut 1111 merupakan bagan struktur org<ll1tsast Dinas 

Pcmberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak dan Kclunrg<~ Bcrcncana 

(DPJAKB) Kota Serang: 
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Bagan 4.1 Struktur Organisasi Oinas Pembcrdayaan Pcn•mpuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang 

I Kepala Dinas 

Sckr-ci<Hr<ll 
I 

l Jabatan I 
Fungsional 

Sub. flag Suh.Hns 
I 

\rr h I \:i .c' 

LJmum dan Keuang.an P r( >g.. I~ 1 a lu;1 ~ r 
Kcpcg(J\\aian dan f'cl:1r,,r;111 

L____ ____ 
------

I I I I 
' 

Bidang Pengendalian Bidang KB. Bidang 11rd:lllf!-
Pcnduduk, Advokasi, Ketahanan dan Pemberda~aan l'er lrnd un,l!:rn 

Penggerakan dan Kesejahteraan Perempuan dan !'cn:rnprrdrr 
lnformasr Keluarga MaS)<rrakal d;rrr /\ rr:rk I 

: ' J 

I ~ ~"-
Sub. Bag Advokasi. Sub. Bag Sub Bag 

I 

'\ub l\;rg 

I Komunikasi Jaminan Pemberda"ann \'crlrrrd rrrr gnrr 

lnformasi dan f- Pe!ayanan KB c------ Pcrcmpuan dnrr ,_ 
i'L'I"L'Ill]lllilll 

Edukasi (KIE) r\:la-.)ar:lkill darr -\rr:1k 

,~ ' ' 

-1 Sub. Bag Sub. Bag Sub.Uag ~ub 1\:re 
Pcnggerakan- Pembinaan dan !'emberda) a an H l'..:rrr..:rrull.rn 

c------ ' 
Pendayagunaan f- Pcningkatan Fknnnmi 1\-·la~~ar<rkat lli1k :\rr.rk 

PLBK dan Kader Kesertaan KB 
I _j KG 

' Sub. Bag Sub. Bag Sub.11ag. '-Julr ll;l)-: I 

i 
Pengendalian Ket<1hanan dan Pengcmbnngnrl dan lrrl'!>nrr,hr 

' 
Penduduk, Data Kesejahteraan Pcnguatan I ,cmha)!<l ( >CIIlkr diill ; 

i 
dan lnformasi 

L_ 

Kcluarga '---- I' em herd a;. a a rr \n.rk 

Keluarga MasyarCJkat 

LPTD 
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Kedudukan Dinas Pemberdayaan Percmpuan. Perlindungnn Ana~ 

dan Kcluarga Bcrcncana (DP3AKB) Kow Scrang ndalah nlL'Ia~sanakan 

tugas Pemerintah Kola Serang bidang pernberdayaan perempuan. 

perlindungan anak dan keluarga herencana. dipirnpin oleh .'-enrang Kqlala 

Dinas. yang berkedudukan di bawah dan hcrtanggung _jm\ah kcpada 

Walikota Serang. Tugasnya untuk menjalankan kcwa.tihannya dalam 

bidang pemberdayaan pcrcmpuan. bidang perlindungan anak hid:111,1; 

kcluarga berenc:ana, dan bidang kcluarga 5cjahtcrJ. Fungsi [)P~,\KI~ 

antara lain: 

a) Mcrumuskan kebijakan teknis di lingkungan DP3<'\KH 

Kota Serang. 

b) Merumuskan dan mengkoordinasikan pclaksanaan tug(!'> 

sesuai dengan target kcria dan rencana strateg1s DP3AJ(B 

Kota Serang. 

c) Pcngelolaan administrasi unllllll ya1tu pen: usunan rn.lgrcun. 

ketatalaksanaan, ketatausahaan. kcuangan. J.:cpcga\\<lldll. 

rumah tangga. pcr!cngkapan. humas. dan i\rsip DP:JAKH 

Kola Serang. 

d) Pcnyusunan cvaluasi dan laporan pclaksanaan tugas dan 

fungsi. 

e) Penyusunan 

pemerintah 

laporan akuntabilita~ 

di lwiang pembcrda: aun 

perlindungan anak dan kcluarga bcrcnc;mn. 

installS I 

pcrcn1 pt1a11. 
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f) Penyusunan penetapan kineqa di hidang. remherd<l~ <Jan 

pcrcmpuan. perlindungan anak dan keluarga hcrt:ncana. 

g) Penyusunan analisa jabatan. 

h) Penyusunan pengawasan melekat. 

i) Pembinaan dan pclaksanaan tugas di hidant,; 

kcsckretariatan. pemberdayaan perempuan. p..:rlllldungan 

anak dan kcluarga hcrencana. 

j) Pelaksanaan tugas lain )·ang dihcnh.an \\'nlih.otn ~Cr<lnt,; 

scsun1 dcngan tugas dan fungs1ny<.1. 

Sedangkan Bidang: Kcluarga Berencana. Ketahannn dan 

Kescjahtcraan Kelunrgn memiliki tugas pokok y<litu mcmhantu Kcr:1Ll 

Dinas Pcmbcrdayaan Pcrcmpuan. Perlindungan Anak. dan Kcluarg<l 

Berencana dalam merencanakan pcrurnusan kehi_iakan. melaksanakan 

koordinasi. monitoring sc11a pcngendalian pclaksanaan pro[.!ram d;1n 

kegiatan sub. bagian jaminan pelayanan KB. sub. bagtan pcmbinuan tbn 

peningkatan kesertaan KB. dnn sub. bagian penyclcnggaraan J..eJaiWilall 

dan kesejahteraan keluarga. Dalam men:·elenggarakan tut,;Jsn:a di biJ<~n~; 

keluarga berencan<l (Kii). Bidang Kcluurg<.~ l.kn.::nuun Kcwhanan Jan 

Kescjahteraan Keluarga pada DPJAKH Kota Scrang mcrndiki l"ungs1 

sebagai berikut· 

a) Penyclcnggaraan_iaminan pelayanan KB 

b) Penyelenggaraan pcmbinaan dan peningJ,atan kt::snt:wn 

KB. 

c) Penyelcnggaraan kctahanan dan kesc_jahtcraan h.eluar!,'a. 
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Sub.Bidang Jamman pelayanan KB mempunym tugas 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang keluarga bcrencana. 

ketahanan dan kesejahtcraan kcluarga yang bcrkenaan Jcngan _jaminan 

layanan ber-KB. Sedangkan Suh. Bidang pemhinaan dnn reningka!an 

kesertaan KB mempunyai tugas mclaksanakan sebagian tugas dan fungsi 

bidang keluarga berencana. kctahanan dan kcsc.iahtcraan kcluar~a ~an~ 

berkenaan dengan pembinaan dan peningkatan kesertaun K8 Selanjutn><J 

Suh. Bidang kctahanan dnn kcscjnhtcman keluarga mcmpunyai tugu:. 

mclaksanakan scbag1an tu~as Bidanp. kcluarg.a bcrcncana. hctahanan d;1n 

kesejahteraan keluaraga yang herkenaan dengan kewhanan dan 

kcscjahtcraan kcluarga. 

Dalam DP3AKB Kota Scrang. Bidang Keluarga l~erem:dln 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1111 _1uga herkoordinas1 kuat dengan 

I3idang Pengendalian Penduduk dan Advok.asi Penggcrakan dan !nforma~1 

yang mcmiliki fungsi 

a) Penyelenggaraan ad\"t1kasi dan komu111kasi. inrnrlll<t'-1. 

cdukasi (KII'). 

b) Penyelcnggaraan penggcrakan dan rcnda><1guna:m 1'1 Kn 

dan kader KR. 

c) Pcnyclcnggaraan pcngendalian pcnduduk. datu dan 

infom1asi keluaq,:a. 

Dalam pcnclitian imrlementasi kehi.iakan program Kcluarga 

Berencana dalam perspektif kcsctaraan gender di Kelurahan Lnntar f3aru. 

Kota Serang-Banten. pcneliti juga melengknpi data DPJAKB 1\.(l!J Scrang 
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ini dengan infom1asi tentang Bidang Perlindungan Pcrcmpuan dan Anak. 

karena berkaitan erat mengenai kesetaraan gender dan infunnasi 

pengarusutamaan gender di Kota Serang. Bidang Pcrlindungan Perempuan 

dan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi 

Dinas dalam lingkup Perlindungan Perempuan dan Anak. Riclang mi 

memiliki sub·sub Bidang antara lain Sub.Bidang Pcrlindungan Perempuan 

dan Anak; Sub.Biclang Pcmcnuhan llak Anak dan Seksi !nformasi (jender 

dan Anak. 

Berkaitan dengan judul penelitian ltll yang mcnggunabn 

pcrspcktif kesetaraan gender. Maka yang berkaitan dengan ini adalah 

sub.Bidang Informasi Gender dan Anak yang mcmpunya1 tugas 

mclaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan 

dan Anak yang herkenaan dengnn pclaksnnaan informasi gender dan annk 

Urnian tugas suh.Bidang lnformasi (_icnder dan Anak antrua lain: 

a) Melakukan penyusunnn rencana kegiatan seksi informas1 

gender dan anak be1·dusarkan tugas. permasulahan dan 

regulasi sebagai hah:111 r~nyusunan Rencana Stratcg1" "crta 

Rencana Kerja dan Anggaran Dinas. 

b) Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan 

konscp kcbi_iakan. pcdoman dan pctunjuk tcknis 111formasi 

gender dan anak. 

c) Melakukan sosialisasi kehijakan. pedoman dan petunjuk 

tcknis lllformasi gender dan anah.. 
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d) Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan mengenat 

informasi gender dan anak. 

e) Melakukan monitoring. evaluasi. dan pelnporan informas1 

gender dan anak. 

f) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kebijakan program kelumga herencana ~ang dilakukun Pleh 

pemerintah Kota Serang antara lain: 

a) Mengatur kehamilan yang dimginkan. 

b) Menjaga kesch<ll<m dnn lllcnurunkan angka kematian ihu. 

bayi dan anak. 

c) Meningkatkan t:~"-ses dan ktwlitas informasi. pcndidikan. 

konseling dan pelayanan keluarg<l bcrencana. dan kcsclwtan 

reproduksi. 

d) Meningkatkan parti"ipasi dan kescrtaan pria dalam rraktek 

keluarga herencana 

e) Mempromosikan pcnyusuan hnyi sehagai upaya dalam 

menjarangkan .iarak kchamilan. 
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C. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELLIARGA 
BERENCANA (KB) DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER Dl 
KELURAHAN LONTAR BARU, KOTA SERANG-BANTEN. 

Bagan 4.2 Purposive Sampling Ne!work penelitian implementasi kebi_iakan 
program keluarga berencana da[am perspektif kesetaraan gender di Kclurahan 

Lontar Raru. Kota Serang-Banten 

Posyandu- DP3AKB BKKBN 
Tokoh-Tokoh 

J Posyandu Provinsi Provinsi 
Agama dan 

Lontar Baru Ban ten Ban ten 
Masyarakat 

-
Pasangan Usia 

Subur (PUS-PUS) 

Sub-Sub.Pos KB: lbu Lontar Baru 

Rohillah; lbu Sarmanah; 

lbu Ermi; lbu Toeslah; 

\ lbu lma. 

UPT KB Kecamatan 

Serang 

' -- --. 

Pas KB lbu 

Toety P2TP2A Banten 

Mahfudoh 

--- - \ -------·--' - --------., 
• • Puskesmas DP3AKB Kota Komnas ' 
I Singandaru Rumah Sa kit Serang Perempuan I 

Lontar Baru Kencana DKT 

Kota Serang 
-~--/ 

Bagan di atas merupakan hagan _iaringan fJlll"fWiin' .lmn;J!in}!. (purpo1·in• 

sampling network). Sesuai dengan lnctodL' pencliti gunakan dalam 

menentukan informan yaitu dengan jJUiposil·e. yaitu dengan memilih inform~n 

dengan pcnetapan kriteria terlebih dahulu oleh pcneliti. S\.·lanjutnya peneliti 
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mewawancarai para informan di atas. Para informan tersebut mcmberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dan rnernherikan stuan agar peneliti 

menghubungi lembaga lainnya atau orang yang lainnya sesuat rekomendasi 

inforrnan awal. Untuk tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agam<J kesemuan;a 

beragama Islam, karena populasi di lingkungan kelumhan l.ontar Buru memang 

beragama Islam, jadi peneliti sulit menemukan tokoh masyarakat maupun tokoh 

agama yang non-Islam. sehingga wmvancara dilakukan dengan tokoh-tokoh 

beragama Islam. 

Dalam penelitian ini, pl!neliti menemukan banyaknya parn infonnan haik 

dari tingkat pusat (Komnas Percmpuan). proYinsi hantcn (BKKBN PrtH·insi dan 

DPJAKR Provinsi Banten). puskesmas dan runwh sakit mcn_\nrankan pcncltti 

untuk banyak mcnanyakan lchih dalam mengenai implementasi kcbijakan 

program keluarga berencana dalam pcrspektif kcsctaraan gender di kclurahan 

lontar baru, kota serang hanten. ke DPJAKB Kula Scnlllg. Hampir semua 

informan merekomendasikan pcnelit1 untuk kcmbali lagi menanyakan hal-hal 

tcrkait implementasi program KB kc DPJAKI3 Kola Scrang 

Dari hasi! pcnetian, pcncliti mengambil kesimpulan balm-a implemcntasi 

kcbijakan program Keluarga Bcrcncana dalam pcrspcktif kesetnraan gender r..l! 

Kelurahan Lontar Baru. Kotn Scrang-Banten Jilakukan sccara dotn1nan olch 

DPJAKB Kota Serang selanjutnya dihantu secara teknis oleh Puskesmas 

Singundaru, dan Pos-Pos Pelayanan Tcrpadu (Posyandu) Sch1ngga pada akhirny<l 

peneliti banyak mcnggali kctcrangan dari DPJAKB Kota Scrang. Puskcsnw:. 

Singandaru dan Posyandu-posyandu di Lontar BanJ. karena kader-kadcr KB 

memang aktif di Puskesmas dan Posyandu. 
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Selanjutnya dalam mcmbahas mengenai implementasi kebijakan program 

Keluarga Berencana dalam Perspektif Kesetaraan Gender di Kelurahan Lontar 

Baru, Kota Serang-Bantcn maka akan dibahas mengenai hal-hal herikut ini \'aitu: 

Struktur Organisasi Birokrasi; Sosialisasi-Komunikasi; dan larger Sasaran 

Program. Selanjutnya akan dibahas di bawah ini. 

I. Struktur Organisasi Birokrasi 

Kebijakan program Keluarga Berencana (K8) di Kelurahan !.ontar Baru. 

Kota Serang, Banten dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pcmcrintah Rcpublik 

Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 lentang perkemban):':<Jil kependudukan dan 

pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informn:.1 kelunrga. Sela111 

itu adanya Peraturan Pemcrintah Republik Jndoncs1a Nomor 6\ tahun 1014 

tentnng kesehatan reproduksi ynng memhantu progrnm keluargn berencnna dalam 

upaya meningkatkan kesadaran akan pcntingnya kesehatan reproduksi bagi 

perempuan dan laki-laki. Sclanjutnya adanya program ke1·_ia yang tertuang dalam 

rcncana kcrja SKPD Dinas I\:mhcrdayaan Perempu<m. Pcl"l1ndungnn Annk clan 

Keluarga Hcrcncana (DP3AKI3) Kota Serang. 

Sctclah kcbijakan diberlakukan. maka ;-ang dilakubn selaniutnya adalnh 

implementasi kebijakan. lmplemcntas1 kebi_1akan program KB iuga harus :.e.;,uai 

dengan syarat-syarat yang berlaku. yaitu adcmya hirokrasi pemcrintah sebagai 

pelaksana tugas: target sasaran: sumber dayu pcnyuluh: :~d<m: <l stcmdar kcr.1a.: 

sosialisasi dan komunikasi (dalam hal ini KIF): dan partisipasi m<~~:Mah.in. Salah 

satu bentuk implementasi kcbijakan program KB yaitu mclalui pei<Jy<Jnan KR dan 

advokasi, komunikasi, informasi dan cdukas1 ke masyarakat 
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Salah satu unsur implementasi kebi_jakan puhlik yang mutlak harus adJ 

adalah unsur pelaksana. Dalam hal ini pclaksana tugas implcmcntasi kt'bijakan 

program KB di Kelurahan Lontar Baru ini adalah DPJAKB Kota Serang melalui 

Bidang Keluarga Berencana. yang memiliki sub. Bidang .laminan Pelayanan KB: 

sub. Bidang Pembinaan dan Pcningkatan Kesertaan KB: dan sub. Bidang 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Dalam program KR _1uga hekeria sama 

dengan Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokas1 Penggerakan dan lnronnas1 

yang di dalamnya mencakup sub. 8idang i\.d\'lJkasi dan Komunika:.i !nfonnasi 

Edukasi (KIE): sub. Bidang Penggerakan drm Pendayagunaan Pell) uluh KH 

(PLKB) dan kadcr KB: dan sub. Hidang Pcngcndalian PcnduduL Data d<Jn 

Informasi Keluarga. Melalui organiS<lSI relaksana birokratik pcmcrintah 

(DP3AKB Kota Serang) tersebut. je!as :.iap<1 )8ng hcrtanggungirmah di hidang 

pelayanan KB dan juga bagian advokasi-KIE Kf3. Kcdua hi dang tersehut sa ling 

bckc1jasama dalam program KB. Ma:.ing-masing bidang mcmiliki fungsinyu. 

I3idang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerabn dan lnfunna'->i lchih 

pada pendataan penduduk, advokasi dan K!F.. Sedangkan B1dang Kcluarga 

Berencana, Ketahanan dan Kese_iahteraan Kl'luargu kbih padil tekn1:--. pcla:anan 

KB. Dcngan cakupan dcmikian. maka kita dapnt me\ihat lcbih iel~1:-; prn::.edur. 

metode, serta alokasi surnber daya yang dibutuhkan dalam rrngram KB 

Dalam implementasi kehijakan rrogram K8 dalam pl'rspcktir kcsctarmm 

gender di Kelurahan Lontar Ban1 Kota Serang. hal yang herh.rutan dcngan 

pelaksanaan kebijabn tersebut menjadi menarik untuk mcnd<1patk<1n 1nfnrmasi 

mengenai keberhasilan pe!aksanaan progmrn KB dalam pcr:-;rektil" kL·:.ctaraan 

gender telah dilakukan. Berikut ini mcrupakan rern)ataan dari Kepala Dinas 
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Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berem:ana 

(DPJAKB) Kota Serang, Drs H.Aiam Darussalam. M.Si tentang organisasi 

pelaksana program KB seperti berikut ini: 

"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pcrlindungan /\nak 
(DP3AKB) Kota Serang dibentuk atas Peraturan Daerah Kota 
Serang Nomor I 0 tahun :wos. tcntang Pcmbcntukan dan susunan 
organisasi lembaga teknis dacrnh Kota St'rang. l Jntuk lchih dalam 
memahami mengenai kebijakan program Kl3 ada bidang khusus 
yang menanganinya yaitu I3idang Kcluarga Berencana ... 

Selanjutnya menurut Kcpala DI'JAKll Kota Scrang. dalam progr-am KH 

1111 sudah banyak melakukan koordinasi dengan Puskcsmas dan lemhag<~ tekni:. 

lainnya. Berikut ini petikan wawancaranya. 

"Kami sudah banyak mclakukan koordinasi dcngun Puskcsnws dan 
lembaga teknis lainnya. Kami sudah koordinasi dcngan Puskcsma:.. 
hingga sampai ke pos pclilyarwn terpadu t lntuh Push:esmas 
Sitandu kami juga ban yak mcmcnuh1 alat-altll 1--ontra.scpsi scpcrt1 
IUD, Implant, suntik KH. pi! KH. dan kondom. llnt11k pclaksnnmm 
MOW dan MOP dapat dilakuhnn di Rumah Saki! 1\.t'!Kana. ru.iukan 
kami ke sana." 

Selanjutnya menurut lbu !mas 1\.hotimah. S.Pd .. ~lS1 sclahu 1\.cpala 

Sub.Bidang Advokasi, Komunikasi-!nfurmasi-Edukasi ( KlL) dalam Htdang 

Pengendalian Penduduk dnn Advokasi Pcnggerakan dan lnfonnasi mcnjclasbn 

bahwa koordinasi dengan Puskcsmas Singw1daru scbagai !emhaga tcknis 

kcsehatan sangat baik, alat-alat kontrasepsi tersedia di rasilitas-fasilitas kcsclwtnn 

seperti IUD, Implant, Pil, Suntik dan Kondom. Selain itu pclaksanaan MOW dan 

MOP juga disediakan di Rumah Sakit Kcncana. Untuk Kclurahan l.ont<H 11aru 

sudah dilakukan beberapa kali penyuluhan mengena1 Kl_3 bcherapn tahun yilng 

lalu, dcngan mengikutsertakan kadcr pcnyuluh KB. Pos KB. dan pelaksana 
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kesehatan dari puskesmas Singandaru. Bahkan ,iika diperlukan MOW dan MOP. 

maka dirujuk ke Rumah Sakit Kencana. Berikut ini petikan \vawancaranya: 

"Bidang Keluarga Berencana pada DPJAKB Kota Serang telah 
banyak melakukan koordinasi dcngan lcmbaga tcknis kesehatan 
lainnya. Puskesmas dan RS Kcncana sudah kami libatkan aktif 
untuk pemasangan kontrasepsi. bahkan untuk MOP dan MOW' RS 
Kencana sudah menandatangani kcscpakatannya. pclaksanm1nny<1 
juga sudah berjalan. Kcmudian kadcr-kader penyuluh lapangan 
juga dilibatkan untuk masuk ke posyandu-posyandu. Kan11 .iu~a 

memiliki Pos-Pos Kl3 di sctiap Kclurahan. Di Kelurahan l.ont<H 
Baru Pos KB nya bernama lbu Tocty Mahfudoh. Kami hanynk 
melakukan penyuluhan-penyuluhan beberapa tahun yan~ l~1lu. 

sekitar tahun 2014 dan 2015 . .iugCl Jcngan tcnaga tcknisny<l s~o:bag<li 

penyuluh lapangan untuk KB." 

Bcrikut ini mcrupakan datn mengenai pcrsonil atau st<1l. untuk pru!,.'ntnl 

KB, menurut dari DPJAKB Kola serang hinggn tingknt kclurahan htngga masuk 

ke masyarakat secara langsung, berikut ini tabclnya: 

Tabcl 4.1 Nama-nama personcl/sraf pclaksana program kcluarga herrncana 
di Kota Serang hingga masuk kc Kclurahan Lon tar Baru 

No Nama 

-
I Drs H.Aiam Darussalam, M.Si 

--

2 Hj. Ida Dahlia, S.Sos .. M.Si. 
i 
' 

3 !mas Khotimah, S.Pd., M.Si 

Kepala 

Serang 

.Jahatan 

Dl'lAKll Ko1<1 I 

I 

Keterangan 

Pcn<lll);gung .la11 ab 

'···-- --·- - ----L -----
Kcpala Bidang Kcluarga ! Ketun 

I 
BcJcncana (K!1).' Pru);r:nll KL3 

Ketahanan dan 

Kese_jahteraan Keluarga i 

Kota Serang 

Kcpala Sub.Bidang I 

I 
Advokasi dan KIF Kotd 1 

I 

Kr'~ordtnarnr 

r\d1okasi-K11: 
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4 

5 

6 

7 
' 
I 

! 

8 

I 

9 

9 

---

Dra. Hj. Sri Kusminingsih. M.Si 

Enong Suhaeti. S.St., M.Kes 

--
Yani Suryani, S.IP 

Lilis Sumiyati. S.Ag., M.Si 

·- ---
Elsih. S.Pd 

dr Rina M, Sp.Og 

dr. Deny Sp.Og 

I 
! 

I 

UNIVERSITAS TERBUKA 

----
Serang 

--r----- -- --

i 
------------+----------- -- ----

Kepala Sub.8ida ng : Koordinator 

Pembinaan d an Pembinaan Kcsertaan , 

Peningkatan Keserta an I KB 

KH Kota Serang 

nJ-Koorcl;n-ator --:r;;;~~nan' 
Kfl I Pela;anan Kfl 

Kepala Sub.flida 

.laminan PciCJyanan 

Kota Scrang 
I 

Kcpala Sub.Hida ng 
1 

Koordinntor 

Ketahanan cl an 
1 

kt'lilhanan d:111 

! 

i Kesejahteraan Keluar 
! 

ga I kesejahteraan 

Kota Serang I kcluarga 

Kepala l.l PT/B<1 I~ Pelaksano- Tel11is 

' 
Penyuluhan KB Lapangan 

Kecamatan Semng 
I 
I 

-

Staff l J Plil1a 1-;·il~l.)\~ir- Pen\ ulul· . .111 

Penyuluhan KB; (Petugns l.3rangan 

- 1 s' . ' Kccarnata1 _ crang ! KHl 

--cc-- __________ j ----------------
Koordinator Poli Kl~ · Pcnanggunt-' _1'-l\\dh 

dan Kcsehatan lbu dan lloli KH-KIA 

Anak !Kil-KIA) 

Puskesmas Singandaru 

' -------------- --- ______ J __ - --- -

Pelaksana Pclayanun Star Pclaksallil 

KJ-l-KI.A Puskesmns Pelayanan KB-KIA 

--~------

Tugas Akh1r Program Mag1s1er (TAPM) 119 

43389.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

-~~ 

Singandaru 

I 
10 dr. Suryaman Sp.Og Koordinator Poli KB- I Penanggunf:! _l<l\\ah 

KIA· Kandung an dt Poll K\l-KIA~ 

Rumah Sakit Ken cana Kandungan 

··- . 
II dr. Syafei Sp.Og I Doktcr Pel 

• 

~--+~-c-·········· 
aksana l'claksana RS 

! 
I Pelayanan Poli KB·I Kcncana 

KIA-Kandungan di 

Rumah Saki! Ken CZlllil 

----- ... ---·-·---- - -------

9 : Caci, S.St Bidan Pus kesmas Star Pen~ uluh-

Singandaru. Kt:lurahan Pc-la)ztmm Kn 

l.ontar Raru l.apan~i\11 

Kill 

f.;I"Oc-+l-/\'"i-11~.i'J."'S'.-;;S-ct---------~B"id'a-J-1----;;P-u-sk'e_s_n_la-~-~ S.ta-!'.---1'-c-m~i·L-Ii-l-' 
' 

Singandaru. 

l.ontnr 13aru 

II Sri Suhcrsih. S.St l3idan 

Singandaru. 

Lontar 13aru 

Ketua Pos II·)J~~~-~ . I octy Mahfodoh 

Rerencana 

Lontar Baru 

\3 Rohilah Suh. Pos K\l 

Lon tar Ban1 

Kelurah<1n I Pclayanan 

' 

Kll 

Puskcsmas St<tf Pen\·uluh-

Kelurahan ; Pel a\ a nan h: I~ 

I I'I.K Ill 

--· -~--------
1\.cluall~~~ Ki!dcr 1\:11\uluh KH 

Keluralwn J_nntar l~aru 

~--· 
. 

Kelumhan 1\.adcr Penvuluh K!l 

I " I '""'" ·-----f.:cS't'tb-.-;P'o-s""'Kocllcc Kelurahan I K<ldc;·-Pen'~;i-uh 
I . 

···------ ]__ ___________ _ 
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Lontar Baru dan Posyandu 

--- - ----------

15 I rna Sub. Pos KB Kelurahan Kader Penvuluh Kl3 

Lontar Han1 dcll1 Posyandu 
' 

' 
16 Ermi Suh. Pos KB Kelurah·a;l I Kader·P-envuluh Kll, 

Lontar Baru ! d<1n Posyandu 
! 

-
17 Sannanah 

. ____ _j -----; 
Suh. Pos KB Kelurahan ; Kader Pcnyuluh KB , 

Lontar Baru 

Sumbcr· B1dang Keluarga Bcrcncana. DP:IAKJ1 Kota Serant.: 

Kebcradaan organisasi pelaksana tersebut di atas disesuaikan Lkngon tugas 

dan fungsi Susunan Organisasi Tma Kcrja (SOTK) y<-~ng hcrlaku. KPndisi 111i 

sebcnarnya sangat baik karena saling keterkmtan antara s<:ltu organi:--<1s1 dcngan 

organisasi lainnva Dengan keterkaitan yang h<11k. konrdinasi b~1ik. mab 

mendukung kelancaran program kcluarga berencana. 

Menurut ketcrangan dari Ibu !mas Khotirnah selaku Kepa!a Sub.Bidang 

Advokasi dan KIE Kota Serang. bahwa masing-masing pcl'\onil tl!LlU star 

mclakukan tugasnya masing-masing scsuai dengan SOTK vang hcrlaku 

Penanggungjawab Advokasi dan KIF hertugas melakukan adn1kasi. komunika~t. 

infonnasi dan edukasi tentang program kcluarga herencana di KPt<l Scrang. 

bertanggung .iawab atas tugasnya dan staf pelaksananya. Dnlarn h<ll ini ;..tar 

pelaksana yang bcrada di DPJAKB Kota Serang sering turun kc !apant;an untuk 

pcnyu!uhan. karena mcnurut lbu !mas Khotimah, sehenarnya dalam pclaksanaan 

program KB ini sangnt membutuhkan bnnyak anggota. tapi 1\urangnya staf dt 

DP3AKB Kota Serang, sehingga sering sekali semuH ditangani haik :,C),!.I 
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administratif dan pelaksanaan lapangan oleh Kepala Sub. I3idang Advoknsi dan 

KIE. Berikut ini paparannya: 

"Untuk tugas dan tanggungjnwab pelah.sanaan tet·gantung oleh 
SOTK nya masing-masing. misa! kami bertanggung _iawnh dalam 
advokasi. komunikasi. informasi dan edukasi. maka kami 
mclakukan koordtnasi di b1dang tersebut dengan halni 8WU upt 
kccamatan. ke puskesmas-puskcsmas dan rumah sakit tcrtentu 
untuk melakukan penandatangan perjanjian kerja sama. Scnngkali 
kami juga langsung menangani administrasi dan turun kc 18pangan 
juga, karena sangat kurang sumbcr daya manusia. Kam1 kcsu!itan 
menanganinya scndiri. k<ucna kurang staf ad111inistrasi dan 
pelaksana di sini.'" 

Sep~,.·rti yang disampaikan pula oleh lbu l:::nong Suhacti. S.St. :'v1.1--:.es 

sebagai Kepa!a Sub. Bidang Jaminan Pelayanun KI3 berikut in1: 

··sayu turun scndiri sctiap bulan ke lapangan dalam rangka 
peluyunan KB ke masyarakat Kami sering melakukan rein: ;man 
juga ikut mcmbantu da!mn renyuluhan-penyuluhan d<lll kon~cling 
KB. ltulah kalau stnf kurang. maka scringkali karn1 dikejar waktu 
menyc!esaikan program-program lapangan dan harus segn<l 
menyelcsaikan bidang administrasi dan pertanggung .i<~wahan 

Karni sangat mcmbutuhkan stal"yang kompeten di sini. Scb:narnya 
hnnyak karyawan honorer di sini. tnpi kompt:tensinya sangat 
kurang. Jadi sulit sekali mcmberikan araban.--

Dengan ini kesimpulannya. adanya kekurangan staf a tau personil dalam 

administrasi kantor dan petugas lapangan. Hurus terpenuhi k,·hutuhan c.u111her 

daya mnnusia dalam organisasi atau struktur hirokra<;i terlehih dahulu. ilgar 

implementasi kebijakan dapat berjalan lancar dan sukses. Jika kurang sumhcr-

sumbcr dayn organisasi maka sulit mcngimplcrncntasikan keh1_iaknn puhlik 

dengan haik dan scsuai dcngan target. 

Struktur birokrasi berjalan cukup baik hingga ke fasilttas-fasilitas 

kesehatan. penyuluh-penyuluh kesehatan doktcr dan tenaga kesehatan pun ada 

yang betjenis kelamin percmpuan maupun laki-laki (terutarna dokter-doktcrn:al. 
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Namun untuk petugas lapangan di posyandu-posyandu memang hanya perempuan 

saja, kader Pos Kb dan Sub-sub Pos KR juga semuanya hcrjcnis kclamin 

pcrempuan. Sehingga kesulitan jika mengajak para bapak untuk aktif Ualam 

program KB. Padahal pendekatan harus dilakukan oleh para retugas yang herjen1s 

kelamin laki-laki untuk merekrut atau membcrikan konseling secara lebih nyaman 

dan terbuka kepada para bapak. namun ternyata petugas tcknis lapangan malah 

tidak ada. Secara fmmalitas mcmang ada pemturan daerah Provinsi Ban ten No. I 0 

Tahun 2005 tcntang Pengarusutamaan Gender Dalam Pcmhangunan Dacrah. 

namun memang menurut bchcrap8 narasumber yang saya tcnn11 sepe11i lhu lrnas 

Khotimah mcnyataki:Jn hahwa pemturan terscbut hanya schatas formzditas helakil. 

namun dalam tataran teknis lapangan jarang dilakukan. mclihat hudaya lokal Kuta 

Scrang yang masih tabu dalam pcmbahasan kesetaraan gender. 

Menurut lbu Sahari Ranong, Kepalu Suh.Bidang lnformasi Cicndcr dan 

nak pada DP3AKf3 Kola Serang. dalam hal ini Kota Snang lllemang hant'> 

banyak diberikan sosialisasi mengenai pengarusutamaan gender. karena lllcmang 

sangat sulit masuk pemahaman tcrscbut mclihat pcmahaman bias gl'nder dalam 

mcnghayati pesan-pcsan kcagamaan dan budaya patriaki ~ang terlampau kuat 

Bahkan menu rut heliau petugas lapangan _iugn masih hias gender dalam ~1plika"i 

lapangannya, misalnya dalam rrogram KB hanya perempuan sajn ~ang mema~w 

kontrascpsi sudnh dianggap bcrhasil pclaksanaannya. padahal banyak sebdi laki~ 

laki yang tidak terscntuh kcbutuhannya. karl'lla pcndekatan dari pcnyuluh laki-\nk1 

tidak ada. 
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2. Sosialisasi dan Komunikasi 

Selain adanya organisasi pelaksana a tau hirokrasi remenntahan ~ ang 

bertugas mengimplcmcntasikan kchijakan puhlik. dalam imrlemenwsi kehijakan 

program keluarga berencana yang bcrspcktif kcsctaraan gender tcrsehui. pastin)a 

akan berhubungan terus dengan berhagai pihak yang terkait Jengan implemen1<1::.1 

kcbijakannya. Sosialisasi dan komunikasi program K11 sangat renting dalam 

implementasi kebijakan. dengan adanya sos1alisasi dan komunikasi maka akan 

te~jadi sutu persepsi dan pemahaman yang sama antarpihak terkait. denpm 

sosialisasi dan konnJnJkasi yang tepa! dan efcktd- mampu mencipwkwn 

penerimaan dnri masyarakat schagai sasaran program. Namun jika Sl1SJails<~si dan 

komunikasi tidak tepa!. nwka pcnolakanlah yung terjadi oleh masyarakat akan 

kebijakan program. 

Bcntuk sosialisnsi dabm imrlcmcntasi kehijnkan rrogram keluarga 

herencana dikennl dengan ad \'OkasJ. kum uni kasi-i ll rormasi -eduh<lSI ( K r I·) kerada 

pelaksana lapangan dan kclompok sasaran pasangan usia subur. i\J\'oka~1 

merupakan pcmberian pl'njt:lasan-pcnjclasan ml'ngerwi kehijakan program yang 

dimaksud. Advokasi ditujukan untuk meningkatLm pcngetahuan kcp:tda 

pemangku kcbijakun. pcngclola dan pelaksana program scrw kelompok sasaran. 

untuk memberikan pcmahaman tcntang kebijakan program kcluarga herencana 

dengan berspektif kesetaraan gender. Dengan melihat partisipa::.1 laki-lak1 dc1n 

percmpuan sama aktifnya dalam program KI3 scbagai indikmor pcncupaiannyu. 

Selain itu komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) merupakan hal ::.angat 

penting dalam program KI3. Proses KIL KB salnh satunya adalah konscl1ng. 
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Dengan konseling maka pemberi pelayanan KI3 dapat memhcrikan k!Jen cara KB 

yang cocok untuk digunakan olch pasangan usia subur tcrschut. Da\am aktifitas 

advokasi KIE KB di ke\urahan Lontnr Bnru dije\askan oleh Kepa\a Sub. Bidang 

Advokasi, Komunikas1, lntOrmasi dan l::~dukasi (KIF) pndn [)p_~/\KB Kllta 

Serang, Ibu !mas Khotimah. S.Pd .. M.Si berikut ini: 

"Untuk kegiatan advokasi dan K\[ k1:jalan haiL kami han~ak 

melakukan advok<Lsi kc jep1ring kesehatan. sepcrti Puskcsrnas. Pos 
Pelayanan Tcrpadu (Posyandu). Rumah Sak1t. klin1k hidan '-Wasta 
Selain itu !'.3)'fl pcrnah turun langsung untuk melakukan 
penyuluhan di Lontar Ban1 beberapa tahun yang lalu. Pcnyuluhan 
mengenai KB kcpwJa warga masyarakat di ~ana Nanwn untuk 
tahun sekarang dan kcmarin kami tidak melakukan penyuluhan KB 
\agi karena kami melihat p~1rtisipasi \Hlrga untuk her-KH cukup 
baik. \Valaupun mcnmng hampir scnHwnya )ang hcrpartisipasi 
aktif pada program KB adalah ibu-ihu. Kami tidak 
memprioritaskan penyuluhan-pcnyuluhan Kl3 di Lnntar Han1. 
dikarenakan kami pikir aJ...scs komunikasi h<1mak dan hiasan\a 
penduduk Kota lcbih lllckk infi.mmlSI. .. 

Sepe11i yang dinyatakan o\eh lbu !mas d1 aids. bah"" a fK'Il~ uluhan-

penyuluhan KB di\akukan sudah cukup lama (beberapa tahun yang lnlu). Menurut 

kctcrangan beliau pula. pcnyuluhan tersehut dilakukan di Puskc-;nw~ Singandmu 

tahun 2014 atau tahun 2015 (bcktu \l(bk \-akin pnstlllya) r~erikul llli petikan 

w·awancaranya: 

"Penyuluhan-penyululwn r..:.H pcrnah dilakukan Ji l.nnl<tr Baru. 
tempatnya di Pur.;kcsmas Singandaru. Say<:~ lupa tahun berapa 
pastinya. antara tnhun 2014 at:iu2015 Pernah dua kali penyuluhan 
dalam satu tahun. Namun scjak La hun 20\ (J hinggu 2017 :-;ckarang. 
tidak ada pcnyuluhan KB lngi. baik itu yang dilakukun langsung 
oleh DP3AKB Kola Scrang. mnupun okh Puskcsmas Singandaru. 
Kelurahan Lontar Baru h1han priontas kumi. h.am1 
memprioritaskan wilayah ,1auh dan Kota Serang yallu \\ia\antaka. 
Kasemen. dan Taktakan. Kami pikir karena wilayah Lnntar Aaru 
dckat sekall dengan pusat Kola Sernng. maka kami 
menyosialisasikan KB kc wilayah yang_jauh dnhulu ... 
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Kegiatan yang dilakukan dcng.an kctcrlihatan pad<1 \\il<l\Gh l.nntar lbru 

adalah bimbingan teknis untuk pelaksana layanan K8 dan rapat kcr_ja. i\d\oha:-1 

juga dilakukan tanpa mcngikutscrtakan tokoh-tokoh masyarakat dan tnl<.oh-tokoh 

agama. Karena dianggap helum cukup penting mengikutsertakan tnknh-toknh 

tersebut, berikut ini pernyataan lhu lrnas Khotimah: 

"Kami melakukan kcgiatan advokasi yang himhingan teknis 
lapangan dan rapnt kc~ja s~i<1 kalau untuk \Vilayah Lontar Baru. 
Karcna seperti yang tadi sayu utarakan. kami 1m-ra:.a pcnduJuk 
Lontar baru paham sckal1 masalah KB. ·1 crutanu1 ihtHhunya. 
banyak yang mcmakai <li<lt kontrascpsi. Kemudian untuk hal 
sosia!isasi kcpada para tokoh masyarakat dan agama di sana. kami 
tidak lakukan. Karena dana juga tidak rncmungkinknn. <;e]<llll 1tu 
kebanyakan tokoh-tokllh mnsy11rakat dan <>gama di Lontar baru itu 
laki-!akL mercka tabu sekali dcngan K8 .. ladi aj,.'ak sulll ya 
mengajak mereb ikut ~crta hcr:.osialisasi:· 

Menurut [bu !mas. tcrnyata kpnd1si dalnm melaksanakan advokas1 dan 

KIE program KB sulit untuk meng~iak para tnkoh agama dan t~)koh masy antkilt. 

bahkan bapak-bapak _iuga tidak pcmah hml1r clillam penyuluhan saat itu. karena 

masih tabu untuk pemakaian alat kontrasepsi kondom di Kelurahan I ontar Rnru. 

Menurut Ketcrangan [bu !mas juga. pcli1ksilnnnn pcnyuluhan kehi.iakan program 

KI3 saat itu (tahun 2014 atau 2015) di Kclurahan [,ontar Haru hcr_lillan s;mgat 

baik, namun jika menihk pcrspcktil" ke::.eta1·nan gender. ter.1adi ket1111pangan yang 

sangat besar. Jndikatomyn adalah tidak mL1 pcscrta lak1-laki yang harJir dabm 

peyu!uhan itu. Se!ain itu scmun pctuga:-- lapangan yang turun pcnyuluhan atau 

kader KB lapangannya hany3 pcrcmpu<~n Sqxrti y{lng hcliau kawkan ini 

'"Pc!aksanaan pcnyuluhan program Kl3 di Kclurahan Lontar Baru 
berjalan baik. namun .iika dilih3! dari perspcktif kesetaraan gender 
mcmang masih _jauh dari harapa11. T erpdi ketimpangan yang hesnr 
da!am ikut scrta dala111 pcnyuluh<ln saat itu Kcikutsertaan hapak
bapak da!am pcnyuluhnn KB t1Jnk ada sanw sckali. st:mua ~an~ 
hadir hany<l ihu-ihu. 8apak-hapak masih mengang~ar masrdah KR 
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bukan urusannya. Menurut saya mungkin masih hcrpikir KB 
adalah urusan perempuan S<l_la. karena )ang mcmiliki rnl111n 11u 
perempuan. Padahal kalau di Kclurahan lam herheda sek<lli. 
banyak bapak-bapak ikut sertn dalam penyuluhan. merekil iu~a 

aktif memakai kondom. Tokoh-tokoh masyarakat baik laki-lak1 
maupun perempuan datang untuk hadir dalam penyuluhan 1\.B. 
Memang salah juga dari kami. tidak menyenakan petugas lapangan 
laki-laki dalam penyuluhan di lap<.mgan atau ke pns)<lndu
posyandu." 

Menurut Keterangan lbu Lili.s Surn1yati. S./\g .. ~v1.Si :<mg me1·upakan 

Kepala UPT Penyuluh KB Kccamatnn Scrang. yang _1uga rnerupakan sekretaris 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan !\.'1·en1puan dan Anak ( P:'TP2:\) PrO\ ins1 

Banten dan juga sebagai sekretaris CiO\\" (Ci<~hungan Organi:-.a:-.i \\'an1tal 1-\.nta 

Serang, bahwa pcnyuluhan KB rrioritus h:lll:<~ dl Wll<lyah Taktilkan. Kaselllt'll dnn 

Walantaka. Kalaupun ada di Kccamatan S1..Tang. ~1da _iuga kampung KG di 

Lopang, menurut keterangan bcliau hanyaJ... :-.eJ...ali rcminat \·asekltlllli Jan J...t1ndnrn 

di kampung KB di lopang. Selain itu bl'llilll mcngakui baln'a mcmang l.nntar 

Ban1 sedikit dianaktirikan dalam penyuluh;m KB. karcn<l ma:.ih dal<tlll pu:><lt Knta 

Serang, dianggap cukup dalarn partisip~1:--1 pcnggunaan alat ktln\r<J:.cpsi dan 

dianggap tclah memahami bcnar progrnm Kl~ lkrikut1ni pet1kan \\av.ancaran)CI 

"Penyuluhan-pcnyuluhan KB dd.nkuskan eli kclurahan-kclurdhan 
yang ugak jauh dar1 pus:11 ~ulCI kalau d1 J...ecanl<llan scran~ 

fokusnya di lopang. l)j \\II a; <lil lupang mid ka111pung 1-\. n 
Partisipasi masyarakatnya 1111\.!.Ql. laki-laki dan peremruan 
memakai alat kontras.cpsi hail..: knndom maurun menjalanbn \-1( lP 
atau vasektomi. Kalau perempuan jut;<l tidak pcrnah ada paksaaan 
dalam ber-KB. anjuran scqa lllC111<lh:<u ril KH. Suntik. implan 
maupun pasang !l.ID. Kalnu n1au sterilisasi silakan \10\\" <llm1 
tubcktomi untuk pcrcmpuu11. Kalau \\ lia) ah luntm haru. sudah 
lama sekali tidak ada pcn~·uluhan ke :'.ana Masih diang):'ap 
mengerti persoalan Kl-3. karenn par11sirasi pcmak<lian kontrascpsi 
banyak, ya walaupun mcmang perempuan mcndominasi dalam 
kcikutse11aan program KB. Selain itu Lontar Baru kan Ji pusat 
Kota Serang. dianggap melt:k iniOnnasi karena hnnya~ terpasang 
baliho-baliho s.cbagai med1a info ku1111 untuk program KB. 
Mungkin mernang rcrlu mengadakan pcnyuluhan lchih intc11:-.1t" 
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lagi mengenai program Kl3 untuk pna. agar scmakin mcngert1 
masyarakat mengenai program KH bukan hanya untuk perempuan. 
laki-laki juga bisa ikut serta aktif dalam program KR. .. 

Sejalan dengan pernyataan d1 ata::.. Dalam kegiatan pen: uluhan f..... I~ 

memang pemah dilakukan di Kelurahan Lontar Baru. benemrat J1 Puskesma:-. 

Sitandu. Konseling juga ban yak dilakukan oleh petugas-pelu!;!as lapangan kepada 

para pasangan usia subur. dan yang hiasanyd melakukan kon\elin~ h:111:-a ihu-ihu 

di Puskesmas Sitandu. l3crikut ini \\i.l\\ancara s<~ya denp1n H1dnn ClCI. SSt 

sebagai pelaksana teknis lapangan program KB d1 Puske~lll<.t~ SitanUu. Lontar 

Baru: 

"Pernah mengadakan pcnyululwn d1 l\1:-.kcsma-, ini dua l--.:1li. tap1 
itu sudah lama sckali. Ban)<lk )<lng IJ:HIIr dat·i !)P.l-'\KH Ktlla 
Serang scbagai pcngmlvokasi dan penyuluh Kami petugw.; 
puskesmas banyak pclatihan tentang pclrtyanan k0ntraseps1. 
khususnya untuk kontra~cps1 tllltuk pt:rcmpunn. 1 ngipula ;<1ng 
bcrminat untuk KB hanya ibu-ibu di ruskcsmas ini. _:ang d:nant-' 
konseling juga hanya para ibu. \_lntuk datan!,.' ke poli KH ini _iuga 
hanya ibu-ibu saja. tidak pernah ~1da lakt-laki ;ang m::tc,uk ruat1g~111 

ini kecuali doktcr dan tcnaga mcclis_ Sant pen:uluhan-rcnyuluhan 
KB juga yang hadir hanya ihu-ibu P:1dahal saat itu ;nng diundang 
semua pasangan usia suhur. hap~1J...-bapak dan ibu-ihu c.emu8 
diundang. Namun yang had1t· ~ctnu:iihu-ibu · 

Kemudian Bidan April. S.St yan~ merup<lkan pctugas larangan atau tekni~ 

KB juga mcnyampaikan hal yang sanw tentan~ pcnyuluhan dan knnscltng 1\B 

yang dihadiri hanya oleh para ibu. Bcrikut 1111 lw_-.,ti \\(1\\·illlC<ll"dn_: <l 

''Scmua yang datang penyuluhan KB. konscling KH. hanya para 
ibu. Bapak-Bapak tidak pernail lwdir bahkan untuk kegiatan 
posyandu yang melibatkan anak-anakny<1 _juga tidak pernah terlthat 
kehadirann)-'<1. Schingg.a sn_:-:1 iuga kalcut turun kc lap<lll!:'illl hcrtemu 
ibu-ibu saja.'· 

Selanjutnya keterangan dari Po:. KH. lhu rncty \,Llhfudoh. Pos KH adalah 

kader KB yang ditunjuk oleh Kccamatan untuh. mcwakdi satu kclurahan. Satu 

orang Pos KB mcwakili satu kelurahan. !bu Tocty Mnhfudnh adalah Po~ KB 
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Kelurahan Lontar Baru. Beliau aktif dalam hcrhngai kegintan program KB hinggw 

tingkat Provinsi Banten. Dalam pelaksannan teknis sosialisasi dan komuniktl~i Kl3 

Ibu Toety sangat aktif. Namun mcnurutnya sos1alisasi. komund,a.;;,i. konscling 

hanya ibu~ibu yang ikut serta kegiatan program Kl~. Pard hapak sui it untuk di,1i<1k 

datang dalam kegiatan KB. Berikut ini has1l \.\"i:l\\ancara pcnul1:- dcngan lhu lui..'!\ 

Mahfudoh: 

"Saya dulu sering bcrsosial1sas1 mengt:nai Kl3 kc bapak~bapak dan 
ibu-ibu di sini. Namun yang bikin Ielah lwti )"tl ke bnpak-hapnk 
Akhirnya sekarang sayn han)a sosialisa<>i IC\\at kader KB )ang 
merupakan sub.Pos KB di Kelurahan Lontar Han1. Sub. Pos Kb 
merupakan kadcr KH pcrwakilcm R \\'. 'v1crcb memhantu saya 
menyosialisasikan progrnm KB. mereka bantu rneny'ebarkan 
leaflet~leaflet dan pamtlct-pamlkt. Dahulu .IU!,!a ad:1 rcn)uluhan
penyuluhan KB di Puskcsnws Singandaru. ynng clnt:mg hany<l ihu
ibu. Para bapak tidak adn yang n1nu datang. \...;ttanyn untuk arm 
datang acara KR. itu hanya urusan pen.:mpuan. Untuk 
menyosialisasikan program Kl3 saya nwsuk lc\\ill sub.Pos KB 
tingkat RW. kemudian lcwJt pos pclnyanan tcrpadu (posytlndu). 
Tapi ya itu, yang mau dcngar hanya ibu-ibu. 13apak-bapak tidak 
mau tahu. Bahkan tokoh-tokoh masyarak<ll dnn n~ama di sini sntwl 
saja pemikirannya. bahwa KB hanya untuk pl'rempuan. itu menu rut 
mereka adalah bagian dari kudrat rcrcmpuan dJiam melayani 
suarni.'' 

Selanjutnya keterangan dari !bu Rohl!ah. yang Jnl'I"Lij)~tkan sub. Pos KB (h 

RW.OS pada Kelurahan Lontar I3anJ. ~'vknurut Ihu Rohiluh \\<1!"!;<.1 R\\' 05 mc111ang 

semuanya hanya rnemakai KR untuk peremruan. bahkan untuk pantslrasi harak-

bnpak dalam pemakaian kondom mcmang sw1w seblli t1dak ada. apalag1 .i1ka 

disarankan melakukan vasektomi atau MOP. <lkall dianggap (hkchiri. Menurutnya 

ini karena pandangan atau stigma negatif warga ten tang progratll KH pn<l )"tlng 

jauh dari prinsip islam yang menyatakan balw.a pemimpin adalah lakt-laki . .lad1 

tidak ada landasannya untuk melakukan program KH untuk lak1-laki. lkrikut ini 

petikan wawancaranya: 
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"Di sini tidak ada yang memakai kuntrasepsi laki-laki. walaupun 
itu kondom. Apalagi kalau saya menyarankan vasektom1 atau MOP 
ke bapak-bapak yang banyak anaknya dnn 1strinya pendarahan 
terus karena gaga] KB dan bahkan hingga hadan si istri sangat 
kurus, tetap saja tidak mau vasektomi. ya rn1nimal pakai kondom. 
Di sini masih sangat wbu untuk pcmakaian KR pri3 llntuh 
membeli kondom saja bapak-bapak nwupun ihu-ihu masih tabu. 
katanya malu-maluin. Selain itu kata Bapak-bapak 1tu untuk apa 
pakai kondom tidak enak. tidak nyaman. scpcrt1 CJdn ~ang 

menghalangi. Kalau untuk MOP atau \·nsektomi. kalau sava 
bersosialisasi mengenai MOP atau vasektom1. say a scnng dmwrahi 
sama bapak-bapak itu, mcreka bilang saya haru-s hcrtanggung 
jawab atas pengkcbirian itu. Karena warga eli sini memahami 
vasektomi sebagai pengkchirian dan akan menyebabkan lcmah 
syahwat hagi laki-lakL mcngurang1 ker<uHanan d<:m akan di_1adikan 
bahan olok-olokan masyarakaL knrenn dianggap suami takut istri 
dan sudah tidak perkasa l<~gi." 

Sclaqjutnya lbu Rohil!ah juga mcnyampaikan bahwa para ihu _juga tidak 

setuju jika suaminya melakukan vascktomi <1l<1L1 MOP Karena memang \\<lrg<~ 

masyarakatnya belum paham mengenai MOP tnsd)u\ lk1·1kut 1ni pet1kan 

wawancaranya: 

"Ibu-ibu di smt JUga lebih baik bcrsak1t-sakit daripada hapak
bapaknya divasektomi. Kala ibu-ihu itu nnnti suam1nya gampang 
menyelewcng. ga kctahuan jajan sana-s111i. Scl<un 1tu tnkut tidak 
jan tan lagi karcna sudah dikeb1ri. Kalau ad<~ pcnyuluhan _juga lbu
ibunya saja yang datang. l3apak-bapak tidak mau datang karcna 
mereka berpikir bahwa program KB han: o untuk kaum 
perempuan. Says sudah herusaha menjelaskan hnh\\·a program KB 
bukan untuk ibu-ibu saja. tapi barak-bnpak iug<l punyd kc\-\U_IIhan 
ikut program KB. Tapi Sl'lllllall)il mennlak hahka11 tokoh agamil 
dan ketua masyarakat di sini semua hercm~gapan program Kl3 
hanya untuk perempuan. karena yang llll'llliliki rahim adalah 
pcrempuan. Selain itu menurut bcberapa tokoh agamc1. kc\\a.iihan 
istri itu melayani suami jadi. program KB adalah kewa_i1han istri 
bukan suam1, karcna itu satu raket tang.gung .ID\\ilb l:.tri dalam 
mcngurus rumah tanggn dan reluyanan terlwdar -;u:11ni ·· 

Kegiatan sosialisasi dan komunikasi dalam hal ini ndvokasi. komunikasi. 

informasi dan edukasi di Kclurahan Lontar 8aru tahun 2016 h111gga .2017 

sekarang mcmang dilakukan lewat posyandu dan ros K1:3 sai<l ynng hergerak 

Tug as Akh1r Program Mag1sler (TAPMl 130 

43389.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

menyosialisasikannya. Leaflet-leaflet dibagikan kepada pasangan usin suhur di 

Kelurahan Lontar Baru dengan jumlah terhatns hahkan hanyak lhu-1hu ataupun 

bapak-bapak yang tidak pemah membaca pamflct-pamllet dari BKKBN ntaupun 

DP3AKB Serang. Ada pula baligo yang memuat informasi dan sosialisasi KB 

berkesctaraan gender di depan Madrasah Khairul Huda di Kaloran. ;.<tng llll'flluat 

mengenai saran agar bapak-bapak juga ikut ber-KB. :--Jamun kctikn pcncliti 

menanyakan pada masyarakat. mcreka .1arang memperhatikan tulisan-tulisan pad,1 

baliho, mereb harnpir tidak pcrnah mcmbncanyn Jadi [w-;an-pcstm mcng..-:nai 

kesctaraan gender dalam ber-KB akhirnyi:i tidak tcrsampaikan Pcnyuluhan

penyuluhan KB di Kelurahan Lontar Haru ynng rnelih~1tkan DP3:\KH Knta 

Semng dan instansi tidak lagi dilakukan scjak tcr8klm tahun 20 I::-.. lll<:ll!;ingat ::.ct'-i 

prioritas wilayah dan kcterhatasan dana. 

Padahal dengan melihat kondisi kctidaksctaraan gender Jalam bl'r-f·J3 d1 

Kclurahan Lontar Baru. seharusnya remerintah lcwat lW.~AKI3 Kntn Scrang 

dnpat mcmberikan banyak penyuluhan-rcnyuluhan yang mclih~Hkan berha),!eti 

instansi keschatan, UPT Pcnyuluhnn KB Kccamatan dan hanh lllcngaiak -;ena 

tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk mcmosJal1sas1 pn1gr<1rll KB 

berkesetaraan gender. Sehingga bapak-bapak maupLm ihu-ihu sl'mua ikut -;ena 

berpartisipasi aktif dalam pcmakaian kontrasepsi dan mcnmlwm1 a1·t1 pcntmg 

program KI3. 

Salah satu syarat kcberhasilan dalam implemcntasi kchi_iakan adalah 

sosialisasi dan komunikasi yang sempurna. Namun setyangnya mas;maknt 

Kdurahan Lontar Baru sangat minimal mcndaputkan kunscl111g. pcyuluhan

penyuluhan dari DP3AKI3 Kota Serang hesc11a _iajnrannya dcngan alasan hukan 
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wilayah prioritas dan kurangnya pendanaan da!am program KB. Pndahal pihah: 

DP3AKB Kota Serang beserta jajarannya mengdahui terjadi h:etidaksctaraan 

gender dalam implementasi kebijakan program KB dt Kclurahan l.nntar f1aru. 

namun upaya untuk melakukan sosiali.sasi dan komunik.:lsi h.uran):! dt):!alakknn 

Padahal sebagai wilayah yang dekat dengan pusat Kota Seran.b. \\.'\ oovanva . e. . 

Kelurahan Lontar Baru bukan han;a dililwt aspek panisip<tsi pcmakaian 

kontrasepsi untuk perempuan yang menjadi indik<1tor kchcrhastL1n irnplemcntasi 

kebijakan program KB ini. juga harus memrerha1ikan pcngarusu1ama;ut gcnckt· 

untuk mcnuju kepada kesctaraan gender dnlam imp!cment<J\i k~bt.Jakann;.a. 

Dalam hal ini partisipasi pria untuk ikut set1a dalam program KB san[-!_<11 mini111Cll. 

karena pemahaman yang kurang dalam aspck pcngarusutamaan gcndcn1; a. karen~l 

sosialisasi dan komunikasi mengenai pmgram KH di Kcluralwn Lt11l\tlt· hnru 

memang sangat minimal. apalagi mengenai sosialisasi-komunih:asi m.:ngcnat 

pentingnya program KB bagi laki-laki maupun pcrcmpuan. 

3. Sasaran Program 

Kcbijakan program Keluarg<:~ Bercncam1 dt Kelurahan l_ontJr lbru ;.ang 

menjadi kelompok sasaran program adalah pasangan usw subur. Dukungan 

kelompok sasaran merupakan salah satu aspck yang san~at [K'nting dalam 

implementasi kebijakan program keluarga berencana. tcrut;unn hilil dikattkan 

dengan perspekti f kesetaraan gender. Indikator utarna dalam perspt:k 1 i r kcsctarnnn 

gender dalam kebijakan program keluarga bcrencana int adalah iumlah 

penggunaan kontrasepsi perempuan dan kontrascrsi laki-lakt hmu:-, hcrtmhang. 

baik da!am jumlah pasokan alat kontrasepsi. maupun sisi pctJggumlann~a ::.cc(lr;_t 

aktif. Dukungan kelompok sasaran sangat penting dilihat dari stkap menerima 
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atau menolak kebijakan program KB ini, terutama dikaitkan dengan r~rsp~kllf 

kesetaraan gender yang mana kelompok sasaran tclah 1ncmahami dan 

mengaplikasikan kesetaraan gender ataukah tidak. 

Berdasarkan data peserta KB aktif per pcmakaian ala! "on1rascrs1 d1 

Kelurahan Lon tar Baru (data DP3!\KJ3 Kota Serang. ~0 17 ). t<.llll)J<I" pcm<l"aictn 

kontrasepsi KB perempuan lebih besar dari pemakaian kontrasL·psi la"1-b"i. 

Rerikut ini adalah datanya yaitu: 

a) IUD berjumlah 56 orang 

b) 1m plan KB bcrjumlah 3 orang 

c) Suntik KB berjumlah 274 orang 

d) Pi I KB berjumlah 183 orang 

e) MOW atautubektomi bc~jumlah II orang 

t) Kondom bcrjumlah 9 orang 

g) MOP atau vasektomi bcrjumlah I orang 

Mcngenai sikap masyarakat tcrutama kelomp<l" UllHIIll pa:-illl);illl us1a 

subur terhadap kebijakan program keluarga bercncana di Kelurahan Lonl<Jr l~anL 

Kepala DPJAKB Kota Serang menyatakan bah\\- a masyarakat l.nnt<H 13mu cukup 

mcndukung program KB ini. Namun .iika di II hat dari perspckti r kl'Sl'taraan ~cndcr. 

memang sangat tidak setarn. karena dilihat tingkat partic.ipns1 l<~ki-laki dabn1 

program ini masih sangat kurang. Partis1pasi pria dalam prugram KH 1111 

dikarenakan sosialisasi dan komunikasi yang sangat minimal dan nutsth hw:-, 

gender dalam kunseling-konseling KB baik di posyandu. pu""csmas dan "lini"

klinik KB lainnya. KB masih dianggap cukup diminati hanya dcli<nn tataran 
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jumlah pemakaian kontraseps1 perempuan. bukan pada _iumlah setara atau 

berimbangnya pemakaian kontrasepsi lak1-laki maupun pen:111puan St'hlngga 

seolah-olah KB hanya diperuntukkan untuk perempuan sebagai sasaran 

programnya. Berikut ini petikan wawancara peneliti dengan lbu f:nnng. Kcpal<l 

Sub.Bidang .I ami nan Pelayanan KB pada DPJAKB Kota Serang: 

--Masyarakat Lontar Baru sudah mcncrinw dan mcmahami 
pentingnya program KB digalakkan dcrm keutuhan \..l'luarg<L 
masyarakat dan bcrnegam. Belum ada lapuran \..l'pada DP_lAKB 
Kota Serang mcngenai penolakan warga lerhadap program KB. 
Program KB memang telah menjadi agenda na:-,1mlal. mcmhantu 
kami di wilayah Kota Scrang untuk mcmbcnkan promosi KH. 
Namun. jika melihat perspcktif kcsctaraan gender. mnka lllemanfe 
sangat tidak sctara gender. Partisipasi laki-lak1 sangal kurantc 
dcdam program K8 ini. bnik dalam kehadinm di pen~ uluharl
penyuluhan. konscling ke tenaga kcsehatnn. mnupun cl<:liam 
keaktiLtn mcnggunakan kontrascpsi. Kami mcnyad<lfl kur:lll.[.!ll~ d 

pcnyuluhan ke Lontnr Baru heberapa tahun hl'lakangan in1. knrcn<l 
keterbntasan dann. yang menjadikan kami mcmprioritnsknn 
wilaynh-wilayah lainnya yang jauh dari pu:"11 Kntil Scmng · 

Sclanjutnyn beliau menyatakan pul<-c 

"Scbcnarnya sa) J ban yak mendcngar Ill en genal <llLtn\ a 
ketimpangnn gender dalam program KB ini eli Kold Ser<lll.[.! 
Namun kami mcmprioritaskan ">vilayah Ll1n cl<dHIIu untuk 
sosialisasi bcragam JClliS kontrascpsi tcrschut Sa)il lllt;<1 

mengctahui kabar bnhwa para bapak yang ada d1 Kclurahan Lontar 
Baru masih snngat tabu untuk mcmakni kondom dan melakuk<Jn 
vasektomi atau MOP. Untuk kondom hnnyak dan rncrd.:a :ang 
merasa enggan karena merasa tidak enak dan kurnn-!2 n_,am<m. 
sclain itu malu jika mengambilnya di fasilitas kcsehutan maupun 
membelinya di apotek dan pusat perbclanjnnn. Kalau uniuk \·10P 
mereka merasa takut dikebiri. kurang paham saia scsungguhnyil 
mengenai vasektomi. Kami juga hisa apa kalau lllil'-\arakat 
menganggap tabu mengenai kontrascpsi lak1-lnki.·· 

Selanjutnya menurut keterangan Kepnla Suh. Bag ian Ach·nkn"i dan 1-\.1 r: 

Kota Serang. lbu !mas Khotimah menyatakan juga hahwa p<-lrtisipasi para hapak 
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dalam program KB di Kelurahan Lontar Baru memang sangat minim. masih _iauh 

dari harapan pengarusutamaan gender. Berikut ini perny<Haann}u: 

"Masyarakat umumnya mendukung rrogram Kl1 Tidak ada 
penolakan dari masyarakat mengenai program KB. 1\annm 
memang partisipasi terbanyak adalah para ibu dalam program KH 
di kelurahan lontar baru. Banyak sekali rermintaan alat kontrasepsi 
perempuan dari masyarakat Lontar Baru. Untuk part1sipasi para 
bapak memang tidak pernah berpartisipasi dalam han~ ak kq;iatan 
penyuluhan KB. apalagi dalam pemakaian kontrasepsi terhitung 
sangat minim. Kami sndar hetul memang. bmi mcmandang 
schelah mala Kelurahan Lontar l3aru dalam pcnyuluh<m· 
penyuluhan kami dalam program KB ini. Karena kam1 h;.Hu:. 
prioritas dana bagi wilayah-\vilayah lainnya."' 

Ternyata memang panisipasi laki-laki Jalam prPgralll Kn d1 Kelure~h;1n 

I,ontar f3aru sangat minim. d1karenakan pcnyuluhan-penyuluhan tidak dilakukan 

lagi scjak terakhir tahun 2015. Pada akhirnya mcngakih;1tkan pelaksanaan 

program Kl3 timpang gend~r di wilayah Lontar Ban1. Pemaha111an mcn!2l'll81 

pentingnya program KI3 bagi laki-laki dan pcrcmpuan tidak tcrsampaikan dcngan 

baik dan kontinyu schingga pemahamnn masyarakat yang mcyakini hahwa Kl~ 

hanya urusan perempuan memang dibiarkan. walau schen<~rnya h:m:-uk 111i'orlll;lsl 

mengenai ketidaksetaraan gender dalam program KB di Lontar fhru 

I3erikutnya mcnurut pcrnyotnan lhu 1nws Khotimah. hall\<lk di<ll 

kontrasepsi kondom yang dibakar atau dihancurkan hmgga nhuan d1 Puskesmas 

Singand<1ru. knrenn sudah kadaluwarsa d<1n tidak layak \agi untuk dihc1·ik;111 

Pemusnahan itu dilakukan karcna hnmpir tldak ada ynng mcminta alnl knntrasersi 

kondom di Pu.skesmas Singandaru. herikut in1 pcrnyataan bcliau. 

''Tahun 2016 kemarin. kami mclakukan pemusnahan kontrac;cpsi 
kondom yang _iumlahnya rihuan di Puskesmas ~int:[mdaru Ini 
akibat minimnya pemakaian kondom di wilayah Kelurahan Lun1~u· 
Baru. Hampir tidak pernah ada pcrmintaan knndom. sangat .1arang 
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.lika memang ada penmntaan hanya beberapa orang sato. Kalau 
mau dibilang mubazir. pasti memang mubatir. Tari mau 
bagaimana lagi kondom-kondom itu sudah kadaluv.'arsa dan 
memang sudah tak Ia yak pakai, maka harus dimusnahh.an. Sampa1 
sekarang puskesmas Singandaru hanya mema~oh. puluhan kondom 
saja dalam jangka waktu dua bulan . .lumlah terschut merupakan 
jumlah paling sedikit di amara daerah-daerah I<:Jinn>a d1 Kota 
Serang dan wilnyah Kecamatan Scrang."· 

Sejalan dengan pemyataan Jbu lmas Khotimah. lhu Hidan Caci dari 

Puskesmas Singandaru, juga menyatakan hal serupa bahV\-a parti:-.ipas1 hapah. 

san gat kurang dalam program KB di Lontar Ban1. Menurut kdt'rangann: a puld 

memang pernah ada pemusnahan kondom-kondom hl..'qumlah nhuan di 

Puskesmas Singandaru. karena sudah kadaluv.arsa. karena hampir t1dak nda yang 

ll11..':mintn kondom dari Puskt:smas Singandaru. Dari keternngan Bidan Caci .ill!;il 

diketahui bahwa yang meminta kondorn di Puskcsma.s Singandaru hubnlah pnr<.l 

bapak. melainkan para ibujuga )"nng mengnmbilnya_ scperti 1ni pernyataann;a· 

"Di sini pernah ada pcmusnahan kondom hingga mcncapni ribu<Jn. 
sekitar tahun 20\6 kemarin. Karcna menumpuknya kondmn
kondom yang sudah kadaluwarsa. _jadi harus d1n1usn:1hkan 
Pcmusnahan kondom-kondom itu memang mengis; ilt·ntkan bah\\ a 
partisipasi para bapak dc1lam program KIJ lllt'lll<lng sangat min1111 
Para hapak m~.;mnng hampir tidak pcrnah wmp~1k mcnt:1kut1 
program-program KB ell puskcsmns ini. padalwl pt.'l·scdiaan 
kondom hanyak sckali. mcnumpuk. Walau dcmikian masih adu 
beberapa permintaan kondom secara 1-.ontin;u kc pu:.kt·snm, 
singandaru ini. tapi yang datang meminta bukan bapak-bapak 
melainkan para ihu yang datang mcminta kondnm terse hut·· 

Selanjutnya pcneliti mewawancara1 lbu Toety Mahfudoh. Pos J<\.l3 

perwakilan Kelurahan Lontar BartL Dari keterangan lhu I ocl\-. pcncliti 

mcndapatknn infOrmasi bahwa mcmang ada sata yang n1cmakni kondl\111 di 

!ingkungan Lontar Baru. tapi sangat sed1kit jumlahnya dan b1asan;a me111an.!:' 

tidak kontinyu. Karena dianggap tidak tcrlalu penL1ng mcmakai kundum S1..':lai11 

itu untuk MOP atau vasektomi. ternyata hanyn suami dari !hu Tnet' !"v1cd1fudnh 

Tugas Akh1r Program Mag1ster (TAPMl 136 

43389.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

saJa, yaitu Bapak Soekarno yang melakukan vasektomi atau MOP. herikut ini 

hasil wawancara peneliti dengan lbu Toety: 

"Untuk partJslpasJ rnasyarakat Lontar Raru sehenarnya dapat 
dikatakan cukup dalam program KB. Namun sayangn~a 

keikutsertaan program KB dKiominasi olch para ihu. sedangkan 
para bapak hampir sui it diternukan yang herpnrtisipnsi aktif dan 
kontinyu menggunakan alat kontrasepsi hail\ kondPm maupun 
melakukan vasektomi. llanya suami saya saja. yaitu Bapak 
Soekarno yang melakukan vascktomi atnu MOP untuk \\·ilnyah 
Lontar 1:3aru. Saya belum pcrnah mendnpatkan data la.!,!i men):.'t:IH\1 
bapak-hnpak lainnya yang melakukan MOP .. 

lbu Toely Mahfudoh juga menJelasl\an alasun suamin)a memutu~k-111 

melakukan vasektomi atau MOP. 1\.arenu awalnya lbu l'octy tidal\ pernah cocok 

memakai alat-alat kontrasepsi manapun. akhirn:J diputuskan :-.ctclah _tumlah J1wk 

delapan (8). hapak Soekarno mcnawarkan dm untuk melakukan nlst.'ktllll\1. 

Berikut ini pernyataan kbih !engkap dari lbu Toety Mahfudoh: 

"Awalnya saya yang :.clalu gaga] memakai kontrasepsi. awaln~a 
KB kalender sc!anjutnya KB pil gaga! lagi. Selantutnya sun11h 
scbulan sckal1 sampa1 suntih. tiga bulan sekali juga gaga I dan <>clalu 
diakhiri dengan lwmil dan melahirkan lagi Pernah pasang ][']) 
jcnis T. bercl(:k gagul lagi. kata d0ktcr rahim .c.<1ya pendeh _iatli 
tidak memungkinkan kl'bcrhasilan dalarn penw:.ungan Ill]) -1 
tcrscbut. Hingga akhirnya anak saya bcrjumlah dclapan. Ketika 
anak tcrakhir lahir sa) a scdang aktd" ikut men.t(ldl Kader flHlj..'nun 
Kduarga Bcr~.Cncana. dan ilmu-ilmu yang SU) a dap<ltkan sa~ :1 

bagikan tcrlebih dahulu ke suami saya. Awalnyil bcliau mennlak 
mcmakai kontrasepsi. namun lama-lama alhamdulillah bel1au 
sendiri yang memutuskan untuk \'asektomi ·· 

Sejalan dengan ketcrangan lbu Tocty Mahfudoh scba)!ai istri dnri Hi!p<lk 

Soekarno. Penul1s juga herkesempatan lllC\\·a\vancarai Hapak Soekarno padd 

kesempatan lain. Beliau menyatakan kenyamanannya rnelakul\an \·asektomi at;Ju 

MOP, dan memutuskan untuk vasektomi dengan s;mgat nwtang d<ln llll'lllllih.t 

banyak ilmu dari lbu Tocty (istrinya) mcngenai vasektomi. Bcliau me rasa b:.1han 
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dengan istrinya yang terus·menerus gagal da!am ber-KB dari pendarahan hing),'a 

berujung hamil terus·menerus, akhirnya be!iau memantapkan melakukan 

vasektomi. dan menurut keterangan B<1pah. Soeh.arno ~an); lUll<! 1-\.etu<i 

Rt.02/Rw.06 Kaloran Bale Saban. Lontar Baru bahwa vasektomi adnlah metode 

yang aman dan nyaman. serta sama sekn!i tidak adn sangkut-p:lutn~a dcngnn 

mitos pengkcbirian di masyaraknt. !3erikut ini hasil \\'8\\-nncarn pcnulis dcnt_!<lll 

Bapak Soekamo: 

"Saya melakukan \'asektumt a tau MOP sckitar dua tahun .\illlg I diu 

sckitar tahun 2015. Sayn ikut hnnyuk pcn>uluhan Kf~ dlllliltla
rnana, seluin itu saya juga hanyah. llh.'ncnma inrorm<J:-.1 Uan istn 
sava scndiri yang menjaUi Pos K8 Lontar Raru. jadi sava scmakin "' . . "' 
terang dan melek dalam mcmahami program KB dan bcwgam 
pilihan bcr·KB terutama untuk pria. /\wal mul<mya <>ayn scperti 
para bapak di sini berpikir h:th'>-vil KH hanynlah urusan tempattidur 
dnn itu hanya kewajiban ran1 l'>lfi J--llllgga akhirll)<l S3)<l 111l'1"8Sil 
sebagai orang yang 7.o!im me111b1arkan istn :-;a:_;a meng<il<lllll 
pcndarahan terus-menerus. h.egag.:1lan KR dengan berbJgai macam 
alat kontrasepsi untuk pcrcmpuan itu. dan herujung radn 
kchamilan. Untung saja istri snyn tidak depresi malah tegar dnn 
belajar banyak tcntang KB. bahkan herscdta mentndl kilder KB. 
Saya mcmutuskan sendiri llll'iakukan \"8Sektnmi dcngan m<llan~ 

dnn mnntap. karena dari hasil pen:_; ululwn KB dun inl'mm<l"l dari 
istri saya \·asektoml sang<:~! anwn dan nyanwn. dan hukanlah 
pengkebirian. Sctclah suya melakukan vascktomi. s<lya mera:-.ah.an 
lcbih nyaman dan aman mclskukan hubungan suami 1stn tanpn 
khawatir istri hamil lagi ... 

Dilnin pihak menurut hehcrap8 pa<;angan us1a :-;uhur lainnYa ada '<lll~ 

menjalankan dan tidnk mcnjalankan program KB dengan herhagat :dnsnn . .1\da 

yang bcralasan tidak ikut KB karena 111g111 yang alami sa_1a dan acb jugn .'<mg 

mcngatakan karena ingin punya anrtk lehih (.Llrl tiga Sepcrti ;,ank-' Ji:-.nmpaikan 

oleh Bapak Tubagus Hauna Mu_iahiddin S.ll dan istrinya yang hernama lrn Nur 

Annisa S.E, bahwa mcreka merencanakan nnak yang bany:1k Bapnk llauna 

berusia 31 tahun dan Jbu Ira berusia 25 tahun. merupnkan '"arg<l Rt 0_\.'R.\1..05. 
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Kaloran Masjid Gedong, Lontar Baru, Gapak Tb. Hauna merupakan k~tuu DKI\1 

Masjid Gcdong Kaloran. Bcrikut ini petikan wawancara penulis dengan Bapak 

Tb. Hauna Mujahiddin. S.H: 

''Kami tidak pernah mau menggunakan kontrascpsi upapun. kan:na 
memang kami masih muda. anak kami juga masih satu dan ingin 
tambah lagi hingga enam (6) anak. Kcinginan memiliki anak 
banyak itu sehenarnya dari saya. istri say<l ikut sa_p.-t sebagai 
makmum saya. lstri saya tidak menggunakan kontrasepsi apapun 
untuk menccgah kehamilan. dan saya _juga tidak mau memakJi 
kondom. Kondom itu tidak enak Jan san gat t1dnk n~ a man mcnu1·u1 
saya. seperti ada yang mcmisahk<1n s<~y<~ d<1n 1stri pernah mencoh<l 
kondom sekali. kemudian terasa ribet. tidak n:aman dan malnh 
tidak enak. JJdi helum ada n:ncana 1ng111 memc1h:ni h:ontn1sep<.,i 
atnupun mengih:uti program KH." 

Seja!an dengan yang dikatakan rh linuna. sang IStri lhu lrn Nur i\nnic;u 

juga mcnyatakan pcndapatnya mcngcnai progrnm KR ynng hclum pmmh ia 1ku11 

scjak av.'al pernikahan hingga sckarang. lkrikut ini pcrn)"ataannya: 

"Saya sebagai istri hants menurut pad<1 suam1. itu a_1aran orang tut.l 
saya dan agama saya. Kalau su<1mi bilang tidak perlu her-K13 maka 
saya akan ikuti. Saya belum pcrnah mcnggunakan al<lt kontrasl'pSl 
apapun, hegitupun suami -;a~a. Pcrnah "ckali menwha knndnm. 
rasanya tid<lh: nyaman mcnurut saya dan sua1111. _1adi rnalas 
mencoba lagi. Kami bcrcncana untuk lllC111ili~i hanyak anak. 
seperti impian suami saya. Kam1 baru memlliki ana~ pertama. usl<l 
anak kami 6 (enam) bulan. Kami mau menambah lagi ')cccp<lln)a. 
Suami saya ingin punya anak hanyak. maka saya harus patuh. 
karena tidak ada salahnya men1iltki ban)a~ ann~. lagiruL.1 1:-.t1·1 
memang sclayaknya mengahd1 padn keluarga. tcrutama kcpada 
suami.'' 

Penulis juga mewawancarai pasangan usia subur lainnya di Rt.O::URw.O~ 

Bapak Farhan (31 tahun) dan !bu Lichos1ah (]1tahun). JXlsangan us1a suhur yang 

telah memiliki dua orang anak yang nwsih herus1a hal ita Berikut ini pern~<11Mtll 

dari lbu Lichosiah: 

'·Saya pakai suntih: Kf3 rer sntu bulan sa1a sekarang. suJ<Jh 
menemukan yang cocok sctclah hcrtahun-tahun i<lmnn\ a gaga\ 
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terus dalam memakai kontrasersi. Pertama saya rernah suntil\ per 
tiga bulan, tidak haid terus-menerus se!ama setnhun K!:mudian 
setelah itu ganti dengan pemakaian ll!D T namun malah tib<J-tiba 
hamil, padahal saya belum siap mcnamhah anal\ kt: dua. tap1 
bagaimana lagi ketika ketahuan ada janin sudah hamp1r tig.a bulan. 
Suami juga tidak mau 111enggunakan kondom. katanya rihct Jan 
tidak nyaman seperti ada yang menghalangi. Padahal saya lebih 
memilih suami pakai kondom dari pada suntik per bulan scper11 . . , 
1111. 

Sejalan dengan pernyataan lStrinya. Bapak Farhan menyampaih.un 

pendapatnya mcngenai program KB: 

··saya sctuju progrum KB dan pemenntah. Nwnun h.alau saya 
scndiri yang disuruh rakai kondom al8u rnclakukan n1seh.tomi 
tidak mungkinlah untuk mau rnemakainya Sayn bn laki-lak1 
maunya istri sajalah )<lllg bcr-KR. t-.:.Jiau pakai kundum itu riht:t 
dan tidak nyaman. mengurangi mood untuk lcbih intim lchih cep31. 
Ada jedanya begitu. makanya 1stn saia )Clllg her-K11. sudah cukup 
istri yang ikut bl'r-KB. Lagipul<~ hclum rcrnah :-.aya dcngar dan 
petugas keschat<~n tentang lak1-laki harus tkut rrngram KH .. 

Selanjutnya pcnulis .iuga nH:wuwancarai 13apak llun yang hcru:.in ..J.-+ tahun 

yang merupakan ketua Rt.Ol!Rw.06 di Kaloran bale sahan. Lontar Ban1 _iuga 

pemilik konveksi kaos dan lstrinya lbu r::ni yang bcrusia :l4 1t1hun. ibu rumah 

tangga. Mereka tidak lagi mt:nggunakan \..ontrasepsi. !hu Eni pcrnah mengtkull 

program KB pasca mcmillki annk pertnma. pcnamn minum p1l dan mengalami 

pingsan terus-menerus. sdanjutny<~ pt:nnah Kl1 suntik pl'r tiga bulnn. n:1mun yang 

terjadi adalah pendarahan, maka trauma lLT:.chut mengakihatkan lhu h11 tidak 

ingin lagi menggunakan kontrascpsi. l\-'lercka pac;rah _1iki1 lcrny<llfl diberikan am1k 

\agi. Anak-anak Jbu Eni dan B<lpak lJun bl'I]Uilllah S (lima) nr;:mg. Sl hung:.u 

berusia dua tahun (2 tahun). Pal-. lJun juga tidak pernah mau menggunakan 

kondom, dan tidak akan pernah mau untu\.. mclakukan vasektomi. karcn3 memang 

masih memahami ball\va vascktomi adalah pengkchtrian Rerikut 1ni \\"H\\·ancan.J 

penulis dengan Pak Uun yaitu: 
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'·Saya tidak pernah mau pakai alat-alat kontrasepsi <1papun. haik 
kondom ataupun lainnya. apalagi jika disarankan ,·asektomi. itu 
kan kebiri. sangat mengcrikan. Saya tidak akan herfungst normal 
lagi katanya. banyak yang hicara kalau vasektnmi itu menyakitkan 
dan mengakibatkan lemah sya)l\vat. lstri saya Juga pernah 
mcnggunakan kontrascpsi dan a"-.hirnya g<Jgal _juga. saya tiJak 
percaya dengan kontrascpsi. .ladi kami memutuskan untuk )ang 
alarni saja. yaitu minum jamu. senggama terputus kalclu lagi mau. 
kalau lagi tidak mau ya hiarkan saja. _iikn tum huh _jamn _juga aJalah 
rezeki. Kalau mL'rnang tidak ingin runya anak la~o!L y<l _j<lllh-jauh 
sajalah, tidak pcrlu dekat-dckat. Saya juga t1dak mau dipantang 
mela\ui KB kalender. huat apH pun~ <I istri kal:w masih hcrpantang 
Kalau terpaksa harus bcr-KB ya sudah istri saya s<t_ia _\'ilng di.:;tcnl. 
lagipula itu memang urusan perempuan. Menu rut pcmahaman saya 
program KB kan mencegah keharnil<ln. yang hamil kan percrnpuan. 
jadi itu urusan perempuan scb<Jgai tstri." 

Menurut Ibu Eni sebemnnya pernah menyarankan -,uami memakai 

kondom, tapi suaminya (Pak llun) seblu rnenolak Knrena meman~ q·rcrti y<Jn~ 

Pak Uun katakan bahwa istri s<~ia yang her-KB kalau d1hutuhkan Herikut in1 

pernyataan dari Ibu Eni: 

"Saya sudah heberapa h.uli mcncoba pcm(lk<lian kuntmscpsi Kit 
pertama minum pil KH dan mengnlami pingsan tL'ru:..-menerus. 
se[anjutnya pcrnah KB suntik per tiga bulan. llW11Uil ~ang terj<HJt 
adalah pendarahan. setelah itu sudah saja tidak m<Ju pakai KH lagi. 
Saya juga pernah bicara ::-.cuna sua1111 sa)- a (P:.~k t.:ull)_ agar 1<1 tnau 
menggunakan kondom. Tap1 suarni saya L1dak mau pakai kondom. 
katanya buat apa, banya"-. nrang hilang tidak cnak. dan buat apa 
punya istri tapi mnlah dihelenggu dengan memakat kondom 
Pcrnah saya hi lang ~ama :-:.uami. sn:a lagi herpantang hcrlwhungan. 
karena ini masa subur ::,<l)tl. sa:u pl'rnah llll'ncobn 1-\.B kaknder. 
tapi kan suami mann adZ~ yang mJ.u berpanlilng hcrhuhungiln int1111 
Istrinya lagi yang mengal~lh. walaupun tcrkadang sdya .1uga sedang 
tidak ingin dan merasa sangat lelnh karen<t sL'hanan hekerja 
mengurus rumah tangga dan meng.asuh <ll1ak-ntwk :an):! ma:-:.ih 
kecil.'" 

Pcneliti juga mcw-'aw-ancarai bcb,:mpa pa->angan uo.1a ::;ubur lainnya. )aitu 

Ibu Yuni (32 tahun, ibu rumah tangga) dan suaminya. Pak Pujionu L\5 tahun. 

polisi). Mereka tinggal di wilayah Kompleks Asrama Brinwb. Kelurahan Luntar 

baru. Ibu Yuni pernah mengalamt kegagalan dalam knntraseps1 ll 'D. hmgE'a 
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hamil dan mengalami keguguran. Berikut ini petikan wawancara pcnulis dengan 

lbu Yuni: 

"Saya sekarang ber-KB suntik per satu hulan. Sehenarnya pal1ng. 
malas harus datang ke bidan untuk suntik KB. !<~pi nwu gimann 
lagi sclama ini paling cocok suntik Kl3 per satu hulan itu. Pernah 
suntik per tiga bula, malah t1dak menstruasi hingga enam hulan. 
perut keram. Sclan_iutn_va saya _juga pernah pasang JL[) _ienis T. 
ternyata malah hamil ketiga kalinya, dan karcrw tidak ketahuan 
tumbuh jan in di rahim, anak kctiga saya itupun gugur saat usian:-n 
empat bulan di rahim. Bclum lagi pas cahut IUD 1\u rasanya pedih 
Ketika tahun keguguran juga harus dd-;.urct. '>akitn:-u hcrLalllbah
tambah. Saya memang han:-a 111g1n punya anak Ju<1 -.a:a seper11 
sekarang ini. Sudah nyaman dcngan kondisi dua illl<lk ini. sudah 
sepasang. Saya pernah menyarankim suami p(lkai kond0m saja. tspi 
suami tidak mau. katanya tidc:tk nyaman. rihet dan t1dak cnak Sayn 
tidak bisa KB hitung kalendcr. karena menstruas1 saya kurang 
teratur. Seandainya sumni mau meng!,!unak<m kondnm mungkm 
saya tidak perlu tcrs1k:.a sakit ~li~untlk s~ti(lp bulan scperti in1. Say<l 
scring mimpi buruk dan strL'S~ kalau mau suntik KH hchcrara 
malam sebclumnya. karcna terlalu scring Jisuntik. rasa saknn:a 
makin terasa sakit rasanya menurut saya ... 

Suami dari Ibu Yuni, yaitu Pak Pu_tlono _1uga lllCil);!LIIlgkapkan 

keengganannya memakai kondom. Bcrikut 111i basil ,,.a,,anuJrn ""'-" Jcng<~n Pak 

Pujiono: 

"Saya tidak akan pcrrwh mau pakai knndnm lag1. rasanyc1 1Jd<1k 
enak dan ribct sek<lli membuat tltlak 1l)<li1Wil. Kalaumcmang harus 
program KB yn harus istri. kan.::m1 yang punya ralllln i:.tri. bagizm 
rnengatur sumuL dapur dan kasur Juga kew<~iihan 1stri. l'vlasa suami 
harus ikut-ikutan urusan scpcle seperti 1tu. Suam1 sudah capck cari 
nafkah di luar, malah harus rihct nh.'ngurus hJI-hal KB -,cpcrll 1\U. 
Kurang penting mcnurut s<>:a kalau suam1 ihut Kl\ ... 

Adapula lbu Ratu Nursyifah !Ianum (_11 tahun. 1bu n111wh tungga) }ang 

memiliki suami bernama Bapak Miftahuddin (36 tahun. kar)<:l'"'an sv.astal. 

Mereka tinggal di .II. Empat-Lima, Kau_jnn. Rt.02/ Rw 22 Singandaru. ! 0ntar 

Baru. Ibu Atu ini mcnggunakan pil Kl3 <~nd<Jlan clalam kcikutscrtaann}a dalam 

program KB. Suami helum pernah mau mcnggunakan :1lill J..ontra-,..:rsi. \\·aL1upun 
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hanya kondom. Berikut 1m petikan v.'awancara saya dengan lhu Ratu Nursy11:1h 

Hanum: 

"Saya sudah tiga tahun ini pakai pil KB andal<.:~n dalam hcr-KH. 
Sayajuga sempat mengalan11 pendarahan saat kegagalan <:.until\ sH. 
tapi langsung bisa ditangam bidan. dan bidan Eva di taktakan 
menyarankan saya mengl\onsumsi pi! KB saja tidak perlu sunt1k 
KR jika tidak cocok tubuh. Suami say a sama s~:rerti suam1-<..uan11 
pada umumnya. sangat cgois Sampai usia pemil\ahan kami 
menginjak sembilan tahun. helum pernah sekalirun menggunakan 
alat kontrasepsi apapun. katanya m<:~las karcna rihet. nl<lu malu 
untuk membelinya, karcna warga di sin1 tahu sekali mcmhicarakan 
seks. kontrasepsi. apa!agi kondom. sangat malu dan tahu !'v1ungkln 
sudah kodrat ya perempuan saja ~;m~ hcr-KH !'<idnh;ll hosan _iug;1 
minum obat sdiap hari di w;1ktu y8ng sanHL lapi mcnwng bren:~ 
kccgoisan laki-laki awu memung kodratnya nwngk1n tidak nwu 
ber-KB." 

Sejalan dengan yang dikatakan okh lbu !\ttl. istri dari r1apak r"v1ilbhuddin. 

Bapak Miftahuddin juga menyampaikan ha]w.:a dirill\a nwlu ddn cng12an 

memakai kondom karena tabu dan scpL·rtt mempcrmalukan dir1 ">endlri h.aliiu 

membelinya. Ucrikut ini pemaparannya: 

"Buat apa beli-be!i kondum dnn pZ1kai-paka1 knntraseps1 untuk 
laki-laki, malu saya sih. scpc1·t1 mempermaluk~u1 diri-senclirl 
Karcna masyarakat di sim IW'ISlh mcngan[.'gap tnbu membel1 
kondom dan memhicarakan n1asalah itu. Kalau program KB sa;n 
setuju. tapi ya cukup istri srqalah yang her-KB. suan11 tidah. perlu 
ikut-ikutan. Lagipula tidak pcrnah ada luk1-lakt ynng 11\ut Kn d1 
sini, masa saya sendiri ikut acar:1 bcr-KI~ l.akt-lak1 "'-'JlL'rll ~~p~1 

dong say a ini dianggapnya ... 

Selanjutnya penulis mendapat ketcrangan duri lhu Mimi Suk8C1lll (46 

tahun, ihu rumah tangga) dan suaminya Bapak luhngus ,\min Surcldiltlgil (~() 

tahun. Pcgawai Dinas Pemcrintahan). \1ereka tinggal di K;ilnran \1adr<IS;lh. 

Rt.02/Rw.05. Ibu Mimi merupakan pescrta KR suntik per tiga hulun I erh.adang 

mentruasi tidak lancar atau sering terlamhaL Menu1·ut keternngan lhu ivlim1 _iug<l 

suntik KB per tiga bulan itu juga rm:nimbulkan banyak llck hil<llll di \\a.iahn:-~1. 
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Suaminya juga termasuk orang yang kaku mcnurutnya. tidak pernah rnau 

memakai a! at kontrasepsi apapun untuk pria rvtasalah KB masih Jianf:!gar han;. a 

urusan perempuan, urusan rumah tangga. Scdangkan urusan laki-laki han\a 

mencari nafkah. Berikut ini wawancara lengkap penulis dcngan lhu Mimr 

Sukaemi: 

"Saya pese11a KB suntik per tiga bulan. Sudah hcherapa tahun SJ)J. 

pakai KB suntik ini. schcnarnya trdak hisa drkatakan cocok .1uga 
tubuh saya dengan suntik KB ini. kan:na saya scring rncngalarni 
menstruasi yang tidak lancar dan scring lcrlarnhal. Kadang kcluar 
darah haid sedikit sekali. Sclain ilu efck sampingnya .iug<~ muncul 
flek-flek hitam diwajah, tapi menuru1 sa;.a tidak masalah. masrh 
dapat saya tangani. 11agi SJ.)a yang pL'nlrng ci:Jp<~1 rnenCL'gah 
kehamilan. Anak saya sud<~h lrg<r An<1k perellllluan pcnam.r Sil) Cl 

sudah mcmiliki anak. sudah de\\asa. Anak kedu<-1 sa;. a kclils Irma 
SO. Anak bungsu saya masih kecil. masd1 keiJs dua Sekolah 
Dasar. Jadi sudah cukup kami rncmilrk1 1iga annk. KalJ.u dnany:1 
apakah suami mcngikuti program Kl1. sama sckuli 1idak rmru lahu 
mengenai program KR Aralagi kalau dunin1:1 ikut ..;;cr1<l. lrdak 
akan mau. suami sayn kaku dalam hallcr:-ehut i\1cnuruln~a Kl~ ilu 
urusan perempuan aja. suami cukur bderj<l mencori nal'\...ah .. 

Saya juga bertanya langsung kepada Hapak Tuhagus Arnin Surmlrlaga. 

suam1 Ibu Mimi Sukaemi mengenai pandangannyn lt?rhadap program 1\.13 hL·rrkul 

ini hasil wawancaranya: 

·'Saya setuju dengan pro!,'-n.un KH ;.<mg. dic:mangbn nkh 
pemerintah. tapi program KB hurlnh mcn_iaJr uru:-an percmpuan 
atau istri saja. Tidak. saya 11dak mau rncrnab1 alal knnlrasersi. 
karcna hal itu mcmang han:u untul-. per·cmpuan. l 11tUk <liXI '><l)d 

ikut·ikutan pnkai kontrasepsi. karenn :nng memiliki mh1m ilu 
perempuan. Laki-laki cukup mencan na!kah. hckeri<~ untuk 
keluarga. perempuan mengurus n1mah tangga. mel<~ya11i suJmi dan 
mengasuh anak. Sudnh kodral rerempunn dnlam pnsisi haru" 
mclayani, tcrmasuk dalam bcr- K I~ lncrn<ttlg_ urtr:-.arl [k'rcmpuarl. 
sudah satu pakel sebagai ke\\Jjihan rstn ... 

Sehingga dengan hasil wawnncara di atas d<lpCll drsimpulkan bahwa. 

masyarakat scbagai sasaran program KH memang t1dak lllCillahamr dan 
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menyadari bahwa program KB dipcruntukkan untuk laki-laki maupun pcrempuan 

karena penyuluhan yang tidak dilakukan. scrts konseling KB h<1nya dilakuk<ln tli 

tempat terbatas seperti posyandu dan puskesmas. Dalam t~kniSil)<.l. [)tlS)andu 

hanya diperuntukkan untuk ibu-ibu dan anak-an<lk. hapak-hnpak tidak 

diikutsertakan dalam kcgiatannya. Proses sosia]i.,asi dan komun1k<1si )<lllg terhata-. 

seperti tidak mudahnya menemui tempat pmktek/klintk Kf3 untuk prta. nwupun 

sosialisasi besar pcmakainn kondom nt:Ju gehyar Vilsektnmi (,\10Pl tidak 

dilakukan di Lontar Baru. Dnlam sosJal1sasi dipergunakan h:1i1t.n d1 1<11<111 r<1~:1 

yang m~nurut masyarakt Lontar f3aru jarang nwmrcrhatikan halign-h:JII;:.:(\ eli ral:m 

dan masyarakat banyak yang tidak mendapatkan kallct-lc<~lkt mengcnat KB 

ataupun pcmahaman kesetaraan gender Pada akh1rnyd ll1l'11!.'-<~kihiltknn flL'I"'-C)l"l 

masyarakat pada program Kl1 bcrla\.\aiW.Il dengnn mabud J<Jn turu<lll dc1r1 

program KI3 yang bernafaskan kesetaraan gender_ 

Pt:mahaman masyarakat Lontar IJaru masih b<lll) ak ~ iill).! bnp;uidang<~n 

bahwa program KI3 hanya untuk pcrempuan. knrenJ rerc·1npuiln ;an!:-' memil1ki 

rahim. 1-!al ini memang sangat buw gender. :-.ela111 1tu pemakaian 1-.untt-(1:-.ep-;1 ;<~n)C 

sangat timpang yaitu pemakamn kondom d1temukan 9 (:-.cmhtl<ln) pemaLtt akttl 

dan yang mclaksanakan vasektomi atau MOP hnnyc1 sntu orcul!,! Kl\lllrnscp-.;i 

tcrbanyak dipakai adalah KB suntik sebesar .274 orang. disusul pcm<lkilian pil KH 

perempLLan 183 orang, selanjutnya IU l> scbcsar )(J urang dan 11nplan :-.eh<tnyak _\ 

orang, sedangkan yang mclakukan tuhektomi atau \10\\' sehan;ak II nmn!C 

Sehingga nampak sekali ketidaksctaraan gender dalam pcmc1kaian Kn. rant:-.lp<N 

pria dalam pemakaian kontrasepsi sangat kurang. 
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D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMI'ENGARLIHI IMPLF.MENTASI 
KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERF:NCANA OALAM 
PERSPEKTIF KESETARAAN GENOF.R 01 KEUJRAHAN LONTAR 
BARU, KOTA SERANG-BANTEN 

Bentuk aktivitas dari suatu implcmcntasi kehijakan sehenarnya adnlah 

penghubung antara tindakan~tindakan dcngan tujuan yanb ingin dt~:apa1 d<Jrt suatu 

kcbijakan. Sebagaimana dikemukakan olch Pressman dan \Vild;nsky (dalam 

!lusniati. 2010) bahv..'a implementusi adalah kcmampuan ttnlttk nlt:tnhcntuk 

hubungan-hubungan lebih lan.JUI dalam mngkaian scbah-akthat )ang 

menghubungkan tindakan dcngan tujuan. Llntuk itu dapul dipah<lmi hilh\\'o:t 

implementasi adalah hagaimana kita memahami ap<l )ang sen:Jtan)" tnrddt 

sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan dan akan llH.:nradt i'okus 

perhatian dari pengambil kebijakan. 

Merujuk pada pcndapat para ahli bahv.a implcmentasJ kchr_1akan schuilh 

kebijakan publik merupakan aktivitas yang kompleks karena ada raktm~l"aktllr 

yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan puhlih.. 1\.ompleksitas 

impkmentasi kebijakan publik dapat d!Ul"diLlll dcngan mcnggurr,tkdll pcr"pcktrl 

scsuai dcngan kepentingan yang hendak dicapai Sehingg8 pcrlu diketahui untuh. 

memahami kebijakan publik harus meru_iuk p<lda hebcrap;:1 \<lrwhel sepcrt1 

struktur organisasi pelaksana (birokrasi). sumbcr daya yang dtllhatk<ul. susialrsasr-

komunikasi, dan masyarakat yang merupakan kelompok sasman hilrus u.:dtha\ 

aktif dalam pelaksanaan kebijakan ini. 

Dalam proses implementasi kebtJabn puhlik sangat dtpcn~aruht ukh 

berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. .Vkruiuk pada 

pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino. 20061 yang 
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memformulasikan 6 (enam) faktor yang mempengaruhi imrlememast h:bi,1ah.an 

yattu: (I) Kejclasan standar dan tujuan kebijakan: (2) Tersedia~1\a sumber Jma 
. . . 

yang diperlukan dalam pelaksanaan kehijakan screrti staf. fasditas !lsi!-.. 

informasi, dan sebagainya: (3) Komunikasi yang lancar. scimhang dan .iclas antara 

organisasi dan pelaksana; (4) Karakteristik lcmhaga pelaksana yang memlukung 

kcsuksesan inplementasi kebijakan: (5) Kondisi so~ial. cknnom1 dan poltt1k 

dimana kebijakan tersebut dilaksanakan; (6) Adanya kescdiaan (bn komitmen dan 

pelaksana untuk menyukseskan implcmcntasi di lapangan. 

lmplementasi kebijakan program keluarga bcrencana dalam perspcktil 

kesetnraan gender di Kclurahan Lontar BanJ, Kota Serang-Bant...·n adalah suatu 

proses pelaksanaan suatu kcbijakan untuk mcwujudknn tl~juan-lt~ju;m .\dill:' lcliih 

ditetapkan dalam program keluarga berencana. Beherapa kasus 1111plcmetHasi 

kebijakan senng tidak cukup mampu untuk menerjemahkan }i!ll!! menjad1 

substansi tujuan kebijakan yang dijalankan Sehingga pel"!u untuk dikctahu1 

mengcnai suJtu kebijakan yang dilaksanakan direngaruhi oleh faktur-lii~lnt· ;ang 

mcndukung atau mcnghamhat kebijakan yang dilaksanaknn. \!(1111\ltl r:~~llll) d 

Uisadari bahvva dalam hal ini tidak scrnua program yang dtimplcincnt<tstkan dap:11 

berlangsung dengan lancar dan efektif. Suatu kcadaan dapat herheda ~lntara 

harapan clan kenyataan yang dicapai. mungkin saja terj<Jr..ll dal<lln pclaksanaan 

kcbijakan publik. 

Sepcrti halnya dengan jenis kebijakan publik lainnya. kchqakan prtlgratn 

keluarga bcrcncana dianggap berhasil dipengaruht nlch bcrhd);<tl fnktnr ;<tll_l: 

bersifat kompleks dan pada umumnya keberhasilan ataupun kegag;J]an kchtjak<trl 

suatu program dapat dilihat dari substan:.t. mckan1snH.:. dan pcmn ..,ertn dart 
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berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut lintuk melilwt heherapa 

faktor yang memengaruhi implementasi kcbijakan program ke\uarga berencana 

da\am perspektif kesctaraan gender di Kelurahan Lontar 13aru. Kota Serang

Banten dapat dijelaskan sebagai berikut: 

I. Kejelasan standar dan tujuan kehijakan 

Implcmcntasi kebijakan merupakan 13hap yang paling krustal Ualam 

proses kcbijakan publik, agar suatu program Jang telah d1tetapkan haru:. 

diimplcmcntasikan schingga mempunyai dampak dan ltquan yang diing.tnkan. 

Implcmentnsi kcbijakan jika dipandang dalam pcngertian luas rncntpnk<Jn alit! 

administrasi hukum. yang mana bcrbagai akwr. urgan1sast. prosedur. dan tl'ktllk 

yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kcbi_jakan guna mencapat tutuan 

yang diinginkan. Implcmentasi juga dapat dim1ikan sebagai Jl:nnmcna ~ang 

kompleks. yang mungkin dapat dipahami sebaga1 prnsts. keluaran (nut rut l 

maupun sebagai hasil. 

Kcbijakan suatu program yang tclah dirumusknn rcmerintah :-;L'I;tlu 

diarahkan untuk lllt:ncapai tujuan-tu_juan ) ang telah ditctapkan dalant kcputman

keputusan kcbijakan scbelumnya. Kcbi_jakun schaga1 -;ucllu kcrutlt'<ttl 

administratif yang dikeluarkan oleh pcrncrinta\1 rada Sl'nllla tillg_katatl hitlk pu~iil 

maupun dacrah. dalam hal ini merupakan kcbt_iakan prngram keluarg:t bcrL'tle<ltl,t 

ditilik dari perspcktifkesetaraan gender tentunya bcrkaitancrat dcngnn kehuiLthilll 

yang ada dalam masyarakat dan kegiatan yang dilaksanakan bcrdampak pnlltts_ 

Kcbi_jakan program KB terscbul berkaitan erat dengan fungst ~ang d1cmbat1. ~attu 

fungsi regulasi. service dan cmpmn!rrnK D<Jiam pcnyusunan kcht_i:tkJil J1rtlt'-r<~tll 
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keluarga berencana tahap awalnya harus mendnpatkan dukungan pengnnggaran 

sccara politis yang harus mcndapatkan persetujuan dan DPRD scha~ai kmhaga 

pengontrol suatu kebijakan yang telah direncanakan dan dijalankan pemerintah. 

Untuk pengaJLW!l program dan kegiatan setiap S<!tuan 1\.<...Tj<l Pcrangh.211 

Daerah (SKPD) harus mcmbuat rencana keqa yang tertuang dalam Rcnja SKPU 

Setelah penyusunan rencana kerja selesai disusun kemudian dizqukan ke lim 

anggaran Pemerintah Dacrah untuk dikoreksi dan kcmudi<~n Jia_iukan kc Dl'l{]) 

sebagai bahan usulan kcgiatan. Untuk pembia) aan pmgram dan kcgialan Ydll).! 

diusulkan oleh pcmcrintah di DPRD akan dibahas untuk mclihat cfisien:.i d;.tn 

efektifitas scbclum disctujLJi untuk dibiayai awu dianggark<111 l'rog1·<1111 d<111 

kcgiatan yang diusulbn oleh set1ap SKPU mcrupaknn dokumen pt'I"Clll"<lll<.~an 

yang disusun scsuni dengan ketentuan dan kchutuhan eli dacrah. y<mg nwnn 

program dan kegiatan yang ada mcrupakan perencanaan yang lahir dari kchi_1akan 

program prioritas pcmhangunnn di dacrah. t<amun program dan kcgiutan iug<~ 

sudah ditentukan oleh pcmcrintah yang merupakan rrogram priPnla.., ..,J,.,lld 

nasional. Untuk program pemerintah sepcni kch1_i<1kiln program h'iudr~;l 

herencana adalah salah satu kcbijakan pemerintah herskala na..,lnn<ll 

program keluarga berencana harus dilaksanakan nleh dnernh dan hagi dacrah 

tinggal mclaksanakannya saja. Narnun yang menjadi ma'-.alah hag1 dilL'rah dddli!h 

penyediaan dana untuk dukungan pembia)"aan schingga lancar program ch111 

kegiatan yang telah ditentukan dari pcmcrintah itu 

I3erikut ini mcrupakan pcnjclasan dari Kepala Dinas Pcmhcrdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga I3erencana {IW].'\KI1l Knta ~cr<InJ:!. 
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Drs. H. Alarn Darussalam., M.Si menyangkut kejelasan standar dan tujuan 

kebijakan program kcluarga berencana sebagai berif-ut · 

"Sepcrti yang kita ketahui bersama hah\\a kchi1nf-<m prPgr;1m 
keluarga bcrcncana merupakan program nasional dm1 pcmcrintah 
pusat. Kebijakan ini harus dilaksanakan baik di tataran nJsinnJl 
maupun Ji daerah. scmua harus mendukung program KB. lJntu~ 
kebi_jakan program Kcluarga I3erencana dalam pcrspcktil. 
kesctaraan gender. kita memang. hants nH.:ndu~ungn~a. W<Jlau 
memang Japat dilihat sendiri pcnyedinnn JlJt-ulat kontra~l·p~i 

didominasi oleh a!at-alst kontrnsepsi untuk perempusn. Scharusn\<1 
kiw juga mengacu padJ program BKKHN tingkatnasionul me !a lUI 
kegiatan peningkatan partsipasi prw dan promost keluar~<-1 
berencana, maka seharusnya herh<1sis pengarusutamaan gender 
dengan tujuan kcsetaraan gender dalam pmgram KH llli ·· 

Pcnjclasan Kepala DP3i\Kl3 Kota Scrang d1 atas telah jelas bah\\<1 

kebijakan program KR mcmang telah ditetapkan scbagai program prioritJ-; 

nasional, yang harus Jilaksanakan nnsional dan dJcrah. Stnndar dan IUIU<lll 

kcbijakan dibuat berdnsarkan kondisi dan permasalahan ynng dihadapi deng;m 

mengacu kepada standar dan tu_juan secara umum kehi_iakan prPg_ram KH 

Nasional. Selain itu penyediaJn a!at-alat kontrasep~i memang tidnk -;etMa genckr 

karcna melihat kebutuh;:m milS)'<1mblt yang berpartisipasi didominasi olch 

perempuan. sehingga penyediaan alat-alat kontrascpsi kehatwako:tn adaL1h 

kontrasepsi perempuan. 

Penjclasan bcrikut merupakan penjelasan dari Kepala Bidan~ Keluar)l<l 

Bcrcncana pada DP3AKB Kota Scrang. !hu Hj. ldJ. Dahlia. S.So ...... \tt.Si yaitu· 

·'Dalam implcmcntnsi kebi_iakan prograrn kcluarga herencan::l y<mg 
paling harus didahulukan adalah menindaklanjuti aturan dan 
pemerintah pus~ll. Cara menindaklanjutinya melalu1 pemcnntah 
dacrah Kola Serang dengan dukungan dari !kv.un 11c·rwaktlan 
Rakyat Daerah Kota Scrang. sehingga pendanaan terjr~min untuk 
memasok barang-barang stuu alat-alat kontrascpsi dapat ~c~ua1 

dengan kebutuhan masyarakat. !'\anum mcmang kalau dilthat dan 
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perspckti f kcsetaraan gender. d i Kota Semng 
penganggaran untuk alat-alat kontraseps1 laki-laki tidak 
untuk perempuan:· 

memang. 
sehall\ a~ 

Penjelasan di atas memberikan informasi kepada pcnulis hah\\a dukungan 

politis dari DPRD Kota Scrang sangat diperlukan untuk pcndanaan tc~ni:-

kegiatan program KB. Kalau tidak ada pendanaan. maka program_1uga tidaf.. ak:1n 

bcrjalan lancar dan sukses Selain dukungan polit1s tcrsebul. .1uga diperluktln 

dukungan dari bcrbagai scktor terkn.i1 haik dari _ja_jaran pcmerintah dacrah maupun 

dari semun elemcn masyarakat. Namun sayangnya dalam implemcntasi keh1pk<m 

program KB mcmang tidnk mcnjadikan prioritas kcsctaraan gender im di K(1ta 

Serang terutama di Kclurahan Lontar Baru mcmang dilihat sehel<lh mata dalam 

teknis kcgiatan penyuluhan. beril-.ut ini pcrnyataan lhu !mas Khotimah. S Pd .. 

M.Si sebagai Kepala Sub. Bidang :\dvokasi dan KIE Kota Scrang 

'·Semua hal dari p~.:nganggaran memcmg cukup :.aja. nanHIIl 

memang ka1111 tid<lk prioritas dalam pengarusutamaan gender 
dalam program KR \-talah sc.iujurnyCJ kami melillnt s~.·heluh maw 
masalah kesetaraan gender dalam program KR ini. Jika ma:.uk 
dulam tataran tck.nis lapangan I-.e Kclurahan Lont~lr Ban1. sa; a al-.an 
jujur memang kami mchlwt Lontar Baru juga scbL-lah matn dalam 
prioritas pcnyuluhan-pcnyuluha11 dan pengnnggaran :.os1al1sa:.1 
kesctaraan gender dalam bcr-KB. Kami prin1·itas Jaeruh l<tin 
Karena rnemang pcnganggaran kurang kalau harus mclal-.ukan 
berbagai tckm:. I-.e semua daerah Ji Kota Scrang. jadi k<tm1 
prioritas dacrah sedikit terpcncil. Kalau untuk pcnyedla<ln 
kontrascpsi. memang tidak sctara gender karena k.:11111 me\ihat tidak 
tertariknya k<lum bapak tllltuk ikut serta KB .. lad1 menurut k<:u11i 
agar lcbll1 di<..1cn lchil1 baik kaum ibu sui a prioritas prognm1 1\. I~ 
ini. lagipula kami menganggap sama saia hasiln~a Hasdn;a !-.an 
yang paling pen ling pcngcndalian penduduk:· 

Herdasarkan pen.Ji.:las<.ln tt·rscbut di <llas. maka sdya dapat simpulkan 

bahwa dukungan dana mcmnng hL·Ium nwks1mal. sehingga damr<1knya dan segi 

teknis pelaksanaan temyata Kelurahan Lontar Baru dianaktiril-.an dalam tekn1s 

sosialisasi dan komunikasi. yaitu penyuluhnn-penyuluhan KR Sellllll itu 
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penyediaan alat-alat kontrasepsi memang tidak setara gender dengan alasan bum 

bapak tidak bcrminat mengikuti program KB. _jadi hanya para ibu yang 

diprioritaskan mengikuti program KR secara aktif. karena s1si kcsetaraan gender 

tidak menjadi indikator keberhasilan program KB. 

Dalam kebijakan program KB d1tekankan kcsenaan pna dalam ber-KB 

sebagai indikator dalam kesetnraan gender program KB. scrta dalam Peraturan 

Daerah Provinsi Ban ten No.I 0 tahun 2015 tcntang Pengarusutamaan Gender 

dalam Pembangunan [hcwh telah m..:mbenkun kc)clas<ln standar keb1jah.an . . 

program pembangunan manu..,ia lnd1kntnr kcherhasiiJn keb1jakan pcmhangunnn 

terutama dalam program K11 salah satun_\il aJalah h.escr!aan yang sama baik lah.i-

laki dan perempuan. Numun sayangny8 dalam mengimplemcntasikcm kchi_iakan 

yang tclah _jclas standar dan tu.iuann;.<~ im. ma<.,lh hclum dilaksanabn ckngan 

maksimal. Dalam standar pclayanan kontrasepsi Kl3 dan metodc operJsinya _iuga 

masih tidak setara. yang mana iumL.th ilLll l,.ontrasepsi y;mg di~cdtah.:lll untuh. 

pcrempuanjauh lcbih banyak d:lt·ipada_iumlah abt kllntrascpsi laki-la"-i 

2. Ketcrsediaan sumbcr daya pcndukung 

Faktor keter!ibatan staf. _iumlah staf dalam kebi_iakan program KB :.an~;_n 

mempengaruhi kebcr[m<.;ilan program KH. ridak hisa dipisahkan h.cbcrhasilan 

program KB dalam setiap wilayah ke1j<:1. di ting.kat Kclurahan pun harus 

melibatkan pihak Dinas PemhenJayaan Perempuan. Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana (LJPJAKR) Kota Serang. Pc_iabat dan staf yang herperan 

dalam program KB seyogyanya tcrlibat aktif dalam kebcrhasilan program KH d1 

sctiap wilayah. tanpa membedakan mana yang paling pcnting dan <lnggapan 
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adanya wilayah yang tidak dipentingkan Semua \Yilayah hingga kc 11ngk<ll 

kelurahanldesa semestinya tetap mendapatkan monitoring dan pcluyanan Lerb<.Jil-. 

tanpa membeda-bedakan. 

Untukjumlah stafDP3AKB Kola Serang yang tcr!ibat dalam program KB 

yang mcndukung dalam pclaksanaan 1-.egiatan sangat minim dan masih ~urang 

personi!. Sehingga sulit membagi vvak1u dan pcran. semun dikerja~an han~a 

beberapa orang saja., akibutnya ~egiatan pcnyuluhan menKtng tida~ dila~uk<1ll 

sejak tahun terakhir yaitu 2015. -lcrhitung 2016 mcmang tiJa~ ada :-;ama sckal1 

penyuluhan-penyuluhan ke Kclu1·:than l.tlnlar lb1·u Beri~ul ini pern>alaan cLtri 

lbu lmas Khotimah, Ka Suh. Bid i\dvokasi dan KIE Kota Serang: 

"Jika saya mclihat _iumlah c,laf d1 1-.antor DPJAKl3 Kota Scrang 
dalam program KB ini sant>-<ll scdikit _iLIInlalmya. Jtnnlah minimal 
itu sangat sulit untuk mcmbag1 pcran administrasi. pelaksana dan 
hal-hal lainnya misal L!.'knis :,osialisasin~a. Kami sering tc-rburu
buru mcnge1jakan karcna harus menyelesaikan ban)al-. pekcrpan 
dalam satu waktu. Kami sangat mcmhutuhkan hantuan dan 
tambahan pcrsonil untuk bagi:tn administrasi dan star pclakssna 
lapangan. Maka dari itu Ullluk urusan kc Keluralwn l.\lllldl- haru 
tahun 2016 h111gga sckarang t1dak pcrnah ada _\ang turun lag1 dari 
DP]AKR Kota Scrang. ~ang turun han;:.-a piha~ Pu:-;~esmas sa1<-1 kc 
posyandu -posy and u. ·· 

Hal tersebut diamini juga olch pc-n1~ataan lhu Li!is Sum1yat1. S.Ag .. i\1St. 

Kepala UPT Halai Penyuluhan Kl3 Kccam~ttan Scrang. hahwa ::.uJah lama '::>d\.<lli 

tidak ada penyuluhan ke Kelurahan Lon tar r~aru se_iak terakhir tahun 2015. karcnJ 

memang kekurangan star pcnyuluh. fkrikul itti pcrn~ataan dari beliau: 

"lya. sudah lama scknli tcrakhir tahun 2015 ada penyuluh<m d1 
Kota Serang, itu juga hanya sckali di tahun itu. Lain halnya di 
Kelurahan Lopang ban)'ak pcn)uluhan sampai '::>C~arang. sctuhun 
hisa tiga bli. yang hadir .1uga banyal-. hapak-barak hukan cunw 
ibu-ibu. :'v1alah sckarang Lopatl)! menjadi kamrung KB hart:r1;1 
antusiasme \Varga untul-. bcr-KB banyak di sana. bcrbeda sekali 
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dengan Lontar Baru yang minat para bapak ber-KB sangat kurang. 
Sclain itu stafkami sangat kurang. yang bckcrp di sini sa_ia (\.~P! 

Balai Penyuluhan Kecamatan Serang) kurang dari scpuluh orang. 
mana mungkin bisa turun scmun. 11clum mcngurus ndministrnsi
keuangan, belum pelaksana lapangan. hampir sem\.la d1ker.1<tkan 
orang-orang yang sama. Kami sangat membutuhkan star yang 
kompeten di bidang program K8 in1. Jadi bagaimann knmi hisa 
melakukan indikator kesetnraan gender. sednngkan urusan 
administrasi dan staf p<:laksumt lapangan kami m<~sih snngat 
kekurangan. Semua penyu!uh lnrnngan di Lontar Baru perempuan. 
tidak ada laki-laki ... 

Berdasarkan pernyataun-penyataan di atas d<1pat kitu lihat bahwa da111pak 

kekurangan staf atau personil yang hcrkaiwn dcngan program drm kegiatan. ak<~n 

bcrpcngaruh bcsar bngi lanc;un>a h.cgtat;111 pn1grd111 yan!,'. dilah.sanakan. Sc\vin 

jumlah personil yang cukup dnn mcnwdai unlllk mcmenuh1 kcperhwn 

administrasi dan tcknis lainnya. ke111ampuan pcrsunil .iuga harus mumruni atau 

sesuai dengan kompetcnsi di bidangn><l. Sclain 1tu memang ticl<tk ada pcnyuluh 

Japangan yang bc~jenis kclamin lak1-laki ditcqunh.~lll h.c po5yandu-pns:-anduuntuh. 

meningkatkan minat para £3apak hadir padn kcgiatan konseling KR Herikut 1111 

pcrnyataan dari Ibu !mas Khotimah. Ka Sub.!3id .'\choh.asi dan KIF :-aitu 

"Selain jumlah pcrsonil )<lng kurang . .lll!,'.<l kurungnya orang-orang 
yang kompetcn di b1dnngnya Sererti dt bidang 111i Ach·okasi dan 
KIE ini mcmang untuk unl::.<lll :1d1111111Slm.<.l his'1 dtbantu pega,xal 
honorer ntnu magang. tap1 untuk komretcnsi lninny3 tcrutama 
lapangan sangat kurang kompc:tcn. Suya sc1·1ng pusing mcmbug1 
waktu untuk tcknis lapangan dan kq;iiltan lc!inny:1. 1\<trcnn sul1t 
sekali mcmutusknn mcnghadirkan stapn untuk diutus kegiatan 
tertentu. Memnng kalau \)rang-mang pintar nwngkin iarang yan!,'. 
mau masuk ke pcmcrintahan kota. U[Ung-uJungnya pcrsonil )an~; 
kurang kompctcn yang meng.isiny:1. _1adi itu\nh kcsuliwn yang harus 
dihadapi. Penyu\uh Lapan~an ttdak acb \aki-\aki. _iadi memang sui it 
rnenarik minat para hapak untuk kc po-;~andu dan kun:-;e!1ng 1-\.B 
karena yang hadir hanya petugas pcr-cmruan dari pusk<:smas. 

Selain staf dengan jumlah yang cukup. kompetensi .slaf juga harus 

diperhatikan sebagai faktor pcncntu keberhasi\an program. Kcmudinn untuk 

Tug as Akh•r Program Magister (TAPM) 154 

43389.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

menyukseskan program juga diperlukan sarana dan prasarana pendukung. Sarnna 

dan prasarana akan menunjang kinerja serta kchcrhasilan pt·ogram ~crin Mcnurut 

Kepala Bidang Keluarga Bercncana Kota Serang, Hj. Ida Dahlia S.Ssos .. M.Si. 

menyatakan bahwa untuk sarana dan prasarana san gat cukup dan memadai. sttdah 

memiliki mobil KB kcliling scbagai alat trusportasi. huku-huku. hahan-bah<~n 

peraga, leaflet, pamflet, baligho. Namun memang helum ada kltnik Kl3 untuk pna 

yang menyediakan konsultasi KB khusus pria haik di \\i\n~ah Knt<l maupun 

ke\urahan-kelurahan. Sarana dan prasaranJ KB tnhanyak dtperuntuk~an untuk 

perempuan. Untuk ibu-ibu tcrscdia l<1yanan kngkap konscling dan peralatan 

lcngkap kontrascpsi di klinik-klini~ bidan swJsta. pu-.,kestll<l'- Sin!,!.andaru. Rutllah 

Sakit hingga posyandu-posyandu. 1\"amun untuk lnk1-laki h~tnya discdi~1kan 

kondom di puskesmas Singandaru dan _1uga pclttyanan V,:1scktomi dt Rumah Saktt 

Kencana, sehingga akscs informasi dan saran:1-pr8c..man<1 untuk KR rria sangat 

kurang. 

Berikut ini hasil wawancara penulis ckngan! 1.1 Ida Dahlia: 

"Sarana dan prasarana sudah cuf.:.up. !Cu111 sudnh menlilt~i mohtl
mobil KB scbagai t.~lat trasporl<bl kc lapangan. Kcmudian h.ami 
cetak leaflet, pam!let htngga rihuan untu~ -.,cluruh Kota Scrang. 
Kami juga mclakukan :::.tuk ke puskcstna::.-pus~t:-'>ma::. -,cpc11i huku
buku. bahan-bahan peraga. lca1let. pamtlct dan baligo-baligo 
sebagai bahan-hahan sosialisas1 program KH. Tcmpat pelayanan 
KB juga sangnt memadai. puskesmas-pu~kl:s1nas dan Runwh Sa~il 
juga mcmadai. bcrsih dan nyamun untuk tc~ni:-. p..:la~anan 1\.B 
Namun sarana dan prasarana untuk rri<~ sangat kur(lng Puske:-.mas 
hanya mcnyediakan kondom. kJiau Rumah Sak1t DKT mcmang 
melakukan pcl<~yanan vasektomi (MOl'). tapi mcmang sangat 
kurang dan terbatas akses pria untuk ikut KB. Namun kalau dt 
vvilayah sc!ain Lontar Bant. k~1111 gcncar mciJkukan Sll~taltc..a'>i 

tentang KB pria. Tapi ya kalau Ut Lontar Baru ~ami tidak 
melakukan seperti di kclurahan lalnny3. karena memang: hukan 
prioritas. Lagipula kami pikir rukup efektif banyaknya halign dt 
kota." 
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Maka dapat penulis simpulkan dari hasil wawancara. hahwa sarana dan 

prasarana kurang mendukung untuk rrogram KB bcrb:sctarrwn gender. 

Ketersediaan fasilitas kesehatan sepcrti rumah sak1l dan pu~kcsmas yang 

menyediakan berbagai obat-obatan dan alat-alat korma.seps1 ttdak setara gender. 

Menurut Ibu Budi Wahyuni, Wakil Ketua Komnas PerempLmn. kontrascrsi laki

laki dan perempuan dari segi jumlah :.a_ja sudah t1dak fair. yaitu lal\i-laki 

berjumlah dua (2) dan perempuan lebih dari lima (5). Dcngan melihat Jllmlah 

keterscdiaan kontrasepsi dan llll'todc unt\11\ kedw1 JCnis kelamin pun sang<ll 

bcrbeda. 

Selain itu ada hallainnya yang tidak mendukung kcsertw111 prta dalam her

KB seperli tidak discdiakannya J~tsilllih '<l'><...'ktuml di \lll~Ckilt kclurahan. 

scdangkan puskesmas hanya mcnyedinkan kundom ynng stokn~a lchih scd1ki1 

dihandingkan jumlah stok alat kontrascpsi perernpuan. KenHH.iwn untuk 

vascktomi sendiri hanya dilakuknn ai<HI di~ed1<tknn d1 rum;tll "'1kit. "L'hingf:.'il 

masyarakat mcmang sedikit kcsulit<m metlwhamt scperti ap~t program KB untuk 

pria yang disediakan scbcnurnya, arn rncmang pl'ntin~; prng1·am KH untuk pria. 

karena akses KB pria JUga sangul tcrb<tt<ls dibandin):!lan <tk\l'" hn-f.-::1~ tJTtt1tk 

perempuan. 

Selain itu dari basil vvawancara. mcnwn~ sudah han) <1k trasportasi scpcrti 

mobil KB yang tersedia. Kernudian bahan-haltan JlCffl!,!a _iug_a tersediC1 di lar<lngan. 

Namun permintaan masyarakat aLu1 kuntrascpsi lal--:i-lnkt sangm 111inim di 

Kelurahan Lontar Ban1. !ebih hanvak penninwan untuk alat-alat kontrascpsi 

perempuan, schingga menurut kcterangan dari LJP:;AKH Knta Serang dan pihak 

Puskesmas Singandaru mcnyatakan balwi<l stol--: d1 f<-lsilit<l<;-!itsilitas keschatan 
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tersebut menyesuaikan dengan permintaan masyarakat Bahkan mcnurut 

keterangan bidan Caci saat peneliti berbincang dengan Heli<lU di ruang KIA 

Puskesmas Singandaru, saat peneliti ingin mclihat contnh kondom )allg h1asa 

dipakai oleh masyarakat. Menurut pcnuturnnnya. stoknya -;edung t1dal\ <1da. helum 

diambil lagi dari BKKBN Provinsi Hanten Dflpat penulis simpulkan dari hasil 

penelitian, bahwa dilihat dari perspektir kesetaraan gender. maka memang belum 

setara gender dalam hal kctcrsediaan sumher d<l\3 pendukttll).l ten11<1111il dalnm 

perscdiaan stok alat~alat kontrasepsi di puskesmils dan rumah sak1t yang lehd1 

banyak stok untuk kontrasepsi percmpuan. ccnderung buta g_l·mkr 

3. Komunikasi antara organisasi dan pl'laksana 

Faktor yang menentukan kebcrhasilan kchijakan program KH ini _juga 

adalah adanya unsur komunikasi antara organisasi dan pl·LJl.;s<llW sl'l-•dgai metpJe 

untuk menyampaikan informasi dan bimbmgJn tek111s pelaban<ta11. sel11ngga 

ketika diterima oleh target S<Jsaran darat tcpat dan sc.;;ua1 lwrnpan. Kcgiatan 

susialisasi-komunikasi antara organisasi d:1n pcbksnn<l in1 dt:-.cbut Sl'hagai 

advokasi. 

Kcgiatan advokasi yang dilakukan olch DP:li\I'B Kola ~c1·ang ><HILl 

bcrkoordinasi dcngan UPT Pelnksana Program KB tingbt kecamatan. 

berkoordinasi dengan fasilitas-fasilitas kcsehatan di Lingbt kclurahan seperti 

puskesmas. Kcmudian koordinasi dengan Runwh Sah.it. Kllordin~hi dilnkukan 

dalam hal pendistribusian media komunikasi. mformas1 dan cdukil.'il. Sclain llll 

koordinasi pula mengenai alat-alat mcdis. ohat-obatan datt ::.cm111a penun_png 

lainnya seperti tcmpat tidur pasien be1·-K8. l:k1·ikut ini renl><ll:mn lengkap 

Tugas Akh1r Program Mag1ster (TAPMl 157 

43389.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TE:RBUKA 

mengenai advokasi oleh lbu !mas Khotimah. S.Pd .. M.S1 sehagui 1\.u Suh.B11..l 

Advokasi KIE Kota Serang, yaitu: 

"Karni melakukan koordinasi dengan hcrhaga1 rasiliws kesehatan 
seperti Puskesmas·puskesmas dan Rumah Sah.it. L:ntuk kc 
Kelurahan Lontar haru kami herkoordinasi d::llam rcrcncanaun. 
pendistribusian media komunikusi. 1nfCmnasi dan edukaq Kami 
juga koordinasi mengenm alat-alat medis. llb<lt. scrta sarana 
pcnunjang pelayanan KB ke Puskesrnas Singandaru dan R.umah 
Sakit Kencana (DKT Kcncana) :.ehJ);nt L1stlit<Js penuni<Hl); 
pe!ayanan KB." 

Selanjutnya mcnurut Ibu !mas Khotimah S pJ. ~vl.~1. J)il.\,~\Kl~ KPt<l 

Serang juga melakukan penguatan pcndataan kcluarga seh111_~ga semdkln 

mengetahui pcta pasangan usia subur sehagai target sa<;anm prngr<lm KH 

Kemudian juga melakukan rekapitulasi pcnd<ltaan pelayanan kontr<t:,l"p':>i lltlgh.at 

kecamatan dan kelurahan. rumuh saklt dan puskcsm<ls. \J<lnHtn sayangn\a 

kegiatan KI3 ini tidak mengikutscrtakan tokoh-toknh masyarak<ll mcntpun <1!2<1111Zl 

di wilayah Lontar Raru. karena keterhati:!san \\aktu dc1n flng~i1r<1n dana lkrikut in1 

penjabarannya: 

"Kami melakukan pcnguatan pcndcll<~an kcluarga dan p.:ta 
pasangan usia subur sebagai target program KB KemudJ.ill h.am1 
merekapitulasi pendataan pela)anan konlra'>q':'d d1 t1ngkilt 
kccamatan dan teknisnya di puskcsmas·puskc:.ma:, tingkat 
kelurahan. Kami merekapitulasi pelayanan KB di t111gkat Ru111ah 
Sakit Kencana. Sclain itu kami _jugu mclakuktn pcmb1nann. 
monitoring dan eva!uasi dulam pro!o'.l"am KB tn'>chut ~allHin 

rnemang kami absen dalam mengadvokasi tPkniHoh.nh mas~'anlk<ll 
di wilayah·wi\ayah ke~ja. karcna ketcrhatasan \\ah.tu dan anggaran 
dana. Semoga kc dcpan k<1mi bis(l berkumuntJ,.asi d<1n <,()'-.ialt:-.a:-.i 
tentang program KB berkesetaraan gcntkr dcngan mengu_iak serta 
toko!Hokoh masyarakat dan toJ,.oh-tllJ,.oh agama ·· 

Se!ain itu DPJAKB Kota Scrang juga melakukan h.mndln<l:-.1 dengan 

BKKBN Provinsi Banten dalam pelayanan KB. Koordinas1 ddakukan dc11gan 

BKKBN Provinsi Banten mcngena1 teknis kthiia~an. pn·cncanaan dan 
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pendistribusian media KIE, koordinasi dan pembinaan dari BKKB~ Prcninsi 

Banten dengan monitoring dan evaluasi. Berikut ini pcrnyataan lhu lma-.. 

Khotimah: 

"Kami juga berkoordinasi dengan BKKBN Provinst untuk tekn1s 
kebijakan, perencanaan dan pendistribusian media KIE. koon.linasi 
dan pembinaan. BKKI3N Provinsi JUga senng melal,.uka11 
monitoring dan cvaluasi ke DP3i\KB Serang."· 

Bapak Supriyatna, M.Kes yang mcrupakan staf BKK HN Pro\·1nst 13antcn 

JUga mcnyatakan hal yang sarna, halnvJ BKKI3'\,j Pro\·insi H<tntcn melakt1kan 

koordinasi dengan Kota Scrangdalarn pel<1yanan KH lkrikut ini pcm;;naann;.,t 

·'BKKBN Provmsi Bantcn ml·mtltkt pct·an t11CnJ<1hatlan td.n~:-> 

kebijakan program KB Nasional. Kamt mcl::tkukan pen:tKiln;wn 
dan pendistribusian media KIE. alat dan ub;ll -.nt<t -.;arana 
pcnunjang pclayanan KH ke Kah/Kota. Scl<lln ttu pcnyclen~~ar;J~\11 
upaya peningkatan bpasitas tcnaga kc~ch::tt<tn. rck;tpttulast 
pendataan pelayanan kontrascpsi tingkat pn)\insi. Serta koordtnast 
dan pembinaan. monitoring dan cvaluusi di 8H.lang rclit:anan Kn.·· 

Selain itu BKKl3N .Juga melakukan pcmantatt<111 bcrkaLt tcrhdd.tp 

pelaksanaan program pelayanan KB. Hcrikut ini hasil \\·<l\\i:l.llciira penult~ deng;111 

Bapak Supriyatna. M.Kes stafBKKRN Provinsi l3amcn 

"Perwakilan BKKBN Provinsi lbnten nK·bkuk:tn p<..'lll:l11littlilll 
secara berkala tcrhadap :-.cluruh pclaksattd<tn lm1~ran1 pel d) ctn;tll 
KB di vvilayah kerjanya Di antaran;.c1 mclnlut pel;q"1(1i";tt1 d;11;1 r·uttn 
Kota Serang secara berkala. birnbingan dun t~1silita<.i di lnpnngan. 
maupun dalam implcmentasi kebijakan yang ada hcrsama-samct 
dengan tim dari Kota Serang. Scdangkan dnlam melakukcm 
evaluasi, BKKBN Provinsi Bantcn melihat relapnr;m data ruttn dr 
awal dan akhir program, hasil survci. studi litcrutur dan pcnclitran 
maupun implementasi kebijakan yang wJa di:tklm pt·ngram. ll.tc-,tl 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 1-\. B ~cbagat umpan 
balik diteruskan kepada Ko\8 Serang LLm fasllitas-fasilitas 
kesehatan di Kota serang untuk pcrhaikan d<tn pening:kat<tn kualitas 
pelayanan KB. Kalau ingtn mcngctc1hui implcmcrltd..;t kchii<~kdn 

program KB tingkat kelurahan haiknya rcnelttt tnclakukann;.a 
cukup di tingkat Kota saja samarar ke pusl,.esrna:-. il\Ju poe-,) ar1du 
Kalau ke tingkat provinsi akan jadi tcrlalu luas.·· 
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Namun ketika penulis datang ke DP3AKB Provinsi Bunte-n. tern,·o:~t;1 

OPJAKB Provinsi Banten baru dibentuk lima bulan .. iadi hclurn ada keg.iatan 

apapun. Sehingga belum melakukan koordinasi dcngan SKPD Kota Serang 

Selain itu mcnurut Ibu Siti Arofah sebaiknya .iika mencliti mengcn<li ling~ungan 

Kelurahan Lon tar Baru, baiknya ke DP3AKB Kota Serang. ~arenCl mcnurutn; <J 

DP3AKB Kota Serang sudah lama berdiri dan memaharni hcnar mengenat 

pclaksanaan program KB di wilayah Keluralwn Lontar Baru .\ang mcrup.t~an 

wilayah kerjanya. f3erikut ini pctikan wawancaru pcnulis cicngan lhu S1ti :\1"11bh 

A.\lik, stafAdvokasi, KIE dan Pembinaan Pclayanan KI3 Pru\·in..,t B;mten y~utu: 

'·Kami bclum mclakukan kegtatan apapun. kat·cna han1 ltlll<t bulan 
tcrbentuk. Banyak yang harus kami :.esu.:11kan. kamt lwru:- han;.a~ 

bclajar. Dana juga masih lltipan. lklum ada program dan kegtatan 
apapun. kecuali merapikan peralatan. administras1 dan rekl"n1ng. 
Kalm1 mau lehih lengkap schcnanl)'<l ke DP.li\KB Kuta Scmng. 
mereb sudah lama ada dan harusnya sang<ll paham ktllldt'-1 
kelurah-kelurahan di wilayah ke~janya ... 

Kcmudian penulis juga mcndapatkan pcnicla:;an mengcn:11 ktltlnll!la:-t 

advokasi-KIE KB dari Kepala UPT-Balai Kll Kccanwtan Sct·ang. lbu l.i11:-

Sumiyati. S.Ag., M.Si. mcngcnai tcknis koordinasinya. ~aitu 

'·Kami bcrkoordinasi dcngan DP3!\KJ\B KPta Scrang mengcna1 
pelaksanaan teknis pelayanan ke kelurahan-kclurahan yang <~Ll:t d1 
Kecamatan Scrang ini termasuk kc l'uskcsma-. Stngand<il"ll. l.tHll<tr 
13aru. Kami rnelakukan mapp1ng sa<;aran hn-.nma dL·ng~ln 

pcngelola program KB Pus~e:;.mas. Kami rncma.;,tiknn ~dcr:-.L·diaan 
sarana di Puskcsmas-Puskesmas dan Rumah Sakit untu\... nh<~t

obatan, alat-alat kontrasepsi. IUD Kit. Oh)-..'")"11-hcd. 11/lfJ/onl rcmowl 
kit, KIE kit, media informasi. pedoman klinis dan pednman te~tm 
lapangan. Kami memastikan jumlah tenaga teknis yilng turun untuk 
pelayanan kontrasepsi di setiap kclumhan. pu . ..,kc.-.;nws. pn-.,yandu 
Kami juga harus melakukan pcndataan. peJ-cncatW<ltl. tlHll1tltlrtng 
dan evaluasi untuk pclayanan Kll di seluruh Kelurah<1n ~ang ada d1 
Kecamatan Serang. Kami juga Jncm1nta laroran penggunaan ttlat· 
a!at kontrasepsi kepada kader Pos KB di tingk;1t kelurahan. a~M 
data-datanya !ebih akurat dan lcngknp .lika ditan;<J llll'tl~L'Il~ll 
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koordinasi kami dengan para tokoh masyaraknt dan agama. maka 
memang kami tak pemah lakukan karena dari Dinas ()PJ/\KB _jug_a 
tidak menyarankan seperti itu:· 

Untuk keterangan mengenai teknis pelayanan Puskesnws dan Pos:andu 

saya mendapatkan informasi dari Bidan Caci. S.St dari Puskt:"lllas Sin~andaru_ 

Lontar Baru. Beliau menyatakan bahwa Puskesmas Singandaru melnl<.ubn 

pc!ayanan dengan berkoordimasi _juga dengan DP3AKl3 Kota Serang. LPT Halai 

Kecamatan dan para pclaksana tugas Ui Pos Pcla:anan ].._·rpildu (P(IS_\dlh.ltl! 

Bcrikut ini pemyataan beliau· 

"Untuk koordinasi. kami mclakukan koord1nas1 dcng<m J)P~AI-\.1{ 

Kota Scrang. OP3AKB Knw Serang mclnkubn <H.hnkasi eLm 
bimbingan tcknis ke Puskesmas Singnndaru. Karn1 hcrkonrdin<N 
juga dcngan lJPT Balai KR Kecam(-1\an Scrang mcngen<ll 
pcrcncanaan dan pcndistribusian media KIF. al<lt-::dat. oh;n-nb.:~tan 
Obgyn-bcd. scmua peralatan harus tersedia ell Puskcsma'
Singandaru. Kami mclaporkan pendataan pelayanwl KIJ h· 
DPJAKB Kota Serang .juga kc LWT Balai K B kr.:c;tmcltdll Sn;111~ 
Untuk ke posyandu. Puskcsmas Singandaru memheribn pctun1uk 
teknis kepada pclaksana teknis \apangan :ang hc11UJPl" kc 
posyandu-posyandu di Kelurahan Lontar Ban1 untuk mclaksanakan 
pelayanan KR sesuai petUI~juk pelaksansan tcknis Kmni _iu~tl 

mcminta laporan kcgiatan dari pclaksana tcknis di posyandu 
Namun mema.ng k<:uni tidak pcnwh melakuknn illh uh.;t.;;l kc wh.(1h
tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. ka1·en;1 kan11 t1dah. 
ditugaskan seperti itu dari Dinas Kola dnn Bnlili Kecmn<ll<lll Ki11lll 
hanya ditugaskan untuk memberikan pe!ayanan saJ<l di Puskt:'-llW'
dan Posyandu." 

Ad\ukasi dilakukan dengan baik. walau dengan slilf: <lll_!2 m~1siil h.un111~ 

iumlahnya. Selain ill! advokasi juga dilakukan tidak me\ibntkan t(lh.(lh-toh.()h 

masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang sebcnarnya salah \atu kunc1 tcrb1:Jt 

untuk menarik masyarakat Lon tar Haru agar mau Jan herpdl·ti .... ipa'-1 aktif d:1bll1 

program KB. Berikut ini keterangan lebih lanjut dari l"okoh .Mns\<1r.1kat l.nnt~tr 

Baru, Bapak Tubagus Baihaki. SKM .. M.M (58 tahun} yang mcrurnkan 

consul/ant WHO (World Health Orgoni:.otion) wdnynh keri,1 Pn)\ins1 B;mtcn. 
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betiau juga sebagai Ketua Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) Al-lhsan Rw.04, 

Lontar Baru. Menurut betiau memang tidak pernah ada undangan apapun 

mengcnai program KB a tau penyuluhan-penyuluhan tcrkait program K n dan 

Dinas Kota maupun instansi-instansi tcrkait lainnya. 13eliau han)"<'l mengetahui 

kabar kegiatan posyandu dan pelayanan KB dari pengurnuman kadcr KB dan 

posyandu lcwat pengeras suara masjid. Berikut ini hasil wa\vancaranya 

"Saya tidak pernah diundang dalam kegiatnn arxtpun ~<mg 

berkaitan dengan program KB ntaupun penyuluhan-pen:-uluhan 
KB tingkat manapun . .lika sayn diundang. say::t tn . .;,h<~ :\llah aLttl 
hadir rnemenuhi undangan. Saya hany<1 mcnget::lhui kegiatan KB 
dari informnsi yang kadcr KB di sini sampaikan k\\(\1 pcng~rJ.~ 

suara. I3iasanya mcrnang tennasuk kegiatan pos_vnndu di Posyandu 
Mawar. Saya tidak pernnh datang kc Posyandu knn:na mcm;~n!:' 
dianggap urusan para ibu. v..al<1u saya sangat pailam h:th\\"il 
program Kl3 merupakan program untuk laki-laki dan pert'mpu;~n 
dalam mcrcncanakan kelahiran unak dan jumlah anak. KMt.'ll<l 
masyarakat di sini memang tidak terbiasa haJir untuk par;~ 

bapaknya. saya juga tidak lllungkin hadir kc po.syandu. 1-;areni\ 
tidak mungkin saya sendiri laki-lakinya scd<mgkan :-an[! l;tin 
pcrt:mpuan dan anak·nnaknya.·· 

Selanjutnya penulis juga mev.:<~wancmai l.!stadzah Ratu Sut""~<th Sihlt (..:;() 

tahun) yang tinggal di R\.v.04 Lontar Ban1 Reliau merupakan .salnh .<.;iJtu ustmlL<til 

yang aktif dalam kcgiatan-kegiatan keagamaan di l.nntar Baru. !kltau JU[.;il ttdak 

pernah mcndapatkan undangan advokasi apapun tentang prngr:tm Kl1 . .SL'i<ilan 

dengan penjdasan dari Bapak Tubagus B<1ihaki di atas. lkrikut in1 hasil 

wmvancaranya penulis dengan Ustadzah Ratu Sufiah: 

··saya belum pernah mcndapatkan undangan pcnyuluhan KB. S;1~a 
tahu kegiatan KB di lingkungan Lontar bmu hanya dan 
pemberitahuan dari masjid saat <1cla kcgiatan posyandu Kalnu <1da 
undangan sosialisasi tentang program KB. sa}a insha Allah C~kan 

datang. agar lebih bany·ak ilmu."· 
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Saya juga menanyakan hal yang sama ke tokoh-tokoh masyaraknt )<lllg 

lain di lingkungan Lontar Baru seperti Bapak Khuthi (58 tahun). Kctua R\\.06. 

Bapak Uun (44 tahun) Ketua Rt,OJ/Rw.(J6. Selain itu pem1lisjuga mcv..a\\<lllCJral 

beberapa tokoh agama seperti Ustadz Taufik (31 tahun) di Ka\oran Madrasah. 

Ustadz Sofwat (45 tahun) Kaloran Desa: Ustadz Hanafi {42 tahun) dari Ka\oran 

Bale Saban. Mcreka semua menyatakan tidak pernah menerinw undangan dan 

manapun mengenai program KB dari dinas atou instansi terkait rrogmm Kll .lika 

mendapat undangan insha Allah akan dutang. Narnun sayangnya tokoh-tokoh itu 

tidak diadvokasi olch Dinas dan instanst tcrkait. Schingga pcngetahll<ln 111Ct"l'k<l 

kurang mengenai program KB. dan akhtrnya berimhas rada pemikin.Jn ~ang 

menganggap program KB hanya diperuntukkan bagi pcrempuan. l.krikut int h<Jsil 

WU\Vancara s<~ya dengan Ustadz SotV.:at di Kaloran Dcsa: 

"Saya tidak pernah diundang penyuluhan KR. Saya IU):'.d han;:t 
tahu KB hanya untuk perempuan. Saya tidak mengct1i progrnm KB 
sepe11i apa sebenarnya. karena memang tidak ada snsialisas1 
Jengkar mengenai hal tcrsehut di sini. Kalau diundang okh Din<l~ 
dan instansi pemcrintnhan. insha Allah saya akan datang untuk 
memcnuhi undang<m." 

Sclm1iutnyu keterangan !ainnya saya dapatkan dari l3apak SneJ..arnll (~() 

tahun). Ketua Rt.02/Rvi.06 yang pernah melakukan vasektomi {MOP). Heliau 

juga datang scndiri ke pcnyuluhan-penyuluh<Jn KB agar \cbth mcnwhami rnctOllt:-

metode KB sccara luas agar bisa mcmutuskan yang terhaik untuk dit·in~a d,111 

keluarganya. Reliau juga mengetahui pcnyuluhan-penyuluhan KB duri lstnn;.<L 

lbu Toety MahfuJoh (45 tahun) yang mcrupukan lwder Pos K~ LonttH Baru yang 

sering datang pada penyuluhan-pcnyuluhan KR dan bimhingan tcknt" lapangan 

tingkat Kota dan Kecamatan. Berikut ini hasil wav.ancara rcnulis dengan Hnrak 

Soekarno: 
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"Saya banyak mengikuti pcnyuluhan-penyuluhan KB karcna 
informasi dari istri saya yang merupakan kadc r Pos K f3 Lontar 
Baru. Kalau bukan karena istri saya )ang memh<.:rikan informa:-.1. 
saya juga tidak akan tahu. Saya ban yak ikut penyuluhan KB karena 
ingin lebih memahami program KB dan a!at-a!at kontrasepsin)a. 
terutama untuk laki-laki, sehingga saya bisa memutuskan 
melaksanakan vasektomi den!:-'an pandangan mata tcrbub dan 
mantap. Saya memang diundang oleh istri saya untuk penyuluhan
penyuluhan KB. awalnya saya menolak_ tapi akhirnya ikut .1uga 
penyuluhan, karena melihat istri. kasihan sekali hamil d:111 
melahirkan hingga beberapa kal1 .. 

Memang tcrnyata koordinasi antarn organisasi sangat diperlukan. bahkan 

advokasi harus sampai pada tingkat yang tet·endah yaitu Kelurahan. R\\· hing.!:'-<1 

Rt. Komunikasi dan koordinasi yang sctara gender da!am imp1emcntasi kc-h1_iakan 

program keluarga bcrcncana memang harus diupayakan semaks1mal mungkin. 

sebagai unsur dalam menyuksesknn rrogram KB berkcsetarnan gendct·. N;tmun 

sayangnya koordinasinya belum samral pilda tingbllan hawilh yaitu hlll(.!(.!<l 

tingkat Rt, Rw. Toko!Hokoh masyarakat dan agama _juga tidak dilibatkan dalam 

koordinasi, padahal di Lingkungan Kelurahan 1 ~ontar Ban1. peran toktlh-tuknh 

masyarakat dan agama sangat besar rengaruhnya bagi cara bcrpik1r masyant~ilt 

Maka scbaiknya koordinasi dilakukan dcngan melibatkan tokoh-tokoh masyara~tlt 

dan agama termasuk kettlfl-ketua Rt dan Rw di lingkungan 111£\Sy,arakal. ~~~:1r 

program KB bcrspcktif kcsetamnn gender sukscs dan mening~atkan t:1n1t" 

kesehatan masyarakatnya. 

Sehingga kesimpulannya tcrkait dengan koordinasi antar org<misasi dan 

pelaksana dapat dikaitkan juga dengan da1mn hal sosi<tlisasi dan komun1kas1 

program KB memang kurang sekali, tcrutama dalam pen)uluhan-renyuluilan 

tidak di1akukan lagi se_jak terakhir kah tahun 2015 Kegiatan [lWf:!ram KR yang 

dilakukan masuk dalam kcgiatan posyandu yang diikuti oleh 1hu-ibu dan anak-
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anak saja, sedangkan bapak-bapak, tokoh agama maupun tokoh masyarakat ttdak 

diikutsertakan. Schingga masyarakat Kelurahan Lonl<lr Baru bahkan tokolHnkoh 

masyarakat dan agama menganggap bahwa kegiatan posyandu khususn;. <I 

program KB hanya diperuntukkan bagi perempuan dan anak-anak. 

Sosialisasi dan komunikasi lebih banyak di!akukan dengan mcng~unaknn 

baliho-baliho di jalan, adapun media-media 1-,:JJ-. juga ada di puskesma:. 

singandaru serta Rumah Sakit Kcncana J1ka melilwt dari perspektif kcsctaraan 

gender, memang masih bias gender. bahkan huta gender. k<lrena seolah-nlah 

dalam praktck lapangannya Ji posyandu han) a pcrempuan saja ;.ang diharapkan 

kchadirannya dalam kcgiatan-kcgiatan Keluarga Hcrcncana. Dalam tcknio. 

mengundangnya pun hanya percmpuan/ibu-ibu yang memiliki putra-putri ha\ittl. 

bat ita dan bayi yang diharpak kchadirannya di JXlS) andu. Padahal posyandu 

adalah pos utama konscling KB terdekat dengan rnas)arakat. PadJ akl11rnya 

program KB hanya melibatkan pcrempuan (ibu-ibu). sehingga kcsertaan pria 

dalam program KB juga hampir tidnk tampak 

4. Karakteristik lembaga pelak.,:ana 

Lembaga-lembaga pclnksana yang bcrpcran da\am imrlementasi kebijnkan 

program Keluarga Bercncana di Kc!umhnn Lontar Baru. Kota Serang-Bantcn 

yaitu Dinas Pcmberdayaan Perempuan. Pcrlindungan Anak dan KeluargJ 

Berencana (DP3AKB) Kota Scrang: ur·I-Balai Kcluarga Bcrencana Kecamatan 

Serang; Puskesmas Singandaru Lontar Raru: dan Rumah Sakit DKT Kencana 

Kota Serang. Kcempatnya mcrupakan lcmhaga-lcmbaga yang mclakukan 
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pe\aksanaan dari kebijakan program Keluarga Berencana di Ke!urahan Lontar 

Baru dengan sega!a lcga!itas yang ber!aku. 

DP3AKB Kota Serang merupakan lembaga birokrasi pe!ayanan puh!ik 

berperan dan bcrkewajiban dalam mcnjalankan kt::bijakan progn.Jm KB di Kot;t 

Serang. DP3AKB Kota Serang JUga mcmi\iki tangg.ung _iawah dalam 

implementasi kebijakan program KB herkesetaraan gender di Kota Serang. 

Berikut ini penjclasan !chih lcngkapnya olch Kepa!a DP3i\KB KotJ Scrang. 

Drs. H. Alam Darussalam .. M Si: 

''Dinas Pembcrdayaan Perempuan Pcdindungan Anak dan 
Keluarga 13crc:ncana (DPJ/\KB) Kota Serang ini dihentuk 
bcrda:sarkan Pcruturan Dacrah Knta Serang :--Jomor I 0 T ahun 200X 
tcntang Pembcntukan Jan Susunan Lembag<l l'eknis L>acrah Kot<l 
Serang serta dalam Pcraturan Dacrah Kota Scrang ~l1.5 Tahun 
2016. tentang Pembcntukan dan Susunan Organisasi Dinas Dacrah 
Kota Scrang. Kami memdiki tugas dan kewa_iiban sehagai lembaga 
yang bc11nnggung jav .. ab da\nm pengclo\aan kegiatan-keg1atan 
pemberdayaan pl!n:mpuan. perllndungan anak dan ke\uarga 
bereneana d1 Kota Seran~. Unit yang mcnangan1 Keluarga 
Bercncana adnlah BiUang hcluarga Bcrcncana d1p1mpin nil'h 
llapak lbu Ida Dahlia."· 

Berdasarkan penjelasan d1 alas. dap<tl kiln ketnhui halma o;ehagai 

pclaksana program Keluarga lkn.::ncana di Kntd Sera11g adalah DP3!\KH Kntd 

Serang berdasarkan legalitas atau permurun daerah yc111g berlaku. Seperti >ang 

dinyatakan oleh Dr:s. H. /\lam Darussalam. \-l.S1. hnhwa ham·aK kctcrlibntan 

lembaga-lembaga teknis lain dalam meng1lllplcmentas1kan k.cbi_iakan progralll 

Ke\uarga Berencana di Kota Serang. bcnkut ini penie!asannya· 

'·DPJAKB Kotn Serang tcrutama dalalll Bidang 1\:L'Iuargil 
Bcrcncana bekerja sama deng.an berbagai instansi \am. Kam1 
beke1ja sama dcngan LlPT Ba!ai Keluarga 13crcncann Kecamatan 
Serang. kcmudian Puskesmas-puskesm<ls di tingkat kclurahan 
hingga Rumah Sakit Kcncana." 
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Sejalan dengan pernyataan Kepala DPJAKB Kota Serang d1 atas. lbu 1-IJ. 

Ida Dahlia, S.Sos., M.Si, Kepala Bagian Keluarga Berencana _iuga menyatakan hal 

yang sama. Namun menurut beliau. memang implementas1 kebi_1a~an program KB 

ini tidak menekankan pada kesetaraan gender karena dianggnp helum penting dan 

belum cocok diterapkan di Kota Serang. Dalam pelaksanaan kehi_iakan program 

KB penekanannya pada pengurangan la_ju penduduk yang pes<il 1-knkut 1111 hasli 

wawancaranya: 

"Kami melakukan pelabanaan program KB 1111 11da~ rnung~in 

scndiri. Knmi dibantu piha~-pihak lainnnya scpt:rli ma::-.alah 
penganggaran dan DPRD Kota Serang. Kami hanyak koordinasi 
dengan UPT Balai Kl1 Kecamatan. kemudian bcrsama Puskesmas
puskes dan Rumah Sakit Kcncana. Memang kami akui. karni tida~ 
banyak menekankan indikator kesctaraan gender di Knta Serang. 
kesetaraan gender belum pcnting dan bdum cocnk dttcrupkan 
dalam implcmentasi kcbi_1<1kun program KB 111i Lnni han)a 
menekankan pada pcngurangan lnju penduduk yang pcsat. karena 
semakin padatnya Kotn Serang ini. Selain itu d1 l.ontar Raru .iuga 
masih banyak kcluarga yang ltclak mau ikut scrto dalam program 
KB, anak-anaknya masih di atas tiga orang atau lehih. Kami henar
bcnar sulit mcmfokuskan dm pada kcsctaman gender.·· 

lbu !mas Khotimah, S.Pd .. M.Si 1---:.<.t Sub.Bid Advoka:,t dan Kll~ iuga 

menyatakan hal yang sama dengan Jbu Ida Dahlia. Bahwa perspektif kesetaraan 

gender bclum dilihat sebagai hal penting da!am imp!cmentasi "ehija~<ln prugram 

KB. Karena indikator program KB sendin lcbih mcnckanl-.an pcnckanan _iumlah 

penduduk yang semakin tahun semakin bcsar di Kota Scrang. l3crikut ini 

penjelasannya: 

"Kami banyak hekcr_iasama dan hcrkoordnwsi dengan lemhaga
lembaga teknis lainnya di bidang KH ini sepcrti UPT B<1!ai 
Kecamatan, Puskcsmas dan Rumah Sakit. Kami mcngakui hahwa 
perspektif pcngarusutaam gender d1 hidang K 11 ini memang ttdak 
menjadi tolok uku1· hagt ~cherhasi!an prograill B1ngung IU~:J 

menyatakannya tapi saya akan mengatakan SCJUJUrnya. kesctaraan 
gender tak penting dalam implcmenti:lsi kehi_iakan program K8 dt 
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Kota Serang ini. Karena per.sediaan alat-a\at kontraseps1 _juga 
timpang gender. lebih banyak untuk perempuan. sosialisas1 banya~ 
ke ibu-ibu. Tidak ada kader penyuluh lapangan ~<mg hcrienis 
kelamin laki-laki di Kecamatan Serang khususnya l.ontar BanL 
semua kader perempuan. Bagi kami sudah cukup masyarakat 
masih mau mengikuti program KB. walaupun hanya ihu-ihu:· 

Kepala UPT I3alai Keluarga 13crcncan<l Kecamatan Sewn~;. sekaligus 

sebagai Sekretaris Gabungan Organisasi \Van ita (GOW) Kola Serang dan scbJgat 

Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemherdayaan Pcrempuan dan Anak 

(P2TP2A) Provinsi Hanten, lbu Lilts Sum1yati. S.Ag .. M.S1 _IUga mcnyatakun 

bahwa sebenarnya sangat penting indik<.llnr ke~ctaraan gender menjadi pato~<tll 

dalam keberhasilan implementast keb1_jabn. Tapi sulll dilakukan di Kccamatan 

Serang khususnya Lontar I3aru. Kan:rw pcm(l)wman dari pant pL·Ia\.;sana ~ang 

bclum mengerti pentingnya kcsctaraan gender dalarn keberha.silnn progmm 

pembangunan terutarna dalam program Kl-3. Hcrikut ini pernyataann:a 

"Saya ban yak aktif di berbngai kcgiatan pemherdayaan perempuan 
juga di bidang KB. Saya merasakan pcntingnya indikator 
kesetaraan gender masuk sebagai patokan utama dalam 
keberhasilan implemcntasi kcbi_1akan program KB. Nanwn 
memang sulit sckall dilakukan. bnnyak swr dt lWJAKB KPta 

Scrang bclum paham pcnt1ng1t)a koordinusi Bid<lng Kf3 dcnga11 
Bidang Pemberdayaan Percmpuan dan Pcrlindungan :\nak. Mcrcb 
masih mcngkotak-kotakan bidang KB cukup hidang KB dan 
pelayanan teknis aja, itu sudah cukup. Dulu saya pcrnah lama 
bcke~ja di DP3AKI3 Kow Scrang schagai Kasic Pcngnrusutamaan 
Gender. Saya scring bcrsuara mcn~cnai program KB yang tidnk 
banyak terbuka dalam pcld)''-lll::tnnya dan indikatorn~a yang tida~ 
berbasis pada pengarusutamaan gender. Saya kritis1 hahwl-1 
program K8 hants hcrkoordmasi _1uga dcngan KasiL' 
pengarusutamaan gender. _1adi masuk indikatornya dan 
pe\aksanaannya sesuai zaman Tapi susJh ya kalau hclum paham 
dan rnasih ngotot sama pencbput nH:rcka sendiri. Uiun!,'-ujungnya 
saya dibilang birokrat otal-. LSiV1 Ketih:a SU)il ado di \ '1'1 
Kecamatan ini sayn masih bcrusnha untuk Tnl'ncrapkan kesetaraan 
gender dalam berbagai kegtntan. wdlaupun mcmang lingkupnya 
Kecamatan Serang saja. tapi tnernang sangat su!it ket1ka masuk ke 
lapangan, masyarakat juga masth tutup teling<J tcntang kesetaraan 
gender.'" 
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Selanjutnya penulis juga mewawancarai lbu Sahari Ranong S.l.:- .. MM 

yang merupakan Kepala Sub.Bidang Informasi Gender dan Anak. Beliau .\U!:'-3 

sebagai wakil ketua P2TP2A Kota Serang. menyatakan bahwa memang pelaksam.1 

pelayanan KB di DPJAKB Kota Serang pun helum memahami dan hahkan 

menutup telinga mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam program KH. 

Indikator utama dalam program KB cukup jumlah keikutsertaan masyaraKat saj<1 

dan penurunan angka kelahiran. \valaupun yang ikut scrtil tcrnyata hanya 

perempuan. belum melibatkan pihak laki-laki. l3crikut ini rernyatannnya· 

"Bidang .laminan pclayanan KB di sm1 tidak nwu mcndengarkan 
masukan kami. Menurut mcreka pclayanan KB hcrbcd<~ dcng.an 
pengarusutamaan gender. Say<1 sampai bingung. mcncrangkann;.a 
kalau di rapat-rapat. Apalagi sekarang kcralany8 Bu Fnllng. akan 
semakin parah pelayanannya. kmcnn dm tidak pJ.harn dan t1dak 
mau tahu masalah lapangan bahwa nwsyarakat itu tidak raharn 
gender. Bagaimana relayanan K H hi sa setara gender. sedangkan 
kepala sub.bidangnya _juga menutup tL·Iinga nwsalah kcsctaraan 
gender. Buat Jbu Enong yang pcnting sudah _jalan kc lapangan. 
tidak rnasalah kalau cuma percmpuan yang ikut bcr-KP..". 

Adapun pernyataan yang hcmtpir sama juga diutarakan o\eh Bidang Cnci. 

S.St di Puskesmas Singandaru Lontnr Bnn1. lknkut ini ha<>il v.a\\"ancaran)a· 

''Bagaimana bisa melakukan kcgiJtan KB )allg setara gl'ndcr. 
scdangkan dari DP3AK13 K(l\<i Scran~ mcnyatakan indikatornya 
adalah ibu-ibu nwu rncmakai nlat kontra::.cps1 lidak ad<J 
penekanan pada Bapak-bapak mcmakai alat klllllrasepsl. Bahkan 
jujur saya sediaan kondom di l'usksnws ini sangat sed1kit. 
jumlahnyn hanya puluhan pc:1· tallun. itu _iugn tidak pcrnah hab1s. 
sering dimusnahkan karcna tidak ada yang mcnggunakan. Kalau 
persediaan dan stok kontrascpsi perempuan s<~ngat hanyak hingga 
ribuan. Karena ibu-ibu banyak yang datung kc sini untuk 
melakukan konscling. suntik KB. llJD. Pil KB Kalnu kader-kackr 
kami turun ke Japangan. yang kctelllu ibu-ihu ten1s. mungkin 
karcna tidak ada kader KB dari kami yang [aki-laki .\adi bapak
bapaknyn malu dan cnggan mcngetahui program Kn hukan hanya 
untuk percmpuan, laki-laki _juga harusnya ikut scr!a."· 
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Bidan April, S.St juga menyatakan bahwa sebagai petugas pelayanan 

teknis KB di posyandu keluraban Lontar Baru. sangat sulit bisa menemui bapak-

bapaknya dan memberikan pemahaman kepada mercka tentang pentingnya KH 

bagi kedua belah pihak (laki-!aki dan perempuan). Karcna ttdak adJ penyuluh 

laki-lakinya. Berikut ini pernyataannya: 

"Saya ini petugas lapangan di Posyandu hiasa menangani 
pelayanan KB di posyandu-posyandu di Kelurahan l.ontar naru. 
Sulit sekali hisa membcrikan pcmahaman kcpada hapak-bapak di 
sana untuk mengikut1 program KB. Mcnemui mcreki.l sa1a sulit. 
wa!aupun kcgiatan Posyandu di akhir minggu sehalipun Selain itu 
tidak ada kader lapangan yang bcr_ieni5 kelarnin laki-laki. _iadi s.aya 
dan teman-teman susah masuk kc hapak-hapal-. untuk 
berkomunikasi. Selain itu dari p1hak Puskes111as S1ngandaru dan 
Dinas DPJAKB Kota Serang jug[] t1dak 111encnkankan lndikatu1· 
pengarusutaman gender dalam her-KB .lad1 cukup sa_1alah _jika 1hu
lbu scmua yang lkut ber-KR dl posyandu."' 

Jadi memang karaktcristik lemhaga pclaksana baik 1tu D11WS DP3i\KB 

Kota Serang hingga Puskesmas Singandaru dan Posyandu-posyam.lu memang 

tidak menekankan pada aspck kesetantan gender dalam ind1kntor hherhasdan 

program KB. Anggaran alokasi untuk kontrasL:p:·d laki-l<1ki _jauh lcbih scdikit dan 

kontrasepsi untuk perempuan. Koordinas1 ant::lra hidang K11 Jan Hidang 

Pemberdayaan Perempuan khususnya Seksi Pcn~arusutarnaan !,!L'lldcr di DP:lAKB 

Kota Serang juga tidak pernah dilakukan. karena pernah<1nwn > ang kurang dan 

para staf pelaksana mengenai pengarusutamaan gender dan indil-.ator kesetaraan 

gender sebagai salah satu tolok ukur kcbcrhasilan suatu program kL'fla AI-Jmn:<l 

dengan pemahaman yang minim mcngena1 kesctaman !,!Cnder meng.akihmkan 

pada tingkat pelaksanaan di puskesmas dan posynndu _iuga tidak memherikan 

pemahaman kepada para pelaksana larangannya untuk mengikutscrtaktm kcdua 

jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan dalam progra111 K B. 
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Ketika masuk lingkup teknis lapangan. ternyata yang ditckankan ikut 

program KB hanya perempuan. sedangkan laki-laki dianggap kurang renting 

dalam keikutsertaan di program KR. Jelas im tidak setara gender dan memang_ 

terjadi kesenjangan peran aktif antara laki-laki dan perempuan dalam rartisipasl 

bcr-KB. namun masih tampak dihiarkan karcna melih'-lt ind1katornya ~aitu 

banyaknya warga yang ikut bcr-KB di Lontar Ban1. walaupun ielas sekali 

kesenjanganjumlah pemakaian kontrascps1 laki-laki dan pcrcmpuan chllam angka. 

namun dianggap bukan masalah serius oleh DP3AK8 Knta Scrang. 

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 

Kondisi sosial-budaya, ekonumi dan pemah<~man pnlitih mas~arakat 

tentang kcbijakan program KB, mempengaruhi kcberhasii<Jn program KB yang 

dilaksanakan pemerintah. Kondisi-kondisi tcrsebut jut,:a mempengaruhi bcrhasil 

tidaknya suatu program dalam perspektif kesetaraan gender. Keb11akan prPgram 

KB sendiri merupakan program yang diranc<Jng dan dilakuknn untuk nwruh<Jh 

pola pikir masyarakat mengcnai kc\u<Jrga yan~ k'rbad..; 1tu mcmd1hi nnak cukup 2 

(dua) saja. 

Dalam perkembangan scl<m_1utnya mengcna1 penl1ngn~il pt.:nl,:arusutalllaun 

gender dalam tujuannya menciptakan kcsctaraan t,:CIHkr. :.t'h<HU~nya masuh 

sebagai indikator kesukscsan implementa~1 kebijakan prognnn 1\.B. t\arnun 

sayangnya, masyarakat Kelurahan Lontar Baru 111cmang. bamak ;.-ang helum 

memahami pengarusutamaan gender dan kesctaraan gender. Bahkan istdah-1stilah 

tersebut sangat asing di telinga mercka. Pemahaman mcnt,:cll<ll pcngarusutamaan 

gender hanya dimiliki lebih banyak o\ch pihak-pd1<1k pemennt<Jhan dan angg(lta 
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masyarakat yang berpcndidikan perguruan tinggi SJ.Ia. Sednngkan masyarabt 

kelurahan Lontar Baru sangat asing mendengar 1stilah kesetaraan gender 

Berikut ini merupakan ketcrangan dari BiJan April. SSt meng.emu ~ns1al-

budaya masyarakat Kelurahan Lontar Baru yang sering dijurnpain;<~ dalam setiap 

kegiatan lapangan, terutama dalam kegiatan Posyandu. Berikut ini pcn1:ataanny<1: 

''Masyarakat Lontm Baru banyak yang sudah nlcncrilllJ kcbijakan 
program KB pemerintah in1. Namun memang masih bcranggap<~n 
bahwa program KI3 hanya d1peruntukkm1 untuk pcrempuan. 
sehingga bapak-bapak tidak ada yang hadir d1 set13p kq:<iatan 
posyandu maupun pelayanan KB. \Volaupun kcgiatan r<)syandu 
dan konscling KB Jilakukan 8khir minggu. bapak-bapak tida.k 
pernah hadir. Katanya sih malu kan:na laki-lakin)a yang cd,an 
datang scdikit. ibu-ibuny<.~ jugu ma:-.ih rncngdnggap t1dak pcnting 
bapak-bapak ikut program KB."' 

Bidan Sri Suhersih, S.St yang juga pclaksana lapangan d1 sctwp posyandu 

mcnyatakan bahwa masyarakat \.ontar Baru mas1h tabu mengcm11 kontrascpsi 

laki-laki. Bcrikut ini penjelasannya: 

"Masih sulit memberikan pcmahaman haik kepada ibu-ihu nwupun 
bapak-bapak mengenni pcntmgnya program KH h<tt"l keduanya. 
Bapak-bapak masih menganggap program K I~ hnnya untuk 
perempuan, karena yang m~miliki rahim 1\U percmpuan Seh1ngga 
yang sebaiknya mcnjaga rahim. ha1·us pcrcmpuan '-L'11d1ri. bukan 
kedua belah pihak. Budaya kelaki-lakian d1 Lnntilr Ban1 :-.ang<lt 
kuat. Bahkan kondom sangat .iarang d1hcl1. dq.>ak:ll olch 
masyarakat Lontar baru mcnurut kctcrangan tbu-1hu \\arg.a I unL<H 

Baru. Pendidikan warga Lontar belum tcrlalu t1nggi. j<Jdl sulit 
mcmasukkan pemahaman kcsetnraan gender." 

Sejalan dengan pernyataan Bidan April dan Bidan Sri Suhcrsih. kadcr Po~ 

KB Lontar Baru, lbu Toety Mahfudoh mcmberikan kctL'ran!,'.ZIIln;.a mengcn;~1 

kondisi sosial, ekonomi masyarakat Luntar Baru. Hal-hal dc1111ktan ternyata 

mempengaruhi implementasi kebi_jakan program KH d1 \.\il<l)"<Jh Lontar l~aru. 

Berikut ini pernyataannya: 
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·'Pendidikan masyarakat Lontar 8aru kebanyakan lulusan SMP. 
Bahkan banyak yang hanya lulusan SO. Ada heberapa lulusan 
SMA dan pcrguruan tinggi. terutama lulusan perguruan tingg1 
sangat kecil jumlahnya. Kebanyakan yang lulus dan perguruan 
tinggi. bekerjanya tidak di serang. kalaupun d1 serang wilayahnya 
bukan di sini, mcreka lehih memilih keqa di Knta-kota hl'sar 
seperti jakarta. bandung, surabaya. Ya. lingkungan ini memang 
narnanya saja dekat Kota. Lap1 masyarakatnya mJslh _iauh dari 
kemajuan zaman. Mereka aktif di sosial media internet. wpi kalau 
bapak·bapaknya disarankan ikut program KA malah menolak. 
tersinggung dan marah. Disarankan pakai kondmn. mereka 
tersinggung karenu dianggnpJ.n mcrek<1 saya mcnstigma mcrcka 
pria nakal yang sukn jajan jadi harus dipcrla\.;u\.:J.n lxgitu Kalau 
disarankan vascktomi \.;arena 1stri lllcreJ...a penUarahiln tcrus kJiau 
pasang IUD, mereka marah karena dibilangn_\J \·a:.ektonn 1lll 
pengkebirian dan dianggap suami-suami takut istri ·· 

Menurut suami dari lbu Toety Mahfudoh. Rnpak Soekamo yang pcrnah 

melakukan MOP atau vasektorni. dirinya mcws:1 vasckto111i sang:1t nKnlngk<nLm 

kualitas hidup dirinya dan keluarganya. Selam itu vasd.tomi .<.[lim .-. ... ·kali buk:m 

pengkcbirian. dirinya sangat sehftl melakukan aktiviws se\.:sual da11 n1crasa khih 

nymnan dan am an. Namun memang Hapak Soekarno tern~ aw llla:.ill nwlu 

menyosialisasikan dirinya mcngikuti prowam vasektomi tersl'hut. karl'ml 

anggapan negatif masyarakat tentang mctodc terscbut. lkrikut in1 po.'llll'l<l'<ln 

Bapak Soekarno kepada penulis: 

"Vasektomi bukanlah pcngkebirian yang sclama ini mcn_1ad1 1111to.c, 
di daerah ini. Vasektomi atau r-vlOP ini membu<ll '-'<l}il .l<lllh kbi\1 
sehat, hidup saya dan kcluarga saya lebih bcrkual1tw .. Sa~<.~ n1<:1·0sa 
jauh lebih sehat dari segi fisik. kcmampuan scbu<d :-.a: a _iuga 
sangat sehat, jadi akti\·itas seksual_1ugahaik-haik ~<l.l<l. S<lng<JI sch:il. 
Kalau diminta menyosialisasikan vasektomi S8)"J masih rnalu. 
karena teman·teman saya di sini masih berpandangan ncgatif 
terhadap metode vasektomi ini. beherapa teman GJ:J )<Ill!-! tnhu <;aya 
divasektomi, ya sepcrti itu. saya dikmabn telah di\,dmi. dillmunt;.~ 
omongin ke orang-orang. kalnu saya suami t<1kut istri . .tad1 blau 
saya diminta menyosialisasikan metode tcrsehut. '-'il)il p1k1r-p1k1r 
dulu, takut jadi beban pikiran sa_ia Paling penting qya tahu pcrst:. 
bahwa vasektomi sangat baik un!Uk diri dan kcluargu saya.·· 
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Selanjutnya penulis juga mendengarkan kcterangan dari lhu Rohilah. 

kader sub.Pos KB Rw.05, Kaloran Madrasah. Lontar Baru yang llK'nyatakan 

bahwa bapak-bapaknya susah berubah pol a pikir. Bahkan ihu-ihunyu _IU~Ul masih 

herpikiran program KR hanya diperuntukkan untuk perempuan· 

"Kalau ada kegiatan MOP atau vasektomi gratis dan Df'.IAKr{ 
Kota Scrang dan RS Kcncann. saya selalu soswli:.asikan kc warga 
saya. Tapi mcreka marah dan tcrsinggung. padahal anah.-anak 
mereka sudah setumpuk. istri-istri mercka banyak yang tidak cocok 
alat-alat kontrasepsi. Disarankan pakai kondr1m juga kctawa
ketawa dan ada juga yang tersinggung kinena mereka dianggap 
bapak-bapak sukn jajan scmharangan Padahal v<.~scktoml gn111'. 
pulang juga suka dibekalkan uang saku oleh pcn1enntah lilJll tidak 
ada di sini yang rnau pakai kondorn dan \ac;ch.tnml lhu-1hun:-il 
juga masih berpikiran tmdisional. hahwa KR hany<l untuk 
pcrcmpuan. Jika ibu-ibu disarankan membt.:ritahu suarni nKrcka 
mcngenai program KB. scring menolak alasannya malu. tahu. dan 
takut. Pertama kalau pakai kondorn kntanya tidak erwl-; chtn r·ihL'l 

Kalau vasektomi ibu-ibu itu khav. .. atir suatllltl)(l lill-;ut km;1h 
syahwat dan dianggap tclah dikebiri:· 

Selanjutnya penulis mendapatkan keterangan iuga dari TokPh M<:T)arakal 

Lontar Baru, Ketua DKM Masjid Al-lhlas Rw.04. 13apah. !-1 ll1bagus Bathak1 1 SX 

tahun). SK\L M.M yang juga aktif sebagai konsultan di \\'1!0 (H.ur/d l!t'ulrh 

Organization) wilayah kerja di Provinsi Banten. !kl1cH1 hcrp1k1r lehil1 tcrbuk:i 

mengenai pentingnya kesctaraan gender dalarn program 1'-13 hcT·Tkut 1111 

pcrnyataannya: 

''Saya berpendapat hahwa prog.rarn KB diperuntukknn untul-; lakl
laki dan juga pcrempuan. Kedua harus hcrpa11is1pa~1 akt1f 
membangun keluarga sejahtcra dengan l<.uant1tas ;111ah. cukup Ju:1 

Saya sendiri mcmiliki anak tiga. dan untuk 1.anwn o;ekMan!:' 
sebenarnya cukup dua anak Si:l_la melihat ckunnm1 )ang scmakin 
sulit diperlukan ketahanan kcluarga yang mapan secard cknnomi 
dan intelektual dan biayanya tidak sedikit. Saya mcndu~ung dan 
berpartisipasi aktif dalam program K[3 yang bcrkcsetaraan gcndc1· 
dalam prakteknya, s(;lya pemakai aktir kondnrn schelu111 i~tri 'ii~CT 
mengalami menopause beherapa tahun ytlll!:' l<du \\-;1ktu ka1111 
masih termasuk pasangan subur. kami aktl r rncnggunakan h.ondolll 
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untuk mencegah kchamilan. karena istri sa~a tidak nHJU 

menggunakan alat kontrasepsi !ainll)<l karen<~ takut crek 
sampingnya yang berbahaya bagi kcsehatan hormona!nya. ·1 api 
kalau masyarakat Lontar baru. sulit dibcrikan pemahaman. hud8>a 
patriarki masih sangat me!ekat. pemerintah hamp1r tidak pernah 
mengadakan acara penyu!uhan KB ke warga LLHltar 13aru bcherupa 
tahun ini, jadi pola pikir bias gender sangat mengakar dan sul1t 
untuk diubah. KB masih dianggap hanya khusus untuk pcrempuan. 
sedangkan laki-laki masih tabu menggunakan a! at kontrasepsi:· 

Sejalan dengan pernyataan I3apak Tb.l3aihaki. pcndupat yang hampir sam<~ 

JUga disampaikan oleh seorang ustadzah, lbu Hi. Ratu Sufiah Sibl1 (50 tahun) 

vvarga Lontar baru yang menyatakan persctujuannya prog_ram KB herke<>etara;~n 

gender dan harus lcbih scring disosialisasikan drtlam bcntuk pcnyuluhiln-

penyuluhan KB ke masyarakat Lontar Rnru Se!ain itu mcnurut heliau pru~rtll1l 

KH hukan banya nmsa!ah kontrasepsi tapi juga keschatan reproduksi sct1ap 01"<111!:-' 

dan masuk dalam peningkatan kesc:jahteraan keluarga. Bcrikut int pcn_jclas<~nn>;l 

lebih lanjut: 

··Pola pikir masyarakatnya masth bc!um pahu111 mcngcn~ll 

pentingnya kesetaraan gender dalam program pe1ncrintilh terutama 
KB. KR masih dipahami sebagat program khusus U111uk 
pcrcmpuan. pcrnahaman masih tradisionnl Perlu kc:-,aharan dan 
waktu banyak dalam rnenyosialtsastkan program KB hnke:.etaraan 
gender. Masih ban yak bapak-bapak dan ibu-1bu yang lwnya lulusan 
SMP, kalaupun ada yang lulusan perguruan tingg1. pula piktm>a 
masih patriarkal juga. Saya memahami kesetaraan gender juga dari 
informasi tclcvisi dan koran. karcna sa:·a ticbk hcmwin n1tdi~1 

sosial internet. Kegiatan-kcgiatan keagamaan_iu!:'-n lwn~-n mengcn:11 
tata cara beribadah dan ketauhidan. kalau sudah masuk kc r<lnilll 
kepemimpinan perempuan saja sudah banyak yang mcnn!Clk. 
masuk kc ranah kepemimpinan pcrcmpuan dal<.un keluurga dupat 
tantangan hahkan dari Jbu-ibu sendiri apalilgi dm1 hapak-hap<lk. 
Diperlukan sosialisasi. penyuluhan-pcnyuluhan leb1h han)ak dan 
intensif mcngenai pentingnya kesctaraan gender d:1lam ber-KK 
Partisipasi laki-laki dalarn program KB harus diusnhakan dt Lontm 
ini karena memang hampir tidak ada partisipasinya dalam 
pcnggunaan alat-alat dan metode kontrasepsi yang digunakan 
bapak-bapak di sini padahal mengikuti prt)gram KB hak dc111 
kewajiban semua masyarakat untuk kcsehiltan reprnsuhs1nyil ll<in 
kesejahteraan keluarganya.·· 

Tugas Akh1r Program Magoster (TAPM) 175 

43389.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUK.A 

Berbeda dengan pemikiran yang dimiliki bebcrapa toknh lt:~inn;<:~. 

Berdasarkan keterangan Ustadz Tautik (31 tahun) yang merurakml lulusan 

pcsantren di wilayah Lontar Baru. beliau tinggal di Rt.02/R.v..05. walau usian~a 

masih terbilang muda. tapi pengaruhnya sangat hesar terutanw kcrada generasi 

muda dan pasangan-pasangan muda. Beliau menyatakan hahwa tidak renting laki-

laki ikut bcr-KB. Karena menurut pcmahamannya. pen;:mpuanlah ) ang hertugas 

rnelayani suaml, mera,.vat tubuhnya demi suam1nya tennasuk dalam hnl 1111 

rahimnya. Program KI3 adalah program pcrempuan mcnurutnya. itu hagian dari 

kewajiban istri dalam rumah tangga. scdangkan swm1i sudah memdiki hehan 

sangat besar y<:~itu mcncari nafkah untuk mcn1cnuh1 kebutuhan istrinya. Berikut 

ini hasil wawancaranya: 

''Menurut snya program KI3 snng<ll rent1ng untuk mengmasi 
masalah kependudukan yang luar biasa bcsar di Indonesia. \Jwnun 
dalam hal ini saya setuju jika jika perempuan saja yang rnemakni 
alat kontrascpsi. Pcrempuan itu memiliki kor.Jrat melalmkan dan 
menyusui, sejalan dcngan kodratnya _1uga mcnurut agama dalam 
mengasuh anak, mclayani suam1. mero\\al tuhuhnyct dcmt 
suaminya dan mcngurus segala keperluan kcluart:a. 1"1d<tk perlu 
ikut-ikutan dengan cara berpikir orang-orang lum yang tidak 
islami, yang mcngatakan laki-l<:~ki harus pakili kondnm dnn 
menjalani vasektomi. itu di luar kodrat lak1-laki. salah itu. 
Perempuanlah yang w<:~jib melayani suaminya, dalam hJl in1 
program KI3 bagian dari hal herumah tangga dan kasarnya hag ian 
kasur, nwka program KI3 memang untuk pcrempuan ~aia ·· 

Sclanjutnya Ustadz Hanafi (42 tahun) dan l.lstadz Sofwat (45 tahunl 

memiliki pendapat yang hampir sarna dengan Ustadz l"aufik. yaitu nll'l1(..!l'lli!l 

program KB yang seharusnya cukup perempuan saja yang mengikut1nya. hahkan 

Ustad Hana!i juga mengatakan bahwn vasektomi harusny8 dilwr<Jmk:ln karen;~ 

rncnyalahi kodrat. l3crikut ini penuturan Lstadz 1-lanali sccar<l leh1h lt:ngkap: 
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"Untuk program KB saya setuju untuk mengendallk<m pcnduduk 
Program KB itu saya berkeyakinan hanya untuk pcrcmpuan. Lakl
laki tidak perlu pakai-pakai kundorn atau \"asektomi segala. 
Vasektomi itu pengb:birian. hararn hukumnya I [arusn)a 
diharamkan dalam agama karcna banyak ulama melarang mctode 
tersebut. Saya mau tanya siapa sih yang mau dikebiri'.' Pasti tidak 
ada satupun laki-laki yang mau dikebiri. Sudah kodrat laki-lak1 
merniliki potcnsi banyak istri. banyak anak. 1tu kodrat. Kodrat juga 
kalau perempuan lahir untuk rnelayam suaminya. sudah kodrat dari 
Allah swt. Tcrus buat apa pakai kondom. saya orang hoik-ha1k 
kemudian saya merasa tidak nyaman. ribet dan tidak enak kalau 
pakai kondom. Di sini orang-orangnya baik-batk. suami-suaminya 
baik-baik. tidak pcrlu pakai kondom."· 

Menurut keterangan dari Bapak Khutbi (58 tahunl o;elaku kctua RVv.06 

Kaloran Bale Saban. Bahwa bcliau sctuju mengctwi program KH lkl1uu _jug<.~ 

masih berpandangan bahwa sebaiknya perempuan sa_ia yang menf.!ikuti program 

KB. Program KB untuk laki-lnki masih tahu dan scdikit anch menurutn)a. Fkrihut 

ini pcnuturan belinu: 

"Saya sciUju dcngan program KB untuk rnenccgnh \,.ehamilan yang 
terlalu sering. terlalu muda. terlalu tua dan terlalu ban)ak S<1ya 
paham scdikit-scdikit. tapi memang saya tidak pcrnah 1kut 
penyuluhan KB. Menurut s<Jya program KH cocokn)a hanyJ untuJ.. 
percmpuan sa_ia, yung mcmiliki rahim kan menwng istn. masa laki
lakJ yang paham cara mcrawatnya. aneh-anch s<~i<l. Kond0111 itu 
tabu hunt saya. hicara bcg1ni '><~.iJ herkaitan dcnt!Zlll "'-'k" malu s<J:·;~. 
tapi karena encng sudah sayu anggap unak sat a '-.a: a lll<lll h1cCHd D1 
lingkungan ini juga masih tabu mengcna1 kondolll. nwlu untuk 
membeli dan memakainya. Pakai kondom nanti dtsangk<~nycl hukan 
orang baik-baik. rnakany<l pcrernpuan sa.ia yang her-Kn. Pal111!-" 
penting kan ikut program pemerintah. anak saya sa_ia khih dari dua 
(2), yaitu tiga (J) orang, ini saja susah memhiayain_,,l. Cuma ana~ 
pcrtamn sayu yang bisa kuliah sampai Diploma ~ tapt ujung
ujungnyn juga masuk dapur aja tuh. percmpuan sih. Kalau unak 
kedua laki-laki. kerja aja tidak mau kuliah. annk ke ttga rcrcmpuan 
katanva tidak mau kuliah. alhamdulillah mcmang sudah pcnmlll 
juga. Lagipula kalau pcrcmpuun lw.n ujung-u_iungny;l .iut!a ma~uh 
dapur, sumur dan kasur. Apalagi mcngenai vasektnmi atau MOP. 
saya tidak paham, yang jelas kaharnya va.sektomi ttu dikehlfl. 
ban yak hal buruknya." 
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Sejalan dengan kcterangan dari Bnpak Khutbi. istrin)a bernamn lbu 

Salamah (50 tahun) juga memberikan ketcrangannya kepada pcnul1s. :Vtenurutnya 

laki-laki dari dulu egois dan tidak mau memakai alat knntrasep.;;1 nahkan sejak 

dulu saja saya yang berganti-gant1 alat kontrasepsi karena pcndarahan tcrus 

sarnpai akhirnya mcncmukan yang cocok yaitu suntik per hulan. lknkut 1111 

pctikan wavvancaranya: 

''Dari dulu rnemang laki-laki tidak pernah ada ~<Ill!; nwu paka1 
kontrasepsi, mcmang sudah jlldi \Vatak laki-laki ego1s )a. Mungkin 
k<.ucna kodratny<~ memimpin dan pemimpin untuk perempuan. Dari 
dulu saya nja yang pakai kontrascpsi. tapi sekaran~ <lllwmdulillah 
sedah menupausl' _1adi tidak perlu suntik per bulnn. Dulu snya 
sempat pakai pil KB. bergnnti-ganti mnk pil KB pendarahanJUJp:1. 
kemudian implan KB _juga ~wndarahan. kemudian suntik ti~a bulcm 
malnh tidak haid bcrbulan-hulan. akhirnya yang cocok ~Jitu st1ntik 
KI3 per sntu bulan. lancnr rncnstruasinya. BJpak itu tidal\ mau tahu 
urusan scmacam itu (program KH). rncnurutny<l itu urusan khusu<:; 
pcrempuan, tidak mau mengertt istrinya sakit atau tidal\ karen<1 
tidak cocok dcngan obat-ohm KB itu. 1\aman:--a _juga laki-lakt ya. 
neng, lbu maklum :.ajn. sudah kodratnya:· 

Dari hasil \Vawancara di ntas d<~pat distmpulkan hahwa kond1s1 ~osial-

budaya masyarakat Lon tar 13aru sangat patriarkal. yaitu kckuasaan d1pegang oleh 

laki-laki. I3udaya yang herkembang juga tcrhiasa bias gender. yang mana adan: a 

pengkotak-kotakan peran pcrcmpuan dan lak1-laki. bahkan dalam mengurus 

rumah tangga. lJalam wuwancara saya tcrschut tampak _jelas pcra11 perempuan 

dalam masyarakat Kc!urahan l.ontar haru dimasukkan dnlam peran dPmCstJk. 

yaitu pengurus rumah tangga. rnengasuh anak. mclayan1 SLIUilll. mentaga 

kebersihan, dan ini berpengaruh besar dalam pembentukan st1gma percmpu8n sat a 

yang berkcwajiban menjalankan atau mcngikuti program KB. Sclain llu karena 

perempuan memiliki rahi111 dan bcrpotensi mengandung. melalmkan. mnka pam 

istri di Lon tar Raru dituntut olch suami. kl-!luarga dan 111asyamkatn) a untuk taat 
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pada kodrat yang mereka punya. schingga pada akhirnya pemahaman masyarakat 

Lontar Baru adalah perempuan saja yang ikut rrogram KB. laki-lak1 tidak perlu 

ikut karena memang mereka tidak mcmil!ki rahim. 

Tingkat pcndidikan masyarakat Lontar Baru mcmang rnasih n:ndah. d;m 

wawancara di atas, tingkat pcndidikan terhanyak adalah SMP. Sehingga ketika 

masuk dalam tataran program Kl3 dcngan rcmahanwnnya. masyamkat han'a 

menilai siara yang memiliki rahim. hamil dan melahirkan nwka di:11i1h yanb 

berkc\vajiban mengikutinya, dan kc,vajihan mengikuti program KB untuk 

perempuan dianggap kodrat. Pemahaman tokoh-toknh mao;varak<lt dan toknh

tokoh agama jarang sckal! yimg het·pik1run terbuka scperti Bapak -1 b Haihaki. 

SKM., M.M dan Ustadnth Ratu Sufiah Sihli yang mcnyatakan dukungann_,a 

mengenai kcsctaraan gender dalam rrogram KI3. Pcmahaman ynng lchth hanyak 

ternyata mcmang rnasih sangat tabu dalam membahas kondom dan hal-hal 

mengenai seksua!itas. juga kesehatan rerror.Juksi. Vasck10mi dianggar han;.ak 

pihak seb<:igai pengkcbirian tcrhad::tp ](11\i-laki. karenn rcmJhaman ~ang o;anbat 

kurang akihat kurangnya infonnasi dan susi<lli.,asi rcmcrinwh dacrah kc \\-iln~<th 

Lonlar l3aru. Ada pula faktor bias genUer dalam pro~ratll K 1~. yang ma11<1 

perempuan saja yang sehaiknya ikut serta dalam program KR. laki-laki Jiangg<~r 

tidak perlu mengikuti rrogram KH. Huta gender di lingkungan Lontnr Hartl inilah 

yang menycbahkan tingkat rarti':>'ipaSI laki-lakl dalam rrogram KB di Kl·lurahitll 

Lontar Baru masih sangat rendah dihandingkan dacrah-d<1crah lamma dalam 

Kecarnatan dan atau Kota yang sama. 
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6. Kesediaan dan komitmen pelaksana 

Salah satu faktor keberhasilan implemcntasi kehijakan program keluarga 

berencana dalam perspektif kesetaraan gender di Kelurahan Lontar 11aru. Kota 

Serang-Banten adalah kesediaan dan komitmcn pclaksana program KR tersehut 

Faktor kesediaan dan komitmen pclaksana _tug<l hukan han:-<1 mcngcna1 

konsistcnsi mengkomunikasikan program KB dengan indibtor-indikattlrny;J_ 

namunjuga konsistcnsi dana yang sangnt !llL'Ill<ldni untuk 1mplcmentnsi 1-.ebiiakan. 

jumlah staf jugn harus scsuai dengan kehutuh<lll. selain itu hants didu\..ung rub 

sarana-prasarana kegiatan. sehingga program abn be~ialan sukscs. 

Mengenai kcscdiaan dan komittnL'Il pclaksana dalam hal ini JW_\i\KB 

Kota Serang untuk turun langsung kc lapangan mcmbcrikan pen: uluhan

penyuluhan memang tidak dilakukan sciak tcrakhir pen:uluhan tahun ~OJ~ 

hingga sekarang, walaupLltl mcmang koordin<~si tctap di!akukan dcng<:1n l TT 

Kecamatan Serang, tcrutama memiliki n1ctodenya yaitu himhingan tcknis. 

monitoring dan evaluasi kcpacb Puske .... nm.., Sint:awlaru I ontar l~mu untuk 

keperluan stok alat-alat kontrasepsi d'-1.!1 ohal-nhatan. media kon~cling. saro.mt la1n 

yang berkaitan dengan program KB. J\amun karena kurangnya penyuluhan d1 

lingkungan Kclurahan Lontar 1hru dcngan alasan hukanlah \\ilayah rnnrit<l:-. 

dikarenakan anggaran d<1na yang kurang dalarn program KB. 111akil sulit Uikatak<1n 

DP3AKB Kota Scrang memiliki kornitmcn tinggi Jalarn rclaksanaan prngrarn KB 

ke seluruh wilayah kctjanya tanpa n11..:mbcdakan. Jelas ad an: <1 pcmhedaun Jalam 

hal ini seperti yang diungkapkan schelumnya. 
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Melihat implcmentasi kebijakan program KB dalam perspektir kesetaraan 

gender di Lontar Baru. Kota Serang-Banten memang. bclum kuatnya kesediaan 

dan komitmen pelaksana dalam menyosi<1lisasikan rrogram KB sec(lra merat<l 

dengan penyuluhan di seluruh kelurahan-kelurahan. sclain itu staf personil _1uga 

masih kurang banyak untuk meningkatkan kesuksesan rrogram keria Sclain itu 

pemahaman mengenai pentingnya k001·dinnsi hidnng K11 den~an hidan~ 

pengarusutamaan gender jugn tidak dilakukan. Kcmudian <tdanva hms gender 

dalam konscling, scpcrti yang pcnulis ingal saat \\'awancara dcngan Hidan Cac1. 

S.St di Puskesmas Singttndaru, hcliau mcnyiltaknn scpcrti ini 

"Memang tidak ndn laki-laki yang datang konscling di Puskesmas 
ini untuk konseling KI3. Scmua yang hadir rerempuan. tapi tidak 
masalah karcna yang pnling memhutuhkan program KB ini ada!ah 
perempuan. ( Jntuk teknis kl1nseling saya akan lehih hanyak 
mempromosikan Kl3 khu~u<; pnempuan ke perempuan. karen~! 

memang yang datang b1asanya mau langsung h(.·r-Kil Ada pula 
yang saya ccgah bcr-KR malah s<~ya anjurkan program hamil logi. 
misalnya anaknyn baru satu. sedangkan usianya sudah _10-an tahun. 
menurut saya suduh tcrl<~lu tua untuk hisn runya anak lagi dengan 
aman. ya \Valowpun anaknyil haru usia dua tahun. I apt kalau ihu itu 
Cuma ibu runwh t~mgga yang sehari-hari di rumnh. ya tidnk 
masa!ah. knrenn rnemang han)':J di nmwh s:1ja kegiat::umy(l. his<l 
fokus ke anak-anak. Sayil scring anjurkan pun~·a anak tiga ke ihu
ibu yang datang. kmcnrt kasihnn nantl ~udall tua takut kt:scpian 
Mcmang tidak konsisten dalam teknis konseling. karena program 
KB berprinsip anak dua (2) cukup. l~lpi mcnurut saya anak dua itu 
terlalu sedikit." 

Selain itu Ibu !mas Khotimah. S.Pd .. M.Si Ka Suh.Bid Alhoka"l dan KIF:: 

KB juga menyatakan balwia pcrspd..ttf kcsl'taraan gender hdum Jili!wt St.!baga1 

hal penting dalam implcmentas1 kehijakan program KH. Karcna mdikator 

program KR sendiri lebih mcnckanknn peneknnan _iuml<th renduduk yang 

semakin tahun semakin besar di Kota Senmg. Bcrikut ini penJel::tsannya. 
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"Kami mengakui bahwa pcrspektif pengarusutamaan gender d1 
bidang KB ini memang tidak mcnjadi tolok ukur bag1 kcberhasdan 
program. Bmgung _juga menyatakannya tapi saya akan mengatakan 
sejujurnya. kesetaraan gender tak penting da!am imp!emcntas1 
kebijakan program Kl3 di Kota Scrang ini Karena pcrscdiaan a! at~ 
alat kontrascpsi juga timpnng gender. lehih hanyak untuk 
perempuan. sosialisasi hanyak ke ihu-ihu. Tidak ada kadcr 
penyuluh lapangan yang be1jenis kelamin lak1-laki d1 Kccamatan 
Serang khususnya Lontar Baru. semua kader rcrernpuan. Bagi 
kami sudah cukup masyarakat masih mau mengikut1 progralll KB. 
walaupun hanya ibu-ibu .. 

Kepala UPT Balai Keluarga Berencana Kccamatan Scmng. sckaligu:. 

sebagai Sckretaris Gabungan Organisasi Wani!J (CiOW) Kola Scrang dun sehag~1i 

Sekretaris Pusat Pe!nyanan Tcrpadu Pcmhcrdayann Pcrcmpuan dan An<lk 

(P2TP2A) Provinsi Bantcn. lbu l ilis Sumiyat1. S .. ,.\g .. t\1..Si juga mcnyatakan 

bahwa sebenarnya sangat penting indik:~tm ~esetaraan gender mcnjo:Jdi patokan 

dalam keberhasilan implcment<lsi kchi_iilkan I a pi sulit dilal\ukan eli KccamMan 

Scrang khususnya Lontar Baru. Bcnkut ini pernyataann~<l. 

'·Saya hnnyak aktil" d1 bcrh<l.i,'<ll kegiatan pcmbcrd<.l}<l<lll pcrcmpuan 
juga di bidang KB Sayn merasakan pentingn~<l indikator 
kesetaraan gender masuk -.,chag<ll patokan utama dala111 
kcbcrhasilan implemc·nttL'< 'chija,an pro~r:1111 Kll. 'Oam11n 
memang sulit sckali ddakukan. hall)<tl\ st<ll' eli DP\AKB Kot<l 
Serang bclum paham pcntin!,!.nya knordinasi !1idant' KH dengan 
Bidang Pcmherdayaan PcTL'mpunn dan Pcrlindungan Anak Men:ka 
masih mengkot<lk-kntakan h1dang KG cul\l1p hidang KG dan 
pelayanan lcknis aJa, itu sudah cukup. Dulu sa:a pcrnah lallla 
bekcrja di DP3AK8 Kota Serang <:.chngai Kasic. 1\·nganJsutamaan 
Gender. Sayn sering bcrsuara mengena1 program KB :-ang tidnk 
banyak terbuka dalam pclayanannya dan 1ndikatllrnya yang tidak 
berbasis pada pcngarusutamaan gender. Snya krit1s1 hahv.n 
program KB h~uus berkoordinC~si _luga dcngan Kasic 
pengarusutamaan gender. _1ad1 masuk tndlk<llornya dan 
pelak.sauaannya sesu;u zaman ! ap1 c-u:-;oh yu kaluu hL·!urn paham 
dan masih ngotot sama pendapat mereka scndm. \Jjung-ujungn>a 
saya dibilang birokrat otak !.SM. Kctika saya aUa di UPT 
Kecamatan ini saya masd1 herusaha untuk menerapkan kcsetaraan 
gender dalam berbagai kq!latan wal<lupun mcmang lingkupn~a 

Kecamatan Serang saja. tap1 mcmang sangat su!lt ketika masuk kc 
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lapangan, masyarakat juga masih tutup telinga tentang kesetarnan 
gender." 

Adapun pernyataan yang hampir sama juga diutarakan oleh 11idang Cac1. 

S.St di Puskesmas Singandaru Lontar Baru. Benkut ini hasil \VaV\ancaranya 

"Bagaimana bisa melakukan kegiatan K 11 yang setara gender. 
sedangkan dari DP3AK8 Kota Sernng menyatakan indik:llnrn:J 
adalah ibu-ibu rnau mernakai alat kontrascps1. Tidak ada 
penekanan pada Bapak-bapak mcrnakni alat kontrJscpsi Bahkan 
sejujurnya, sediaan kondmn di Pusksmas ini sangat scdikit. 
jumlahnya hanya puluhan pl!r tahun. itu _jugn tidak pernah h<.~bis. 
sering dimusnahkan karena tidak ada yang menggunakan. Kalau 
persediaan dan stok kontrascpsi perempuan san gat ban: ak hingg:1 
ribuan. Karena ibu-ibu hanyak yang datang ke sini untuk 
melakukan konseling. suntik KB. !UD. Pi\ KB. Kalau kadcr-kadcr 
kami turun kc lapangan. yang kctcmu ihu-ibu tc-ru". rnungkin 
karcna tidak adn kadcr KB cbri bm1 yang lak1-laki _iadi bapak
bapaknya malu Jan cnggan llll'llgctahui progr~1111 Kl~ hu~<ln hnn~a 

untuk perempuan, laki-lak1_1Uga harusn~a ikul sert<l .. 

Bidan April, S.St juga mcnyatakan hah\\·<1 o.ebagn1 pctugns pelayanan 

teknis KB di posyandu kelurahan Lontar Rnru. sangat sulit bisa ll1Clll'l1llll hapak-

bapaknya dan mcmberikan pemahanwn k...:pad<i lllCrckil tentang fll'llllll_\-!11~ a KB 

bagi kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan). Karen~! !Ida~ ada rcnyuluh 

laki-lakinya. Berikut ini pernyataannya: 

"Saya ini petugas lnpang<lil di Pnsy Zlndu b1;~su mcnilngnnl 
pclayanan KB di posyandu-posyandu di Kelurahan l.nntar Garu. 
Sulit sekali bisa membcrikan pemahaman kepnda bapak-bapak di 
sana untuk mengikuti program KB. r-v1encmui mereka saja sul1t. 
walaupun kegiatan Posyandu d1 akhir minggu sekalipun Selam itu 
tidak ada kader lapangan yang hcrjenis kc\amln laki-\aki. ,iJdi saya 
dan teman-teman susah masuk kc bapak-hapak untuk 
berkomunikasi. Selain itu dari p1hak l'uskcsmas Singandaru dan 
Dinas DPJAKB Kola Scmng _juga tidak menckankan 1ndikawr 
pengarusutaman gender dalam ber-KB .ladi cukup sajalah ,iika ibu
ibu semua yang ikut ber-KB Ji posyandu .. 

Selain itu saya mendapatkan infonnasi dari lbu [nong. SSt.. M.l\.es dan 

Sud.Bidang pelayanan KB pada DPKAB Kota Scrang. Bel13u rncnyatakan hah\\3 
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sub.Bid pelayanan KB tidak penting melakukan komunika.si atau renyuluhan 

ataupun konscling. harusnya itu scmua adalah tugas dari suh.hid ad\(1kasi Kif·. 

KB. Berikut ini penjelasannya: 

"Sebenarnya saya bingung kalau d1suruh komunikas1. r~nyuluhan 
ataupun konseling, di bidang ini saya terim<~ beres :.at a dari sub.b1d 
advokasi KIE KB. Memang bukan urusan saya iuga. Sa)a s1h kat au 
mercka (sub.bid advokasi KIF KB) sudah melaku~an kornunikasi 
dan masyarakat setuju. baru turun ke lapan~an Kz1l<lll tidak sctutu 
ya sudah saja. tidak usah mcmaksa mcrcka. sa.\· a mabs kalau harus 
mengkomunikasikan pada ornng-orang itu suka tidak nyamhung 
Memang pemah sekali sub.bid advPka:.i Kit-: kat<1kan sudah 
komunikasi kc warga taktakan bcbcmpa buiCJn ) ang lalu. tap1 
ternyata sampai di sana hclum \\tlrga malah mcnolak rclay<lllllll 
KB yang dimonitor oleh kami. pel~lksanan\a d:m puskcsma<. 
taktakan, terpaksa karni lakukiln pcnyuluhrlll ulang. hayangbn 
kami ini cuma teknis pelayanan tapi harus repnt-rcpnt nH:Iakukan 
penyuluhan sepeni itu. belu111 d1 kantnr lll)!<ls mcnun1pt1k karcna 
kurang staf, jadi scring bentrok sana-sllli .ladi sekarang kalau tidak 
konsistcn kabarnya dari sub.hid lainnya itu lcbill balk lidak rl:rlu 
ikut turun. karena akan semakin hcrkc_iaran dcngnn lli!;<IS-tugas lain 
di kantor. Untuk perspcktifkc;,'--'taraan gender. tanya aia ke suh.h1d 
pengarusutamaan gender. sebcnarnya tidak ada sinkronny<1 antara 
kesetaraan gender dan pelayanan KB. Sa~a bingung masalah 
kesetaraan gender itu. yang pc·ntlllg mcnurut saya cukup saja ibu
ibu di Kota Scrang ini 1kut 1-.:11 D1 sini hukan _iakanJ. h~uus lakl
laki juga ikut KR. Di Kow Serant;. khususn) <I Lon tar B<lru. iht1-1hu 
ikut ber-KI3 dengan jumlah bcs~n sai<l suclilh hngus. tidak perlu 
ribetlah." 

Dari penjelasan lbu Enong d1 atas. tcrnyata mernang k.ond1:.1 :.taf yang 

kurang memahami pentingnya keset<~ntan f!.Cndcl· dalam llllplcmenl<l~l kchtiak<ln 

program KB. sehingga memang sulit meng1rnplemcntas1kan kchl.takan program 

KB berkesetaraan gender sebagai indtkator kebcrhasilan program pcmbangunan 

manusia. Karena sebenarnya pemahaman petugas. pelahan{l di pemcnntahan haik 

di DPJAKB Kota Serang maupun puskesnw:-> Singandai'LI hclum 111em3hami 

bcnar/kurang memahami mengenai kcsctaraan gender dulam hcr-Kll dan scbcrapa 

penting kesetaraan gender harus diaplikasikJn Lblam prng1·<m1 KH 
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Selain itu, tidak adanya saling memahami bah\Va sebaih.nya pclayanan KB. 

advokasi KIE dan pemahaman informasi pengarutamaan gender Jalam hidang 

keluarga berencana adalah kesatuan. Tidak perlu adanya rcngkota~-kntakan. 

seharusnya saling membantu dalam penyuluhan-penyuluh<tn dan pclabana8n 

teknis tugas program KB, agar keberhasilan rrogram KR darnt terwujud sesuai 

dengan harapan yang Sesungguhnya bahwa bukan hanya 11lf1S<llah rcngcntJaJinn 

kependudukan. tari JUga meningkatkan 111 anu:-; 1 a-m;m tl'>l an' il 

Peningkatan kualitas manusia salah satunya ndalah keselaraan gender. 

Komitmen pelaksana dalam melaksnnabn rrogram :.e-;uat dcngan 

indikator kcschatan yang baku juga ternyata scnng tidctk dilci~ll~an. '-'l'Pl'l"ll yang 

dilakukan Bidang Caci. S.St yang mcnyarank<m ihu-ihu untu~ memili~1 nnrt~ 

denganjarak lahir yang sangat dekat (dua hingga 11ga tahun). padilkll pemcr·inttlh 

mengupayakan agar jarak kclahiran l1ma tahun rcr i.llla~. :.cltlln 1\u helum 

konsistennya menetapkan jumlah anak cukup du<t (2) ~a1<1. Selain itu pihak 

petugas pelaksana merasa cukup ~etika keikutscrt:ldll Kl~ terhttung han:<~~ 

dengan peserta dominan percmpuan. namun aha1 abn ~l·i~ut'>Lrtailn la~1-lak1 

dalam pemakaian kontrasepsi dan tidak merasa terbebani aknn kehadiran la~1-lak1 

dalam konseling maupun pcnyuluhan yang hampir sul11 dllt..'lllli~nn 

Faktor-faktor yang mempcngaruh1 1mplementasi ~chqa~an program 

keluarga berencana dalam perspektif kesetaraan gender· tidak setnuanya hntalan 

sesuai dengan harapan, yaitu sctara gender. [krikut 1ni adalith tdbL·I hil:.ll dalam 

implementasi kebijakan program Kf3 perspekttl" kc-.ctaraan l,'l'ndcr d1 Kclurahan 

Lontar Raru, Kota Serang-Banten. 
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Tabel 4.2 Hasil implementasi kebijakan program keluarga hcrencana 
dalam perspektif kesetaraan gender di Kelurahan Lon tar Haru, Kota 
Serang-Banten menurut teori Naila Kabeer. 

Item Perbandingan 

Struktur Organisasi 

Birokrasi 

Sosia!isasi dan 

Komunikasi 

Sasaran Program 

Kejelasan Standar dan 

Tujuan Kebijakan 

Ketersediaan Sumber 

Daya Pendukung 

Komllnikasi antara 1 

organisasi dan 

pclaksana 

Karakteristik Lembaga 

Pelaksana 

Kondisi Sosia!, 

Ekonomi dan Po!itik 

Kesediaan dan 

Komitmen Pelaksana 

·--
Buta Gender I Nc tral Spesifik Setara 

v 

--···-·~ v 

v 

-

v 

-v 

v 

v 

Ge ndcr Gender Gender 

--- ~---r-----

v ' 

----· 

I 
' 
i- ----

\ 

I 
---·· ---------- - _j - ~-------

I 
-.~---

i 

I 
I 
I 

I 
; --,---
i 
I 

j-
1 

' i 
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Berdasarkan hasil perbandingan seperti yang tercantum dalam tahel ~-~ d1 

atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada tujuh {7) item yan~ nlcrupakan hasil 

penelitian yang memiliki ciri-ciri buta gender dalam implementasi kehi_1ak<tn 

program KB, yaitu: I) Sosialisasi dan Komunikasi: :2) Sasaran program: 

3) Ketersediaan sumber daya pendukung. 4) Komunikasi antar<~ oq.cani'-.asi dan 

pelaksana; 5) Karakteristik Jembaga pelaksana: 6) Kondisi SO'-.IJI. ekonom1 dan 

politik; 7) Kesediaan dan komitmcn pelaksana. 

Sclanjutnya ada Jua (2) bercirikan kebi.Jakan s<1dar ~cmkr. :ant! d1bag1 

alas dua (2) bagian berbeda dari hasil analis1s penclitian int. an tar<~ l<1in '->iltu { l 1 

item menunjukkan bahv.'a dalam implcmenta::.i kcbijakann: a hcrcn1 ncll"<tl );l'lldcr 

yaitu dalam kejelasan standar dan tujuan kebijakan. Kcmudian :<ttu (I) item la~;p 

yaitu struktur organisasi birokrasi bercirikan spcsifik gender. 

Ketidaksesuaian antara harapan setara gender dcngan ken: ataan di ala'-> 

yang bclum mcncerminkan implcrncntasi kchi_jaknn yang hc·llllll :-.,:tar:~ gender. 

dapat penulis jadikan p<Hokan dalam penilman kchcrha.'>ildll imrk·nlctHdsl 

kcbijakan program KB dalam perspcktif kcsctaraan gender di kl·lun1hnn Lontar 

Baru sebagai hasil yang kurang :.ul-.scs Jan kumng bedlilsil lbl.tlll llllpknll'IH<tst 

kebijakan publik jika dilihat dalam pcrspektif kesetaraan gcndn dalam pt·llgxanl 

KB tersebut. 

Berikut ini peneliti memberikan hagan typolo):!l anall_"i~ ln"tl olilh d[lta 

penelitian dcngan mengacu pada tabel hasil anal isis di atas. Dt bm\ah tni pcnclttt 

sajikan hagan typologi nya. 
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Bagan 4.3 Typologi Analisis Hasil Olah Data Penclitian 

Menu rut Analisis Gender Naila Kabeer 

ANAL! SIS GENDER NAILA KABEER 

BUTA GENDER, yaitu: 
SA DAR CFI\DEn 

I )Sosialisasi dan Komunikasi; 

\ 
\ 

2)Sasaran program; 
~--- ...... 

/ ' 
3) Ketersediaan sumber daya 

pendukung; 

Netral Gender 
yaitu· 

Struktur 

organisasi 

b1rokrasi 

: Spesifik 

( Gender 

ya1tu 

I Kcjclasan 

\ standar d<~'l 
\ 

' ' ' 

! 
' ' 

4) Komunikasi antara 
organisasi dan pelaksana; 

~~~. 
! 

5) Karakteristik lembaga 

pelaksana; 

6) Kondisi sosial, ekonomi dan 

politik; 

7) Kesediaan dan komitmen 

pelaksana. 

Setaco -~.'.\ 
Gender/ \ 

Distributif I 

Gend~/) 
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BAB V 

KESJMPULAN DAN SARAN 

Adanya kebijakan 

pcngontrol 

pengarusutanwan gender 

Perda Provinsi Banten 

No.I 0 Tahun 2005 

lmplernentasi KebiJClkan 

Program KB Mas1h Bras 

Gender 

---~~"'1 

J-aktor-raJ..!Clr yan~ memrcngarul1r 

rrnplcrne11tasr kehi_1akan prr1gTarn Kl\ 

h<~r-Lh rncrrdukurr~ h.c ;H;lh h.l'~L'lnt"adrl 

p_cndcr· 

'----~---) 

I !asillmplemenlasr Kchi_i<Jk;Jrr 

Program KU Dapat S..:t:rra 

Cender 
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A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian mengenai implcmentasi kehijakan program keluarg<J 

berencana dalam perspektif kesetaraan gender eli Kelur<1han l_nntar Ban1. Knw 

Serang-Banten dapat disimpulkan dan dilakukan pemi<Jian haiHva d<Jiam 

pelaksanaannya belum be~ialan baik dan optimal. hahkan terjadi ketidaksetarann 

gender dalam implementasi kebijakan ruhlik tcro;chut di Kclurnlwn l.ontar Baru 

Penulis melihat tidak optimalnya implcmcntast karcna organism.! pclaksana ddn 

pe!aksanaan teknis lapangan haik tingkat DP.J/\KO Kota Scrang. Puskesma~ 

Singandaru hingga ke tataran Posyandu belum memahami mcngcnai pentingn;a 

kesetaraan gender sebagai indikator kchcrlwc.ilnn progrnm KB. :-da111 1tu 

penyuluh-penyuluh lapangan untuk 'vvilayah LDnlar Ban1 'il'muanya hcr_icnts 

kelamin perempuan, sehingga sultt melakuknn pcndckatan hep<1du pant h<1pah 

untuk ikut serta dalam program KB. Dalam ~osi<:dt~;tsJ-kllllllllllk<lSI d<1lam hal i111 

pcnyuluhan KB, juga tidak dilakukan dengan kons1stcn dan berkelanjutan dt 

daerah Lontar 8aru. karcna alasan Kelu1·<1han Lnnt;-tr n:-~ru hukanl:~h \\'il:1: ah 

prioritas dan tidak tercukupinya dana. Maka lcrjadi pcmb1aran gap gender dalwn 

pelaksanaan program KB yang clilakukan olch DP~i\1\.B KolJ. Scrang hescr1<1 

jnjarannya. Sehingga pemahaman dan pul<1 ptkir m<-h)<!l"af.;ll l.(llll<u· f1at"LI tid<lh 

mcnganggap penting program KB yang memiliki indikator kcbcrhasilan yallu 

dengan kesetaraan gender atau kcscrtaan/ kcikutscrtaan aktif dill am penyuluhan

pcnyuluhan, konseling-konseling Kl3 maupun dcdam pl·ngguna:m nlnt-ulat 

kontrasepsi. Hasilnya adalah target sasaran padn program KB yatlu pasangan usia 

subur tidak semuanya mau mengikuti program KB. selai11 1lu keikutsertmtn 

program KB tidak setara gender dengan kala lain para pL't·cnlptlaniihu-ihu s<li:l 
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yang ikut serta da!am penyu!uhan. konseling dan pemakaian alat kontrasep"i 

ataupun tubektomi. jarang sekali ditemukan para prin/bapak yang m<Ju mcngikut1 

penyuluhan, konse!ing maupun mcmakai alat kontrasepsi ataupun vasekt0mi d1 

Kelurahan Lontar Baru. 

lmplemcntasi kebijakan program kelumga hcrcncana d~llam per-.;pdtll. 

kesetaraan gender di Kclurahan Lontar Ban1. Kota Semng-Ranten dipcngaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu pertama. keje!asan stanJar Jan tutuan kcl"niakan 

program Keluarga Rcrcncana ditampilkan dalam pe1·<11urun perundang undang~m 

yaitu UU No.52 tahun 2009 dan pcngaturan pengarusutanwan gender d;llam 

pembangunan daerah di provinsi Hanten yaitu Pcrd<1 P1·ov1n-:i Hanten No.I () 

Tahun 2015, namun sayangnya standar tersebut tidak kort<;istcn dilab;uwkcul pildil 

tataran pelaksana teknis lapangan di DPJAKB Kola Sc1·ang. Puskcsnws maupun 

Posyandu. Kedua, kctcrscdiaan sumber dnyn pendukung tcrh;Has snl<~ 11dak -.,elm<l 

gender terutama dukungan dalarn hal pcngangg<uan dan dam1 tlllluk i"astlita:-; 

prasarana-sarana, juga dalam jumlah star pcnyuluh lapangan '><lll!J.;Jl kurang. 

karena Kclurahan Lontar Ban1 tidak changgap \\il<lyah pnn1·ita:-; untuk llll'lilkukdn 

penyuluhan-penyuluhan dan susialisasi prut;,ram KH : zmg mengakthatkan 

pcmahaman program KR yang tidak setara gender terus-mCih .. 'nb ll'1jad1. yaitu 

hanya para ihu/perempuan saja yang ikut program KB. Kcli!,.'~L knmunika:d ant;Ha 

organtsast dan pelaksana tidak lancar btrc11a kurangn) n pcnl:lilallldll dan 

penekanan pada pentingnya aspek kcsctaraan gender dnl~1111 llllpicnlcnl;l"i 

kebijakan program KB. Keemput. karaktcri::.tik lcmhagc1 pclaban<1 lid.tk 

mendukung pelaksanaan program dnlam mcnjalankan kd11i<lki111 p1·og1·a111 Kn 

berkesetaraan gender, padahal harusnyn lemhaga pelaksana melakukan hanyak 
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intervensi terkait implementasi kebijakan program. dalam hal ini program KB. 

seharusnya pihak DPJAKB Kota Scrang melakukan hanyak sosialisasi-

komunikasi lewat penyuluhan-penyuluhan dan memherikan han,·<~k kq!latan 

pendidikan berwawasan gender dalam pelaksanaan program Ki3 in1. Kclltnil. 

kondisi sosial, ekonomi dan politik di dalam masyarakat hergantung pada cara 

pandang, budaya dan sikap mental yang menwhami bahwa pn1gJam Kl~ lwrusl;1h 

berkesctaraan gender. pemahaman masyarakat masih men[.!ang[.!<~Jl halmn 

program KB hanya dikhususkan untuk percmpuan atdu ihu-ihu ~J_ia. Keenam. 

kesediaan dan komitmen pclaksana prO!,~Y<IIn KH hL·Ium '-l'J1L'Iluhn_'il d1dukun12 

dengan konsistcnsi dan komitrncn pelaksanaan program KB )'<Ill[.! hcrpatnkan pada 

cukupnya anak berjumlah dua (2) orang. sclain itu helum adanya kunlltlllL'Il 

pclaksana dalam mengimplemcntasikan kcbi.iakan rro~ram K!~ dalam hal1111 iu~~~ 

memberikan pemahaman kepada kelompok sasaran untuk mcm;1hami art1 

pentingnya kesetaraan gender dalam partisqJClsi aktir ha1k laki-lak1 1naupun 

pcrcmpuan dalam rncngikuti program KB. 
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B. SARAN 

lmp!ementasi kebijakan program Kc!uarga Berencana dalam rcrspektif 

kesetaraan gender di Kelurahan Lontar Baru. Kola Serang-Bantcn mcmang masih 

bias gender pada pe!aksanaannya. Agar implcrncntasi kchijakan prPt:r<.llll h.elu<u!!<-1 

berencana dalam perspektif kesetaraan gender tll Kelurahan Lontar Baru dapat 

berja!an sukses. seharusnya Dinas Pemberdayaan Percmpuan. Pcrlindungnn Anak 

dan Keluarga Bcrcncana (DP3AKI3) Kota Serang ml.'lakuk<lll tlnpk'll11.'11lii:-.J 

kcbijakan program KB dengan mcrujuk pula pada mdikatnr ke:.t.'laraan gl.'nder 

dcngnn taat pada aturan kebijakan Peniluran Dacmh Pro\·insi lkl.tllcn \.'n.\0 Tahun 

2005 tcntang Pcngarusutamaan Ciender. [)alam hal in1 lwrus llll'iilwt struktur 

birok:rasi. sosialisasi-komunikasi dan sasaran/ target program hc1ru.slah sct;lr<l 

gender. Faktor-faktor yang mempcngaruh1 illlpknH:nta:-.i kch1pk:m prug1·am 

Keluarga Berencana di Kelurahan Lontar Baru harus ml'lihat p~1d<1 to!Pk ukur 

kesetaraan gender dalam menilai ke:subcsan J..inCIJ<IIl)-a. Faktm-rJkhll. )<Ill~ haruo., 

diperhatikan adalah kejclasan standnr dan tu_juan kchijakan prut-'Jillll Kcluarga 

13crcncana ditampilkan dalam peraturan pcrundang-undang<Hl ya1tu l l; ~u .. '\2 

tahun 2009 dan pcngaturan pengarusutamaan gender dalam pcmhnngunan da..:rah 

di provlnSJ Banten yaitu Pcrda Provinsi 8anten 1\o.JO lahu11 :'.(ll:'. 

peluksanaannya harus konsisten dilaksanakan pada tatman pei;J!,sana tL·knto., 

lapangan di DPJAKB Kota Serang. Puskesmas maupun Pn") andu. Kedua. 

ketersediaan sumber daya pendukung haru<; o.ctara gender terutanw duku11gan 

dalam hal penganggaran dan dana untuk L:tstlitas prasarc:ma·.'iilntna. 1Uf2d d<1lam 

jurnlah staf pcnyuluh lapangan jumlah pelaksana laki-laki dan pcrcmpuan harus 

herimbang hingga minat pria dalam mengikuti program Kf3 scmak111 mcnlngk<~t 
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Kelurahan Lontar Baru dalam masalah prioritas wilayah. haruslah dalam pos1si 

setara dan tanpa diskriminasi dalam kegiatan sosinlh<Jsi-knmunikasi 

(pemnyuluhan-penyuluhan dan konscling) sepcrti wilayah-wilayah di Kota Scran~ 

lainnya, sehingga semua jenis kelamin dapat mengikuti program KB. Kctiga. 

komunikasi antara organisasi dan pelaksana harus hnik dan saling 1lll'mhc1·ikan 

saran akan pentingnya pemaharnan padn nspek kesetnraan gender dnlam 

implementasi kebijakan program KB. KeempaL karaktcrist1k lcmhaga pclaksana 

harus mendukung pelaksanaan program dalam mcnialankan kehi_jakan progmm 

KH bcrkcsctaraan gender. lembaga pdaksana dapat melakukan han~ak intencns1 

terkait implementasi kebijakan program. dalam hal ini prof.'rarn KB 1111 pih<lk 

DP1AKB Kota Serang harus melakukan banyak sosialisasi-kDrnuni\..as1 k\\·<ll 

penyuluhan-pcnyuluhan dan mcmbcrikan banyak kcgiatan pcnd1dih.an 

herwawasnn gender dalam pelaksanaan program KG in\ Kcl1nw. kt1ndis1 snstal. 

ckonomi dan politik di dalam masyarakat bergantung rada cara pandang. bud:1;<~ 

dan sikap mental yang mcmahami bahwa program KB haruslah herkl''>Cicu·ann 

gender, pemahaman masyarakat harus mcmahami bah\\·<l fll'llj.!l'<llll KH lwru<. 

diikuti oleh laki-laki dan pcrcmpuan dengnn kcsc11aan yang <1kt1f dcng<~n s<1l1ng 

bckcrja sam a. Keenam, kesediaan dan kollliLnH:n pclabana pn.l),!l·:un K I{ hmu:-. 

sepenuhnya didukung dengan konsistensi dan komitmen pe!aks:1mwn prnt.eram KB 

yang berpatokan pada cukupnya anak bcrjum!ah dua (~) orzmg. scla1n itu hdrus 

adanya komitmen pe!aksana da!am mengimplcmcntasikan kcbq<Jh.<in pr(lgralll K I~ 

dalam hal ini juga memberikan pcmahaman kepadu kdomrok susaran untuh. 

memahami arti pentingnya kesetaraan gender dalarn part isi pasi ah.t i I' baik lah.t-lclk i 

maupun perempuan dalam mengikuti program K 13. 
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Dalam implcmcntasi kebijakan program KR dalam per.spektil- kesetaraan 

gender di Kelurahan Lontar Baru, Kota Serang-Banten. DP3AKB Kola Serang 

harus scmakin aktif dan kontinyu meninjau ulang keputusan dalam penyediaan 

alat-alat kontrasepsi baik laki-laki dan pcrcmpuan dengan .lullllah hcrimhang d1 

Puskesmas Singandaru dan Rumah Sakit Kencana. juga klinil-,.-1-,.lind .. KB luinn:<~ 

Selain itu pcnyuluhan-penyuluhan KB sebaiknya dilakukan kemktli t.li \\·ilu;<1h 

Kelurahan Lontar baru. dan dalam keg1atan konseling di posyandu nKtupun 

puskcsmas sebaiknya kader-kadcr KB meng<:J_jal-,. para bapal-,. sl.'cma akt1f dcngan 

mcngikutsenakan pcran tokoh-tokoh masyarakat ( haik l<.etua R I 'R \\ .. ·milupun 

tokoh-tokoh lain yang bcrpcngaruh dalam nwsyarakat). Selain itu daL11n 

pcmilihan petugas penyuluh baiknya _jumlah pL:nyuluh lal<.t-laki dan p.:rcmpuan 

dalam jumlah bcrimbang schingga dapat melakukan pendekutan :ant.e lcb1h 

menyamankan pad a kedua jenis kclamin. karena konselor dan petugas medtsn~ u 

adalah satu jenis kclamin dengan mcreka. Dl'ngan bcgitu :-.cmal\in mutbh 

perubahan polu pikir dan perilaku mcrcka dalam mcmand<m~ dan lllL'lliltu 

program KB schagai program yang memang ditujukan bagi scmua pasangan usi;t 

subur baik laki-!aki maupun perempuan. keduanyu memiliki hak dtln kc\\ajihan 

dalam keikutscrtaan aktifdalam program KB. 

Kepada pihak lJP3AKB Kola Serang dan DPRU Kula S.:mng harus :-.ultng 

berkoordinasi dalam menyiapkan pcndanaan yang diukur dcngan :.angill tel itt h:-1!-'' 

teknis pelaksanaan penyuluhan-penyuluhan KB dan alat-alat KB la],;i-laki maurun 

perempuan yang scimbang, schingga implemcntasi kchijal\an prllgralll KH )<til!,! 

bcrkesetaraan gender dapat tercapai di scmua wilayah h1ngga tingJ:11 Kclurahan 

Selain itu diharapkan adanya evaluasi pada irnplementast kehi_iaktln progran1 
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keluarga bcrcncana di kelurahan lontar baru. karena jika dilihat perspektif 

kesetaraan gender yang menjadi indtkator keberhasilan implcmcntasi kchqakan 

publik, maka implementasi program KB ini masih jauh dari harapan kcberhasilan 

dalam perspektifkesetaraan gender pada tataran wilayah Kelurahan l.nntar Rant 

Kepada pelaksana program KR di DPJAKR Kota Serang. kemudmn 

pelaksana dari Puskesmas. Rumah Sakit dan Posyandu. hcndakn) a lchih han;. a!-. 

memahami dan berkoordinasi dengan bidang pengaru:.utumaan gender. :,ehingg:~ 

pol a pikir pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender dapo:H ditcrapkan pada 

program KB ini. pentibgnya para penyuluh lapangan sangat menwhamt mengem11 

kcsctaraan gender dalam program KB scbagai indikator renting dalam llH.'Ililill 

keberhasilan program Kl1. Pelaksana program hnrus membub m.:tta dan \\J\\asan 

lagi mcngcnai implcmcntasi program KB persrekt1f kcsctarsan gender. <.,chingg<l 

indikator keberhasilan program KB hukan lagi pada cakupan kcpcndudukan. 

jumlah penduduk dan kcpadatan pcnduduk sa.Ja. tap1 _juga haru:·, mencakup 

kesetaraan gender dalam pelaksanaannya dan pcnilaian ha:.il keg~<ltallll:a 
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PEDOMAN W A W ANCARA 

A. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 
PERLINDUNGAN ANAK IJA-, KELliARGA BERENCANA (lli'HKil) 
KOTASERANG 

I) Apakah Bapak/lbu mengetahui apa yang dimaksud dcngun program 
Keluarga Berencan<:! (KB)" 

2) Apakah Bapak/lbu mengetahui apa yang menjadi tujuan program KK'' 
3) Apa yang mendasari program Kl3? 
4) Apakah program KB juga diteraph.an di Kotu Serang'.' 
5) Jika ya, bag<Hmana mekanisme penyusunan program h.c~(ii.l } an~ 

Bapak/Jbu susun di kantor DP.\AKB Kota Serang'? 
6) Siapakah yang bcnanggung_ja\vab !erhndap pel<1h.:.annan kehi.lah.<ln 

program KB? 
7) Apakah ada dukungan anggaran dari penJI..'n!llah d<Jcrah tcrhadap 

kcbijakan program Kcluarga Bcrcncana d1 Kow Sernng".' 
8) Jika ada, untuk apa anggaran terscbut digunakan" 
9) Menurut BnpaJ..lJbu apakah program Kn harus melah.sanakan pnns1p 

kesetaraan gender? 
10) Menurut Bapak/lbu bagninwna program KR yang berkesetaraJn 

gender itu? 
11) Apa tolok ukur atau mdik<.Jtur nyut<.1 dari program KH berkcsetarann 

gender? 
\2)Siapakah yang hc11anggung _jawah dalam pclaksanaan kcb1jah.an 

program KI3 perspektifkcsctaraan gender r.Ji Kota Scrang? 
\3) Apa Bapak/lbu 1ncngctahui wilayah Kelurahan l.ontM f1aru'? 
l4)Bagaimana pandangan Bapak/lhu mengenai pclaksanaan kehi.1akan 

program KR di Kelurnhan Lontnr Baru? 
15) Siapa saja yang herlanggung _im\·ab dalam pclah.sanaan program KB di 

Kelurahan Lontar 1::3aru'? 
16)Apakah menurut Hapak/lbu pelnksanaan program KB di Kclurahan 

Lontar Baru herkesctaraan gender? 
17) Adakah sosia!isasi Jan komunikasi kebipkan program Kl1 di wila~ah 

Kclurahan Lontar Ban/' 
18) Bagaimana hentuk sosial isasi yang diadakan olch pclaksana program'.' 
19) Baerapa kali dan dimanu diadakan sosialisasi'l 
20) Kepada siapa Bapak/lbu sosialisas1kan? 
21) Adakah hambatan-hambatan dari pelaksanaan im plcmentas1 kehi_1akan 

program KI3 bcrspektif kesdaraan gender di Kclurahan Lontar Ban1. 
Kola Scrang, Bunten? 

22) Dalam pclaksanaan kehijakan program KB apakah BapaU\hu 
melibatkan SKPD lainnya? 

23) Bagaimana hubungan koordinasi dan kornunikasi dengan SKPIJ yang 
tcrkait dengan kehijakan KR di Kelurahan Lontar 13mu? 
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24)Apakah dibentuk tim atau ke!ornpok ke~ia da!am pelaksanaan 
kebijakan program KR berkesetaraan gender di Kclurahan Lontar 
Baru? 

25)Bagaimana mcnurut anda h<1sd dari program Keluarga Berencana (KHl 
di Ke!urahan Lontar Baru, Kota Scrang. Bantcn apakah te!ah sukscs 
dalam tolok ukur kesetaraan gender? 

B. KEPALA SUB.DIREKTORAT .IAMINAN PELAVANAN KELl!ARGA 
BERENCANA KOTA SERANG 

1) Apakah Bapak/lbu mengetahui apa yang dimaksud dengan program 
Keluarga Bercncana {KB)? 

2) Apakah Bapak/lbu mcngctahui <lpa yang mcnjadi tujuan prP~ram KB" 
3) Apa yang mendasari program Kf3? 
4) Apakah program KB juga ditcrapkan di Ko1<1 Scr·an{) 
5) Jika ya, bagainwna mck<lnisn1c pcnyusunan prngnHll kcri<l ~ ang 

Bapak/lbu susun di kantor DPJ:\Kf3 Kota Serang? 
6) Siapakah yang bcrtanggun~im"ab tcrhadap pclaksanaan kcbijakan 

program KB? 
7) Apakah ada dukungan anggaran dari pcmerintah daerah terhadup 

kebijakan program Kcluarga BerencJna di Kota Serang'? 
8) Jika ada. untuk apa anggaran tcrscbut digum1kan'? 
9) Menurut Bapak/lhu apakah prngrarn KB harus melaksunal\an prrnsrp 

kesetaraan gender? 
1 0) Menurut Bapak/lbu bagairnana program KB yang her·kesetaraan 

gender itu? 
II)Apa tolok ukur atau indikator nyata dan rrogram KB herh.csctaraan 

gender? 
12) S iapakah yang bl'rlnn ggun g .In\\ n h da lam pe Ia h. sa naan Kcbij aK Jn 

rrogram KB perspel\tifh.esetaraan gender d1 Kola Serang'.1 

13) Apa Bapak/Ibu ml'ngetahui \\ i!ayall Kclurahan Lontar Baru'l 
14) Bagaimana pandangan Baral-Jibu lllCilgcnai peluh.sanaan kcbi_jakan 

program KR di Kelurahan Lonun 11ane 
15) Siapa saja yang bcrtanggung _iawab dalarn pclaksanaan prugram K B di 

Kelurahan Lontar Baru' 1 

16)Apakah menurut Bapakilbu pclaksanaJn rrogram K8 di KelurahJn 
Lontar Raru berkesetmann gender'? 

17) Adakah sosialisasi dan komunrkas1 kcbiiakan program KH d1 wilayuh 
Kelurahan Lontar Haru'? 

18) Bagaimana bentuk sosi<1l isas1 yang d iadnkan oleh pelaksana program') 
19) Baerapa kali dan dimana diadakan sosialisasr? 
20) Kepada siapa Bapak/lbu sosi<1lisasikan'? 
21) Adakah hamhatan-hambJtan dari pelaksani:!an i111 rlcmcnta'>i kcbijakan 

program KB berspektif kest:taraa11 gcmh:r di Kclurahan l.onwr Banr. 
Kota Scrang, Banten? 

22) Dalam pelaksanaJn kebijakan pro~ra!ll KH apah.ah Rapak/lhu 
melibatkan SKPD lainnya? 
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23) Bagaimana hubungan koordinasi dan komun1kasi dcngan SKPD yang 
terkait dengan kebijakan Kl1 di Kelurahan l.ontar Haru') 

24)Apakah dibentuk tim atau kelompok kcrja dalam pclaksanaan 
kebijakan program KB herkesetaraan gender di Kelurahan Lont<ll' 
Baru? 

25)Bagaimana mcnurut anda basil dari program Keluarga lkrcncana (KHl 
di Kelurahan Lontar Baru. Kota Serang. 11anten npa~ah telah ~ukscs 
dalam tolok ukur kesetaraan gende1·0 

C. PETUGAS PENYULUH KELUAIH;A BERENCAr-oA (KR) 
Dl KELURAHAN LONTAR BAR!!, KOTA SF:IUN(; 

1) Apakah Bapak/Jbu mengetahui mengcn<1i pentmgny<l pelaksanaan 
kcbijakan program KB herspekti f kesctarann gender0 

2) Bagaimana menurut Bapak,...lbu mengenai pelabanaan kehi.1akan 
program KI3 dengnn perspektif kcsctaraan gender d1 Kclurahan I nn1<1r 
Baru? 

3) Apa tolok ukur dari pcl<~bnna:~n ~ch1_1ukan prt1gr:m1 KB hl'l'spd;tll. 
kesetaraan gender di Kelumhan Lonl<lr 11aru') 

4) Dalam pclaksanaan kebijakan rrogram KB. adakah rcdornan atau 
petunjuk teknis pclak.sanaan ~cbrjakan prol:!.ram 1\.B ~ani:!. 
berkesetaraan gender di Kclurahan ! .on tar Haru') 

5) Apakah Bapak/lbu dihcrikan hrn1bingan :.ecara tckni" oleh pd1a~ 
DP3AKB Kota Snang ur1tu~ p-.:lcrb~ul<.t<.lll ~chl.fd~an p1-nt'r<llll 1\.B Jr 
KelurahanLontar baru? 

6) Apakah Bapak/Ibu diberikan pengarahnn oleh pihak DP~i\Kf1 Kotn 
Serang dalam pelaksanaan ~chijakan program KB harus 
memperhatikan rrinsip kcsctaraan gender? 

7) Bagaimana mcnurut Hap.1k..'lhu mcngenar pcl<l~~:lllaan tcknts 
sosialisasi dan pelayanan K B y:111g ht:r·kcsetJraan ~;endd 1 

8) I3agaimana menu rut 13<-!pak Ibu 1ncngcnal tltlg~il1 partr:::-ipasr 
perempuan dan laki-laki dala1n lllCilgikuti sctiap kcgiatan Klr? Apakah 
sama antusiasnyn? 

9) Adakah hambatan dalam sosiiiltsasi-komunikasi scrl<t pcla;anan KH d1 
Kclurahan Lontar Baru') 

10) Bagaimana menu rut Bapak'lhu has1l dari progrum Keluarga lkrcrKan;l 
(KI3) di Kelurahan Lontar Baru Kota Scrang. B<mten ara~ah lclah 
sukses dalam tolok ukur kc~ctaraan gender? 

D. ANGGOTA KOMNAS PEREMI'LAN 

1) Bagaimana menu rut Komnas Percmpu~ln lllCrlJ2.l'll.'ll i mrlementa:-1 
kebijakan program KB dalarn pcrspektr r Kesetaraan (iender dr 
Indonesia? 

2) Apakah Komnas Perempuan pcrnah memkngar. mcngctahui lcbih 
rinci mengenai implcmcntasi kcbijakan progr<~m KB dt Knta Serang"~ 
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Apakah dalam implementasi kebijakan program Kf3 di 1\.ota Scrang 
telah setara gender? 

3) Bagaimana menurut sudut pandang Komnas Pcrempuan mcngem11 
pentingnya Komnas Perempuan mcnga_1ak laki-laki maupun 
perempuan yang Ielah mcnikah rneng1kuti program Kn secara aktit'? 

4) Bagaimana menurut sudut pandang Komnas Pcrcmpuan sudah adil dan 
setara gcnderkah pelaksanaan program KH di lndone:-.ia'.) Bagaimana 
dengan Kota Serang? 

5) Bagaimana menurut sudut pandang Komnas Pcn:mpuan <.tp<:~k<:~h telah 
setara dalam kesamaan peran d<ln partisipasi pemakni<1n kPntraseps1 
dalam hubungan suami-istri d1 lndones1a') 13agaimana dengan d1 Kota 
Serang sudah setara gcndcrkah b<:1hkan _1ika d11ilik dari pcmakaian 
kontrasepsi? 

6) Bagaimana sudut pandang Komnas Pcrcmpu<m mer1gcnai kchi_jakan 
pemerintah dan implcmcnta~1 kchqakan progr<1n1 K H 1L'Iilh 
berlangsung dan di_ialankan sclama rn1·) sudahk:1h mencerminkan 
kesetaraan gender? 

7) Dalam sudut pandang K\11llllaS Pcrcmpua.n. ;q1nkall pcmnllltah 
mensosialisasikan program KB <>ccara aktif le\\ill heragnm can1 dan 
aksi, beke1:ja sama dcngan pen) uluh kL''>L'h;:~tan dcn!-!an pcndckcnan 
setara gender? 

8) Apakah Komnas Perempuan aktif mclakukan dialng <Hau ker.1a qma 
dalam mcnyuarakan pcntin~n;<r kc~ct<rruan !,.'Cndcr dala111 prut-'ram Kl~ 
dengan para penyuluh keselwtn11 dnlam up<~;a pen) uluhc1n. kur1:.cllng 
dengan mengundang tokoh agama. tokoh masynrakat. semua rasangan 
menikah baik itu para istri maupun rara suami. s~mu<l diundang t<.lllpil 
pembedaan? 

9) Jika memang ada ketimpangan peran dan parti<>ipasi he1·-Kf1 dalam 
hubungan suami-istri, apakah dalam hal in1 i(omnas rercmruan. 
pctugas-pctugas pcmcri n tahan. pen: ululi. 111 Ml pun to koh- to koh aganw 
dan masyarakat semua hcrpcran nkt1f dnlam mcnsosialisas1kan 
kesetaraan gender (peran yang samJ) d<Jiam mcngajak panis1pasi atau 
keikutsertaan baik lak1-laki nwupun pcrc1npuan b<llk dillam pn.1gram 
kesehatan, kesejahtcraan maupun dalam pcmakaian alat kllll\msepsi"? 

I 0) I3agaimana menurut sudut pan dang 1\.tllllllas Pen:mpuan has1l dan 
program Keluargu l3crcncaJW (KI~) d1 Indonesia dan khususn~a KPl<l 
Serang, apakah menurul mct·eka tclah sukscs dalam tolok ukur 
kesetaraan gender? 

\l)Bagaimana dengan partisipa:-.r perempua11 dan laki-lakt df1ilk<lh -;udah 
maksimal dalam program KB') 

12)Apa yang akan Komnas Pcretnpunn lakukan .iika mengelahui masih 
banyaknya program pemerintah (dalam hal ini Kl3l banyak merugikan 
perempuan di mana hanya pcrcmpuan yang dihchnni untuk 1kut scrta 
dalam program K B? 

13) Apa yang telah dilakukan oleh Komnas PcrCillpuan dalam rangka 
advokasi kepada pe1nerintah-pcmcrint8h daerah untuk 
mcnyosialisasikan kesetaraan gender dalam pemhentukan peraluran 
daerah? 
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14) Adakah Komnas Perempuan aktif rnenyuarakan. men:osiaiJsas1bn 
kesetaraan gender ke daerah~daerah (tcrutarna di Kota Serang)? 

L ANGGOTA PUSAT PELAYANAN TERPADll PEMRERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) I'ROVINSI BANTE~ 

1) Apakah Bapakllbu mengetahui npa yang d1111aKsud Jengan program 
Keluarga Berencana (KB)? 

2) Apakah Bapak/lbu mengctahui apa yang rncn.1adi tutuan program KB'' 
3) Apa yang mendasari program Kl~') 
4) Apakah program KB juga JitempKan di Kot:1 Scrang'? 
5) Apakah P2TP2A mcmiliki koord1nasi dan Konlun1kasi lkngan 

DP3/\KB Kota Serang dalam program K H'' 
6) Apakah P2TP2A ikut berperan dalam relaksanaan kehi_takan rrogram 

KB di Kota Scrang? 
7) Bagaimana menurut sudut pandang f'2TP2-'\ mengena1 pentingnya 

P2TP2A mengajak laki-laki maupun perempuan : <lng tel;1h menikah 
mengikuti program KB sccnrn aktif' 1 

8) Bagaimana menurut sudut pandang P2TP2A sudah add dan setarakah 
pelaksanaan program KIS? 13agaimana dengan kesama;m peran dan 
partisipasi pcmakaian kontnlSL'flSI d;1larn huht1r1gnn suami-istr1 di 
Indonesia? 

9) I3agaimana sudut pandang f'~TP2·\ mcnt;L'll<ll hehijilh:1n pcnlnilll<~h 

dan implemcntasi kcbijakan prugr:un KB tcl:lh berl:mgsung dan 
dijalankan selama ini? sudahkan mcncerminbn kesetmnnn gender'.) 

IO)Dalam sudut pandang P2TP2i\. apakah pcmerintah mcnsllsialis:N\...an 
program KB secant aktif lewat bcrag:m1 c:tr;~ d:m a\...si. hckcriil silm<t 
dengan pcnyuluh kcschatan deng;m pcndc\...dl:11l '.l'l:lri1 sender'.' 

II) Apakah P2TP2A aktif melakukan lk11\l); <~l<tu \...cri<-~ s:mw dill am 
menyuarakan pentingnya kesetar:tan gemkT daldnl pwgram KH 
dengan para penyuluh kcschatan dal:un up<~:<~ Jll'll)Uiuh:m. Konsclint: 
dcngan mcngundang tokoh agamn. tn\...oh milsyamkat. semua pasangan 
menikah baik itu para istri nwupun para suami. scmua diundung tanpu 
pembedaan? 

12)Jika ada ketimpangan pcran diin p<~rti:-.lp<hr bcr-KI~ d:~l<tlll huhungan 
suami-istri, apakah dalam hill 1n1 fl::' IT2A. p~.·tugus-pctupt.., 

pemerintahan, penyuluh. maupun tllhoh·tnl-.oll agama dan masyaraKat 
semua berperan aktif dalam rncnsusi<Jll'.:lsJbn kesetaman gender 
(peran yang sama) dalam mcngajak partislpd~i <ltdu keif..ut:-.crtaan baik 
laki-laki maupun perempuan dalam pernakai:111 hOiltra<,cp:-.i'' 

13) Bagaimana menurul sudut panditllg fl~ ll'~i\ Jw-.,11 dari fll'\lbram 
Keluarga Bercncana (KB) di Indonesia dan Khususny~1 KoLa Scranb. 
apakah menurut mereka telah sukscs dalilm tolnk uKur kesetnnwn 
gender? 

14)Bagaimana Jengan partisipasi perclnpuan d;Jn laKi-laKi ap~1kah smbh 

maksimal dalam prograrn K8 di Knt:l Serang'' 
15) Apa yang tclah dilakukan oleh P2'1 I'~ A dal:llll r·dngk;t :JLh Pkusi Kepuda 

pemerintah daerah Provmsi Hanten dan Knta Scrang untuk 
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menyosialisasikan kesetaraan gender Uulam pemhentuknn peraturan 
daerah mereka? 

16)Adakah P2TP2A aktif menyuarakan. mcnyosialisas1kan kcsetaraan 
gender ke daerah-daerah di Provinsi 11anten (tcrutanw di Kotu 
Serang)? 

F. PASANGAN USIA SUBUR 01 KELURAIIAN I.ONTAI{ HAIHI, KOTA 
SERANG 

I) Apakah Bapak!Ibu mengetahui tcntang program Keluarga lkrencana'.1 

2) Apakah Bapak/Ibu mengetahui organiS<lSI ;ant' melak~Jn<tk<l11 
kebijakan program KB di Kelurahan Lon tar J3uru·~ 

3) Apakah 13apak/lhu pernah mcndap<~lkan lnl(mllthl mengcnn1 
pcntingnya program KI3 berkesetaraan gender') 

4) Apakah Bapak!lbu mcngctahui mengcna1 istilah kec..; ... ·tar<wn gcnder' 1 

5) Apakah I3apak/lhu mendukung program 1\.B ;ang herkesetaraan 
gender? 

6) Apakah menurut Bapak!lbu pemenntah pt.Tlldh m.:l:lkuk;ul soslali::-.a::-1-
komunikasi tentang kehi.i<~kan program Kn kcpada mas:-ar·ak<l1 <>Ce<:lnl 

langsung? 
7) Bagaimana menurut Uapak/lhu pemahaman mas;.ar·abt tcnt<lllg 

penerimaan kebijakan program KB '.1 

8) Bagaimana menurut I3apak/lbu pcmahamnn 111<1"' makat tl'lllan.l-' 
penerimaan kcbijakan program KB berspckt1 f kc-;et.rratm gender'.' 

9) Apakah Rapak/!hu mengikuti secara aktifsosl<lli:-.;r:-.i lLrn pn1gram KH') 
IO)Apakah pemerintah dalam hal mi pctugas-petug<l" Jll'llli..Tinlil!wn dan 

penyuluh berperan aktif dalam menyosia!Jsas1kan ~eselaraan gender 
(peran yang sama baik bapak-bapak maupun 1bu-ihu) dalam 
keikutsertaan dalam pemakaian kontrasepsi? 

II) Jenis kontrasepsi apa yang Bapak/lhu pabi'' 
12) Apakah suami/istri And a herpart1 sipas1 a~ti 1· dill:~nl mcm;rkai alat 

kontrasepsi'? 
IJ)Bagaimana menurut !\nda mengena1 pcnt1ngn::1 llll'll_[21ktltl Jli"O):'Jillll 

KB secara aktif? 
14)Apakah menurut Anda sudah sctar<~ gender ~ah d;1lam pclaksanaan 

program KB di Kelurahan Lontar Raru? 
IS)Apakah menurut anda penting mengikuti program 1-\.f{ teru1:1ma daiJm 

kcsamaan peran dan partisipas1 pemakili<rn h(lnlrd:-.ep:--i dalan1 
hubungan suami-istri? 

16) Bagaimana menurut Anda kebija~an pemerintah datl pela~sanaan 

kcbijakan program KB dijalankan? Apa~ah pemerinl<lh JacrJ.h i~ut 
serta menyosialisasikan') 

17) Apakah dalam konse!ing dan pen; uluhnn K n Jl<lrJ Jll'n: uluh 
mclakukan penyuluhan. konseling dengan mcngundan!-' 13ilp<lk-bapah 
dan !bu-ibu semua tanpa pernbedaan? 

18)Apakah menurut J\nda program Keluarga Berencan<l (r\.1.3) tclah su~ses 
dalam meningkatkan kesetaraan genJer di Kelurahan l.o11tar I~Mu 1 
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G. TOKOH MASYARAKAT 01 KELliRAHAN LONTAR llARl', KOTA 
SERANG 

I) Apakah Bapakllbu mengctahui tentang program Keluarga fkrencana" 
2) Apakah Bapak/Ibu mengetahui orgm11<;ac;1 yang mclabanakan 

kebijakan program KB di Kclurahan Lontar Ba1·u'? 
3) Seberapa penting menurut Anda program KL~ untuk mcningbtkan 

kesehatan dan kesejahteraan keluarga di lingkungan nm..;~arak<ll anUa'? 
4) Apakah Bapakllbu pcrnah mendapatkan int'nrmas1 mengcm11 

pentingnya program K R berkesetaraan gender') 
5) Apakah Bapakllbu mengetahui mengenai istilah kesetaracm gender' 1 

6) Apakah Bapak/lbu mendukung program KB ;.ang bc1'kesetaraan 
gender? 

7) Apakah rnenurut B<lpak/lbu pemerintah penwh mel:lkL1f..cm seosiJihJ<.I
komunikasi tentang kcbijakan program KB kcpe~d:1 n1<1sy:~rakat :-:ccar:1 
langsung? 

8) Bagaimmm menurut Bapak/lbu pemahnrnan ma<;\ar·akilt tcntang 
penerimaan kebijakan program KlP 

9) Bagairnana menurut Rapak/lbu pemaham<~n rna"' <~rei!..: at ten tan)! 
pencrimaan kebijakan program KJ3 berspekti r ke.'>~'ldl"ildll gL·ndcr'' 

IO)Apakah Bapak/Ibu mcngikuti sccara aktifsosialisasi dan pwgram K!f 1 

II) Apakah pemerintah dalam hal ini petugas-pcll!!,'.ils pcnh.Ti11tahan dan 
pcnyuluh berperan aktif dalam menyosialisas1kan ~esctmaan gender 
(peran yang sama baik bapak-bapak maupun 1hU-1bu) dalan1 
keikutsertaan dalam pemakaian kontrasepsi? 

12)Apakah para penyuluh kesehatan aktif mela~ubn pen~uluhan. 

konscling dcngan rncngundang tnkoh mas;.arabt. tuknh :~g~llll<l. :-:emu;~ 

pasangan menikah baik itu para 1stn rnmqnm pM<~ -.,u~llllL scnHw 
diundang, diikutsertakan tanpa pcmbcdaan') 

I J) Apakah pemerintah dalam hal ini pelutra...,-pl.'lli!,'<L'> pl.'rllCrllltalwn. 
penyuluh. tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokuh <lg<llna Sl.'llllld 
bcrperan aktif dalam mcnsosialisaikan kcsctar<ltln g~·ndL·I· (pcl·an :<~ng 

sama) dalam keikutsertaan d<llam pemaknian ~untn1scp..,1'' 
14) .Ienis kontrasepsi apa yang Bap<lk/!bu pakai' 1 

I 5) Apakah suami/istri And a bcrpartisipasi akti f d<~lam n1cmak<11 alat 
kontrasepsi? 

16) Bagaimana menurut Anda mengenai pentingn~~~ mcngikut1 program 
KB sccara aktif? 

17) Apakah menurut Anda sudah sctsra gender kah dal(llll pclaJ..:"anaan 
program KI3 di Kelurahan Lontar J3aru? 

18) Apakah menurut Anda pcnting bi Ia para tokuh masya1·akat nwnga1ak 
laki-laki maupun perempuan (suami dan islrl) ~·ang tcl<lh men1kah 
mengikuti program KB secara aktir? 

19) Apakah menurut anda pcnting mengikuti prngm111 
kesarnaan peran dan partisipasi pcmabi;m 
hubungan suami-istri? 

f...: H ~er·t1tama dalam 
knllti·;ISL'P'" (i;J]am 
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20) Bagairnana menurut Anda kebijakan pemerintah dan pelaksanaan 
kebijakan program KB dijalankan? Apakah pcmenntah dat:rah 1kut 
serta rnenyosialisasikan? 

21)Apakah dalam konseling dan pen)uluhan K8 par<l pcn:uluh 
melakukan penyuluhan. konseling dengan mengundang nnpul-.-hapak 
dan lbu-ibu semua tanpa pembedaan? 

22)Apakah menurut Anda mengcnai program KB. apakah mcnurut Aml<1 
perernpuan saja yang wajib ikut serta dalam program KH'? \•1engapn? 

23) Bagaimana menurut Anda pentingnya partisipa<.i pri<~lp<~ra H<~rak 
dalam program KB/pemakaian alat kontn:1sepsi 0 

24) Bagaimana menurut Anda mengenai lingkungan ;\r1d<c1 dalam hal 1111 
pm1isipasi pria dalarn keikut sertaannya dalam progrnm KB.'pcnwk;rrall 
alat kontrasepsi pria? Apakah sudah maksimal kcrkutSt'rlaan para 
l3apak dalam program KR? 

25) Apakah mcnurut And<:~ program KeluargJ [krencana (f\.1)) tcl<ill ~rrksv'

dalam meningkatkan kesctaraan gcndt:r di Kclurahan Lnntc11· llaru'.' 

H. TOKOH AGAMA IJI KELURAHAN LONTAR llARl', KOTA SEKA'\(; 

I) Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang program KcluMga lkrcrlcan<l':' 
2) Apakah Bapak/Jbu mcngetahui orgamsasr ~·<lll!;C mclak..,;rna\...an 

kebijakan program KR di Kelurahnn Lontar Baru'' 
3) Scberapa penting menurut Anda program KH trntuk nrcrrltlg_l-.atl-.arl 

kesehatan dan kescjahtcraan kcluarga di lingkungan mas: e~rak:n anda' 1 

4) Apakah Bapak/Jbu pernah mendapatkan inform<lsi mcngL'IHtr 
pentingnya program KI3 berkesetaraan gender? 

5) Apakah Bapak/lbu mcngetahui mengenai istilah kesctcmran gender'' 
6) Apakah Bapak/lbu mendukung progn.rm KB :-ang bcrl.__·sL'\Macm 

gender? 
7) Apakah menurut Bapak/lbu pcmcrintah pcrnah mclakuk:.~n ~P..,r:rlr'-<-1'-'· 

komunikasi tentang kcbijakan program K!3 kcp<~da ma,~arilk,rt '-l'Ccrnt 
langsung? 

8) l3agaimana menurut I3apak/lbu pemahaman m<l..,\amk<tt tt·ntang 
pcnerimaan kebijakan program KI3° 

9) Hagaimans menurut Bapnk/lbu pcmahamar1 m:l'-\itr·iil-.<tl kn!:lll!:' 

penerimaan kebijakan program KB berspektrf kesetar·aan gemkr'' 
lO)Apakah Bapak/lbu mengikuti secara aktifsosialisasi d:m prngr·:1m KB'1 

11) Apakah pemcrintah dalam hal ini petugas-pctugas fK'mcrintJhctn dan 
penyuluh berperan aktif dalam menyosial1sasikan kc.:;ctara;rn gender· 
(peran yang sama baik bapuk-hapak maupun rhu-1h11) d<1ia111 
keikutsertaan dalam pemakaian kontrasepsi'? 

12) Ap<1kah para pcnyuluh kcschatan aktif melakubn penyuluhan. 
konseling dengan mengundang tokoh masyarakat. tokoh a~arn<L ..,.__,mua 
pasangan menikah baik itu para istri mmrpun parn <..uarnr scmu::1 
diundang, diikutsertakan tanpa pcmhcdaan·) 

13) 1\pakah pemerintah dalam hal ini pctugas-petug<b pernerrntidwn. 
penyuluh. tokoh-tokoh masyarul-.at maupun tol-.uh-tnkoh ;rg;lm<r '>l'llHin 
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berperan aktif dalam mensosialisaikan kesetaraan gendl'r· (pl'ran ~ant: 
sama) da!am keikutsertaan dalam pemakaian kontrusl'p_-.i'' 

14) .Ienis kontrasepsi apa yang Bapak/1 bu pakai? 
I 5) Apakah suami/istri Anda herpartisipasi aktif dalam llll'nwkai alai 

kontrasepsi? 
16) Bagaimana menurut Anda mcngenar pentingnytl mcng1ktttt prngrum 

KB secara aktif? 
17) Apakah menurut Anda sudah setara gender kah dulam pclabanaan 

program KB di Kelurahan Lontar Baru? 
18) Apakah menurut Anda penting hila para toknh 1nas~arakat ml'ngatilk 

\aki-laki maupun perempuan (suami dan istri) ynng telah mcnikah 
mengikuti program KB secara aktif.' 

19)Apakah menurut anda penting mengikuti program KB tcrulatna dalam 
kesamaan peran dan partisipasi pemakaian komrascpst dalam 
hubungan suami-istri? 

20) Bagaimana menurut 1\nda kebi_jakan pemerintah dan ]X'Iak:--ancl<~Jl 

kebijakan program KI3 dijalankan? Arakah pemerintilh daer;1h tkut 
serta menyosialisasikan? 

21) Apakah dalam konse\ing dnn penyuluhan KB para pen: uluh 
melakukan pcnyuluhan, konseling_ dengan mcngundang l~<lpah-bapiik 

dan !hu-ibu scmua tanpa pembedaan·~ 
22) Apakah menurut Anda mengena1 program Kl_~. apakah ml'nurul :'\nd<~ 

pcrempuan saja yang wajib ikut serta dnlam program Kl1'' \1engilpa'' 
23) Bagaimana mcnurut Anda pcntingnya part1sipasi rriaipanl Bapak 

dalam program KB/pemakaian alai kontrasepsi'' 
24) Bagaimana menurut Anda mengenai lingkungan 1\ndJ dalam l1al Jtlt 

partisipasi pria dalam keikut sertaannya dalam rrogram K 1~/pemabt:lll 
alat kontrasepsi pria? Apakah sudah maksimal kc1h.ut-.ertaan paril 
Bapak dalam program KR? 

25) Apakah menurut Anda program KcluJrga I3ercncana ( K I~ )Ieiah suk -.e.., 
dalam mcningkatkan kcsctaraan gender d1 K..:lurahan L1'11l<u- l_hmt·' 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

A. KEPALA D!NAS Pf:MBF:RilAYAAN Pf:RF:MPl"A~. 

PERLINDUNGAN ANAK DAN KE:LliARGA BF:RF:NCANA 
(DP3AKB) KOTA SERANG (llrs. II. A lam llarussalam. M.Si). 

1) Apakah Bapak mengetahuJ <~p<~ !'<~ng dunaksud deng<~n progmm 
Keluarga Berencana (KB)? Program KB adalah program :.ang 
diperuntukkan untuk mengendalikan pernwsaluhan kepadutcm 
penduduk. lni mcrupakan program nasional dari pcmcrintah pusat. 

2) Apakah Bapak mcngctahui ara yang mcn.Jadi tu_juan program KB" 1 

Pengendalian tingkat kelahiran dan mcncgah kemati<~n ihu dan hay1 
3) Apa yang rncndasari program KB"' Kcpadatan penduduk dan tingkat 

kematian ihu dan hayi. 
4) Apakah program KB jug3 ditcrapkan d1 Kota Serung".' YCI pa~\1 

Kebijakan program Kl~ haru:::, dilabanakan haik di tatarnn nao;1onal 
maupun di daernh. scmua haruo; mcndukung program Kl1 

5) Jika ya, bagaimann mckanismc pcnyusunan progrnm ker_1a yang Bapak 
susun di kantor DP3AKl3 Kuw Scrang'' Mckan1smcnyu dapat ancb 
tanyakan langsung he B1dnng Kcluarga Herencuna Yang say3 t3hu. 
program KB mengncu rnda nKKBl\ Tmgh.OJt nusinnal mclitlul 
kegiatan peningkatan rartJsip~lSI priit dan j)f01110SI kcluargkl f:->C'I"t'llCCll1<1 

6) Siapakah yang bcrtanggungyt\\ilh tcrlwdap pclaksanaan kehiJuh.an 
program KR? DPlAKB Kota Scrnng dalam hal ini Rid:tng Keluaq..'<l 
Berencana. DPJAKI1 Kota Serang thbcnluk alas pcraturan dnerah kntil 
serang no.l 0 tahun 2008. tcntang pcmhcnlukan dan susunan organisas1 
lembaga leknis daerah Kota Scrang. 

7) Apakah udu dukungan anggaran tbn pcmcnntah dacrah lcrhadap 
kebijakan program Kcluarga lkrcncana di Kotn Scrnng·: 1\da. namun 
belum bisa dikatakan cuh.up dalam ntcnyc>dinh.nn kontrasepsi maupun 
sarana-prasarana yang sctara gender. 

8) Jika ada. untuk apa anggaran terse hut digunakan? l ntuk nx:mhia) a1 
kegiatan, scpcrti pcnyululwn. nlnni!OI"lng-e\·aluasi. himh1ngan tckni~ 
ke puskesmas-puskcsmas. rumah sah.it. klin!l..;-klin1k 

9) Menurut I3apak apakah program KH harus mclaksana~an prins1p 
kesetaraan gender') Ya. scharusnya mcmang se1ara gtndcr. Lah.1-l<.tk1 
dan percmpuan sama-:.ama bcrpartis1pasi dalam program KB 

I 0) Menurut Hapak hagaiman3 program K 13 yang bn~csc1araan gt·mh:r 
itu? Laki-laki dan perempuan 1kut scrta dalam program Kl3. 

li)Apa to!ok ukur atau 111d1kator n:ata dari rmgram KB herkcsctaraan 
gender? Jumlah kesertaan laki-laki dan perempuan yang sarna dalam 
kesertaan aktif her-KB. Salah satunya pcmakJian h.nntr<tsersi y<~ng 

harusnya berimbang. 
12) Siapakah yang bertanggung .iil\Yab dalarn pclaksan;wn kchi_jah.an 

program KB perspektir kesetaraan !!endcr di Kn\3 Serang".' IWJAKB 
Kota Serang 

13)Apa Bapak mengetahui wilayah Kclurah<~n Lontar Haru"? Ya 
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14) Bagaimana pandangan Bapak mengena1 pelaksanaan kebijakan 
program KB di Kelurahan Lontar Baru? Keikutsertaan Kn 11)3 baik 

15) Siapa saja yang bertanggung ja\lllab Jalam pclaksanaan pwgram KB di 
Kelurahan Lontar Raru? DPJAKB Kntn Serang. Puskesma" 
Singandaru 

16)Apakah menurut Bapak pclaksanaan pmgram KB d1 1-\.elurahan Lonl<lr 
Baru berkesetaraan gender? Bclum setara gende1· 

17) Adakah sosialisasi dan komunikasi kebi_inkan program K n di wilayuh 
Kelurahan Lontar Baru? Pcrnah ada penyuluh<tn t<thun ~01 5. sekarang 
belum ada lagi Tap1 nda konsellng-knn:--el111g eli pushe:--mas dan 
posyandu, rumah saki! dan posyandu 

18) Bagaimana bcntuk sosial i::.asi yang di<.ldakan olcll pelak:--an<~ program".' 
Konseling-konseling d1 puskcsma5 atnu kllnlk-kllnlk h1tian '>\\asta. 

19)Berapa kali dan dimana diadakan sosialisa•ii·> Sudah lama ya terakh11· 
2015 di puskesmas singandaru ::.einf!al :-ely<.~ 

20) Kepada siapa Rapak sosialisasJk:111"") rvlas;.arabt lnntar· haru dar1 
petugas lapangan. 

21) Adakah hambatan-hambatan dan pclaksanaan 1111 pkmcntas1 heht_iabn 
program KB berspektif kesctaraan gender dt 1\.elurahan l~ontar 11aru. 
Kota Serang, Banten"? l!anya ihu-rbu y;m~ k1chr. bapak-hapakn:-:1 
sama-seka!i tidak hadir dalam pcnyuluhan 

22) Dalam pelaksanaan kehi_jakan progmm Kr~ upakah 13apJk mclihatkan 
SKPD lainnya? tvtelibatkan pukesma::. dan rulll<th '><tkJt kcncana 

23) Bagaimana hubungan koordinasi dan k\ll11lllllh<ISi dL·ngan SKPD :an~ 
terkait dengan kebi_jakan KB d1 Kclurahan l.nntar 11anl'.1 naik dan 
lancar dalam komunikasi dan koordinasi. Kami sudah hall\ak 
melakukan koordinasi den~an Puskcsmas htngga sampn1 ke Po.:; 
Pelayanan Tcrpadu (Posyandu). Kam1 JUg(l h(lnyak memenuhi alat-(11;11 
kontrasepsi sepc11i IUD, lmplan\. :--unt1k KJ( pil Kn. dan Kondum 
untuk Puskesmas Singandaru Scdangkan untuk pclak~arwan r'v10\\" 
dan MOP dapat dilakukan d1 Runwh Saktt 1-\.cnc<JJIJ. r·u1ukan kam1 ke 
sana. 

24) Apakah dibcntuk tim a\au kelompok kcr:~a dalam pdaksanaan 
kebijakan program KB lx:rke.,.etara<lll ).!t'lllkr d1 Kelui·J.h(lll l.nnt<lr 
Baru? Tidak ada khusu::. dah1111 hrdang Kcluar~u lkrcncana tapt dt 
DPJAKB Kota Scrang :1d:1 htdang yang ~husus mclayani dl<lll 

menangani pengarusutamaan genr.k1·. 
25) Bagaimana mcnurut anda basil dmi )m>g1·am KcluargCJ ncrcncaml (KBl 

di Kelurahan Lontar l3aru. Kota Sen.mg. Gan!cn apakah telah sukscs 
dalam tolok ukur kesetaraan gendct""l Belum pastinya. karena S<lll~<ll 

sedikit laki-laki yang ikul ber-KI3 .... ccara al\til Karcna p:~l111g han:ak 
ibu-ibunya saja yang mcmakai knntrascps1 
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B. KEPALA BIDANG KELliARGA llERENCANA KOTA SERANG 
PADA DP3AKB KOTA SERANG (llj. Ida Dahlia, s.s.,,., M.Si). 

I) Apakah lbu mengetahui apa yang dimaksud dengan program Keluarga 
Bcrencana (KR)? Program KB adalah program rcngend<Jiian 
kependudukan. Karen<~ pcrtamhahan pcnduduk. yang scnwk.in ban~ak 
dan padat di Indonesia. 

2) Apakah Ibu mcngetahui apa yang ll1L'n]mh tu]uan prugrum Klf' 
Pengendalian kependudukan. keschatan reproduksi masyarakat 

3) Apa yang mendasari program K13? Dida.sarkan padntn.\Z~ penduduk di 
Indonesia dan tingkat kematian 1bu dan anak ~ang tinggi. 

4) Apakah program KB Juga dlterapkan di Knti1 Serang'' Ktll'l'llil in1 
program nasionaL maka di\ak.o;anakan di .scluruh \\II,1Yilh !nJnne."1:1 
dari pusat hingga dnerah. 

5) Jika ya, bagaimana mckanismc pcnyusunan prU.!,!J~tm kl'rJ<l :ang lhu 
susun di kantor DPJAKB Kota Serang'l Ual:~m implementas1 
kebijakan program KB, yang harus d1dahulukan adnlah 
mcnindaklanjuti aturan dari pcmerintah pu'>at Car<ln~a mt:lalul 
pemerintah dacrah Kotr~ Scrang nwlalui DP3.AKB K(11:1 Scran!; dcngcm 
dukungan dari DPRD Kota Scrang. -,chingga pend~lnacm te1~1amin 

untuk kegiatan KJ3. 
6) Siapakah yang bl.':rlanggungjmvJb terh<Jdap pclaksanilan kchdakan 

program KB? DP1AKn Kota Scrang khu:-;usn;.a BilLing Kl'luarga 
Berencana 

7) Apakah ada dukungan anggamn dari pcmcTJntnh daL'r:~h tcrhadap 
kebijakan program Kc!uarga 13t:J·encana d1 Kota ~erang" Y~1 past1 Ztda 
dukungan anggarannya. karem1 n1cmang hartl'> ~ldd anggarannya. 1111 
kan program nasional. 

8) Jika ada, untuk apa anggaran tersebut J1gunakan'.' .. \ntcg~lran tcrscbut 
atau pendanaan untuk mcnjam1n kctcrs~..'d1aan J1~hllk<lll har<mg-harang 
atau alat-a!at kontrascpsi ~chingga scsuai untuk h·hutulwnmds;.arakat 

9) Menurut Ibu <1pakah program KB hanb mclaksanaLm prinsir 
kesetaraan gender? Scharusnya hegitu. harusnJil S\..'tara gL·mlcr 

1 0) Menurut lbu bagaimana program K B y<mg herkcsc·tar(lan gender itu'.1 

Scmua masyarakat bcrpartisq)asi. terutallla pas<111gan usia :-.uhur. baik 
laki-laki maupun perempuan harus aktd. mcmak<ll :1Lit kPnlnt'-L'rsi a!<1u 
sa\ing mengingatkan. 

ll)Apa tolok ukur atau ind1kator n;ata Jari progr<~m I\. I~ hcrh':-.L'tma<ul 
gender? To!ok ukurnya dari tingkat ke.;;ert~li\11 p~..·nt"-guna:ln <Jlat 
kontrasepsi 

12)Apa lbu mengctahui wibyah Kcluralwn Lontar Haru'' 'r'a. tahu 
13)Bagaimana pandangan !bu mcngenai pelakstmnr~n kcbi_i<lk~m prngrr~m 

KB di Kelurahan l.ontar Baru' 1 Sangat haik nanwn mcmang helum 
setara gender. Tingkat partl<;q)(lSi remakalan kuntra:-.cp:-.1 halk 
walaupun kebanyakan perempuan ·' ang 11le11ggunakann; a Walau kami 
memang masih mclihat banyak pasangr~n usia ~uhur yang L'nggan 
mengikuti program KI3. 
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14)Siapa saja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program KI3 dr 
Kelurahan Lontar Baru? DP3AKB Kota Scrang. \\alclll demikian 
dalam pelaksanaan program KB hingga tingkat kclurah:m. RW hingg<J 
RT, kami banyak dibantu. Dalam anggaran kami dihantu UPRD Kota 
Serang. Kemudian kami berkoordinasi dcngan l 'P r !~alai KB 
Kecamatan, Puskesmas dan Rumah Sakit Kcncana 

1 5) Apakah menurut lbu pelaksanaan program KB di Kclur<1han Lonlm 
Baru berkesetaraan gender? Saya tahu dan akui bah\\<l rncnwnt; belum 
sctara gender 

16)Adakah sosialisasi dan komunrkH~r kebrjaJ...un pnlgram KB di \\ila;.ah 
Kelurahan Lontar Baru? lcrakhir tahun 2015 untuk pcnyuluhan. 
sedangkan konseling di!akukan cukup sering dr puskesmas dan 
posyandu. Kami banyak rnclakukan ~osiali:.a:.r .iug;1 dcng:m bulihP
baliho, pamtlet-pamflet dan lcatlet-lcatle1 

17) Bagaimana bentuk sosialisasi yang di~HJakan oleh pclaksana program·.' 
Penyu1uhan, konseling. Ya rtu dari balihu-br!lrll(l. kalkt <..bn fKllllll..:t 
yang disebarkan 1ewat puskcsmas-pu:-,kcsmas. po:--~andu. po:.-1-\.H dan 
sub-sub pos KB. 

\8)Berapa kall dan dimana diadakan pcnyuluhan dan k<..m'.elin~? Tcrakhir 
penyuluhan tahun 2015 di puskcsmas singandaru Kalau kon:,cling 
selalu di1akukan di puskcsmas sing:J.ndaru dan pP~~·andu-pP~Y<liKlu 

19) Kepada siapa lbu susial isasikan·_J Kcpada 11l<h) <H<lk<~l tcrutarna 
pasangan usia subur 

20) Adakah hambatan-hambatan dari pclaksanuan 1111 pkn11.'nlcrsr kcht_iakan 
program KB bcrspcktif kcsctaraan gender di Kcluralwn Lontar Ran1. 
Kota Serang, Banten? Penganggaran kontrascpsi lakr-laki tidak 
sebanyak untuk perempuan knrena permintaan kontrascpsi pcrcmpuar1 
memangjauh lebih ban yak dari kontrasep~r l:tkr-lakt 

21) Dalam pclaksanaan kcbi_jakan pf'l)gram K H ;tp<t~;tlt B.1paJ... .. I hu 
melibatkan SKPD lainnya'! I PI KB Kccamaldn. Pu-,~c~m~ts dan 
Rumah Sakit DKT Kencana 

22) Bagaimana hubungan koordinasi dan komunrk;rsr dcr1[2i111 SKY I) ~illl!--' 

terkait dengan kebijakan KH dt Kclurahan I .on tar ndl"u'.' h<riJ... dan 
1ancar. Kami selalu memonitor h.egratan pu~ke:.ma:-- dar1 rumah :.akit 
mengenai pelayanan KI3. peralatan. tcmpat ttdur. ohat-ohatan. alat 
kontrascpsi. 

23) Apakah dibentuk tim atau k.:lompok kerja dalam pelabanaan 
kebijakan program K8 berkesetanran E!Cildcr di Kclrtr·:lhan ! ontar 
Baru? Tidak. kami belum foku-; padil kcsctar:1;m gender dalam 
program KR kam1 rnasih herfokus pada pt:ngunrngan l<~ill rcnduduk 
yang pesar, karena semakin padaLnya Kola Serang 

24)Bagaimana menurut anda basil dari prog1·am Kcluar·g:J lkrencana (KBl 
di Kelurahan Lontar Baru, Kota Serang, Bantcn upakah telah sukscs 
dalam tolok ukur kesetaraan gender? Meman!!- kamr aku1. kami riclak 
banyak menekankan mdikator kc~ctaraan gender di Kntu Serang. 
karena memang menurut karnr kesetaman gcndcr bclum pcntrll_[! dan 
bclum cocok diterapkan dalam tmplementa~t kch1_1aJ...un pr-ogram Kl~ 

ini. Di Lontar Baru juga mas1h ban yak keluarga )ang trJaJ... mau rkut 
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serta dalam program KB, merekn enggan menggun<Jkclll aldhll~lt 

kontrasepsi, anak-anak mereka masih dimas tiga bahkan lchi11 ban~ak. 
kami banyak menemukan keluarga yang anak-anaknya mas1h di atas 
lima orang. Kami benar-benar sulit memfokuskan Jir1 pada hal 
kesetaraan gender. 

C. KEPALA SUB. BIDANG KOORDI~ASI INFORMASI IJA~ Elll KASI 
(KIE) KELUARGA BERENCANA KOTA S[RA~G I'AIJA lli'.'AKB 
KOTA SERANG (I mas Khotimah, S.Pd., M.Si.). 

1) Apakah Ibu mengetahui apa yang dimaksud dcngan program Kclumg<~ 
Berencana (KB)? Program K8 merupakan pmgram na'>1onal untuk 
menekan angka pcrtumbuhan pcnduduk :<~ng 1111!!)2i llh'i<liul 
pemahaman keschatan rcproduk"1 dan pengaturnn kelah1ran 

2) Apakah Ibu mengetahui apa yang mcniadi tujuan pi'Ogram Kif.) 
Tujuannnya selain untuk pcngcndalinn nwsalah pcnduduk lll!!il 
kcsehatan scksual dan rcproduksi mas:'araknt 

3) Apa yang mendasari program KB? Oidasarkan pu(L1111: <1 pcnduduk di 
Indonesia dan tingkat kematian ihu dan anak yang tlllbt;l 

4) Apakah program KR juga ditcrapkan di Kntn Scmng.'' Ya tcntu 
Karena program KB program nasional. maka dilaksanakan di scluruh 
wi!ayah Indonesia dari pusat hinggn dacrah. tcrmasuk d1 1\.nt<l Scran,~; 

5) Jika ya. bagaimana mckanismc rcnyusunan program ~CI'_I(\ : dllb I hu 
susun di kantor DPJAKB Kota Scrang') 1JaL1m impkrncrl!asi 
kebijakan program KB. )<l!lg haru::. d1dahuluk;~n <~dalah 

menindaklanjuti aturan dari pcmerintah pustlt. r-..-Jelalu1 mclalu1 
DP3AKB Kota Serang dengan dukungan dan lWRD Kt1tu Scr-<mg. 
sehingga pendanaan ter:jamin untuk kcgiutun K 1:3 

6) Siapakah yang bcrtanggungjm'<ab terhad<-1]1 pclak~ana;m ~cht]dkilll 

program KB'? DPJAKB Kota Scrang khu:.u.'>ll!<l l~id:mg Kl·luarge~ 

Berencana. lJntuk tugas dan tanggung j;:mah rel~tkSilllililll lcrpullung 
oleh SOTK nya masing-masing. m1:-.al kami hnt<ll1g~ung _ld\\;rh dal:rm 
advokasi. komunikasi. infonnas1 dan cdukasi. maku ~a1111 lllclakukan 
koordinasi di bidang terse hut dengan halai H1Hll \ PI Kl·rouna\.111. 
kemudian ke puskesmas-puskesmas dan rumah s;JI.;lt tcrt<.._·ntu untuk 
melakukan penandatangan perjanj1an kcrja sam a. Senngblt bm1 ,IUgJ 

langsung menangani administrasi dan turun kl' larangan _1uga kan.:nd 
kurangnya sumber daya manusia. 

7) Apakah ada dukungan anggaran dari pcmt::r1ntah danah tet·hmlar 
kebijakan program Keluarga Bcrencana di Kota Serang'1 Y;1 rw;ti ad<t 
dukungan anggarannya. memang harus ad<-t angf-!arann: a. prn~ram K H 
program nasional. Namun kami masih -;<tngat kckurangan lll<tsJiah 
tcnaga administrasi dan petugas penyuluh lapangan .lullllahnya masih 
sangat kurang, sehingga kami sering mclakukan senwnnya sendll'l. 

8) Jika ada, untuk apa anggaran tcrscbut digunnkan·) i\nggaran tersebut 
atau pendanaan untuk menjamin kctersediaan pas<l~illl huran,f.!-harang 
atau alat-alat kontrasepsi sehingga sesuai untuk kchutulwn lllil'>:arakat 
Selain itu untuk sosialisast Jan komun1k<1"i. '>epertl ren:uluhan-
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penyuluhan, alat-alat sosialisasi seperti baliho. leallet dan rarnflet 
Kemudian penyediaan prasarana dan sarana-:-.uruna i'\.am1 .1uga 
memiliki mobil-mobil pelayanan KB 

9) Menurut lbu apakah program KB harus melaksanakan pnns1r 
kesetaraan gender? Seharusnya begitu. harusnya setara gender. Namun 
memang kebanyakan dalam kegiatan-kcgiatan pcnyuluhan dan 
konseting hanya dihadari oleh ihu-ihu. Hapak-hapak _jarang sekali yan~; 
mau hadir pada penyuluhan dan konseling. apalagi untuk mernab1 
kontrasepsi, dapat dikatakan kurang. 

10) Menurut Ibu bagaimana program KB yang herkesetaraan gender 11u· 1 

Semua masyarakat bcrpartisipasi. terutanw pas<:~ng<m usiu suhur. huik 
laki-laki maupun pcrcmpuan harus aktif memakm alat kontrasepsi <llau 
saling mengingatkan. Baik laki-1aki dan pcrcmpu3n had1r p3tb 
penyuluhan dan konscling schingf,!a mcm3hami bcna1· prul_.!ram I<\. I~ dcu1 
masalah kesehatan reproduksi. 

11) Apa tolok ukur atau indikator nyata dari program KB herkcsetaraan 
gender? Tolok ukurnya dan tingkat kc:-.cnaan pcnggunmm ;dell 
kontrasepsi. 

12)Apa lbu mengetahui witayah Kelurahan Lontar [3aru' 1Ya. tahu 
13) Bagaimana pandangan lbu mcngcna1 pclaksarwan kcbliilk<ln prllgl-<1111 

KR di Kclurahan Lontar Baru? Sangat haik namun lllCillilng bclum 
setara gender. Tingkat partisipasi pcmakaian kontrd:-;l·p:--1 hcuk. 
walaupun kebanyakan perempuan yang llll'Ilggunakannya. i'\.am1 
memang masih melihat banyak pasangan usin suhur ;.ang enggan 
mengikuti program KB. Tahun 2016 kemarin. kam1 mela!..ukan 
pemusnahan kontrasepsi kondom yang_iurnlahnya nhuan dt Pus!..csma:-
Singandaru. Ini ak1bat minimny<l penwl-.;1ian kondnm di \\1 lil) ah 
Kelurahan Lontar Baru. Hampir tidak pernah adJ pcrmintaan kondom. 
sangat jarang. I Ianya beberapa orang yang lllCillllll<-t. h.alau mau 
dibilang mubazir. pasti mL·mang muhazir. Tap1 nwu hagaimana lag1 
kondom-kondom tersebut sudah kadaiU\varsa dnn sudal1 tak la~a!.. 

pakai, maka harus dimusnahkan. 
14) Siapn saja yang bcrtanggung_ja\\ah dalum pcla!..s<~ll<~<lll pr\l~'.l"<llll 1--.:H d1 

Kelurahan Lontar Baru? DP3AKB Kow Scrang. \\alcnl demik1<111 
dalam pelaksanaan program KB hingga t1ng_kat kelumhan. I{\\' hinp.!<~ 

RT, kami banyak dibantu. Dalam anggaran kar111 drhilntu DPRD Kota 
Serang. Kemudian kami berkoordinas1 dcngan l TT r1z!IJi KB 
Kecamatan, Puskesmas dan Rumah Sakit Kencana. 

15)Apakah menurut lbu pelaksanaan program KB di 1-\.clur<~han l.nntc1r 
Baru berkesetaraan gender'? Sangat tidak bcrkec.ctarann gender. .lika 
dilihat dari penycdiaan alat-alat kontrasepst sn_1a sudah tcrl1hat t1dak 
sctara gender, karena paling banyak tersedil.l dt h< .. ·rhag<11 fasilitas 
kesehatan hingga posyandu adalah kontrasepsi un1uk pcrempuun 
Kami melihat tidak tertariknya kaum hapak untuk 1kut :--nlil dnlwn 
program KB. Jadi menurut kami agar lcbih clistcn lchli1 ha1k k<HIIl1 1hu 
saja yang menjadi prioritas progmm KB 1111. kami mcngangg<1p 
hasilnya juga sama saja. Yang p<1ling pcnting lw-.lill}il adalnh 
pcngendalian penduduk. 
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16)Adakah sosialisasi dan komunikasi kcbi_jakan progmm KH di 1.\tla~ah 
Kelurahan Lontar Baru? Ada kebanyakan hnliho-halilw. lcatlc1. 
pamflet dan konse!ing di pukcsmas dan pOs)amlu-pos~andu Jika 
masuk dalam tataran teknis [apangan ke Kelurahan Lon tar Haru. \<l) <1 

akan jujur memang kami melihat Lontar Baru schclah rnat;r dal<rm 
prioritas penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi. Araktgr masalah 
kesetaraan gender malah hampir tidak menjadi rmnrita" dalam 
program KB. Lontar 13aru bukan daerah prioritas karni. kami prrurrta_.., 
daerah lain yang sedikit terpem.:i! dan _jauh dari pus;rt Knw Scrang. 
seperti kramatwatu, taktakan, kasemen. 

17) Bagaimana bentuk sosialisasi yang diadakan oleh pelabana program'' 
Sosialisasi dilakukan banyak cara dari baliho. parnJkt dun latlet. 
Penyuluhan tidak lagi di lakukan. Kon,<,ellng tenr'> drlakukan dr 
puskesmas singandaru dan lewat posyandu-posyandu. Karena .iumlah 
staff kurang, kami kurang kalau masalalr tunrn kc l,rp<lll_!,:'-lll. Lu-crr;r 
jumlah staff sangat kurang. Kam1 mempercayakan prlr;"lk pus~c~rna_.., 

saja yang turun ke lapangan. 
18) Berapa ka!i dan dimana diadakan penyuluhan dan kl)Th,·lrn!_!·> J~,:rakhrr 

penyuluhan tahun 2015 di puskesmas singnndnn1 1-\.nlau kon~ciTn!_.' 

selalu dilakukan di puskesmas singandanr dan posyandu-po<.,yanclu 
19) Kepada siapa Ibu sosialisasikan? Masyarakat dan past~ll!_!an-pa:.tmgan 

usia subur, Namun memang kami tidak mengad\okas1 tnknll-lokoh 
masyarakat ataupun agama, karena keterhatasan \\aktu dan an!_.'garan 
dana. Semoga ke depan kami bisa berkomunika:.1 dan "osi:Jirs<~sr 

tentang program KB bcrkcsctaraan gender dcngan menga_iilk 
sertatokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama 

20} Adakah hambatan-hambatan dari pelaksanaan impknrcntwsr kebi.1akan 
program KB berspektif kcsctaraan gender di Kelurahan Lnn\ar Ranr. 
Kota Serang, Banten? masyarakat umumnya mendukung pn)gr<ml 1-\.B 
Tidak ada penolakan dari masyarakat mengenai program KB :\amun 
memang partisipasi terbanyak adalah para rbu dalarn pr(l!_.'ram f\.1~ d1 
Kelurahan Lontar Baru. Banyak sekali pcrmintaan <1lat knntr<rseps1 
perempuan di Lontar Baru. Pam bapak memang ll(hik bcrpilr·ll..;l[xr:-,r 
dalam penyuluhan maupun konseling KB. apalagi dalarn pvnw~<r1arr 

kontrasepsi terhitung sangat minim 
21} Dalam pclaksanaan kebijakan program KH apakah I hu mel rhatkan 

SKPD lainnya? Ya kami melibatkan SKPD lam. DPR[) 1-\.uta Scrang 
da!am penganggaran. UPT Balai Kccamatan untuk tekn1\ pen; uluhan 
KB, kemudian Puskcsmas dan Rurnah Sak1t 1-\.-:nc<Til<r 1-\.arni 
mclakukan penguatan rendataan keluargn dan pela pa:.angan u:-,ia 
subur sebagai target program K8. Kami rn~rekaplltilasl pcmiataan 
pelayanan kontrasepsi di tingkat kccamatan dnn tcniSil\<1 dr 
puskesmas-puskesmas tingkat Kelurahan. Kami rm:rek<:rpitula'-1 
pelayanan KB di Rumah Sakit Kencana. 

22) Bagaimana hubungan koordinasi dan komunikasi dengan Sf\. PI) \an~ 
tcrkait dengan kebijakan KB di Kelurahan Lunt<rr B<rru' H;11k d<rn 
lancar dalam koordinasi dan penyeJman alat-<11<11 kurllr"a..;ep:-1. "'-'rl<T 

sarana-sarana penunjang program KB seperti tempat tidur C~tctu l 1b!_!) 11 
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bed. Kami DP3AKB Kota Serang juga rnclakukan hi111h1ngun tckni:-. 
dan monitoring-evaluasi berkala untuk program 1\.B kc tilsliltas
fasilitas kesehatan. Untuk Kelurahan Lontar l3aru kam1 .1uga 
berkoordinasi dalam pcrcncanaan. pendistribusian media komunikasi. 
informasi dan edukasi. Kami juga berkoordinasi dcngan HKKI~\: 

Provinsi Banten untuk teknis kebijakan. perencnnaan. pcndtstnhu<;lan 
media KIE. koordinasi dan pembinaan. BKKBN Prm·in<;i juga <;cnng 
melakukan monitoring dan evaluasi ke DPJAKB Kota Scrang. 

23)Apakah dibentuk tim atau kelompok kerju dalurn pelaksanaan 
kebijakan program KB bcrkcsetaraan gender di Kelurahan Lontar 
Baru? Tidak. Karena kami tidak prioritas dalam pengarusutamaan 
gender dalam program KB. Malah sejujurnya kami melihat selx·l<.~h 

mata masalah kesetaraan gender dalam program KB in1 karni '><Jt<l 

masih punya masatah tentang administrasi. Contohnya di hidang 
Advokasi dan KIE ini, jumlah personil kurang. tl'rutama yang 
berkompeten di bidang KB. Kalau untuk administra:-.1 nwmang h1sa 
dipegang oleh karyawan magang, tapi untuk kompctcn:-;i lainn; c1 

tcrutama pcnyuluh lapangan sangat kurang kumpctl"n Say<J o..,t,.'rint: 
pusing membagi waktu untuk teknis lapangan dan kcg1atan loinn)<l. 
karena sulit sekali memutuskan menghadirkan siap<i untuk Uiutu:
kcgiatan tcrtcntu. Mcnurut saya katau orang-orang pintar mcrJWll_i,'

mungkin jarang yang mau masuk ke pemerintahan kntn. U_lung
ujungnya yang mengisi personil yang kurang kompeten. _iaUi itubh 
kesulitan di bidang tcknis KB. makanya tidak. adil tim atilu kclompd~ 
ker:ja dalam program KB terutama khusus mcninJau tentang ke:.etart.Jilil 
gender. 

24)8agaimana menurut anda hasil dan program Kl'luarg;llkrcncana (I\. HI 
di Kclurahan Lontar BanL Kota Serang. Bantcn apakah telah subes 
dalam tolok ukur kesetaraan gender? Tidak setara gender. Al<tl 
kontrasepsi jelas tidak sctara gender dalam ~lllk atdu pasukann: il 
Penyuluhan memang sudah lama tidak d!lakukan d1 L\11llill" Baru 
Konseling diisi olch ibu-rhu saja di puskcsmas dan Jl<lsyandu
posyandu. Fasilitas layanan K8 untuk pria JUg<~ lwmp1r· trdak .1d<1 

kecuali sediaan kondom dan rumah sakit kcncarw untuk f\10r'. 
Kcsctaraan gender memang bukan tolok ukur kesubcsan dalam hl'r
KB, tidak dianggnp penting untuk witayah Kot<1 Sl'l"il11f! 11L'n:uluh 
[apangan juga kurang dan kalaupun adct semua hcrll'll~'> kclamtn 
perempuan. Scmua kadcr perernpuan. Ragi rW.l/\Kf3 Kota Scrang 
sudah merasa cukup, jika masyarakat masih mau rm:ngd..:ut1 prugram 
KB, walaupun yang ikut hanya ibu-ibu. 

D. KEPALA SUB. BIDANG JAMINAN PELAYANAN KB PADA lli'3AKK 
KOTA SF:RANG (Enong Suhaeti, S.St., M.Kes.). 

!) Apakah Jbu mengetahui apa yang dimaksud dcngan progrrun Keluargd 
Berencana (KB)? Program KB adalah program untul..: mcnckan angb 
pertumbuhan penduduk yang tinggi melalui pemahanwn kcsehatan 
reproduksi dan pengaturan ketahiran. 
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2) Apakah lbu mengetahui apa yang menjadi tujuan program KB'' 
Tujuannnya selain untuk pengendalian masalah penduduk Juga lebih 
!an jut memahami kcsehatan reproduksi masyarakat 

3) Apa yang mendasari program KB? Didasarkan padatnya penduduk d1 
Indonesia dan tingkat kematian ibu dan anak yang tinggi 

4) Apakah program KB juga diterapkan di Kota Serang'? Ya tcntu. 
5) Jika ya, bagaimana mekanismc penyusunan program kcr:~a )ang !hu 

susun di kantor DPJAKB Kota Serang? Saya tidak tahu blau masalah 
tnl. 

6) Siapakah yang bertanggungjav.·ab terhadap pelabanaan kehrvtkan 
program KH'? OP3AKI3 Kota Serang khususnya Bidang: Ke!uarga 
Berencana. Saya hanya masalah eksekusi saja. Kalau ada kabar ada 
yang harus penyu!uhan, baru kami kc lapangan. 

7) Apakah ada dukungan anggaran dari pemerintah dacrah terhadap 
kebijakan program Keluarga l:krcncan(;l di Kota Sernng'? Ya ada 

8) Jika ada, untuk apa anggaran tcrsehut digunakan? Aduh s<~ya ga paham 
masalah itu. Coba tanya ibu imas 

9) Menurut Ibu apakah program KB harus mt::lah:-;anakan prinsip 
kcsctaraan gender? Ga penting lah. kan beda pr\lgr·;un 1-\.B sam:t 
masalah kesctaraan gender. Kesctaraan gender masolah pcmherdt~yctan 
perempuan. 

10) Menurut Ibu hagainwnn program KR yang berkcsc1Mdan gcrH.kr itu' 1 

Saya ga mengcrti ada kaitannya program KI3 dan kesctaraan 
11) Apa tolok ukur atau indikator nyata dari program Kn herkesetarnan 

gender? Tidak jelas juga ya. kcsctaraan gender scpcr1i apa. Yang jt'las 
tidak ada pcnolakan dalarn program KI3. 

12}!\pa lbu mengetahu1 wilayah Kclurallan Lontar Raru'l Ya.tdhu 
1 J) Bagaimana pandangan !hu mengenai pelaksanaan kl·bqakan rrogran1 

Kl3 di Kelurahan Lon tar Baru? I3aik dan hag us 8._1<1 Ban~ ak ;. <lllg 

menggunakan alat kontrascpsi terutama ibu-ibunya. 
14) Siapa sqja yang bcrtanggung jawab dalam pclaksanaan pl'llgram KB d 1 

Kelurahan Lontar 13aru? DPJAKB Kota Serang. Puskesmas 
Singandaru 

JS)Apakah menurut [bu pclaksanaan program KB dr Keluralwn !.(llllar 
I3aru berkeselaraan gender') !\dull sebenarnya sa;. il gi.l pail<lln 
kesetaraan gender. 1:3agi saya sudah cukup 1hu-ihu mau tkut pakcll 
kontrasepsi. 

16) Adakah sosialisasi dan komunikasi kebijakan program KB di wilil;. i1h 
Kclurahan Lontar Baru? Hal ini tanya ke advokasi dan KIF. s<1~·a ga 
mau tahu. 

I 7) Bagaimana hentuk sosialtsast yang diadakan oleh pelabdnd pru~nun' 
Tanya ke Advokasi dan KIE 

!8) Berapa kali dan dimana diadakan penyuluhan dan knnseltng:'' 
Sebenarnya saya hingung kalau disuruh atau ditanya mengenar 
komunikasi, penyuluhan ataupun konseling. di bidang in1 sayd tnima 
beres saja dari sub.bid advokasi K!E KB. Mcrnang hukan urusan sil)il 
juga, saya sih kalau mcrcka (sub.bid advoknsi KIF: KB) suclah 
melakukan komunikasi dan masyarakat setuju. baru turun ke lapJ.ngan. 
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Kalau tidak setuju ya sudah saja, tidak usah memaksa mereka. sa~a 
malas kalau harus mcngkomunikasikan pada orang-orang itu suka 
tidak nyambung. Memang pernah sekali sub. bid advokasi Kll: katakan 
sudah komunikasi ke warga taktakan beberapa bulan yang lalu. tapi 
ternyata sampai di sana belum warga malah menolak pelayanan K H 
yang dimonitor oleh kami. pelaksananya dari puskcsma:-:. taktakan. 
terpaksa kami lakukan penyuluhan ulang. bayangkan kamr ini curll<~ 
teknis pelayanan tapi harus repot-repot melakukan penyuluhan sepcrt1 
itu, belum di kantor tugas menumpuk karena kurang stuL jadi sering 
bcntrok sana-sini. Jadi sekarang kalau tidak konsisten kclharnyCl darr 
sub.bid lainnya itu lebih baik tidak perlu ikut turun. karenn akan 
scmakin berkejaran dcngan tugas-tugas la1n di kantur. 

19) Adakah hambatan-hamhatan dari pelaksanaan i mplementasi kehl]ak::m 
program KB berspektif kcsctaraan gender di Kelurahan Lontar Haru. 
Kota Serang, Banten? Untuk perspcktifkesctaraan gender. t<!ll)<l n_1a kL' 
sub.bid pcngarusutamaan gender. sebenarnya tidak ada Slnkronn)U 
antara kesetaraan gender dan pelayanan KB. Saya hingun!l rnasctlah 
kesetaraan gender itu. yang penting menurut saya cukup saja 1hu-1hu Li1 
Kota Scrang ini ikut KB. Di sini bukan _jakarta. harus laki-laki .iu!:'a 
ikut KR. Di Kota Serang. khususnyCl Lontar Baru. ibu-ihu ikul hcr-KH 
denganjumlah besar saja sudah bagus. tidak perlu ribctlah 

20) Dalam pelaksanaan kcbijakan program KB apakah lbu nH:I1bntkan 
SKPD lainnya? Ya kami rnclibatkan SKPD lain. ])PRD K(11a S..:r-ang 
dalam penganggaran. UPT Balai Kecamatan untuk tekni\ pcnyuluhan 
KB, kcmudian Puskcsmas dan Rumah Sakit Kencana. 

21) Bagaimana hubungan koord1nasi dan komunikas1 dengnn SKPI) yang 
terkait dengan kebijakan Kf3 di Kelurahan Lontar Raru·.1 naik. Kam1 
koordinasi mengenai persediaan stok alat kontrascpsi untuk ll1CI1Jalllin 
pelayanan KB di berbagai fasilitas kesehatan. 

22) Apakah dibentuk tim atau kelompok kerja dalam pclak-;;mJ<.~n 

kebijakan program KI3 berkesetaraan gender Ji Kelurahan Lunt<ll 
Haru? l"idak. 

23) Hagaimana mcnurut anda basil dari program Keluarga Lkrencuna (!\.]~) 
di Kelurahan Lontar Baru, Kota Serang. Banten apakah telah sukscs 
dalam tolok ukur kcsetaraan gender'.' Mungkin mcmtmg 11dak -.cl<~l<~ 

gender, kalau indikatornya pemakaian kontrasepsi. Karena _lurnlah 
kontrasepsi yang tersedia juga jauh berbeda yaitu stok kontrasqN 
perempuan dimana-mana lcbih banyak daripada kontrascp.:.,1 laki-lak1 
Mcnurut saya sudah baiklah masyarakat mau rnenggunakan 
kontrasepsi. walaupun memang masih banyak )Hng rnernaka1 
kontrasepsi adalah perempuan. 

E. BADAN KOORDINASI KELLARGA BERENCANA NASIONAI. 
(BKKBN) PERWAKILAN PROVINSI llANTEN 

I) Apakah I3apakllbu mengetahui apa yang dimaksud dcngan program 
Keluarga I3erencana (KB)? 
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>- Pak Supriyatna, M. Kes (Staff Pengendalian Kependuduh.an): Ya. 
program nasional dalam upaya mengendalikan penduduk dan 
meningkatkan kesehatan masyarakat dengan upaya khusu~ 

mencegah kematian ibu dan bayi. 
> lbu Lusi (Staff Pelatihan-Pengembangan) Program KB adalah 

program nasional scbagai upaya pengendalian penduduk yang 
semakin padat. Peningkatan kualitas kesehatan dan kctahanan 
kcluarga. 

> Pak Deden (Staff Pelatihan-Pcngcmbangan) : Progran1 Kl3 adalah 
program yang dilakukan dari pusat hingga daerah. karena program 
wajib nasional, yang bcrtujuan untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan kesehatan scksual dan repoduksinya. Yang pal1nJ:.! 
utama mencegh angka kemat1an ihu dan hayi 

2) Apakah Bapakllbu rnengctahui apa yang menjadi tujuan pwgram Kll'.) 
)..:> Pak Supriyatna: Pcngcndalian penduduk dan pencegahan kcm<lliiln 

ibu dan bayi 
,.. lbu Lusi pcningkatan kuaJJta~ kcschatan ibu dan anak dalan1 

keluarga kecil. 
;;.... Pak Deden peningkatan pcmahaman hak kcst:hat3n .'>ck.~ual 

rcproduksi pada masyarakat. 
3) Apa yang mendasari program KR') 

'r Pak Supriyatna; Undang-Undang No. 52 tahun 2009 
r lbu Lusi : Undang-Undang No.52 tahun 2009 
).- Pak Deden : Undang-Undang No.52 tahun 2009 

4) Apakah program KB juga diterapkan di Kota Serang? 
).;- Scrnuanya: Ya. karcna program nasional. Dari pusat hingga dacrcth 

harus ikut program KR. 
5) Apa peran 13KKI3N Provinsi Banten dalam huhungannya dengan 

DP3AKB Kota Serang? 
)..- Pak Supriyatna BKK8N Pr0\'11151 Hanten rncmtliki reran 

menjaharkan teknis kebijakan program KB nasional !\.ami 
me I ak ukan perencanaan dan pend l stri busian nK·d i a K Jl- . a I at dan 
ohat scrta sarann pcnun_jang pelayanan KH kc Kahupalen-Kota 
Kami juga menye!enggarakan upJya pentngkatan kapasitas tenag<1 
kesehatan. rekapitulasi pendalaan pelayanan konlrasepsi tingkat 
provinsi. Serta koordinasi dan pembinaan. monitoring dan e\·aluasi 
di hi dang pclayanan KB. 

)..> Jbu Lusi dan Pak Deden Katni nlCiakukan kegiatan pelatihan dan 
pcngcmhangan bagi sumbct· daya manus1a. pdug<.~s-pctugas 

penyuluh se provinsi Banten. jadi kami han)ak 111clakukan 
bimbingan-bimbingan teknis. pclatihan-pclatihan bng1 tenaga
tenaga kcschatan. pcnyuluh lapangan program KB. 

6) Menurut Rnpak/lhu npakah program KB harus melaksanJkan pr111~1p 

kesetaraan gender? 
,_ Scmua: Ya. harus. 

7) Menunll Bnpak/lhu bagaimana program KB ;.an~ hcrkcsetaraan 
gender itu? 
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)o> Semua : Laki-1aki dan perempuan sama-sama hertanggung _jawab 
dalam mensukseskan program KB minimal dari keluarga terlehih 
dahulu. Keduanya harus aktif dalam program KB dan pemakaian 
kontrasepsi. 

8) Apa to1ok ukur atau indikator nyata dari program KH hcrkesetaraan 
gender? 
);.> Semuanya jumlah pcmakaian kontrasepsi laki-lak1 dan 

perempuan yang berimbang. 
9) Siapakah yang bcrtanggung jawab dalam pelaksanaan kehijakan 

program KR pcrspektif kesetaraan gender d1 Kota Semng"' 
-, Pak Supriyatna : DP3AKJ1 Kota Serang 
>-- lbu Lusi dan Pak Dcdcn DP3AK8 Kota Scrang. Puskcsmas-

puskesmas dan Rumah Sakit 
IO)Apa Bapak/lbu meng:etahui wilayah Kelurahan Lontar 11aru'' 

".r Semuanya : Tahu. pcrnah den gar tap1 tidak tahu pcrsis. Kalau ingin 
tahu lebih da[am implementasi kehijakan program Kf3 langsung kc 
DPJAKB Kota Serang. 

II) Bagaimana pandangan Bapak/lbu mcngcnoi pclaksannnn kch1jakan 
program KB di Kelurahan Lonwr 13aru? 
" Semuanya Tidak lerl<~lu nnci mt:ng:ctahui. Namun untuk Kotil 

Scrang semua sudnh mencrinw program KB. tak adn lngi 
penolakan pada program KB. 

12) Siapa s<Jja y<~ng bertanggun~ ja\vab dalam pelaksanaan program K H d1 
Kelurahan Lontar Baru? 
Y Semuanya: Tanggungjawab nda pada DP:JAKB Kola Serang. 

\J)Apakah menurut Bapak/lbu pclaksanaan program KB di Kelurahan 
Lontar Bant bcrkcsctaraan gender'? 
"; Pak Supriyntna: l"idak tahu secara rinci. 
r lbu Lusi dan Pak Deden Sctahu kami. \\·tla)ah knta scrang 

memang kurang paham mcngcnai kcsclnraan gender. Jadi dalam 
program KB pun masih perempuan saja yang ikul her-KB 

14) Adakah sosialisasi dan komunikasi kebijakan program KR d1 \vilely all 
Kelurahan Lontar l3ant? 
, Pak Supriyatna Tidak lahu. coha langsung tanyu ke DP3AKB 

Kota Scrang Jan Puskesmas sctempal seb<:~gai pclaksana lapangan 
;, Ibu Lusi dan Pak Dedcn Kalau sllsial1sar.,l mcmang menurut 

laporan dari Kola Serang. mcmang hanyak sosinlisasihaik 1tu 
penyuluhan maupun konseling rutin dilakukan. Tap1 khusus lonlar 
baru kami tidak tahu secara rinci. 

15) Adakah hambatan-hambatan dari pelah.sanaan i mplemcntas1 h.ebi.1akan 
program KB berspektif kesclaraan gender di Kola Serang. Banlcn"1 

> Semuanya Scpcrtinya hamhntannya adalah hiasanya para hapak 
tidak mau ikut serta dalam program KB, tcrutama saat konseling 
KB ibu-ibu teru yang datang. Untuk pemakaian kontrasepsi _juga 
masih ibu-ibu saja ynng paling ban yah: memakainyu. 

16) Bagaimana hubungan koorr.Jinasi dan komunikasi dengan DP~/\KB 
Kota Serang terkait dengan h:ebi.1akan KB di Kola Sernng'.1 

Tugas Akh1r Program Mag1ster {TAPM) 221 

43389.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

> Pak Supriyatna: Perwaki!an BKKBN Provinsi Banten melakukan 
pemantauan secara berkala terhadap seluruh pdaksanaan progran1 
pelayanan KB di wilayah kerjanya. Di antaranya melalui pelaporan 
data rutin Kota Serang secara herkala_ bimbingan dan fasilitasi di 
lapangan, maupun dalam implemcntasi kebi_1akan yang Hda 
bersama-sama dengan tim dari Kota Serang. Sedangkan dalam 
melakukan evaluasi. BKKBN Provinsi Hanten rnelihat pelaporan 
data rutin di awal dan akhir program. hasil sur\"Cl. studi literatur 
dan penelitian maupun implementasi kebi.Jakan yang ada diakhir 
program. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rrogram KB 
sebagai umpan balik diteruskan kepada Kotn Serang dan fasilitas
fasilitas kesehatan di Kota scrang untuk perbaikan dcm peningkatan 
kualitas pclayanan KR Knlnu 111g1n mengetalwi 1111plementa'>1 
kebijakan program KB tingkat kelun:1han haikn:a penelit1 
rnelakukannya cukup di tingkat Kota saia samapa1 kc puskcsma-, 
atau posyandu. Kalau ke tingknt provinsi akan _1ad1 terlalu luas 

> lbu Lusi dan Pak Deden K<:~mi melakukan pelatihan.bimbingan 
teknis ke DPJAKB Koin Serang. _1uga kc puskcsllla'- dan rumah 
sakit. Undangnn pelatihan hagi semua petugas pen; uluh lapangan. 
sehingga kualitas petugas lapangan _jauh kbih buik Jan 111atang 
da!am mcngantisipasi masalah-masalah d1 lapangan Kami pun 
mc!akukan pcnclitian lapangan. survei-surei untuk memastikan 
bahwa program KR bcrjalan baik dan mencapai target 

17) Bagaimana mcnurut and a hasil dari program Kcluarg<l lkrcncana (KHJ 
di Kota Scrang, Rantcn apakah telah sukses dt:~l<Hll tolok ukur 
kesetaraan gender? 
)' Pak Supriyatna : Scpcrtinya wilayah kota serang bclum sctara 

gender dalam program KR. 
> Ibu Lusi dan Pak Deden : Be! urn setara gender dalarn program KB. 

F. DINAS PEMBEIU>AYAA" 1'1-:REMPLIAI'i PERI.INIJl!NGAi'i 
ANAK DAN KELUARGA BEI{ENCANA (DP3AKB) I'ROVINSI 
BANTEN 

I) Apakah Bapak/lhu mcngetahui apa yang dimaksud dengan program 
Keluarga Berencana (KB)? 

, Ibu Siti Arofah. A Mk (Stall Advoka:.i . KIE 
Pelayanan KH) Program pcngcndal1an 
Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. 

dan Pemhinaan 
kepcndudukan 

> Pak Ikda () : Program keluarga bcrcncana. rnerencanakan kcluarga 
kecil bahagia sejahtcra. 

>- Pak Ade () . Program nasional yang dicanangkan po..'nH.:rintah pusat 
untuk menghindari laju pcrtumbuhan penduduk yang sangat pesat. 

2) Apakah Bapak/lbu mengetahut apa yang menjadi tujuan program 1\.l:f? 
Y lbu Siti Arofah: Pengendalian penduduk. 
> Pak Ikda: peningkatan kualitas keluarga. 
~ Pak Ade : rnemberikan remahaman akan kesehatan ibu dan anak. 

3) Apa yang mendasari program K8? 
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? Semuanya: Undang-Undang No.52 tahun 200lJ 
4) Apakah program KB _juga diterapkan di Kota Serang') 

,. Semuanya : Ya. 
5) Apa peran DP3AKI3 Provin.si Banten dalam huhun.[.!i.l!lll_\a dengan 

DPJAKB Kota Serang? 
? lbu Siti Arofah Kami belum melakukan kegiatan apapun_ karena 

baru lima bulan terbentuk. Banyak yang harus kami sesuaikan. 
kami harus banyak bela.iar. Dana juga rnasih t1t1pan. lklum ndn 
program dan kcgiatan npapun. kecuali rnerarikan reralatan. 
adrninistrasi dan rekening. 

;, Pak lkda dan Pak Adc: Bel urn ada kcgiatan d1 sin1. 
6) Menurut Bapak/lbu apakah program KB harus mr,;lak':>WJakan pnns1p 

kesetaraan gender? 
? Sernua : Ya. harus. 

7) Mcnurut Bapak/Ihu hagaimana rrogram KB )ang hcrkcsctaraan 
gender itu? 
,_, Semua : Laki-laki dan pcrcmpuan sa111a-sanu1 bcrtanggung .1av.ab 

dalam mensukseskan program KB min111wl dari f--clui.lrga terlcbih 
dahulu. Keduanya harus akti!" dalam program KI3 dan pcmakaian 
kontrascpsi. 

8) Apa tolok ukur atau indikatm nyata dari program KB herkc"etaraan 
gender? 
Y Semuanya jumlah pcmakaian kontn.JsC[JSI la~1-lak1 dan 

perempuan yang herimbang. 
9) Siapakah yang bertanggung jawab dalam pelah.sanaan h.ebi.1akan 

program KB perspcktif kesctaraan gender di Kola Scrang'.1 

).;> Scmuanya DPli\KB Kota Seran~. l'uskesmRs-puskesmas dan 
Rumah Sakit. 

JO)Apa I3apak/!bu mengctahui w1lnyah Kelurahan l_ontar l~ani"' 
Y Semuanya : Tahu. pcrnah den gar tapi tidak tahu pcrs1s K<Jinu ing1n 

tahu !ebih dalam impleml'ntasi kcbi_iakan progmm KB langsung ke 
DP3AKI3 Kota Serang. 

11) £3agaimana pandangan Hapak/lhu men!!Cnai relflk"anaan k~h1ja~an 

program KR di Kelurahan Lon tar Haru'l 
"r Semuanya : Tidak tcrlalu r111C1 mengetalnu. cohil tan_\!1 DP.1AK8 

Kota Serang. 
12) Siapa saja yang bertanggung ja\"ah dalam relaksanaan program KB d1 

Kelurahan Lontar Baru? 
:.... Semuanya: Tanggungjawah ada pad<l DP.li\KB Kntil Scrang. 

13)Apakah mcnurut Rarak/lbu pcl<tk:-.ana:111 program Kl~ d1 Kclurahan 
Lontar Baru berkesetaraan gender") 
:.... Semuanya: Tidak tahu sccam rinci. 

14)Adakah sosialisasi dan komunikasi kcbijakan progra111 KB di v.ila)ah 
Kelurahan Lontar Baru'! 
> Semuanya : ·1 idak tahu. coh~1 lang-:.ung tanya f.-e !W.i.·\KH Knt<~ 

Serang dan Puskesmas setcmrat scbagai pelaksana larangan. 
15) Adakah ham batan-ham batan dar1 pe I a~ sa.naan 1111 pI em en t asi kehi 1 akan 

program KB berspckt1fkesetara.an genJer d1 Kota Serang.Banten'? 
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);> Semuanya : Tidak tahu. 
16) Bagaimana hubungan koordinasi dan komunikasi dengan DP.\AKB 

Kota Serang terkait dcngan kebijakan KB di Kola Serang? 
~ Semuanya : Belum tahu. harus han yak bel ajar. 

17) Bagaimana mcnurut anda basil dari program Keluarga lkrencana (KH) 
di Kota Serang. Ranten araknh tclah sukscc.. dnlnm tnlok ukur 
kesetaraan gender? 
~ Semuanya : Tidak tahu. 

G. PETUGAS PENYULUH KELUARGA BERENCANA (KB) 
Dl KELURAHAN LONTAR BARU. KOTA SERANG (llidan Caci. 
S.St-Pctugas Pcnyuluh KB di Puskesmas Singandaru, Lon tar Baru). 

1) Apakah lbu mengetahui mengenai penttngnya pelaksanaan kebt.Jakan 
program KB berspektifkesetaraan gender? Penting. knrena dibutuhkan 
kerjasama kedua pihak untuk mencapai kesejahtenwn dan kualita<. 
kchidupan berkc!uarga yang lcbil1 schat dan se.1ahtcra. 

2) Ragaimana menu rut lbu mengcnui relaksanaan h:ehi.Jilkun pnl!,!ram KB 
dengan pcrspektif kesetaraan gender di Kelurahatl Lon tar Baru'.' Llntuk 
kcgiatan pcnyuluhan saj<l :-:.dx:narnya .'.udall lallla ttdak dilakukan. 
Tcrakhir tahun 2015 samrai <.ekarang tidak ada lagi. Konseling S<lj<:l 
yang ada yang datang juga ibu-ibu juga. bapak-hapak tidak pt'1'11<lh 
datang kc poli KIA ini. Pernah k;11ni mcng<~dakan pen: uluhan eli 
Puskesmas ini dun kali. tapi ya itu kan suduh lama sek~d1 tahun ~01~ 
Banyak yang hadir dari DPJ/\KB Kula Serang ':>L'haga1 pt·ngathukn<.t 
dan penyuluh. Saat pcnyuluhan-pcn:uluhnn KR itu .1uga yang hadir 
hanya ibu-ibu. Padahal saat itu yang diundang scmua JXlS<mgan usia 
subur, bapak-bapak dan ibu-thu sctnua diundang Namun :ang h<~dll

semua ibu-ibu. 
3) Apa tolok ukur dnri pebksnnaan kehijukan program KB hcrspcktll. 

kesetaraan gender di Kelurahan Lontar Baru'? Pcmak~wm kPntrnseps1 
yang seimbang laki-laki dan pcrc111puan 

4) Dalam pc\aksanaan kchi_jak<tn program KB. udakah reJ(lman atau 
petunjuk teknis pelabanaan kehi_jakan pm.[2ram KB ;.ang 
berkesetaraan gender Ji Kt:lurahan l.ontar ]{aru') Ada dari pcraturan 
daerah provinsi bantcn No.llltnhun ~(){)_"i yang sdyatahu ])<llam huku 
pelayanan _juga diumanatkan pad a ka1111 agar pelu~ a nan lll<.:ngutamakan 
kesetaraan gender. tapi tcknis lapangan tldak sclalu rnudah dtlakukan. 

5) Apakah Ibu diberikan bimblllgan s~carn tekn1s oleh rihak DP3AK~ 
Kota Serang untuk pelaksanaan kebijakan program KR di 
KclurahanLontar baru? lya. bitnbingan tekni-, .Juga Jar1 DPJAKB Kotd 

Scrang. Untuk koordinasi. kam1 mclakukan kn(lnlina<>i den~an 

DPJAKB Kota Serang. rW_lAKB Kotn Serang melakukan mhokast 
dan bimbingan teknis ke Puskesmas Singandan1. Kami berkoordinasi 
juga dengan UPT Balai KH Kecam<~tan Scrang mengenai percncanaan 
dan pendistribusian media K!E. alat-alat. obat-obawn. Ohg_P7-hcd. 
scmua peralatan harus tersedia di Puskesnw_c.. Singandaru. Kamt 
mclaporkan pendataan pclayanan KB kc DP'.,\KB Kllta Serang _1ugu 
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ke UPT Balai KB kecamatan Serang. Untuk ke posyandu. Puskesmas 
Singandaru mcmbcrikan pctunjuk teknis kepada pelaksana teknis 
lapangan yang bertugas ke posyandu·posyandu di Kelurahan Lontar 
Baru untuk melaksanakan pelayanan KB sesua1 retunjuk pelaksanaan 
teknis. Kami juga meminta laporan kegiatan dari peli:!ksana teknis di 
posyandu. Namun memang kami tidak pernah mclakukan advnkasi k~: 

tokoh·tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. kan:na kami tidn)... 
ditugaskan sepcrti itu dari Dinas Kola Jan 11alai Kccanli.ll<-~n Kam1 
hanya ditugaskan untuk memberikan pelayanan saja d1 Puskcsmas dan 
Posyandu. 

6) Apakah lbu diberikan pengarahan olch pihak DPJAKB Kow Serang 
dalam pclaksanaan kehijakan program KR harus mcrnperhat1kan 
prinsip kesetaraan gender? Tidak hanyak memherikan pengarahan 
tcntang kcsctaraan gender dalan1 bc1··KH. J"idak han~ak mcnckankan 
pentingnya program KB berkesetaraan gender 

7) Bagaimana menurut lbu mengcnm pclabanaan tckn1s sos1al1-.aS1 dan 
pelayanan KB yang berkesetaraan gender') Bagaimana hisa mclnkukan 
kegiatan KB yang setara gender. sedangkan dari DP:>AKB Ktlla 
Serang menyatakan indikatornya adalah ibu-ibu nwu memakai alnt 
kontrasepsi. Tidak ada pcneknnan padJ. 11apak-bapa!.. mcma)...ai <-tli.ll 
kontrasepsi. Bahkan sejujurnya. scdiaan kondom d1 Pusbma~ 1111 
sangat sedikit. jum!ahnya han;-a puluhan pt.'r tnhun. 11u .1uga udak 
pernah habis. scnng dimusnahkan karena tidak ada yang 
menggunakan. Kalau pcrsed1aan dan stok konlrast·p:-.1 pcrcmpuan 
sangat banyak hingga ribuan. Karcna ihu-ibu hanyak yang datang ke 
sini untuk mclakukan konseling. <>unt1k KB. ILD. Pi I !\.11. KJiau kadt:r· 
kader kami turun ke lapangan. yang ketcrnu ibu-1bu teru:.. nwngkin 
karena tidak ada kader KB dan !,ami ;ang lakt-laki iad1 hapak
bapaknya malu dan cnggan mengctahu1 program KB hukan hanya 
untuk perempuan, laki-laki _juga haru~n;'a ikut ~crta 

8) Bagaimana menurut lbu mengen~u ting!,at part1sipa-.1 pl'rt·mpunn cl<lll 
laki·laki dalam mengi!,uti :::.cllap kcgtatan Kif) ,\pabh sama 
antusiasnya? Tidak sama. lbtHhu sajJ. yang dutang. Di sim.iuga pernail 
ada pemusnahan kondom hi ngga mcncapai ribuan. :.ckitar tahun 20 I (J 
kemarin. Karena menumpukny<~ kondorn·kondom yang sudah 
kadaluwarsa. jadi harus dimusnahkan Pemusn<.~han kPndom-konJum 
itu memang mengisyaratkan halma rart1:-.ipasi pan1 hapak mcmang 
sangat minim. Para bapak mcmang ham 1m 11dak pernah tampa)... 
mengikuti program·program KH di puskesma<> ini. pudahul per:::.cLhaan 
kondom banyak sekali, menumpuk. \\.:alau dcmikian masih ada 
beberapa permintaan kondom sccara kontinyu ke puskesmas 
singandaru ini. tapi yang datang mem1nlil hukan h<1pak-hapak 
melainkan para ihu yang datang rnerninta kondnm tc1·schut 

9) Adakah hambatan dalam sosialisasi-komunikasi serta pcla:<lnan KB di 
Kelurahan Lontar Baru'? Hamh<Jtannya bapak-bapak tidak nwu 1kut 
dalam program KB. pa11isipas1 ran1 bupak sangal kurang. Semuil )<.Jng 

datang hanya perempuan saja. 
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I 0) Bagaimana menu rut Jbu basil dari program Keluarga Rerencana ( K H) 
di Kelurahan Lonlar Baru. Kota Serang. Banten apakah tclah suh:scs 
dalam tolok ukur kesetaraan gender? Bagaimana yu. program KB ini 
kami petugas puskesmas diberikan pelatihan tentan~ pe!ayanan 
kontrasepsi. namun yang diajarkan hanyak yn kontra.'->ep~l umuk 
perempuan, jumlahnya saja lehih banyak dari kontruscpsi laki-lah:i. 
Lagipula yang berminat untuk KB hanya ibu-ihu di puskcsmas ini 
yang datang konselingjugajuga hanya para ihu llntuk datang ke r(lli 
KB ini juga hanya ibu-ibu saja. tidak pcrnah ada lak1-laki ~ang ma ... uk 
ruangan ini yang berjeni~ kclamin laki-laki kecuali d\1ktcr dan tcn~t~a 
medis. Jadi memangjelas tidak setara gender. 

H. PETUGAS PENYULUH 
Dl KELURAHAN LONTAR 

KELUARGA 
BARU. KOTA 

BERENCANA (KB) 
SERA:\G (Bidnn April-

Pctugas Puskesmas Singandaru dan Tenaga PosyHndu) 

1) Apakah Jbu mcngetahui mengenai pcnllll);llYd pclabanddll keh1_1akan 
program KB bcrspcktif kesetarmm gender? Sangat renting. karcna 
keberhasilan program KB harus mengikutsertakan peran laki-laki _1uga 
perempuan. 

2) Bagaimana mcnurut lbu mengcnai pclaksanaan kehi_iakan program KIJ 
dengan perspektif kesetan:wn gender di Kelu1·atwn LPnlar Baru' 
Masyarakat Lontar Baru banyak yang sudah nH:ncnma ket--njakan 
program KB pcmcrintah ini. Namun memang m<lsih heranggapan 
bahwa program KB hanyn diperuntukkan untuk pcrcrnpuan. sehingga 
bapak-bapak tidak ada yang hadir dr sct1ap kcgl<ll<lll pnsyandu m<lupun 
pe\ayanan KB. Walaupun kcgiatan pnsyandu dan konseling KB 
dilakukan akhir minggu. hapak-hapak t1dak pcrnuh had1r K;llan)a :.1h 
malu karcna laki-lakinya yang abn datang scd1k1t. 1hu-1hunya .iuga 
masih mcnganggap tidak pcnting hapak-hapak ikut prngnun J..:.l~ 

3) Apa tolok ukur dari pelaksanaan kehijakan pwgram I(B hcrspekt1f 
kesetaraan gender di Kclurahan l.untar J)aru'' lku1 sc11a dnlam 
pemakaian kontrasep::.i. sayangnya mcmang ha~d program KB hanya 
diminati pcrcmpuan saja di Lontar Ban1. Kwn1 ILI!_e.il kur<tng 
mcnsosialisasikan KR setara gcnJcr kc 11\a:.~ar<tkat. -...cluma 1111 
perempuan saja yang ditekankan untuk mcngikut1 Kl~. tcrutama d1 
posyandu-posyandu. Bapak-bapakny<l sering tak mau ltacilr. sehingga 
akhirnya ibu-ibu saja yang kami harapkan datang. 

4) Dalam pelaksanaan kebijakan program KH. adakah peJllman atau 
petunjuk tekni::. pelaksanaan kcbi.i:J.kan pnl~l·;un KB ;-ang 
berkesetaraan gender di Kclurahan Lon tar Baru'' \ ktn<lll~ -..,cia! u dalalll 
pcdoman teknis KB, selalu ditekankan pcntingnya kcst.:taraan gender. 
tapi kondisi masyarakatnya seperti ini _jadi susah sc:kali apl1kasi setara 
gender di lapangan. 

5) Apakah Ibu diherikan himhmgan sccar<l tcknis Pleh pihak nP]AKH 
Kota Serang untuk pclaksnna<ln keh1_1akan rl-o!-'l"<llll KB d1 
KelurahanLontar baru? lya ada b!nJhtllgan tckn1-..,n~a dalam 
pelaksanaan kebijakan program Kl3. 
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6) Apakah Tbu diberikan pengarahan 0leh pihak DP]AKH Kntc1 Scr<mt; 
dalam pelaksanaan kebijakan program KB harus memperhat1kan 
prinsip kesetaraan gender? Tidak terlalu Jitekankan harus setara 
gender. 

7) Bagaimana menurut lbu mengenai pelaksanaan teknis :.osialisasi Jan 
pe\ayanan KB yang berkcsctaraan gender? Saya ini pelugas lapangan 
di Posyandu biasa menangani pelayanan KB di poo,yandu-pn:.yandu Ji 
Kelurahan Lonlar Baru. Sulit sekali hisa memberikan pemahaman 
kepada bapak-bapak di sana untuk mengikuti program KB. Mcncmui 
mereka saja sulit, walaupun kegiatan Pos;.andu d1 akhir minggu 
sekalipun. Selain itu tidak ada kader lapangan yant; kqenis kclamin 
laki-laki, jadi saya dan teman-tcman susah masu!\ kc hapak-hapak 
untuk berkomunikasi. Selain itu dari pihnk Puskesm<1s Singandan1 Jnn 
Dinas DPJAKB Kola Scrang _iuga tidak mt:nenkankwl indikcllor 
pengarusutaman gender dalam ber-KB. .l<1d1 cukup sa_inlnh .iika ibu-ihu 
semua yang ikut ber-KB di posyandu 

8) Bagaimana mcnurut lbu mcngcna1 tingkat part1S1pas1 pcrl'lllpuan dan 
laki-laki dalam mcngikuti sctwp keg1atan KB" 1 ApZ~kall c,arna 
antusiasnya? .lei as tidak sam a antusiasnya Kan.::11:1 dabm : ang 
dianggap wajib bcr-KB mcmang hanya pcrcmpuan. Nc1mun d:ilam hal 
ini masalahnya mcmang tidak ada laki-laki yang datan!:' konseling di 
Puskesmas ini untuk konseling Kll Semua yant; hmllr pel·t=mpuan. tap1 
tidak masalah karena yang paling mcmbutuhkan progu1111 Kl~ ini 
adalah perempuan. Untuk teknis konseling .;,aya akan khih hanyak 
mempromosikan KB khusus perempuan 1-.;l' perc111pua1l. karcna 
mcmang yang datang biasanya mau langsung hcr-Kn Adc·1 pula ~<1ng 
saya cegah ber-KB malah saya anjurkan rrogram ham II lagi. misalnya 
anaknya baru satu, sedangkan usianya sudnh 30-an tahun. mcnurut 
saya sudah terlalu tua untuk bisa punya anak l<1g1 dengnn (llllan. :·;1 
walaupun anaknya ban1 usia dua whun I ap1 kal<lll 1hu 1tu ( lllll<l ihu 
rumah tangga yang sehari-han di rumah. :·<l t1d:~k lllil'><ilnh. kcncn<l 
memang hanya di rumuh saju kcgi<.Jtanny<J his<l t(,ku:-- kc <lll<lk-anak 
Saya sering anjurkan punya anak t1gn kc ibu-i~u yang zbtang. karen<l 
kasihan nanti sudah tua takut kesepian. Mem;mg tidak knn-;1.'->\t'rl d<Jlarn 
teknis konseling. karena program Kl3 bcrpnnsip anak dua (~) cukup. 
tapi menurut saya anak dua itu tcrlalu scdik1t. 

9) Adakah hambatan dalarn sosialisasi-knmunikn:.i St'rLl pclay;man K[3 til 
Kelurahan Lontar I3aru? Scmua yang r.Jatang pen: uluhan KB. 
konseling KB, hanya para ibu. Bapak-Bapak t1dak pcrnah hadir hahkan 
untuk kegiatan posyandu yang melibatkan anak-anakn; a _Ill!,'<~ t1dak 
pemah terlihat kehadirannya. Sehingga say'-1 .tuga kalm1 turun kc 
lapangan bertemu ibu-ibu saja 

1 0) Bagaimana rnenurut [hu basil dari program Keluargu lkrcnL·illld ( KH l 
di Kelurahan Lontar Baru, Kotu Scrang. 1:3antcn <~pakah tclah sukse-.;, 
dalam tolok ukur kcsctaraan gender'' Bclum :-etnra gendc1·. 
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l. PETUGAS PENYULUH KELUARGA BERENCAI\A (KB) 
Dl KELl!RAHAN LONTAR BARIJ, KOTA SERANG (Ridan Sri 
Suhersih-Petugas Puskesmas Singandaru dan Tenaga Posyandu) 

I) Apakah Ibu mengctahui mengena1 pentingnya pelaksanaan kchipkan 
program KB berspektif kesetaraan gender? Sangat penting. kan:na 
keberhasilan program KR harus mengikutsertakan reran lak1-laki _juga 
perempuan. 

2) Bagaimana menurut Ihu mengenai pelaksanaan kchi_jakan rrogram K8 
dengan perspektif kesetaraan gender di Kelurahan L\)ntar Raru') 
Masyarakat Lontar Baru banyak yang sudah menerima keb1jakan 
program KB pemerintah ini. Namun memang ma:;ih bcranggapan 
bahwa program KB hanya dipcruntukkan untuk rerempucm. c;ehingga 
bapak-bapak tidak ada yang hadir di setiap kegiat;m pp.;;;. ;mdu maupun 
pe!ayanan KB. Walaupun kegiatan rosy<llldu dan kPIN.'Iing KB 
dilakukan akhir minggu. bapak-hapak tidak pernah hadi1·. Ka!imya sih 
malu karena laki-lakinya yang akan datang sed1kit. ibu-1hunya _juga 
masih menganggap tidak penting bapak-bapak ikut progr<llll Kl1. 

3) Apa tolok ukur dari pclaksanaan kebi_jakan prognun KB berspektll. 
kcsctaraan gender di Kelumhan L.ontar Haru·) lkt11 "crl<l d;dam 
pemakaian kontrasepsi. sayangnya memang hasil rmgram KB han:r1 
diminati perempuan saja di Lontar Ban1 Karn1 lll!!<l kurang 
mensosialisasikan KB setara gender ke masynr<1L1t. .'>clama 1111 
perempuan saja yang ditekankan untuk mengikuti KB. tennnm8 di 
posyandu-posyandu. Bapak-bapakn:a sering tak nnw hadir. schingg<-1 
akhirnya ibu-ibu saja yang kami harapkan dat<mg_ 

4) Dalam pelaksanaan kebijakan program KB. <ldakah rcdoman Jtau 
petunjuk teknis pelaksanaan kebijak.an progr·<ull Kl-3 ;.ani-! 
berkesctaraan gender d1 Kclurahan Lontar Ban!"? ivlcrnan!! o,clalu dalam 
pedoman teknis KB. sclalu ditckankan pentingll)il ke:-.elill"d<lll gcnlk'l". 
tapi kondisi masyarakatnya seperti ini _jadi su:;ah sekttlt <trld..:asl sct<H<~ 

gender di lapangan. 
5) Apakah lbu diberikan bimb1ngan sccam tcknis olch pih;~k DP~AKB 

Kota Serang untuk pelaksanaan kchi_jakan pmgrilm KG dt 
KelurahanLontar ban!? lya ada bimhingan tckni"ll\ :1 dalam 
pclaksanaan kcbijakan program KB. 

6) Apakah Ibu diberikan pengarahan oleh p1hak LW3AI\..B 1-\.ot<t Serang 
dalam pelaksanaan kebijakan program KB harus nlcmplTh<~likitn 

prinsip kesetaraan gender? Tidak terlalu ditcbnkan harus selma 
gender. 

7) Bagaimana menurut Ibu mengcnai pelaksanaan tcknts Stl:.lal1:-.asi dan 
pelayanan KB yang bcrkcsctaraan gender') Sa>a 1111 petugas larang<~n 
di Posyandu biasa menangani pelayanan KB di pos) andu-pn:.yandu di 
Kelurahan Lontar Baru. Sulit sckalt htsa memhcribn pemahaman 
kepada bapak-bapak di sana untuk mcngikuti rro!,!-ram Kl~ \1encnlul 
mereka saja sulit. walaupun kegiatan Posyandu di aklm rninggu 
sekalipun. Selain itu tidak ada kader lapangan >ang hcr]cni<> kelam1n 
laki-laki, jadi saya dan tcman-teman o;usah masuk kc hilpak-hapak 
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untuk berkomunikasi. Sdain itu dari pihak Puskesmas Singandaru dan 
Dinas DPJAKB Kota Serang juga tidak menenkankan indikator 
pengarusutaman gender dalam ber~KB. Jadi cukup s<~jalah _1ika ibu-ibu 
semua yang ikut ber-KB di posyandu. 

8) Bagaimana menurut lbu mcngcna1 tlllgkat partisipas1 perempuan dan 
laki-laki dalam mengikuti sctiap kegiatan KB? Apakah sama 
antusiasnya? Jelas tidak sama antusiasnya. Karena dalam yang 
dianggap wajib ber-KB mcmang han)a pcrcmpuan. 

9) Adakah hambatan dalam sosialisasi-komunikasi s<.:rta pclay;man KH dt 
Kelurahan Lontar Baru? Semua yang dntang penyuluhnn KB. 
konseling KB, hanya pam ibu. Bapak-Rapak tidak pernah hadir hahkan 
untuk kegiatan posyandu yang melibatkan anak-anaknyd .1uga t1dak 
pernah terlihat kehadirannya. Sehingga saya jugn kalau turun kc 
lapangan bertemu ibu-1bu saja. 

I 0) Bagaimana menu rut lbu hasi! dari program Keluarga Herencana ( KH l 
di Kelurahan Lontar Baru. Kota Serang. Banten 3pak<1h h:lah ~uk:-.c~ 

dalam tolok ukur kesetaraan gender? Belum sctara gender· \1aslil sulll 
mcmberikan pemahaman baik kcpada ibu-ibu rnaupun hapak-bapah 
mengenai pentingnya program KB bagi keduanya. Bapak-hapak ma:.th 
menganggap program KR hanya untuk pcrernpuan. karcna yang 
mcmiliki rahim itu percmpuan. Schinggn yang sebad.:nyc1 lllClli<.J~a 

rahim, harus perempuan scndin. hukan kedua helah prlwk. l~u,i<J;:~ 

kelaki-lakian di Lontar Raru sangat kual. Hahbn kondnm '-<ln~at 

jarang dibeli, dipakai oleh masyarakat Lontar baru menurut kctcran~an 
ibu-ibu warga Lontar Ban1. Pend1dikan warga Lonl<ll" belum tcrlalu 
tinggi, jadi sulit memasukkan pemahaman kesctaraan gender. 

J. POS KELUARGA BERENCANA (KB)- KETl A RELA WAN KB Ill 
KELURAHAN LOI\'TAR BARil, KOTA SERA:-<<; (lhu Toct) 
Mahfudoh-42 tahun). 

1) Apakah lbu mengctahui tcntang program Keluargn lkrencancl" 1 Y:~ 

tahu dari informasi penyuluhan dan HKKI3N PrO\ rns1 13antcn dan 
DPJAKB Kota Serang. 

2) Apakah lbu mengetahui organtsasi yan!o_! mci<Jk.-.;nn;1k:m kchit~tkan 

program KB di Kelurahan Lontar Baru? BKKHN. I>P.>AKB Kota 
Serang, Puskesmas, Rumah Sakit Kcncana untuk Kota Scrang. 

3) Seberapa penting menurut Anda program KB untuk tnen1ngkJtl-.an 
kesehatan dan kcs~iahteraan keluarga di lingku11gan tlliiS)<.H<.ik<tt dnda'.' 
San gat penting di sini saja ban yak kcluarga yang an~tkn;. d khi11 d:Hi 
dua dan tidak terurus maksimal pendidikannya knrcna ()rang lua 
miskin. Banyak yang putus sekolah akhirnya. 

4) Apakah lbu pernah mendapatkan informas1 men!'-enai pentingnyn 
program KB berkesetaraan gender? Ya dapat dnri hcragam kegiatan 
yang saya ikuti di BKKRN Provinsi dan DPJAKI1 Kota Scrang. 

5) Apakah Ibu mengetahui rncngenm istilah kcsctdman gender"' 
Kcsetaraan peran pria dan perempuan yang :.am<l dnlam "l'),.'al~l btdang 
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6) Apakah lbu mendukung program K8 yang berkesetaraan gender? Ya 
tentu 

7) Apakah menurut Jbu pcmerintah pcrnah mctakukan sosialisasl
komunikasi tentang kebijakan program KB kepada masyarakat secara 
langsung? Pernah ada pcnyuluhan tcrakhir tahun .?0 15. !-\.onset ing 
selalu terbuka di puskesmas singandaru. rumah <;akit kcncana dan 
posyandu. Kalau mau juga bisa ke klinil\ bidan schenarn_\J 
masyarakat. Saya mclakukan sosialisas1 lc\' ... al rnulut kc mulut. lc\\at 
sub-sub pos KB, leaflet, pamflct. 

8) Bagaimana menurut Ibu pemahaman masyarakat tentang penerimaan 
kcbijakan program KB? Mcnerima tidak ada penolakan sebenarnya 

9) Hagaimana menurut Jbu pemahaman mnsyarakat tentang_ pcnenmaan 
kebijakan program KB berspektd. kesetaraan gender? Mcrckn bclum 
paham . karcna ibu-ibu saja selama ini yang pakai knntrasepsi. 
Pendidikan masyarakat lontar baru kebanyakan lulusan S\,1P. Bahkan 
banyak yang hanya lulusan SD. Ada bcbcrapa luluo;an s~v1A dan 
pcrguruan tinggi, namun terutama lulusan pergurunn tingg1 <;angat 
kccil jumlahnya. Kebanyakan yang lulus dari pcq;.unl<lll t1ngg1. 
bekerjanya tidak di scrang, mcreka t1dak I11CI111iih d1 Sllll. lehd1 
rncmilih di kota-kota besar seperti jakarta. handung. ~umb<.Jy<L 

Lingkungan ini namanya aja kota tapi masyarakatnya mas1h _1auh dan 
kemajuan zaman. 

10) Apakah lbu mengikuti secara aktif' sos1alisasi dan rmgram K!Y.' Yc1 
akti f. 

11) i\pakah pemerintah dalam hal 111i petugas-petugas pcmenntahan dan 
pcnyuluh berperan aktif dalam menyos1alisasikan kesetmaan f2-Lildcr 
(peran yang sama baik bapak-bapak maupun ibt!-lbu) dalam 
keikutsertaan dalam pemakaian kontrascpsi'? lya pasti ke pOs}<illdu
posyandu malah datang buat konscling. Penyuluhan mrnang udall l<:una 
ga dilakukan, tcrakhir tahun 2015. 

12) Apakah para penyuluh keselmtan aktif melakukan pell} uluhan. 
konseling dengan mengundang tokoh masyarakat. tuk(.lh <~gcun:L "L'Illll<l 

pasangan menikah baik itu para istri maupun raril su<11111. senHw 
diundang, diikutsertakan tanpa pcmbcdaan'? Penyuluh kcschatan 
datang ke osyandu-posyandu, mereka juga dari puskcsmas SlllgdndanL 
Tapi memang tidak mengajak serta toknh-tokoh 1-\.alau hapnk-hapnk 
pernah saya ajak, tapi menolak tents, cape hati sa~ a .lnd1 ~a -.,eLtrang 
saya ajaknya ibu-ibu saja yang mau 

IJ)Apakah pemcrintah dalam hal ini petugas-retu~a~ rcm~_'rlntahan. 

penyu!uh, tokoh-tokoh masyarakm muupun tnkoh-toknh a!:!-tlTll<l st:n1ue1 
berperan aktif dalam mensosialisaikan kcsctaraan gender (peran :-<~ntc 
sama) dalam keikutscrtaan dalam pcmakoian kontra-.cpo,i'' PM<I tnkuh 
tidak pernah mau ikut program KB. Di smi banyak tnkoh-tokllh lakl
laki. jadi ya susah diminta ikut penyuluhan a tau konselin!,' KK. susnh 
sekali. 

14)Jcnis kontrascpsi apa yang lbu pakni'> Sa\"a sckarang t1dclk 
menggunakan kontrascpsi. Suamt saya saja yang \a<:.cktomi ,\\\·alnyil 
saya yang sclalu gaga] memakai kontrascpsi. <1\\·alnya 1\.n kalende1· 
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selanjutnya KB pil gagallagi. Selanjutnya suntik sebulan seh.ali sampai 
suntik tiga bulan sekali juga gaga] dan selalu diakhin dcngan hamil 
dan melahirkan lagi. Pernah pasang IUD jenis T. berel.ek gaga[ lagi. 
kata dokter rahim saya pendek jadi tidak memungkinkan keberhasilan 
dalam pemasangan IUD T tersebut. Hingga akhirnyv. una!... saya 
berjumlah delapan. Ketika anak terakhir lahir say a sedang aktil" ikut 
menjadi kader program Keluarga Berencana. dan ilmu-ilmu yang ~ang 
saya dapatkan daya bagikan terlebih dahulu ke suam1 sa: a. :\v.aln~u 

beliau menolak memakai kontrasepsi. nemun lama-lama alhumdulillah 
beliau sendiri yang memutuskan untuk vasektomi. 

15) 1\pakah suami 1\nda berpartisipasi aktif dnlnm memakn1 ala! 
kontrasepsi? Ya suami berpartisipasi melakukan vasektllllll atau MOP 

16) Apakah menurut Anda sudah sctara gender kah dalnm re1nks31Hl311 
program KB di Ke1urahan Lonlar Baru? Belum setaru gendet·. Kalau 
pcmahaman mcrcka tcntang internet luar biasa bagu'-.. mcrcka aktll <.:.t 
media sosia1 internet. tapi kalau hapak-bnpaknya disarankan if..ut 
program KB malah menolak. tersinggung dan rnarah Disarankan pakai 
kondom mercka tersinggung kareno dianggaran mereka sa~ a 
menstigma merekn pria nakal yang sub jajan jadi haru:. diperlakuf..an 
begitu. Kalau disarankan vasektom1 karcna istri merd<J pendarah<lll 
terus walau telah ban yak mcncoba hcragam je111s knntrnst:p'ii. lllL'I·cka 
marah karena dibilangnya vasektomi itu pengkebirian dan nant1 
dianggap suami-suami takut istri. 

17) Apakah mcnurut anda penting mengikuti program KR terutama dalam 
kesamaan pcran dan partisipasi remakaian kuntra:.ep:.1 Ual<:u11 
hubungan suami-istri? Penting sekali. harusnya ':>alinl_.! hckeria <.:.<lllli"l. 
jangan hanya pcrcmpuan yang dibebankan masalah rcpmduksi sampat 
pada pengasuhan bayi dan anak. Harus sa ling ker.iasama Uan tani_.!I_.!Uil)..! 
ja\\·'3b menjaga kesehatan reproduksi . 

18)Apakah Ihu mengelahui mcngcnai pcntingn)a pclaksanaan kchiiilkiltl 
program KB berspektif kesetaraan gender? Penting sehali agar hapak
bapak rnaupun ibu-ibu dapat paham dan melab<.tlli.lkan Jll"ll!:'.l"dtll "n 
dengan bcrsama-sama. schingga dcngan sating kcr1<t--amu ant<n<~ 

suami-istri. maka kualitas keschatan kelunrga menmgf.-e~t. Ku<JII!ii~ 

anak juga baik. pendidikan anak 1ebih baik. 
\9) Bagaimana menurut lbu mengcnai pelaksanaan kchqakan pi"Ogrum Kl~ 

dengan perspcktif kesetaraan gender di Kelurahan Lllntar Baru"' 
Harusnya semua masyarakat diundang. bapak-bapak maupun 1hu-1hu 
diundang dan diberitahukan terus mcncrus tentang K B sctara gend-:1· 
Penyuluhan dan konseling ddakukan terus menerus dengan melibatLu1 
para bapak dan ibu untuk hadir di forum-forum K 13 

20) Apa tolok ukur dari pe1aksanaan kch1_jakan program KH her'>pl'kttf 
kesetaraan gender di Kelurahan Lontar I3aru'1 Pemakaian kuntril~qN 
yang harusnya jumlahnya seimbang laki-laki dan pcrcmruan T<J11i 
memang san gat tim pang jumlahnya. karen a perempuan saja ~ dll(.!. 
kebanyakan memakai kontrasepsi. bapak-bapak l!dak nwu 1kut hcr
KB, bahkan datang ke penyu1uhan alaupun konsul ke puskesma~ 

maupun ke posyandu juga tidak. 
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2l)Apakah lbu diberikan bimbingan secara tekni:. oleh pihak DP3AKB 
Kota Serang untuk sosialisasi kebijakan program KI3 di 
KelurahanLontar baru? Ya misalnyu pernhagian pamtlet dan kafll'L 
saya bagikan. Kemudian ada penyuluhan dan konsel1ng saya 
umumkan, tapi jarang yang mau ikut. Beberapa ibu ~aja ~ ang rnau 1kut 
Bapak-bapak tidak pernah mau ikut. Mungkin Cuma suami ~a>u sap.l 
yang ikut penyuluhan dan konseling KB. 

22) Bagaimana menurut lbu melakukan sosialisasi KB yang berke~etaraan 
gender? Seperti apa tanggapan warga masyarakat? Hcgini. saya dulu 
scring bersosialisasi mengenai KB ke bapak-hapak dan ibu-1hu di sini 
Namun yang bikin Ielah hati ya bapak-bapak. Akhim)a sl'kanmg saya 
hanya bersosialisasi lewat kader KI3 yang merupal--un '>uh-suh Pos Kh 
di Kclurahan Lontar Baru. Mercku memhantu mcn>osial1sasikan 
program KR. rnereka bantu rnenyebarkan lcallet-lcallct dan pamtlct
pamflet. Untuk sosialisasinya saya masuk lcvvat suh-suh P<)s Kh 
tingkat RW. kcmudian lcwat posyandu. Tap1 ya itu. yant! mau dcn!"-ar 
hanya ihu-ibu. Hapak-hapak tidak mau tahu. 

23) 13agaimana mcnurut lbu mengcnai tingkat partisipasi perempuan dan 
laki-laki dalam mcngikuti sctiap kegiatan KB'? Apak<lh sam<J 
antusiasnya'? Sangat rcndah pa11isipasi bapak-bapakn)a Hanya 1hu-1hu 
saja yang datang ke tt:mpat pelayanan KB baik di puskcs111as maupun 
posyandu. Dahulu juga ada pcnyul uhan-pen) ulull<lll K 11 d i Puskc:'>ma.<. 
Singandaru, yang datang hanya ibu-ibu. Para bapak tidak ada ~ang 
mau datang, katanya untuk apa datang acara KB. itu han~a uru:.an 
perempuan. 

24) Adakah hambatan dalam sosialisasi-komunikas1 serta pelayanan KB di 
Kelurahan Lontar I3aru? Bapak-bapaknya .iarang sckal1 ;an!! mau ikut 
dalam setiap aktivitas program KB. dari penyuluhan. knnscl1ng ap<JI<Jgl 
pcmakaian kontraseps1. sangat jarang. 

25) Ap<lkah tokoh-tokoh masyarakat atau agama U1U1H.Iant! jug<~ dala111 
acara penyuluhan KB? Tidak diundang. lagipula sct1ap kali :-a:a 
mcmbcrikan infOrmasi tokoh-tokoh rnasyarnkat dan Jgama di sin1 
sama saja pcmikirannya, bahwa KB hanya untuk pl'rl'mpuan. menurut 
mereka adalah hagian dari kodrat pcrcmpuan dalam mclayani sua mi. 

26) Bagaimana mcnurut lbu hasil dari rrogram Keluarga Bcrencuna (1--.:.Bl 
di Kelurahan Lontar I3aru. Kota Serang. Bantcn apal--ah tclah '.uk-,e.., 
dalam tolok ukur kesdaraan gender? 'I idak. belum sukscs. 

K. SUB. POS 
RELAWAN 

KELUARGA BERENCANA (KB)- ANGGOTA 
KB Dl KELURAHAN LONTAR HAIW, KOTA 

SERANG (lbu Rohillah-3R tahun). 

1) Arakah Tbu mengetahui tentang program Keluargn Bcrencana') Ya 
tahu dari informasi penyuluhan dari BKKBN Prnvinsi Banten dan 
LJPJAKB Kota Serang. 

2) Apakah Tbu rnengetahui organisasi yang mclaksanakan 1\ehtiakan 
program KB di Kelurahan Lontar Raru? BKKB~. !W_lt"\KU Kow 
Serang, Puskesmas, Rumah Saki! Kencana untuk Kota Scrang 
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3) Seberapa penting menurut Anda program KB untuk menin!_lkatkan 
kesehatan dan kesejahteraan keluarga di lingkungan mas~araKat anda'' 
Penting banget, karena banyak kcluarga yang anakn~a lchih dan tiga. 
miskin, penghasilan sangat kurang tapi anak banyak . .ladi terurus 
semua. Harusnya Dinas yang terkait seperti DPJ!\KB Kola SL·rang 
turun lagi ke lontar baru ini, lihat langsung kondisi masyaraknt yang 
belum paham sama kesehatan dan belum paham henar masalah KB. 
Kalau udah bisara tentang KG dianggap hanya urusan pl·rcmpuan 

4) Apakah lbu pcrnah mencjapatkan lllformasi mcngenai pcntingnya 
program KB berkesetaraan gender? Pernah Program KG ham·, 
dijalankan oleh semua masayarakat. kesuksesannya kalau suami-1stri 
bekerjasama dalam ber-KB. 

5) Apakah Ibu mengetahui mengenai isti lah kesetaraan gender'.' lyil 
pernah den gar dan mcmang diberiLahu saat pen: uluhan !<.: n. Sa;. a h. an 
sub-Pos Kb jadi diJjak tcn1s sama lbu Tocty MahfuJuh unwk 1kut 
penyuluhan-penyuluhan KB ke kader-kadcr rela\\an KB Kcsctaraan 
gender adalah peran yang sama l<tkl-laki dan pcrempuan dnlam .;;;eg.ala 
bidang kehidupnn. 

6) Apakah Ibu mcndukung program KB yang herkcscwrnan gender') Ya. 
mendukung. 

7) Apakah mcnurut lbu pcmcnntah pernah rnelakukan so-.1al1sas1-
komunikasi tentang kehijakan progmm Kl3 kcpada nws:-araknt secara 
langsung? Pcrnah ada penyuluhan di pu5kcsmas singandaru. tahun 
2015. Sckarang bclum ada pcnyuluhan lagi. Kalau konscltng K8 ada 
di puskcsmas singandaru dan sering ada posyandu di sini. ada 
konseling KB. T a pi me man g. yang dia_iak ihu-ihu sa_ia. karend ktii<IU 
bapak-bapak diajak juga tidak mau. 

8) Bagaimana mcnurut lbu pcmahaman masyarakat tcntang pcnenmaan 
kebijakan program KB? Kalau untuk program KH mencrima 
sebenarnya. tapi masih mcnganggap program KB. pakai klln\rasq):-.1 
hanya urusan pcrcmpuan saja. 

9) Bagaimana mcnurut lbu pemahaman rnasyarakat tcntang penenmaan 
kcbijakan program KB berspcktif kesetaraan gender·: lklum paham 
masyarakatnya, saya dan ibu-ibu lain sub.pos KB hclum b<1n;Jk 
membantu sosialisasi, karen a masuk ke ma:.yarakatn~ a pcmaharnan 
kcsetaraan gender dalam ber-KB susah sekali. Harus pcjah<ll dinas 
yang langsung menasehati mereka. sayangnya tidak ada yang masul\ 
ke sini pejabatnya adanya juga bidan. ya pcrcmpuan l<~gi kill au hidan 
sih, harusnyn minimal kan doktcr laki-laki yang menasehati bapak
bapak ikut ber-KB. Biar gampang dan mau pakui kontr·asepsi haral\
bapaknya. Kalau pendekatannya sama ibu bidan. ~a mau dengar 
dianggapnya pcrempuan juga. 

1 0) Apakah lbu mengikuti sccara aktif sosialisasi dan program KR'? 1: a 
ikut penyuluhan KB. konseling ikut terus di pos:andu. kan sa~ a _iug<J 
kader posyandu. Saya melakukan penycharan leaflet. pamflet dan 
kalau ada gebyar atau acara hesar KR sclalu mcmheri tahu 
masyarakat. Tapi ya ibu-ibu saja yang akhirn)a 1kut 
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II) Apakah pemerintah dalam hal ini petugas-petugas pcmcnntahnn dan 
penyuluh berpcran aktif dalam menyosialisasikan ke5elaman gender 
(peran yang sama baik bapak-bapak rnaupun ibu-ibu) dalam 
keikutsertaan dalam pemakaian kontrasepsi? Tidak Yang datang ke 
posyandu hanya bidan. Jadi sosialisasi kesetaraan gender dalam 
pemakaian kontrasepsi tidak pernah Pcnyuluhan yan1! itu iu1!a sudah 
lama tahun 20!5. yang datang penyuluhan _juga say a l1hat 1hu-1hu a_1a. 
kecuali pak soekarno suami ibu toety yang sering ikut penyuluhan dan 
paham KB laki-laki itu apa.jadi akhirnya beliau melakukan vasekromi 

12)Apakah para penyuluh kesehatan aktif melakukan pen:uluhan. 
konseling dengan mengundang tokoh masyarakat. tokoh agarna. sernua 
pasangan menikah baik itu para istri maupun pam suami. semua 
diundang, diikutsertakan tanpa pemhedaan? Yang diundang seringn)'"J 
ibu-ibu saja, bapak-bapak sel<.arang sudah Iidak diundang di kun•d1ng 
KB posyandu, ya karcna penolakan terus yang k<lmi dapatKan Tokoh
tokoh juga tidak kami undang. 

IJ)Apakah pcmcrintah dalam hal ini pctugas-pctugas pc1ncnntahan. 
penyuluh. tokoh-tokoh masyarakat maupun wkoh-tokoh agama scmua 
bcrpcran aktif dalam mcnsosialisaikan kcsctaraan gender (peran yang 
sama) dalam keikutscrtaan dalam pernakman kontrasepsi? T1dak 

14)Jenis kontrasepsi apa yang lbu pakai? Suami saya pakai Kondom. Sa~ a 
jugn pakai KB kalendcr. tapi diko111binasi dcngan kondom _1ugu ilgm 
lebih aman. 

15) /\pakah suami Anda bcrpartisipasi aklif dalam mcmaL11 al<:1t 
kontrasepsi? Ya, suami pakai kondom. 8elli:\U mau pak;u ~l'lllt""ll_iilk 

saya berikan informasi tcrus-mcncrus. akhirnya mengert1 dan paham 
16) Apakah menurut And a sudah setara gender kah dalam pclaKsanaan 

program KB di Kelurahan Lontar l3aru? Belum. 
17) Apakah mcnurut anda penling mengikuti program K8 lerulamu dnlnm 

kesamaan peran dan partisipasi pemaknian kontr~Js~.·psi dolt-~m 

hubungan suami-istri? Penting seh.ali. harusnya '>aling hch.~.·t·_lil :'-<lllHl. 

jangan hanya pcrc111puan yang dibcbankan masalah reproduh.s1 ... am pen 
pada pcngasuhan hay1 dan anak. lletrus sJilng kcrius:lmil ddn 1<111ggung 
ja\vab mcnjaga kcschalan reproduksi . 

18) Apakah Jbu mcngetahui mengcnai penlingnya pelaksanaan kehtiakan 
program Kl3 bcrspektifkesetaraan gender? lya saya paham 1\u pentin~. 

tapi gimana ya susah rnasyarakatnya membuka hali. harus dnkter laki
laki, para pejabat yang mcmbcritahu. Kalau seperti sayu 1ni. d1anggap 
bukan siap-siapa, dianggap orang bodo juga. jJdi tidal--; mau den gar 

19) Bagaimana menurut lbu mengenui pclaksanaan keb1_jakan program KR 
dcngan perspektif kesctaman gender di Kelurahan ! .on tar Baru? 
Bclum setara gender. Penyuluhan juga yang hadir ihu-1hu. Kon-;cl1ng 
puksesmas dan posyandu ibu-ibu lagi yang hadir. Klmik-klin1k hidan 
yang datang ibu-ibu lagi, kat au lak1-laki datang hanyJ untuk mcngantar 
lahiran atau nungguin istrinya 

20)Apa tolok ukur dari pclaksanaan kebijakan program KB hcrspeK11t" 
kesetaraan gender di Kclurahan Lontar Rani'~ Kcherhasilannya 
harusnya dilihat dari jumlah pemakaian konlrascpsi ~ang <..<~ma 
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jumlahnya di tingkat masyarakat dari RW. Karena memang didata dal"l 
tingkat RW pcmakaian kontrasepsi laki-laki dan pcrcmpuan. !alu 
kemudian diserahkan ke Pos Kb Dari Pos Kh 1\c Puskcsm;1s Jan t·p·r 
KB Kecamatan. 

2l)Apakah lbu dibcrikan bimbingan sccara teknis olch pihak UPJAKH 
Kota Serang untuk sosialisasi kehijakan program KB Ji 
KelurahanLontar baru? lya dibcrikan himhingan teknis. :-.a~a coha 
lakukan walaupun hasilnya belum maksimal. Ya minimal 1hu-ihu mau 
ber-KB. jadi anaknya tidak tcrlalu banyak sepeni .iaman dulu. 
Sekarang kan anak-anak dalam satu keluarga dua atau tiga .iumlahnya. 
wa[aupun memang masih ada yang diatas lima jumlah anaknya dalam 
satu keluarga, namun biasa dihittng_iari jumlahnya per-R\\i 

22) Bagaimana mcnurut lbu mclakukan sosialisasi Kl3 yang herkesetaraan 
gender? Seperti apa tanggapan v.'arga masyarakat? Di sini 11dak ada 
yang mcmakai kontrascpsi laki-laki. walaupun itu kondom. Apalag1 
kalau saya menyarankan vasektomi atau MOP kc hapak-hdpak yang 
ban yak anaknya dan istrinya pendarahan terus karcna g:q;al K B Jan 
bahkan hingga badan si istn sangat kurus. tctap saja t1dak m:w 
vascktomi, yn minimal pnkni kondom Dt sini rnasih sangat tahu untuk 
pemakaian Kf3 pna. Untuk rncmbeli kondnm sa_ja hapak-hapak 
maupun ibu-ibu masih tabu. btanya malu-maluin. Sclain itu k:tt:l 
Bapak-bapak itu untuk apa pakai komlom tidak ~.·naJ.... tidah. n;.aman. 
seperti ada yang menghalang1 Kalau untuk MOP atnu \asektomt. 
kalau saya bersosiali~asi mengcnai MOP atau Yascktomi. saya ~er111g 

dimarahi sama bapak-bapak itu. mereka bilang saya harus hcrtanggung 
jawab atas pengkebirian itu. Kan .. ·na warga Ji sini memahami 
vasektomi sehagai pcngkebinan dan abn men;.,;babkan kmah 
syahwat bagi laki-laki. mengurangt ke.iantanan dan al\an d1_1Udih.an 
bahan olok-olokan masyarakat. karcna dianggap suami takut 1~\n dan 
sudah tidak perkasa lagi. 

23) Bagaimana mcnurut lbu rncngenai t1ngk<lt partis1pa:,i perempuan J~m 
laki-laki dalam mcngikuti sctiap kcgiatan KB'~ Apnkah sama 
antusiasnya? Tidak sama antusiasnya. lhu-tbu saja yan~; lwr-KH 
Kalau ada kegiatan MOP nlau vascktomi grati~ dcm DPJ1\KR Knt~l 

Scrang dan RS Kencana, saya selah! sosialisasikan kc warga saya. Tap1 
mcrcka marah dan tersmggung., padahal anak-anak mcr.:ka sud<1h 
setumpuk. istri-istri merekn hanyak yang tidal\ cocnk alat-nlJt 
kontrasepsi. Disarankan pakai kondom juga ket:nva-ketawa dan adn 
juga yang tcrsinggung karena mereka dianggap hapak-hapak suka .iaian 
sembarangan. Padahal vasektomi gratis. pulang. juga :.uka dibekalkan 
uang saku oleh pemcrintah. tapi tidak ada di sini yang mau pakai 
kondom dan vascl\tomi. lhLHbunya _juga mas1h herpil\iran lr<ldisional. 
bahwa KB hanya untuk pcrempuan .lika ihu-ihu disarankan 
memberitahu suami mereka mengenai program KB. serin!,! mennlal\ 
alasannya malu, tabu. dan takut Pertama kalau pakai kondnm katanya 
tidak cnak dan ribet. Kalau vascktomi Jbu-ibu 1tu kh:l\\atir suamill)d 
takutlemah syah\\-'at dan dianggap telah dikcbiri 
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24) Adakah hambatan dalarn sosialisasi-komunikasi serta pelayanan KB di 
Kelurahan Lontar Baru? Bapak-bapak tidak mau tahu program KB. 
lbu-ibu di sini juga lebih baik hcrsak1t-sakit danpada harak-bapaknya 
divasektomi. Kata ibu-ibu itu nanti suaminya gampang menyelcweng. 
ga ketahuan jajan sana-sini. Sclain 11u takut tidak .1antan lagi karena 
sudah dikebiri. Kalau ada penyuluhan juga ibtHhunya sa_ja yang 
datang. Bapak-bapak tidak mau datang karena mereka berpikir bahv.a 
program KR hanya untuk kaum pcrempuan Saya :.udah herusaha 
menjelaskan bahwa program KR hukan untuk ihu-ihu sa1a. tapi hilJlilk
bapak juga punya kewajiban ikut program KB. Tapi semuanya 
menolak, hahkan tokoh agamn dnn ketua masyarakat di sm1 scrnua 
beranggapan program Kl1 hanya untuk perempuan. karena yang 
memiliki rahim adalah perempuan. Sclain itu mcnurut hchcrapa tokoh 
agama_ kewajiban istri itu melayani suami _1adi. rrogram KB ndalah 
kewajiban istri bukan ::.uami. karena itu satu paket tanggung _iawah tstn 
dalam mengurus rumah tangga dan pelayanan terhadap suam1 

25) Apakah tokoh-tokoh masynrnkat atau agwna diundang _juga dalam 
acara pcnyuluhan Kl3'? Tidak pernah diundang 

26) Bagaimana mcnurut lbu lwsil drm program Keluarga Hcrcncan<l ( KHJ 
di Kclurahan Lontar 11::uu. Kota ~crang.. 11antcn apabh tclah c;ukscc. 
dalam tolok ukur kcsctaraan [.!Cndcr? Wah bclum pastinya. Pcrcmpuan 
saja yang pakai kontrascpsi di wilayah ini sih. saya jamin tidak ada 
bapak-bapak yang mau pakai kontrascpsi walaupun 1!U Cuma kondPm 

L. ANGGOTA KOMNAS I'EREMI'UAN (Dr. Budi Wahvuni-Wakil Krtua 
Korunas Pcrcmpuan-Aktivi.s PKRI Pusat) 

I) Bagaimana menurut Komnas Perempuan mengenai implcmentasi 
kebijakan progrnnt KR dnlam perspektif Kesdaraan (iender di 
Indonesia? [mplt:m.:ntasi kcbi_i<~~annya bad, l<.1pi _p.::la:-. tidak :.clara 
gender 

2) Apakah Komnas Perempuan rernah mendcngar. mengetahui lebih 
rinci mengenai imrlcmentasi kehijakan program KB di Kota Scrang'l 
Pernah mendengar. 

3) Apakah dalam imrlcmcntasi kchtjakan program Kn di Kota Seranr; 
telah setara gender? Scmua hag ian di lndl111esia tni han) ak lapnran 
mengenai program KI3. hanyak dacrah di Indonesia mengalami siruas1 
yang hampir sama satu dcngan yang lain. yaitu kec;enjangan )Cender 
dalam program KB. 

4) Bagaimana menurut sudut pandang Komnas Perempuan mengenui 
pentingnya Komnas Perempuan menga_1ak laki-laki maupun 
perempuan yang telah menikah rncngikuti program KB secom1 aktifl 
Dalam berbagai bidang kchidupan. haruslah d1tckankan kesetaraan 
gender. Namun dalam program Kl3 in1. kom11<1" pen?lll]lll<lll 
bekerjasanw dcngan _1e_jaring l21innya untuk memantau mengana1 
kebijakan program KB yang sepntutnya setara gender. 

5) Bagaimana menurut sudut rnndang Komnas Percmpuan sudah adil dan 
setara genderkah pelaksanaan program KB di Indonesia"? Bngaimana 
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dengan Kota Serang? Tidak setara gender. laporan pemal\aian 
kontrasepsi laki-laki dan percmpuan saja sudah tidak :-:.etara. sangat 
timpang jauh. Pemakai kontrasepsi perempuan sungat hesur 
dibandingkan pemakai kontrasepsi laki-laki 

6) Bagaimana menurut sudut pandang Komnas Perempuan apakah Lelah 
setara dalam kesamaan peran dan par1is1pasi pemaka1c.m kontraseps1 
dalam hubungan suami-istri di Indonesia? Hagaimana dengan dt Kota 
Serang sudah setara genderkah bahkan jtka ditilik dan pemakaian 
kontrasepsi? Jumlah ketersediaan kontrasepsi sap jauh lch1h han)al-
perempuan. Bahkan jika kita melihat pcnyediam1 kPnlr<lSl'f"ISI 
perempuan yang lcbih dari lima. bahkan hampir ll1juh Dihnnd1ngkan 
penyediaan alat kontarsepsi laki-laki yang hanya dua .ICiliS sangut 
timpang sekali, dapat dikatal-.an pcrncrintah Jidal<. h:Jdir dnlam 
penyediaan alat-alat kontrasepsi bcrkesetaraan gender. 

7) Bagaimana sudut pandang Kumnas Percmpuan mengcnai kl.'bqakan 
pemerintah dan implemcntasi h.chijal-.an prllt:ram KB telah 
ber\angsung dan dijalankan selama ini? sudahh.ah mencenninkan 
kesetaraan gender? Sangnt tidak setara gender. yang ditel<.anknn dnltlm 
program KI3 masih pada pcngcndnl1an iumlah pl·nduduh. huh.:m 11a~Ll 

kesehatan seksual dan rcproduksi ma~yaraknl. Dalam hal 1111 

perempuan yang d1rugikan karen<:t hanyfl perempuan <:-a1<1 yan~; 

ditekankan memnkai alat-alat k<Jntarscpst 111i karl'IW pcrempuan ) an g. 
memiliki rahim. Padahal dampnknyJ hanyaknya cfck .samping scpcrt1 
pendarahan atau Jlek hitam pada wajah Pemerintah t1dak mau tahu 
yang pentingjumlnh penduduk ditekan. tapi perempuan aklmnya ~ang 
merasakan dampaknya. 

8) Dalam sudut pandang Konmas Pcrcmpuan. Jpakah pcmerintah 
mensosialisasiknn program Kl3 sccara akt1f icVo.a\ bcrngam cnra dan 
aksi, bekerja sama dengan penyuluh ke~ehatan dcngan pcndeh.Jtan 
setara gender? l3clum mnks1mal Jalam pendekatan sctara gender. 
banyak birokrat di pemcrintahan yang helum paham pcngarusutarnaan 
gender, sehingga implemcntasi kehijakan sangi.lt bias gender. 

9) Apakah Komnas 1\:rcmpuan aktif' mclah.ukan dialog atnu hc1:ja sama 
dalam menyuarakan penting11ya kesetaraan gender dalam program KB 
dengan para pcnyuluh kcschatan dalam upa;a pcn;uluhan. hun:-,cl1ng 
dengan mcngundang tokoh agama. tokoh masyarah.at. selll\121 pas21ngan 
menikah baik itu para istri maupu11 para suami. semua d1undang tanpi.i 
pembedaan? Selalu berusaha rnemhcrikan masukan kcpada pemerintah 
pusat, kami juga banyak dialog ke herbag.ai wilayah salah satunya ke 
provinsi banten untuk memperkuat pcnwharnan pcng<lt"usu\amaan 
gender. Namun dampaknya helum terlih<~t dalam 1mplementas1 
kebijakan program KB 

IO)Jika memang ada ketimpangan pcran dan partisipas1 her-KB dalam 
hubungan suami-istri. apakah dalam hal ini Komnas percrnpuan. 
petugas-petugas pemerintahan. penyuluh. maupun tokoh-toknh agama 
dan masyarakat semua hcrpcran aktit' dalam mcnsosli.llisas1i<.:u1 
kesetaraan gender (peran yang :.ama) dalam menga_i21i-. partisipao;,i atau 
keikutsertaan baik lak1-laki rnaupun perernpuan h<:uk dalam program 
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kesehatan, kesejahteraan maupun dalam pemakaian alat kontrasepsi':') 
Belum banyak berkomunikasi clengan tokoh-tokoh agama dan 
masyarakat dalam implementasi kebijakan program 1\.B bcrspcktif 
kesetaraan gender, karena memang tidak difasilitasi pemennl<lh dan 
pemerintah daerah. 

1 l)Bagaimana menurut sudut pandang Komnns PeiTmpuan ha:-.11 Jur1 
program Keluarga Bcrcncana (K£3) di lndones1a dnn khususn~a Kola 
Serang, apakah menurut mcrcka telah sukse" dalam tolok ukur 
kesetaraan gender? Sangat bias gender. tidak setarn gender kit<J bisn 
baca dari indikator pemakalan kontarscspsi lakl-laki dan rnempuan 

12) Bagaimana dengan partisipasi peremruan dan laki-laki apakah sudah 
maksimal dalam program KB? Sangal t1dak orlimal sa~ a katakan 
begitu karena hanya perempuan yang berpar!Jsipa:-.1 aklif. dan 
pemerintah pusat memnng tidak terlnlu serius melihat dampak KJ1 
yang bais gender ini. 

13) Apa yang akan Komnas Pcrcmpuan lakukan _jika menge1ahui masih 
banyaknya program p~mcrintah (dalam hal ini KB) ban: a~ llll'ru~i~an 
perempuan di mana hanya pcrcmpuan ~nng llibchw11 un111~ ~~ut -.cna 
dalam program KI3? Kumi harus banynk melnkukan adnkasi kl." 
jejaraing KR lainnya. 

14)Apa yang tclah d1lakuJ,.an olch 1\.omna<. Pc1.L'Ill]1LWI1 dc1lam rang~a 

advokasi kepada pemerint<lh-pemenntah dacrah untuk 
menyosialisasikan kcsL"taraa11 gemlc1- dala111 pL'111bcntuJ..cu1 pcraturan 
dacrah? Kami banyak hertemu dalam bcrbaga1 kcgiman formal 
maupun infonnal dengan pejnbat-pejabal puhlik serta pegawal
pegawai di instansi pemcrint<lhan <,ching);!a pcmhcntu~an pe1·aturan 
dacrah harus setara gcmkr. :.Janwn banynk sckal1 rcratumn )ilng bias 
gender di daerah-daerah. 

15)Adakah Komnas r~rempuall aktif' lllCilYUi-ll"akall. llll'll)USia]i<,ibikan 
kesetaraan gender kc dacmh-dacrah (terutama di Knta Scmng)') Komi 
banyak menyuarakan mengena1 rentingnyJ kcsctaraan gender d1 
berbagai bidang kehidupan d:111 i111rkrm:nta:-,1 ~chii<l~<lll hcr~e-.ctaraan 

gender dari tingkat pusat hingga d;H:r(lh 

M. ANGGOTA PUSAT PE!.AYANAN TERPAlll PEMBERilA\AAN 
PEREMPUAN DAN ANAK (1'2TP2A) I'ROYINSI BANT[:-< (lhu Lilis 
Sumaryati-Anggota P2TP2A Pro\-·insi Hanten dan Kcpala l 11,T KB 
Kecamatan Serang) 

I) Apakah Ibu mengetahui apa ~ang dimak.:.,ud dcngan program Kt:luarga 
Berencana (KB)? Program Kf~ adalah progrdm nasinnal yang 
bertujuan mengendalikan la_iu kclahiran dan mcn1ngJ..at~an kualita_c. 
kesehatan masyarakaL terulama keschatan ihu dan anak 

2) Apakah Ibu mcngctahui upa ~ang ml.!njadl tu.Juan progralll Klr) 
Menghapuskan kemalian ibu m-.:lalmkan dan meningkatkan kualitas 
anak-anak. 

3) Apakah program KR juga diterapkan di KPtil Scnmg'-, 'r'a 

Tug as Akhor Program Mag1s\er (TAPMI 238 

43389.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

4) Apakah P2TP2A memiliki koordinas1 dan komun1kw-.i dengan 
DP3AKB Kota Serang dalam program KB? Kalu rnasalah koordinasi 
dengan DP3AKB Kota Serang ya. tapi kam1 tidak t,:rlibdt ma:.<Jiah 
advokasi program KB. Kalau tJPT KB yang sekarang s<1yu terlihat di 
dalamnya, ya memang bagian dari ke\~a.iib<.Jn kan1i melakuk<~n 

kegiatan advokasi. komunikast dan sosialisl:lsi ke masayarakal. 
5) Apakah P2TP2A ikut herperan dalm11 pelaksanaan kc>h11;tkan prllgrum 

KB di Kota Serang'? T1dak. 
6) Bagaimana mcnurut sudut pandang P2TP2A mcngcm11 pc>ntingn~a 

P2TP2A mengajak laki-laki maupun pcrcmpuan yang Ielah men1kah 
mengikuti program KB -:.ccara ilkliJ'? Kami 11dak pcrnwh lcrlthat d<llam 
program KB. 

7) Bagaimana menurut sudut pandang Pl'l P2A suduh add dan <>ctarakah 
pelaksanaan program KB? Baga1mana dengan kc>sumaan pcran dan 
partisipasi pemakaian kontrascps1 dHianl hubungan -.,uami-isln d1 
Indonesia? Sangat tidak sctara pastinya. Masy<nakcll masih huta 
gender, jadi suI it masuk unt u \.. memperkt: n:1l kiln .I c 111.'>-ll'lll.'> k ( m t rase> p.-.,i 
dan metodc bcr~KB untuk pria. Pl'IT!llpuan sa.i<~ y:111g d1anggap cncok 
mengikuti program KB karc>n<l pcrcmpuanlnh yang m-:nlihk1 ~-~lh1n1 

8) Bagaimana sudut pandang P1TP2A mengcna1 kcbqnkan pemerin1ah 
dan implcmentasi kchijakan program KB lc>lah hcrlang:-u11g d:Jn 
dijalankan selama ini? sudahkan mencerrn1nkan h·-.,ctM<lilll gC11dcr"' 
lmplemcntasi kcbijabn pmgram KB hellllll -;ctma gender. d'1ri tumlah 
alat kontrascpsi saja sudah tidak sctara. Sudah lama -;eka\1 lerak.llir 
tahun 2015 ada penyuluhan di Kotn Scmng. itu juga hclll;a -.d..ali d1 
talmn itu. Lain halnya di Kelurahan Lopang banyak pcn:uluha11 
sampai sekarang, setahun hisa tig<J kali. yang had11· iuga han: a\.. hl:lpak
bapak bukan cuma ibu-ibu. ~1c1lah sckMang Lopang ment<.Jdl kamrung 
KB karena antusiasme warga untuk hcr-KB hanyak d1 -.,anD. herheda 
sekali dcngan Lontar 11aru )<mg llllllal ram hapak her-KB "'-lllg3l 
kurang. Selain itu star pemcrintahan sangat kurang.. ;.ang hckn.ia d1 
UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Serang kuran):! dari ~cruluh orang. 
mana mungkin bisa turun scmu~l. l3clull1 mcngun1s adtllltllstnJ:-1-
keuangan, belum pelaksana. lapangan. hnmrir scmua dikcrt<·tk:m man):!.
orang yang sam a. Kami sangnt mcmhutuhkan swr: a11g knmpeten d1 
bidang program Kl3 ini .lJd1 bag<limana k<11111 hisa melakukan 
indikator kesetaraan gender. scdangknn urusan adminis1r~1~1 dan :.taf 
pelaksana lapangan kami n1<1s1h sangat kckuraiJ!_2.an Semua penyuluh 
lapangan di Lontar Baru perempuan. 1idak ada lak1-laki. 

9) Dalam sudut pandang P2TP2/\. Jpakah pemcrintah n~ensOSiaiJsasiknn 
program KB secara aktif lc\\-i.ll hcmgrun cara dan uk"1. hckcria '-'ilma 
dengan penyuluh kcsehatan dengan pendckata11 '-.Ctarn g\.'ndcr'? Su)·a 

melihat program KB disosial1s<tS1kan lcv.al bcragam mc>dia -.,cpet11 
baliho, leaflet paml1et yang tcrscbar dimana-mana terrnasuk Elsilitas
fasilitas kesehatan, namun untuk d1 Kola Serang keselaraan gender 
bukalah hal penting dalam bidang npapun. P2TP~/\ Hanten han:ak 
melihat kctimpangan gender di hanyak bidang. Kaluu di dalarn 
program KB sebcnarnya ketimran):'an s<mgnt k'rlih<ll dcu·1 Jllllllah 
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pemakaian kontrasepsi. namun DPJAKB KotJ Senmg memang 
menutup mata akan kctimpangan itu. Mcrcka Cuma mel1hat _jumlah 
pemakai kontrasepsi banyak. tak perduli kalau "L'I1lll<l ~illl!:-' 

memakainya didominasi perempuan. 
1 0) Apakah P2TP2A aktif me!akukan dialog a tau kcria sam a dalarn 

menyuarakan pentingnya kesetaraan gender dalam program KB 
dengan para penyuluh kcsehatan dalam upaya penyuluhan. knnscling. 
dengan mengundang tokoh agarna. tokoh masyarakat. scmua pJs3ngan 
menikah baik itu para istri maupun para sur1mi. scmuJ d111ndang tanpa 
pembedaan? Dalam program KB kami tidak aktifmcn!,!mhokasi. kami 
aktif di bidang pemberdayaan pcrempuan dan pcrlindungan anak. 
Harusnya program KB memang kami tangani pula dengan serius. 

ll)Jika ada ketimpangan pcran dan partisipasi her-KB dal<llll huhung<ln 
suami-istri. apakah dalam hal 1111 P~TP2A. pclut.as-pctugas 
pemcrintahan, pcnyuluh. rnaupun tokoh-tnkoh agama dan m<lsyarakat 
semua berperan aktif dalam mcnsosialisasil...;an keset<Jr·aan gender 
(peran yang sama) dalam mcngajak partisipr1s1 atau h.e1kutscrtaan baih. 
laki-laki maupun pcrempuan dalarn pcnwkaian knntrascps1'J 
Penyuluhan-penyuluhan KR difokuskan di kelurah8n·k<;'lllrilh<m ~<lllg 

agak jauh dari pusat kota. Kalau di kecarnat<1n ~l'rCIIl)! i'okuSil)d di 
lopang. Di \vilayah lopang add k<~rnpung KH Par·tl'>ipasl 
masyarakatnya tinggi. laki~laki dan percmpuan rncrnaka1 <tlut 
kontrasepsi baik kondom rnaupun menjalankan MOP <ll<lll ,·asektomi 
Kalau perempuan juga tidak pcrnah ada paksaaan dalam her-Kit 
anjuran saja memakai pi! KB. Suntik. imp[ an maupun pasang II JD. 
Kalau mau sterilisasi silakan MOW a tau tubektonu untuk pncrnpuan 
Kalau wilayah lontar baru. sudah larn<l sekali tl(1ak :1d:1 pcnyuluhan kc 
sana. Masih dianggap mengcrti pcrsoalan Kn. karcna part1sip<1:.i 
pemakaian kontrasepsi banyuk. ya '"alaupun rncnHtn[! pcrcmpu<ln 
mendominasi dalam kcikutsertaan prugrarn KB Sei<lln 1tu l.nntar [~aru 
kan di pusat Kota Serang. dianggap me!ek inrormasi k<Hemr ban:ak 
terpasang baliho-baliho sebaga1 media info kamr untuk program f\.B. 
Mungkin memang pcrlu mcngadaknn rcnyuluhan lehih intensi!· ldgt 
mengenai program KB untuk rri~l. nga1· scmakin mengcrt1 llla.r..:-arakat 
mengenai program KB bukan han) a untuk pcrcmpuan. lah.1-IOk1 JUga 
bisa ikut serta aktif dalam program KH 

12) Bagaimana menurut sudut randang P2TP2A hasi I d<~ri pwgJarn 
Keluarga Berencana (KB) di Indonesia dan khususn:n Kota Scrang. 
apakah menurut mereka telah sukscs dnlam toloK ukur h.esttaraan 
gender? Sangat tidak setara gender. sehingga t1Jak hi:.<t dikatakan 
berhasil dalam implementasi kebijakannya. 

13) Bagaimana dengan partisipasi pcrcmpuan dan laki-lal\1 apakah sudah 
maksimal dalam program KR di Kow Serang? Sama "ckail tidak 
maksimal. Masyarakat sangat huta gender. mereka hclum paharn 
pengarusutamaan gender. apalag1 harus hcrkesetara;ltl gender Jalam 
setiap bidang kchidupan, mercka san gat tida.k paham 

14) Apa yang telah dilakukan oleh P2TP2A dalam rangka ad\·oh.asi kepadd 
pemerintah daerah Provinsi Banten dan Kota Seran~; untuk 
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menyosialisasikan kesetaraan gender dalalll remhcntubn pcrdturan 
daerah mereka? Saya banyak aktif di berbagai kcgiatan pcmberdayaan 
perempuan juga di bidang Kil Sa)il mcras8han ~wntin~;n;;r indth.;rtor 
kesetaraan gender masuk sebagai patokan utama dalam J...cberha~ilan 

implementasi kebijakan program KB. Namun mcmang sulit sckali 
dilakukan, banyak staf di DP3AKB Kota Scrang belum paham 
pentingnya koordinasi Bidang K8 dcngan Bichng Pemherda~aan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. ,vtercka ma.:.1h mengkotah.
kotakan bidang KB cukup bidang K13 dan pclayanJn tcknis aja. rtu 
sudah cukup. Du\u saya pernah lama hekeqa di DP:>AI\.H Knta Serang 
sebagai Kasie. Pengarusutamaan Gender. Say<l <;enng hcr:.uar<J 
mengenai program KB yang tidak hanyak terbuka dalarn rela:arwnnyn 
dan indikatornya yang tidak bcrbasis rml,1 rengaru">ul<11lli1<1ll t'ender. 
Saya kritisi bahwa program KR harus berhoordina:.r_ruga Jengan 1\.asic 
pengarusutamaan gender, jadi masuh 1nd l~<lll)rllya dan pcl<rk -.;;rn<l<lllll:< il 
sesuai zaman. Tapi susah ya k<1lau helum paham d:111 ma<;ih ngotot 
sama pendapat mcreka sendiri. Ujung-u.1ungnya sa:- a dihilan.l! h1rokrat 
otak LSM. Ketika saya ada di UPT Kccnmatcm ini sava m<lsih hcrusaha 
untuk rnenerapkan kesctaraan gender dalam bnhilgat kcg1a\ar1 
walaupun memang lingkupnya Kecanwtan Scrang ~a)a. l<1p1 mcmang 
sangat su\it ketika masuk ke lapangan. rna-;\·arak<1l lllg<l mw-.th tutup 
te!inga tentang kesetaraan gender. 

15) Adakah P2TP2A aktif menyuarak<.tn. men;-osiahsasihan kc-,ctaraun 
gender ke dacrah-dacrah di Provinsi Bantcn (tcnllama di Kot<t 
Serang)? Lewat P2TP2A Provinsi Bantcn. saya Jkt1f rnenyuarakan 
kesetaraan gender di Kota Serang. namun memang hasilnya helurn 
maksima! dirasakan oleh masyarakat. Saya Sl'bag<li akti\'i'> P:'.TP2A 
Provinsi Banten sangat. 

N. ANGGOTA PUSAT PELAYANAN TEIH'ADr I'L~IBLRDAYAA:\ 
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TI'2A) PROVI.,SI BAI'I E~ (lbu 
Sahari Banong, S.E., M.M-Wakil Kctua P2TP2A Pro\'insi Banten
Kepala Sub.Bidang lnformasi Gender) 

I) Apakah Ibu mcngetahui apa yang dimaksud dcngan program Kl:luaq;<l 
Berencana (KB)7 Program keluarga hercncana. herartr pro~r<1111 untuk 
merencanakan kehidupan keluarga > ang khi h ~chat dan:..cl:thll·rd 

2) Apakah lbu mengetahui apa yang men1ud1 ttl_luan progra111 1\.8·) 
Mengatasi tingkat kematian 1bu dan anak dl:ngan lllttlghlrlLlill"l cmpat 
tcr!alu. 

3) Apa yang mcndasari program KB'.' Kemalian tbu dan h:1; ryan!_.: tinggr 
di Indonesia 

4) Apakah program KB juga ditcrapkan di Kllta Snang"? Ya. brcrw 
program nasional 

5) Apakah P2TP2A metnrlikr koordtna'>i dan kolllunlkT'-1 dengan 
DPJAKB Kota Serang dalam program K!1') -1 idah. mabn\ti sulrt 
masuk kc Jalam bidang KB. Mercka tidah pahalll pengarusutamaan 
gender 
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6) Apakah P2TP2A ikut berperan dalam pelaksanaan kch11ak.an program 
KB di Kota Serang? Tidak 

7) Bagaimana menurut sudut pandang P2TP2/\ mcngcn~u pcntingn\ tl 
P2TP2A mengajak laki-laki maupun perempuan yang tclah menikah 
mengikuti program KB secara aktif: Sebenarn;.a pcnttn~; c;eJ...ali ugar 
petugas pelayanan KB paham pcntingnya pengarusutamaan gender 
pada program KB. sehingga hasil implementasinya tidak. lagt tunpang 
gender. Kan selama ini hanya pcrcmpuan yang jad1 ohjek. aklmn) a. 
Karena masyarakat akhirnya huta sama sck.uli Jcngan 
pengarusutamaan gender. 

8) Bagaimana mcnurut sudut pandang P2TP2i\ sudah adil dan setarak.ah 
pelaksanaan program KB? Bagaimana dcngan kcsalllaan pcran dan 
partisipasi pemakaian kontrascps1 dalam huhungan suam1-istri di 
Indonesia? Sangat tidak sctarn. Perempuan saia Y<lll!,' dltCLllll\an 
menggunakan alat-alat kontrasepsi yang nH.'lll<lllg _lllllllalm;.a khih 
banyak dari persediaan kontrasepsi laki-lak1. 

9) Bagaimana sudut pandang P2TP2/\ mcngcnu1 J...chiJ.tkzm pcml'rlnt<~h 

dan implementasi kebijakan program KB tclnh hcrlangsung dan 
dijalankan selama ini? sudahkah mcncenninkan kcsctaraan gc1Hkr'.1 

Dari jumlah jenis alat·alat kontrasepsi s<t.ia ~mL1h lchih han~ ilk 
kontrasepsi perempuan daripada laki-!akt Jad1 mcmang t1dak. sctara 
gender. layanan ban yak didominasi oleh la;<1n<111 yang ditUI ukan hagi 
perempuan. Di puskesmas saja hampir semua tcr':>cdii.l ba!21 JlCrempuan 
kecuali tubektomi, tapi kalau untuk !aki-laki t1ngl\at pusk.c~mas han: a 
tersedia kondom. dan jumlahnya juga sedikit sekal1. hany:1 ratu:.an per 
puskesmas. Malah jarang habis akhimya. ban yak kadaluM1rsanya. 

lO)Dalam sudut pandang P2TP2J\. apakah pcmenntah mensnsta!Jsasik.cw 
program KB secara aktif lewat beragam cara dan abi. bckcrja sanw 
dengan penyuluh kesehatan dengan pendekatan sctara !,'Cndcr·) t 'ntuk 
tingkat DPJAKB Kota Serang hampir ttdak. pcrnah mdakuk.an 
pendekatan setara gender. l3idang Jam111an pelayan:m Kl~ di s1ni ticbk 
mau mendengarkan masukan kami. Menurul llll'rl'k.i.i pclit)nnan 1\.n 
itutidak ada kaitannya dengan pcmahaman pcngarusutamaan gender. 
Saya bingung menerangkannya kalau rapat juga. Kalau P2 l"P2A 
Banten memang tidak secara langsung terlihal dalam program 1\.B. 
karena itulah tidak dianggap sebagai masalah hcsar pcng.arusutamaan 
gender dalam program KB. Kalau terjadi pcndarahan t1dak llli111 
dibilang efek samping, dianggapnya kegagalan bwsa. 

II) Apakah P2TP2A aktif me!akukan dialog at au k.nj:1 sam a Jalam 
menyuarakan pentingnya kesetaraan gender dalam prol_.!ram KB 
dengan para penyuluh keschatan dalam upaya pcnyululw11. J...onseling 
dengan mengundang tokoh agama. tokoh nwsyarakat. senwa pasallj.!<lll 
menikah baik itu para istri maupun para suami. semua dtumlang_ tanpi.l 
pemhedaan? Dalam P2TP2A Banten tidal.. sccma langsung mcnangan1 
KB, tapi dalam bidang informasi gender di l)p\,\KB K(lta Scmnl_.! 
sering memberikan masukan pada sub.b1dnng jaminan pcl<l;.anan KB 
ke lbu Enong, parah pclayanan Kl1 nya. tkl tlthtk. pedul1 k.aldu 
perempuan aja yang dijadikan objek alat-alat kontrasep.'>i tanpfl 
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memberitahukan pada masyarakat pentingnya kesctaraan gender dalam 
KB. Dia tidak mau tahu dan tidak paham kalau til bpangan masyarakat 
butuh pemahaman pengarusutamaan gender. itulah h.alau sclalu 
menutup telinga mcngenai indikator kesetaraan gender pada prngram 
KB. Dia menganggap kesetaraan gender hanya cocok untuk hidang 
pemberdayaan perempuan saja. bukan di bidang KB. 

12) Jika ada ketimpangan peran dan part1S1pasi ber-KB dala111 huhunga11 
suami-Istn, apakah dalam hal 1n1 P2'l P2A. petuga~-pctuga:-

pemerintahan, penyuluh, maupun tokoh-tokoh agama Jan masyarakat 
semua berperan aktif dalam mcnsosialisasikan kest:taraan gender 
(peran yang sama) dalam mcngajak partisipa.<ii a tau keil\utscrtaan hail\ 
laki-laki maupun perempuan dalarn pemakaian kontrcl'iepsi'? 1 ida!-.. 
tidak ada sosialisasi yang menekankan pada 1-.csetnraan !,!l'nder dalam 
program KB, mungkin hanya lcwat baliho-baliho aja yang terpampang 
di jalan-jalan, saya tidak melihat hal itu etektir d<Jiilm lllcn_,LI<Ir<Ji-.an 
dan mensosialisasikan program KR berkcsctanwn gt'ndcr. Sa;ll 
pcnyuluhan ataupun konscling di posyandu maupun puskc.,.,mil'> yang 
saya tahu, hanya pcrcmpuan aja yang diharpkan han:ak 1\ehadlrJnny<l 
lbu-ibu sampai dijemput untuk pasang KG. ~cdtlngh.an hdp<tk-hapnh. 
dimaklumi ketidakhadirannya karena dianggap beh.erjJ. Kalau- 1hu-rhu 
ada yangjadi tukang cuci ataujaga toko tetap aja diJCmput beg1tU. 

13)Bagaimana menurut sudut pandang P2TP2A lwsil dari program 
Keluarga Berencana (KB) di Indonesia dan khusu-;nya Kotil Scrang. 
apakah menurut mercka telah sukses dal3m toluh. uh.ur h.e'>ctcu·awl 
gender? Sangat tidak setara gender 

14) Bagaimana dengan partisipasi perempuan dan laki-laki apah.ah sudah 
maksimal dalam program KB di Kota Serang'? 1--lanya percmpuan siJiil 
yang dilibatkan sebenarnya. laki-laki jarang dilibath.an d~ila1n pr·n12.ram 
Kll. 

15) Apa yang telah dilakukan oleh P2TP2A dalam rangl-.c1 ad ,·obsi h.cpad<t 
pemerintah daerah Provinsi Hanten dan l'.ol~l Scr·ang ltntul-; 
menyosialisasikan kesctaraan gender dalam pemhentuh.a11 pcr·muran 
dacrah mereka? P2TP2A Banten tidak melakukan aLhukasl. nn111gk1n 
setelah tahun 2017 ini kami akan rapat mengcnai pent1ngnyc1 program 
KB berkcsetaraan gender daln kami sebaga1 center ddr-, J1cnga\\!L'>an 
program KB, agar berkcsetaraan gender. Namun untuk mengaLhokasi 
kesetaraan gender dengan strntegi pengarusutamaun ged11l.'L :.clalu 
kami lakukan terlebih pada Dinas-Dinas Kotn dan Pnn i11si 8ante11. 
kami banyak meninjau bahv.'a banyak kebijakan y0ng tidal-. ramah 
gender, bahkan dalam pembangunan alun-alun serang,iuga \l(_bk mmah 
gender, sepcrti toilet perempuan yang harus disediabn. liinlan ;ang 
aman dan nyaman untuk perempuan dan anal\ -;chaga1 indibilm 
kenyamanan ternpat atau ruang puhlik belum dilal-.ukan 

\6) Adakah P2TP2A aktif menyuarakan. menyosiali:,a:.ikan kesctaraan 
gender ke daerah-daerah di Provinsi Ban ten ( terutanw d1 Kola 
Serang)? Ya, kami menyosialisasikan kesetaraan go:ndcr ke seluruh 
wilayah kerja kami satu provinsi Hanten. kamt _1uga men; uarak<lll 
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pemberdayaan perempuan. anti kekerasan tcrhadap perempuan dan 
anak. 

0. PASANGAN USIA SUBUR 01 KELURAHAN LON I AR BARL'. 
KOT A SERANG (Bapak Farhan~31 Ia hun dan I bu Lichosiah-J2 
tahun/warga Rt.02/Rw .05). 

I) Apakah Bapak/Ibu mcngetahui tentang program Kcluarga Berencana') 
>- Keduanya Ya, tentang anak cukup dun dan pemah.aian ulat 

kontrasepsi dalam kegiatan KB. 
2) Apakah Bapak/lbu mengetahui orgamsas1 yang mclabanakdn 

kebijakan program KB di Kelurahan Lontar Baru? 
>- Keduanya: Puskesmas. Klinik Bidan dan Posyandu 

3) Apakah Bapak/lbu pernah mendapatkan inf"(lfll1<l:O.I nH.'Il),.'.Cildl 
pentingnya program KB bcrkcsetaraan gender0 

~ Keduanya : Tidak pernah 
4) /\pakah Bapak!Ibu mengetahui rnengcnai istilah kcsetanwn ~L·nckr'1 

~ Keduanya : Tidak tahu 
5) Apakah I3apak/lbu mendukung program KB yang hL·rh.cset<u·<wn 

gender? 
> Keduanya : Tidak paham kesetaraan gender 

(J) Apakah menurut Hapak/Ibu pemerintah pcrnah mclakukan :.n-.i:tll:-.<1'>1-
komunikasi tentang kebijakan program KR kepad<:~ masynrah.at sccara 
langsung? 
'.l;> Keduanya : Tidak pernah 

7) Bagaimana menurut Bapak/Jbu pemahaman ma:.yarak1t tcnwng 
pencrimaan kebijakan program KB? 
> Kcduanya: Mau menggunakan kontrascpsi. T1dak Cllb 11enolakiln. 

Di sini ibu-ibu yang banyak pakai. 
8) Bagaimana menurut Bapak/Jbu pemahaman \lli\S) arak11 tcntan~; 

penerimaan kebijakan program K£3 berspcktifkcsctaraan gemkr'' 
.,. Keduanya : Tidak paham 

9) Apakah Bapak!Ibu mengikuti secara aktifsosialtsasi dan prllgl·am I\. I_~' 
).;- Ibu Lichosiah Ke posyandu atau di puskcsmns ada h_pnseltng_ 

saya suka ikut. 
-;... Pak Farhan : Tidak pernah ikut 

I 0) Apakah pemerintah dalam hal im petugas-pctugns remc1·in1<1hiln 
dan penyuluh berperan aktif dalam menyosJaltsasil-.an 1-.c'>ctarJan 
gender (pcran yang sama baik bapak-bapak maupun 1hu-ibul dalam 
keikutsertaan dalam pcmakaian kontrasepsi? 
,_ Ihu Lichosiah Saya tidak pernah rnendengar adan~i\ -;osJallsJ.-.1 

program KB kecuali dari internet dan televisi. Seltun 1\u dari bidan 
yang menangani saya. Bidan titi sclaku hidan di lont<n hmu 1111 
beliau bidan klinik swasta di sin1. 

Y Pak Farhan : Saya tidak tahu. 
I 1) Jcnis kontrasepsi apa yang Bapak/Ibu pakai') 

J.> Ibu Lichosiah: Saya pakai suntik KI3 per satu hulan s::1_1a sckman):C. 
sudah menemukan yang cocok sctelah bertahun-tahun laman)a 
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gaga\ terus dalam memakai kontrasepsi. PenamJ sayJ pernah 
suntik per tiga bulan. tidak haid terus-menerus :.elanw SL'tahun 
Kemudian setelah itu ganti dengan pemakaian \ll[) ·r namun malah 
tiba-tiba hamil. padahal saya belum siap menambah anal<. kc dun. 
tapi bagaimana lagi ketika ketahuan ada jan in sudah hampir tiga 
bulan. Suami juga tidak mau menggunakan koml0m. k<Jtan;.J r1h~o·t 

dan tidak nyaman seperti ada yang menghalang1. PJdahal -.J;. c1 

lebih memilih suami pakai kondom dari pada suntik per bulan 
seperti ini. 

Kemudian Bapak Farhan menyampaikan pendapatn;n mcngen;u 
program KB: 

·'Saya setuju program KB dari pemcrintah Narnun f..alau ;,;t;.<1 

sendiri yang disuruh pakai kondorn <Jlau mela!,.ukan \ asektnmi 
tidak mungkinlah untuk rnau memakainya. Saya kan laf-.1-laki 
maunya istri sajalah yang ber-KB Kalau pakai kondum itu nhet 
dan tidak nyaman, mengurangi rnood untuk lcbih int1111 lehih cepat 
Ada jcdanya begitu. makanya istri saja yang ber-KB. sudah cukup 
istJi yang ikut ber-KB. Lagipuln bclum pernah sa;.-d deng<lr dar1 
pctugas kcschatan tentang laki-laki harus ikut program KB.·· 

12) Bag<~imana mcnurut Anda rncngenai pentingnya ll1Cil!!lklltl prnt'nun 
KB secara aktif'? 
-,.. Pak Farhan: Penting tapi cukup perempuan saja. 
Y lbu Lichosiah : Penting. 

l3)Apakah rnenurut Anda sudah setara gender kah da!am pclabnnnrtn 
program KB di Kelurahan Lontar Baru? 
)...> Keduanya : Tidnk paham sctarn gender 

14) Apakah rncnurut and a renting mengikuti program K 11 tcrutalll<1 Lbl:un 
kcsarnaan penm dan pa11isipa:.i pcmakaian knntrasep"l cblam 
hubungan suami-istri? 
:;... Pak Farhan Saya setuju program KB dari pcmcrintah '\Jnmun 

ka\au saya scndiri yang disuruh pakai kondom atau melakubn 
\'asektomi tidak rnungkinlah mau. Saya kan laki-laki nwun\il 1;-;tn 
snjalah yang ber-KB. Kalau pakai kondom itu rihct d:1n t1dak 
nyaman. mcngurangi mood untuk lehih intim lebih cepJt. /\da 
jedanya bcgitu. mnkanya istri saja yang ber-KB. <>udah cukuj) 1."1r1 
yang ikut her-KB. Tidak pentinglah laki~laki pakai alat knntrnscp-.;1. 
cukup perempuan s~ja. 

".r Tbu Lichosiah Say·a pak<~i suntik Kl1 per satu buL111 -.dp ;-;d.:lr<\11~ 

sudah mcnemukan yang cocok setelah he11ahun-tahun blllt\11~ :1 

gaga! ten1s dalnrn memakai kontrasepsi. Pct1umn s<l;."t\ pt'rlldh 

suntik per tiga bulan. tidak haid terus-meneru:-- selanw :-;ctahun 
Kcmudian setelah itu ganti dengan pcmakaian llJD ·1 namun mala\\ 
tiba-tiba hamil, padahal saya bel urn siap menambah unak kc dua. 
tapi bagaimana lagi ketika kctahuan ada _janin sudah harnp1r llf:.'a 
bulan. Suami juga tidak mau rnenggunakan k()ndom. k:ttan\ <~ nhL·t 
dan tidak nyaman seperti ada yang menghalnng1. Padalwl .;;a\il 
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lebih memilih suami pakai kondom dari pada sunt1k per bu!Jn 
seperti ini. 

1 5) Bagaimana menurut Anda kebijakan pcmerintah dan relabanaa11 
kebijakan program KB dijalankan? Apakah pemerintah daerah 1kut 
serta menyosialisasikan? 
~ lbu Lichosiah : Saya tidak pernah ikut penyuluhan. Sa:--a _1uga tahu 

program KB hanya dari klinik bersalin saja. bidan sv.asta. 
;... Pak Farhan : Tidak tahu. 

16) Apakah dalam konseling dan pcnyuluhan KB rara penyuluh 
melakukan penyuluhan. konscling deng<m mengundang Hapak-h<tpak 
dan Ibu-ibu semua tanpa pembedaan? 
;..... lbu Lichosiah: Tidak pernah ikut penyuluhan. kalau kunsul hanya 

saya saja, suami tak pernah ikut. 
,.., Pak Farhan: Tidak pernah diundang. ridak pernah konseling KB 

17) Apakah menurut And a program Keluarga Berencana (KB) tl·lah .;.uksc.., 
dalam meningkatkan kcsctaraan gender di Kelurahan L0ntnr Hmu·) 
;... Ibu Lichosiah : Saya tidak paham kcsctaraan gender. 
~ Pak Farhan : Tidak paham. 

P. PASANGAN USIA SliBliR Dl KELURAHAN LONTAR BAIH. 
KOTA SERANG (B~1pak H~wna-31 tahun dan lbu Ira :"Jur-25 
tahun/warga Rt.03/Rw.OS) 

I) Apakah Hapak/lbu mengctahui tcntang program Keluarga l:krcncan<l·) 
).;- Keduanya: Ya dari tclevi<;i dan internet. 

2) /\pakah Bapak/Jbu mengetahui organisas1 yang lllL'Iabannkan 
kebijakan progrt1m KB di Kclurahan Lnntar Baru·.1 

,. Keduanya: Puskcsmas dan Posyandu scrta klinik hidnn S\\·asta 
3) Apakah Bapak/lbu pemah mendapatkan informas1 men!::'cna1 

pentingnya program KB berkcsctaraan gender? 
> Keduanya : Belum pcrnah. 

4) Apakah Uapak/lbu mengctahui mengcnai \5.tdah kesctaraw1 !::'cndcr·' 
-;... Pak I !auna : Kesetaraan pcrcmpuan dan lak1-laki dtdam hckcr1a d1 

luar rumah . 
}- Ibu Ira : Setara !aki-laki dan perempuan dalam peke1~ia<m. 

5) Apakah Bapak/lbu mendukung program KU yang herkcsdaruan 
gender? 
~ Pak llauna : lidak paham dan tidak mcndukung kalau harus setara 

begitu. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. ltu :.udah seks<JI. 
";> Ibu Ira· Tidak paham juga bagaimana. 

6) Apakah menurut Bapak/lbu pemerintah pcrnah melakukan :-.osialhasl
komunikasi tcntang kcbi.iakan program KB kepada nw:-.) arakat s~.·c<ml 

langsung? 
,. Keduanya : Tidak pernah tahu 

7) I3agaimana mcnurut Bapakllbu pemahaman masyarakat tt:ntan!::' 
pencrimaan kebijakan program KB? 
>- lbu Ira: Baik dan banyak ibu-ibu mau memasang knntraseps1 saya 

dengar dari ibu-ibu sekitar. 
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> Pak Hauna lya sudah mcnerima masyarakat di sini. Cuma ada 
beberapa yang pcngen punya anak ban yak seperti saya .. iadi tidal-. 
mau ber-KB dulu. 

8) Bagairnana menurut Bapak/lbu pemahaman masyarakat tentang 
penerimaan kebijakan program KR herspektifkesctaraan~;ender? 
).> Keduanya : Kami juga belum paham benar apa itu kesctaraan 

gender dalam program KB. 
9) Apakah Bapak/Jbu mengikuti secara aktifsosialisasi dan program KB') 

> Kcduanya: Tidak pernah ikut dan mcmang tidak ber-KB. 
1 0) Apakah pemerintah dalam hal ini petugas-petugas pcnwri ntahan dan 

penyuluh berperan aktif dalam mcnyosialisasikan kc::.etaraan gender 
(peran yang sama haik bapak-bapak maupun Jbu-1hu) d<.ila111 
kcikutse1taan dalam pemakaian kontrascpsi 0 

> Pak 1-launa : Tidak tabu 
Y Ibu Ira: Ada pctugas puskesmas yang bcrtugas di pus~andu untuh 

mclayani suntik KB, implan KR atau rnemberikan pi! KR. 
11) Jenis kontrascpsi apa yang Bapak/lbu pakai'.' 

Y Pak 1-launa : Tidal.;. menggunakan kontrasepsi. Kami tidaf.. pcrn:1h 
rnau menggunakan kontrascpsi apapun. karen<~ memang h:ilm1 
masih muda. anak kami juga masih satu dan ingin tambah lag1 
hingga cnam (6) anak. Kcinginan memiliki anak han)ah. iw 
sebenarnya d<:~ri say a. istri say a ikut saia scbaga1 makmum SJ) a. 
lstri saya tidak mcnggunakan kontrascpsi apapun untuk menccgah 
kchamilan. dan sJya juga tidak mau memakai kondum. 1\.ondom 
itu tidak enak dan sangat tidak nyaman menurut ::-8~8.. sepeni ada 
yang memisahkan snya dan istri pernah mencoba kondom sekali. 
kcmudian tcrasa ribeL tidak nyaman dan malah t1dah. cnak Jadi 
belum ada rencana ingin memakai kontrasepsi ataupun mcngJh.utl 
program KG. 

Y lbu Ira : Tidak pakai KB. masih mcnyusui anak saya baru hcntsi<J 

cnam bulan. Kata suarni hdum holeh bcr-KB. saya nurut scqa 
Suami juga pengcn puny a ban yak anak. 

12) Apakah suami/istri Anda berpartisipasi akt1f dalam memak:11 alat 
kontrascpsi? 
-,.. lbu ira Tidak program K B Jadl t1dak pakm k(lntrascp'il apapun 

Saya sebagai istri harus menurut pada suami. itu ajar:ul orang tua 
saya dan agama s<Jya. Kalau suami hi lang tidak pcrlu her-Kf3 muk:1 
saya akan ikuti. Saya belum pernah menggunakan alat kontrao.crsi 
apapun, bcgitupun suami sayu. Pernah sekali mem:oba knndom. 
rasanya tidak nyaman menurut saya dan suami .. iad1 malas 
mencoba lagi. Karni berencana untuf.. mcmilik1 ban;.af.. anak. 
seperti impian suami saya. Kami baru mcmiliki anak pcrtanw. u~ia 
anak kami 6 (enam) bulan. Kam1 mau menamhah lag1 secepatn)<l 
Suami saya ingin punya anak banyak. maka saya h<Jrus rntuh. 
karena tidak ad<l salahnya memilih.i hanyak an<.l!... lil!,!lpuld t'-ln 

rncrnang sclayaknya mcngabdi pada keluarga. tcrutama kcrmb 
suam1. 
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';> Pak Hauna Kami tidak ber-KB atau pasang kontrn:.cp:-.1 npapun. 
karena pengen punya hanyak anak. Kalau harus hcr-KH mis~lln)J 
terpaksa karena kendala kesehatan, maka istri saja yang. schaiknya 
ber-KB. Buat apa suami ber-KH. Yang paling rent1ngkan yang 
memiliki rahin yang pasang atau melakukan KR. 

13) Bagaimana menurut And a mengenai pentingnya mengi kuti rrogram 
KB secara aktif? 
~ Pak Hauna Belum paham juga pentingnyu KH karena tidak 

program KB, ingin punya anak ban yak kalau bisa enam anal\. 
:;.. Ibu Ira : Tidak tahu juga ya. soalnya memang hclum merasakan 

pentingnya ikut program K8. Mungkin menyusui _jug<:~ su,J<ih 
cukup mcnccgah kchamilan, tapi ya kalau hamil lagi saya mau 
saja. Saya patuh saja ara kata suami. 

14) Apakah menurut Anda sudah setara gender kah d<llam relaksanaan 
program KB di Kclurahan Lontar Haru') 
);.> Ihu Ira Tidak pnham jugn ya. Cum<l saya liat ihu-ihu sa_ia yang 

datang ke klinik KB, posyandu jug<.:~ ibu-ibu saja yang datang. 
> Pak HaLma : di sini bapak-bapak yang saya kenai ttdak pernah ikut 

KB atau pakai kondom apalagi vasektomi. masih tahu kontrasepsi 
buat laki-laki di sini lbu-ibu saja yang pasang knntrascp:--i. T<:1pi 
mcmang anch ka!au bapak-bapak pake kontrascrs1. yang pun)a 
rahim siap, yang pasang kontrasersi masa suarninycL anch saja. 

15) Apakah menurut anda pent111g mengikuti program KH tcrutnmn dalam 
kesamaan pcran dan partisipasi pemakaian kontrascps1 dJian1 
hubungan suami-istri? 
,_, Pak Hauna Tida.k perlulah. kalau mcmang perlu pmgram KB 

cukup istri saja yang bcr-KB sudah cukuplah. 
# Ibu Ira: Tidak tahu juga ya. 

16) Bagaimana menurut Anda kchi_iakan pemerintah dan pc!aksanaan 
kebijakan progmm KB di_pilankan' 1 Apakah pcmcrintah dacrah ikul 
scrta mcnyosialisasikan? 
;... Kcduanya: Tidak pernah L:thu sosiulisu:-:.in:·a hag<:nm;uw 

17) Apakah dalam konscling dan pcnyuluhan KB para pen: uluh 
me!akukan pcnyu!uhan. konscl111g dengan mengundang 13apak-hapak 
dan lbu-ibu semua tanpa pemhedaan? 
).> Keduanya Tidak pcrnah ada undangan renyuluhan. Kalau 

konseling paling den gar da1·i pegeras suara masjid gedPng. 1tu _iug<:1 
biasanya buat ihu-ihu saja. 

1 R) Apakah mcnurut And a program Kcluarga Bcrcncana ( K 1\ l Ielah ~ubc~ 
dalam meningkatkan kcsetaraan gender di Kelurahan Lontar l~an!'.' 
> Keduanya : Rclum pahtJm ya.yang Jelas ibu-ihu saja yang pakai 

kontrasepsi atau 1kut posyandu untuk KB 

Q. PASANGAN USIA SlJB!IR Dl KEL!JRAHAN LONTAR RARl'. 
KOTA SF:RANG (Bapak Pujiono-35 tahun dan lhu Yuni-.'2 
tahun/warga Rw.08/Kompleks Asrama Brimob). 

1) Apakah Bapakllbu mengetahui tcntang program Keluarga l}erencana'' 
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Y Keduanya : Ya 
2) Apakah Bapak/lbu mcngetahui orgamsas\ yang melaksanakan 

kebijakan program KB di Kelurahan Lontar Baru7 
Y Keduanya : Puskesmas, Posyandu dan klinik bidan 

3) Apakah Bapak/lbu pernah mendapatkan inforn1as1 m~ngemll 

pentingnya program KB berkesetaraan gender'? 
;.;.. Keduanya : Tidak pernah 

4) Apakah Bapak/lbu mengctahui mengenai istilah kcsetnrann gender: 
};> Keduanya : Tidak tabu 

5) Apakah Bapak/Ibu mendukung program KB yan~ herkesetaraun 
gender: 
Y Keduanya Tidak paham kesetaraan gender. Kalau progn11n KB 

kami mendukung 
6) Apakah menurut Bapak/lbu pemerintah pcrnah melakukan sosialisasi· 

komunikasi tcntang kebijakan program KB kepnda mu:.yarakat sccara 
langsung? 
:...- lhu Yuni : I3elum pernnh ada pt:nyuluhan. Konscling dilakukan d1 

puskcsnws dan posyandu yan~ sa_va tahu. 
Y Pak Pujiono Tidak pcrnuh scpcrtiny<L :Vtungkin 1str1 suy<l lchih 

tahu. 
7) Bagaimana menurut Bapak!lbu pemahaman 11laS)arakat tentang 

penerimaan kebijakan program KH? 
);.;. Ibu Yuni I3aik dnn mcne1·imu. Banyak yang mcnggunakan al<ll 

kontrascpsi. !bu-ibu ban yak yang menggunnknn 
:;;... Pak Pujiono: Menerima. tidak adn penolakan. 

8) Bagaimana rncnurut Bupak/lhu pcmahaman masyarakat tcntnng 
penerimaan kebijakan program K1:3 berspcktifkesetaraan gender') 
P !bu Yuni : Tidak paham scpc11inya istilah kcsetaraan gender. Sa> a 

juga pernah dcngar ke:;etaraan gender tap1 ttdah paham i~tilah 1tu. 
Y Pak Pujiono: Tidnk tahu dan tidal- paham. 

9) Apakah Bnpak/!hu mcngJhuti scc<1ra aktifsosi<:~lisasi dan program KfL1 

,.. !hu Yuni :Say a ikut posyandu rutin untuk menimbang anal-.. balita. 
ada juga pcnyuluhan ihu llamil dan mcnyu~u1 ;~ja Kalau 
penyuluhan 1(!1 tidak pcrnah. konscling iyu ke puskesnws. kadant:: 
posyandu juga 

-,_ Pak Pujiono · Tidak nktifmengikuti sosmlisastll)U. 
I 0) Apakab pcmerintuh dalum l1al ini petugas-petugas pemcrintahan dan 

pcnyuluh berperan aktif dalam menyosialisasikan kesetaraan gender 
(peran yang sama baik bapak-bapak maupun ibu-ihu) dalam 
keikutsertaan da!am pemakaian kontraseps1? 
""; Kcduanya : Tidak pcrnah 

ll)Jenis kontrasepsi apa yang Bapak/lbu pakai" 1 

:;.. Ibu Yuni: Suntik KB per sa\U bulan. Saya sekarang bcr-KB suntik 
per satu bulan. Sebcnarnya paling malas harus Jatang ke bidan 
untuk suntik KR, tapi mau gimana lagi selama ini paling cucok 
suntik KB per satu bulan itu. Pernah su11llk per t1ga bula. malah 
tidak menstruasi hingga cnam bulan. pe1·u1 kerarn. Sl'lanjutn)a s<Jy:.~ 
juga pernah pasang IUD _1e111S ·1. tcrnyata rnal<:~h hamil ketiga 
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kalinya, dan karena tidak ketahuan tumbuh _jan in di rahim. anak 
ketiga saya itupun gugur saat usianya em pat hulan di rahirn lklum 
lagi pas cabut IUD itu rasanya pedih. Ketika tahun kcg.uguran.1uga 
harus dikuret. sakitnya be11arnbah-tambah. 

}.> Pak Pujiono : Tidak pakai kontrascpsi. 
12)Apakah suami/istri Anda bcrpartisipasi aktif dalam mem<lkai alai 

kontrasepsi? 
).:> lbu Yuni : Tidak pernah pakai kontrasepsi suami suya itu. sa~ a a_1a 

sclama ini. tidak mau katanya rihcl dan tidak nyaman s-:pcrt1 ada 
yang menghalangi. 

> Pak Pujiono Saya tidak akan pcrnah nwu pabi komlom lagi. 
rasanya tidak enak dan ribct sckali 111cmhuat tidak nyanum Kalnu 
memang harus program KB )-'a harus istri. karen a yang pun_\,, 
rahim istri. bagian rnengatur sumur. dapur dan kasur kt..'\Atqihan 
istri. 

13) Bagaimarw menurut Anda mt.."llf!Cnal pcntingn) a mengikul i rwgrwn 
KB secara aktif'? 
Y Ibu Yuni : Pcnting untuk menghindan tcrjadinya kehamilan )<Ul)! 

tidak diinginkan. 
'r Pak Pujiono Penting Lulluk mengh1nd:.m kcllam1lan yang terlalu 

de kat. 
14)Apakah menurut Anda sud;_til sctar<J gender kah dalam pclaksalwan 

program KI3 di Kelurahan Lon tar f3aru? 
> Ibu Yuni : Tidak paham <;ctara gender. Yang pasti perempuan apl 

yang pakai kontrasepsi di sini. 
~ Pak Pujiono: Tidak tahu 

15) Apakah mcnurut and a penting nh:ng1kut1 program KB terutanw dalam 
kcsamaan peran dan partisqJasi pemakaian kontraseps1 da lam 
hubungan suami-istri? 
r Ibu Yuni : Pcnting. Say a m..:nwng hanya ingm puny a anak dua sa; a 

seperti sekarang ini. Sudah ny<unan dengan k(1ndis1 dua anak ini. 
sudah scpasang. Saya pemah menyarankan suami pakai kondom 
saja, tapi suami tidak muu. katanya tidak nyaman. rihet Jan t1dak 
enak. Say a tidak hi sa K B hitunt,; blender. karen a mcnstruasi sa:·J 
kurang teratur. SeanJainya suam1 mau rnenggunJkan kondun1 
mungkin saya tidak pcrlu tci"Siksa saki! disunllk setiap bulan wpn11 
ini. Saya sering rnimpi huruk dan stress knlau nwu :-unt1k KfS 
beberapa malam sebelurnnya. karcnJ tcrlalu sering d1suntik. ra:-a 
sakitnya makin terasa sakit rasanya mcnurut saya. 

:;..> Pak Pujiono Masa suami hunts 1kut-ikutan urusan serelc sepen1 
itu. Suami sudah capek cari nafkah di luar. nwlah harus ribl"l 
men gurus hal-hal KH scpe11i itu. Kurang renting menurut sa) a 
kalau suami ikut KB. 

16) Bagaimana menurut Anda kch1jukJn pemcnntah dan pelal\sanaan 
kebijakan program KB di_jnlankan'? Apakah pemerintah dacrah ikut 
serta menyosialisasikJn? 
, Ibu Yuni Iya banyak pctugas posyandu datunt,; untuk konselint,; 

yang saya tahu. 
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~ Pak Pujiono: Tidak tahu. yang pasti suka ada kegtatan posyandu. 
17)Apakah dalam konseling dan penyuluhan KB para penyuluh 

melakukan penyuluhan. konseling dengan mcngundang lhpak-bapak 
dan Ibu-ibu semua tanpa pembedaan? 
.,_. PakPujiono : Saya tidak tahu, yang jelas kalau ada posyandu tidak 

pernah mengundang bapak-bapak. hanya ibu-ibu yang dtsuruh 
datang. 

';.- Ibu Yuni Penyuluhan kayanya tidak ada. kalau knllseling udct di 
puskesmas dan posyandu. lbu-ibu saja yang diumum\...an dtsuruh 
datang dari pengeras suara masjid. Biasanya memang ibu-ihu sais 
yang datang. 

18)Apakah menurut And<:~ prograrn Keluarga Bcrcncana (1\.[3) Ielah suk~c" 
dalam meningkatkan kcsetaraan gender di Kelut·ahan Lontar Haru' 1 

Y Pak Pujiono Kalau laki-lakt t1dak pernah ikut her-KB. L.tlau 
dilihat dari hal itu. Di sini yang ~ay<1 tahu cumu peren1puan "'ll<l 
yang pakai alat kontrasepsi. 

;... Ibu Yuni : blau laki-lak1 tidak pernah pakat kontrasepsi k<1ta tbu
ibu di sini. Ibu-ibu saja yang po.sang llJD. suntik KB <ltau minum 
pil. Laki-laki di sini seto.hu saya dan obro\an ihu-thu tidnk ada 
yang mau pakai konJorn apalag1 111elakukan vasektomi. katan~a 
nanti dingin sepcrti dikchiri. 

R. PASANGAN USIA SLIBLR DI KEL!IRAilAN LOr>TAR BARl. 
KOTA SERANG (lbu Mimi Sukacmi-46 tahun dan Bapak Tuhagus 
Amin Suradiiaga-50 tahun/warga Rt.02/Rw.05). 

I) Apakah Bapak/Jhu mcngetahui tentang program Keluarga 8crcncana' 1 

).:> Keduanya: lya. tahu dnri te!c\·isi tcntang dua anak cukup. 
2) Apakah Bapakllhu mengdaln11 nrgan1sa:-;1 :ong nk\aksanakan 

kebijakan program KI3 dt Kclurahan Lontar Hartt'? 
).:> Pak Amin : Puskesmas. I3idan . 
.,_. Ibu Mimi : Pukesmas. Rumah Sakit. Posyandu. 

J) Apakah Rapak/lbu pcrnah lll..:'ndapatkan intixma:.i mcngcnu1 
pentingnya program KR herkesctaraan gender'? 
}.> Pak Am in : Tidak pernah 
);> Ibu Mimi : Tidak pcrnah 

4) Apakah Bapak/Ibu rnengctahui l1ll!ll~L'nat istilah ke~ctaraan gcndcr'.1 

> Pak Amin : Tidak tahu 
-,. lbu Mimi : Tidak tahu 

5) Apakah Bapak/lhu mendukung pn...1grom Kn yan}:! herkcsetaraan 
gender? 
> Pak Am in : tidak paham 
> Ibu Mimi : tidak paham 

6) Apakah menurut Bapak/lbu pcmcrintah pernah melakubn ~osial1snsi
komunikasi tentang kebi.takan program K B kepadn lml:.) arakat secara 
l<~ngsung? 

> Pak Amin: Sosialisnsi hagailllana ya') Yang s<l~a tahu kegwtan dt 
posyandu aja, kegiatan ibu-ihu. 
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).:> Ibu Mimi: lya ada konselingnya di posyandu. A tau mau suntik KB 
juga bisa dengan bidan posyandu. 

7) Bagairnana rnenurut Bapak/lbu pemahaman masyarakat tcntnng 
penerirnaan kebijakan program KB7 
» Pak Amin : Menerima, saya _iuga setuiu. Warga di sin1 tidak ada 

yang menolak KB. 
).:> Ibu Mimi · Menerima. banyak ibu-ibu )ang pasang kllll\rascrsl di 

Sin I. 

8) Bagairnana menurut Barak/Ibu pemahaman nWS) arakat tentang 
penerimaan kebijakan program KB berspektif kesetaraan gender'.' 
}- Pak Am in : Tidak paham. saya _iuga tidak paham. 
);> Ibu Mimi : Tidak paham istilah kesetaraan gender. 

9) Apakah Bapak/lbu mengikuti secara aktifsns1alisasi dan rro!:!ram KH'.' 
).:> Pak /\min Tidak. masa say<~ ikut-ikutan KH. '>aya laki-lah ltu 

kan untuk perempuan saja. 
;,;. lbu M1mi Ya, saya datang kon'>chng ke puskt.'srna~ atau kt.' 

posyandu. Tapi tidak datang penyuluhan. saya belum tahu pernah 
ada pcnyuluhan. 

IO)Apakah pemerintah dalam hal ini pctugas-pctugil~ pcmcnntahan d<~n 

penyuluh berperan aktif dalam menyosi~lisasik<Jn kcsctar:wn gender 
(peran yang sama haik hapak-bapak nwupun lhu-thu) dalam 
keikutsertaan dalam pcmakaian kontrascps1 '.' 
);> Pak /\min: lya. di posyandu masjid gedont!. 
> Ibu Mimi lya. di puskcsmas dan posyandu. kcgiatan konseling 

selalu terbuka. 
ll)Jenis kontrasepsi apa yang Rarakllhu rakcu' 1 

).:> Pak Amin: Saya tidak paka1 kontrascpsi. 
).:> lbu Mimi Saya pescrta KB sunt1k per tiga bulan. Ta]ll ada e!l:k 

sampingnya. Sudah hcbcrapa tahun saya pakai KR suntik ini. 
sebenarnya tidak bisa dibtakan cocok iu!:'a tuhuh Sd~·H t.kngan 
suntik KB ini. knrena say a scring mcnt!nlami nlcnstru<bl ~ang tidak 
lancar dan scring tcrlambat Kadang kelum drHnh haio. scdikit 
sekali. Selain itu cfek samp1ng lainnya]uga muncul !1ek-!lck httam 
di wajah. tapi menurut saya tidak masnlah. nws1h dapilt sa;.<l 
tangani. Ragi saya yang pcnting dapat menccgah kehamdan 

12)Apakah suamilistri Anda berpa11isipas1 akt1f dalam 111l'makai al8t 
kontrasepsi? 
:..- Pak Am in: lya istri Si1ya pakai KB sun til,. 
).;- lbu Mimi: Kalau ditany<~ <~pakah sua1ni mCni,!-ikuti KB. -;uma sekal1 

tidak mau tabu mengenai program KB Arnlagt kalau dillllll!J ikut 
serta, tidak akan mau. suami saytJ kaku dalam hal tersehut. 
Menurutnya KB itu urusan percmpuan aja. -;uami cukup hckc1"j<1 
mencari nafkah. 

13)Bagaimana mcnurut Anda mcngcnai pent1ngn)a mcngikut1 program 
KB secara aktif? 
).- Pak Amin pentmg schingga _iumlah anal tiJak tcrlalu han~ak 

sehingga bisa lebih mudah mcncukupi scgala kehutuhan keluarga. 
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};> lbu Mimi : penting dapat mencegah kchamilan. Anak saya sudah 
tiga. Anak perempuan pertama saya. sudah mcmilikt anak. sudah 
dewasa. Anak kedua saya kelas !tma SD. Anak bungsu saya ma:.ih 
kecil, masih kelas dua Sekolah Dasar. Jadt sedah .:ukup kamt 
memiliki tiga anak. 

14) Apakah menurut Anda sudah ~ctara gender kah dalam pelabanaan 
program KB di Kelurahan Lontar Baru? 
};> Pak Am in : Tidak paham. 
> Ibu Mimi : Tidak tahu juga ya. Kalau yang ikut ihu-thu semua di 

sini. Bapak-bapak tidak pernah ikut. 
1 5) Apakah menurut anda penting mengikutt program KB terutama dalam 

kcsamaan peran dan partisipasi pemakaiJil kontrasl'psi dalam 
hubungan suami-istri? 
> Pak Amin Saya setuju dengan program KB yall[.! dil'anangkan 

oleh pemerintah, tapi program KB bwrlah nlen.1adi uru:.an 
perempuan atau istri saja. Tidak!ah. saya tidak mau memakai alat 
kontrasepsi. karena hal itu mcrnang hanya unwk pen:mpuan. l;ntuk 
apa saya ikut-ikuw.n pah1i kontrasepsi. l:m .. 'tW ::mt' nK'I11tlilt 
rahim itu pcrempuan. Laki-laki cukup mencnri twl"kah. hekerj<:~ 

untuk keluarga, pcrempuan mengurus runl<ll1 ldtlgga. meln;<1ni 
suami dan mengasuh anak Sudah kodrat pcre111pWll1 tblam post~i 
harus me!ayani, tcrmasuk dalam her-KB mctmttl£; uruc;(ln 
perempuan, sudah satu paket st:bagai kewajihan i:-:.tri. 

> lbu Mimi : renting. harusny<l c;uami dan ;..,lr; Sill11<l-:-.ill11[\ hcker]a 
sama ikut konscling dan penyuluhan KB. htar ngcrti. Sclzun ttu 
harusnya bapak-hnpak maupun ibu-ihu aktif d;~i<lm mcm<lkai 
kontrasepsi. Setahu saya yang paling aman itukan kllndom. tapi 
jarang sekali bapak-bapak yang mau paka1. katanya rihct dan ga 
nyaman, jadi akhirnyn ibu-ibu saia yang p<~lai kotllt.<N']N blau dt 
SlOt. 

16) Bagaimana menurut Anda kcbijaknn penJcnntah dan pclaksana<ln 
kebijakan program KB di_inlankan° .'\pabh pcmerttllah da ... .-rah tkut 
serta menyosialisasikan? 
~ Pak Amin : Saya tidak tahu Suva _1uga ttdak rcrnah data.ng lc 

acara KI3. 
};> Ibu Mimi Kalau dari dinas t1dak pernah dengar yn ada acara. 

kalau konseling sama petuga:-;. bidan d1 puskcsmas dan pO~)andu 
sering, karena saya kan harus suntik KB. 

17) Apakah dalam konscling dan pcnyuluhan KH parct penyuluh 
melakukan penyuluhan, konscling dcngan tncngundang 11apak-ktpak 
dan Ibu-ibu semua tanpa pemhedaan? 
~ Pak Amin Tidak tahu. yang 1clas saya tidak pcrn<th dtundang 

penyuluhan. 
};> Ibu Mimi Yang diundang Cum<l ihu-ibu. hapilk-hapak tidak 

diundang setahu saya. Tapi kalau diundanl:!- .iugn suka tidak datang. 
posyandu dan kc puskcsmas saja bapak-hapa\.... tidak pcrnah datang 
konseling KB. 
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18)Apakah menurut Anda program Keluarga Berencana (KB) tclah suk.ses 
dalam meningkatkan kcsctaraan gender dl Kelurahan [,ontar 11aru') 
};- Pak Am in : Tidak tahu 
).- lbu Mimi : Kalau kesetaraan gender itu berart1 reran yang sama 

laki·laki dan perempuan dalam pemakaian kontrn~ep"1 KB. iei<J:-, 
tidak sukses. Di sini ibu·ibu saja yang pakai kontrascpsi. sampa1 
badan kurus karena pendarahan. bapak-bapaknya tetap ~aj.1 tidak 
mengalah untuk pakai kondom. apalagi kalau di~uruh ,·asektom1. 
tidak akan mau. nanti takut dikebiri katanya. 

S. PASANGAN USIA SUilUR Of KF:LliRAHAN I.ONTAR BARl!. 
KOTA SERANG (Ibu Ratu Nursyifah Hanum·31 tahun dan Rapak 
Miftahuddin-36 tahun/warga Rt.02!Rw.22). 

1) Apakah Bapak/lbu mengetahui tcntang program Keluargn lkrencana'.1 

'r lbu Atu : lya mcngctahuinyn dari televis1. l3Jdan 
};- Pak Miftah : lya mengetahuinya dari telc,·isi 

2) Apakah Bapak/Ibu mengctalnn orgamsns1 yang lllL'Iaksanakdn 
kebijakan program KU dl Kelurnhan Lon tar 11aru'.1 

:;.. Ibu Atu : Puskesmas, Posyandu. 
:;.. Pak Miftah : Puskesmas. 

3) Apakah Bapakllbu pernah rnendnpatkan infprnwsl mcngcna1 
pentingnya program KR berkesctaraan gender') 
'Y Ibu Atu: Tidak pernah 
).- Pak Mit\ah : Tidak pcrnah 

4) Apakah BapakJibu mengctahui mengenai istilah kesewrnan gcndt·r'? 
:;.. Ibu Atu : Pcrnah dengar tapi tak paham 
;.. Pak Miftah : Pernah dengar tap1 tak paham 

5) Apakah I3apak/Ibu rncndukung program KB )'ang herkc<;e\araan 
gender? 
:;.. Ibu Atu : Tidak paham 
Y Pak Miftah : Tidak paham 

6) Apakah menurut Bapak/Jbu pcmcrintah pcrnah llh:lakuka11 -:-n~iali:-nsi
komunikasi tentang kebi,iakan program Kn kepach1 1Wh)~m1kat ~ecnra 
\angsung? 
J;- Ibu Atu: Tidak tahuya. yang pasti sa)a scring datangn).l kc klin1k 

bidan eva di taktakan. Mungkin di posyandu :a. tap1 Cuma hidan 
saja yang datang untuk konseling KB. 

> Pak Miftah : Mungkin posyandu saja ada bidnn yang rutin datang 
sebulan seka!i. 

7) Bagaimana menurut Hapak/lbu pemahanmn m<Jsyarakat tcntang 
penerimaan kcbijakan program KB? 
:;.. lbu Atu: Menerima. tidak ada penolakan I3uktinya hzu1~<1k 1hu-ihu 

pakai kontrasepsi di sini. 
> Pak Miftah : Raik. menerima dan tidak mcnolak lbu-1hu hanyak 

yang datang ke bidan·bidan dan ke posyandu 
8) Bagaimana menurut Bapak/lbu pemahnnwn ma:-;y<~rakat tentanl:' 

penerimaan kebijakan program Kl-3 berspckti f kc:-;etaraan gender? 
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:.- Ibu Atu : Sepertinya sama saja ya seperti say<~ dan hapak. tidak 
paham juga. 

'Y Pak Miftah: Tidak tahujuga ya. yangjelas tidak paham s<Jyu s1h. 
9) Apakah Bapak!Ibu mengikuti secara aktifsosialisasi dan program KJ1') 

';);- lbu Atu: Tidak rutin ikut. yangjelas penyu!uhan KB tidal\ pernah 
ikut, konseling KB di bidan eva taktakan. kadang-1\adang eli 
posyandu Singandaru. 

1- Pak Miftah : Tidak pernah. 
10) Apakah pemerintah dalam hal im petugas-pctugas pemerintahan dan 

penyuluh berperan aktif da!am menyosialisasikan kesetaraan gender 
(peran yang sama baik bapak-bapak maupun ihu-ihul dalan1 
keikutsertaan dalam pemakaian kontrasepsi? 
> Ibu Atu : Tidak pcrnah ada sosialisasi kesetaraan gender 
';i- Pak Miftah : Tidak tahu dan tidak pernah dengar. 

11) Jenis kontrasepsi apa yang Bapak/lbu pakai? 
Y Ibu Atu : Saya sudah tiga tahun ini pakai pil andalan ckllam her

KB. Saya juga sempat mengalami pendaralwn saJl kl'gil).Cal;ln 
suntik KB. Eh itu efek samping ya. pendarahan kcmudian hisa 
langsung bisa ditangani bidan. Bidan cvn di takt21hm menyJrankan 
saya mengkonsumsi pil KB snja, tidak perlu suntik KB _iik.a tidak 
cocok di tubuh. 

);> Pak Miftah : Saya tidak ikut pakm kontrascps1. Sudiih cukurle~h 

istri minum pil KB. 
12)Apakah suami/istri Anda bcrpartisipasi aktif dalam nH:makcu al:ll 

kontrasepsi? 
~ Ibu Atu : Suami saya tidak pakai kontrasepsi, Cuma saya sa_ja yang 

program KB. Suami saya sama seperti suami-suarm pada umunya. 
sangat egois. Sampai usia pernikahan knmi mcng1111:lk semhilan 
tahun, belum pernah sek.alipun mcnggunakan kon!rasl'pst apapun. 
katanya malas, karena ribct atau memang mzllu _iugct lllcll1hcltn~a. 
karena warga di sini tabu sckali memh1cnrakan sck-.. kt)ll\ri1scp-...i. 
apalagi kondom, sangat malu dan tabu. 

1r Pak Miftah: Istri saja yang bcr-KB pakai pi I KB andalan. 
13) Bagaimana menurut Anda mengenm pentingnyJ ml'llt!ikult p1·ogran1 

KB secara aktif? 
';i- Ibu Atu : Penting sekali untuk mencegah kchamilan ~ang krlalu 

dekat dan tidak diinginkan Dent:an C~nak cukup dtt:l rnab 
ekonomi keluarga lebih stabil dan segala kebutuhan anak-anak 
terpenuhi, baik itu keschatan. pcndidikan. giD-mnk<Jnan dan 12lln
lain. 

Y Pak Miftah Penting program KR diikut1. untuk mcncq.!dh 
kehamilan istri yang terlalu dckat. Sclain tlu dent:an dua anak 
cukup, anak-anak dapat tercukupi kehutuhannyn . .;;;ck:lt".Jng segab
gala mahal,jadi cukup anak dua s~ja. 

14) Apakah menurut Anda sudah sctar<1 gender kah dalam pclaksanaan 
program KB di Kelurahan Lon tar Baru'? 
)or Ibu Atu : Tidak tahu juga ya, yang je!as kalau paka1 klmll"a:-e]1Sl 

Cuma ibu~ibu saja yang pakai kontrasepsi di wil<-t.\ah 1111. setahu 
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saya dari ibu-ibu di sin1. Bapak-bapaknya semuanya tidal<. mau 
pakai menurut keterangan ibu-ibu. 

l> Pak Miftah : Tidak tahu. 
15) Apakah menurut anda penting m~ngikuti program Kl1 terutam.l Ja!am 

kesamaan peran dan partisipasi pemakaian kontrasepsi da!am 
hubungan suami-istri? 
> lbu Atu : Harusnya itu dilakukan. laki-!aki dan pen:mpuan :.-:mua 

ikut program KB, penting sebenarnya. Padahat bosan _juga haruc; 
minum obat setiap hari di waktu yang sama. Mungkm sudah kodrat 
ya perempuan saja yang ber-KB. Tapi rnemang kan~na J...cct!oisan 
laki-laki atau memang kodratnya mungkin tidak rnau ber-KR. 

> Pak Miftah : Buat npa beti-bcli kondom dan pakai-pakaT 
kontrasepsi untuk laki-laki, malu saya sih. sepcrti rnemperm,11ukan 
diri-sendiri. Karena masyarakat di sini nwslh mengangg<lp tahu 
membeli kondom dan membicarakan nwsalah itu. Kaluu progrcun 
KB saya setuju, tapi ya cukup istri sa_ialah yang her-KB. suam1 
tidak perlu ikut-ikutan. Lagipula tidak rernah ada laki-laki y<-lnt! 
ikut KB di sini, masa sayn sendiri ikut acara ber-KH Lak1-laki 
seperti apa dong saya ini dianggapnya. 

16) Bagaimana menurut Anda kcbJ_]akan pemerintah dan pcl<JI-.S<~Iltl<lll 

kebijakan program KB dija!ankan'? -/\rakah pcmcrintah dacmh ikut 
scrta menyosialisasikan? 
>- lbu Atu: Kalau dinas-dinas tidak pcrnah lihat datang ke sini. Cuma 

bidan aja di posyandu. 
J;; Pak Miftah : Tidak pernah dengar ada petugas d1n:b Jtau 

pemerintah sosialisasi KB. Cuma tahu ada kegiatan rosyandu 
17) Apakah da!am konseling dan penyuluhan Kl3 para pcnyuluh 

melakukan penyu!uhan, konseling dengan rnengumbng l~npJk·bJpak 
dan lbu-ibu semua tanpa pembcdaan° 
> lbu Atu Yang scring dipanggil ibu-ihu sa_ja '->ama kadc1· Kr~ 

Soalnya kader KB juga perempuan. tidal<. ada kJdc1· KB IJkJ-lakl. 
jadi yang bisa diajak juga ibu-ibu sa1a 

;...- Pak Miftah : (bu-ibu saja yang diundang dan datang I-.e acanHJC<Ha 
KB itu. Bapak-bapak tidak pernah diundang utau had11· -.,ewhu "'-~)~l. 

18) Apakah menurut Anda program Kc luarga Rerencana ( Kl3 l telah sukses 
dalam meningkatkan kcsctaraan gender di Keluraha11 Lnnta1· Haru·) 
> Ibu Atu : Tidak tahu juga ya. yang _jclas ibu-ihu sa_ja yang ikut 

posyandu dan ikut pasang kontrascpsi. 
);- Pak Miftah : Tidak tahu juga. yang jelao; saya t1dak pern<1h mau 

ikut pakai kontrascpsi apapun. 

T. TOKOH MASYARAKAT Dl KELt:RAHAN LONTAR KARII, 
KOTA SERANG (Tubagus Baihaki SKM., M.M-Kctua llKM Masjid 
AI-Ihlas Lontar Baru-58 tahun). 

I) Apakah Bapak rncngetahui tentang progra111 Kcluargu lkn.::nc.tll<~.) Yil 
mengetahui 
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2) Apakah Bapak mengctahui organisasi yang mclaksanakan l..t:bi.1akan 
program KB di Kelurahan Lontar Baru? DPJAK8 Kota Serang dan 
Puskesmas Singandaru 

3) Seberapa penting menurut Anda program KB untuk meningkatkan 
kesehatan dan kcsejahtcraan keluarga di lingkungan masyarakat anda"? 
Sangat penting dalam peningkatan kualita-; kcsehatan seksual dan 
reproduksi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

4) Apakah Bapak pernah mendapatkan infonnasi mengcn<Ji rcntingny<J 
program KB berkesetaraan gender? Pernah. tapi hclum rernah dapat 
kalau dari lingkungan di sini. Saya belum pernah ikut renyliluhan KB 

5) Apakah Bapak mengetahui mengcnai istilah kesctaraan gender'.' 
Mengetahu. setara dalam peran laki-laki d;m pcrcmruan dalam sL·galil 
bidang kehidupan. 

6) Apakah Bapak mcndukung program KB yang bcrkcsctaraan gender'.1 

Mcndukung 
7) Apakah menurut Bapak pemerintah pernah melakul-.an ~tlSialisasl

komunikasi tentang kebijakan program Kl3 kepada rnasyarak<:ll scc<Hil 
langsung? Mungkin pcrnah saya tidak hanyak tahu kalau SO'>Ialt:><l-;1 
penyuluhan di sini.belum pernah dengar 

8) I3agaimana menurut Bapak pemahaman 
pcnenmaan kebijakan program K\3"? H<lik 
mendukung program K R 

tnasyarahat 
dan han; :.1k 

tcnta1112-

9) I3agaimana menurut Bapak pemahaman masyamkat tcnl<.UI!,' 
pencrimaan kebijakan program KB berspektif kesctaraan g.._·ndcr"' 
Kalau melihat dari sisi kesetaraan gender. mernang tiJah sctara dt Sltll 
kebanyak ibu-ibu saja yang diundang dalam kon~cling progm111 1\.[3 

baik di puskesmas maupun posyandu. bapak-bapakny<t t1dilk 
dilibatkan. 

I 0) Apakah Bapak mengikuti secara aktif sosialisasi dan pmgn11n K H") 
Tidak 

II) Apakah pemerintah dalam hal ini petugas-pctugns peml'nntahan dan 
penyuluh berpcran aktif dalam menyosialisasika11 1-.esctaraan gl'ndcr 
(peran yang sama baik bapak-bapak maupun ihu-thul dala111 
keikutsertaan dalam pcmakaian kontrasepsi') Tidak pcrn<.1h 

12)Apakah para pcnyuluh kcsehatan aktif 111elal-.uknn pen~·uluh<~rl 

konseling dcngan mengundang tokoh masyarakat. tokoh aga111a. scmua 
pasangan menikah baik itu para tstn rnaupun para ::-.uam1. semua 
diundang, diikutscrtakan lanpa pembedaan? Tidal-. pcrnah 

13) Apakah pcmerintah da!am hnl ini petugas-pctugn~ Jll'lll<.."rtnlah~lll. 

penyuluh, tokoh-tokoh masyaraknt maupun tokoh-tnk<lh <lg8111<1 :-emua 
berpcran aktif dalam mensosialisaikan kesctaraan ge-nder (peran yang 
sama) dalam keikutsertaan dalam pemakaian h.nntra~ep::-1·) I idak 
pemah 

14)Jenis kontrasepsi apa yang 13apak pakai? Saya pakai kPndnm dalalll 
hubungan suami istri. Istri saya tidak mcmaka1 knnlm::....:psi Ka1111 
nyaman memilih kontrasepi kondom. 

15)Apakah istri Anda berpartisipasi aktif dalam mcmai-.<Ji <tlal 
kontrasepsi? Saya saja yang pakai kontrascpsi diharengt dcng<tn Kl~ 
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terjadwal atau kalender, kami hersama-sama menghitung jad\\aln)J. 
dan berhasil hingga sekarang dalam merencanakan keh;:~mi ian dan 
jarak kelahiran anak. 

16) Bagaimana menurut Anda mengenai pentingnya mengikut1 progrurn 
KB secara aktif? Sangat petlting karcna sama-sama dapal mcniaga 
kualitas hubungan suami istri, kcsehatan seksual dan rcproduksi _iugJ 
jauh lebih sehat. 

17) Apakah menurut Anda sudah setara gender k3h dalam pclaksanaan 
program KB di Kelurahan Lontar Baru? Sangatt1dak sctaril. 

18) Apakah menurut Anda penting bila para tokoh masyarakat mcngajilk 
1aki-laki maupun perempuan (suami dan istri) yang tdah mcnikah 
mengikuti program KB sccara aktif? Sangat pcnting scbenarnya. agar 
masyarakat paham masa1ah kesehatan scksua1 dan reproJuksi. scrtn 
masyarakat harus paham bahwa program K13 untuk laki-laki _iuga 
pcrcmpuan, keduanya harus sama-sama bcrpemn pcnt1ng 
mensukseskan program KB. 

19) Apakah mcnurut and a penting mcngikuti program K H terutama dulam 
kcsamaan peran dan partisipasi pemakaian knntrascpsi dalam 
hubungan suami~istri? Penting. keduanya (laki-laki Jan perempuan) 
memiliki hak dan kewajiban yang sama da1arn prog:ram Kn. 

20) Bagaimana menurut Anda kcbijakan pemcrintah Jan pelab<maan 
kebijakan program KB dijalankan·? Apakah pemenntah daerah 1kut 
setia mcnyosialisasikan? Saya belum pcrnah dcngar kegiatan dari 
Dinas terkait tentang program KB. Mungk1n di pnsyamlu p,·mah 
dengar 1ewat pengeras suara masjid. tapi yang diundang hanyo:J 1ht1-1hu 

21) Apakah dalam konseling dan penyuluhan KH par3 penyuluh 
melakukan penyuluhan, konscling dengan mengundang !Japak-hapak 
dan lbu-ibu semua tanpa pembedaan'? Saya tidak pcrnah dtundang 
dalam kegiatan apapun yang bcrkaitan dengan pr~lgram Kl3 ataupun 
pcnyuluhan-penyuluhan KB tingkat manapun. Jika S:J)d d1undang. 
saya insha Allah akan hadir memcnuhi undang:an Saya ha1wa 
mengetahui kegiatan Kl3 dari infOrmasi yang kader KB di s1ni 
sampaikan lewat pengeras suara. Biasanya rncmang termasuk kcgliltan 
posyandu di Posyandu Mawar. Saya tidak pcrnah datang ke Pos)andu 
karena memang dianggap urusan para ibu. \\-alau .-.;ayn ">angat paliam 
bahwa program KI3 merupakan program untuk lak1-lakt dan 
perempuan da!am mercncanakan kelahiran anak dan jumlah anak 
Karena masyarakat di sini memang tidak terbiasa had1r untuk pan1 
bapaknya., saya juga tidak mungkin hadir kc posyanJu. kmcna 11ciilk 
mungkin saya sendiri laki-lakinya sedangkan yang lain pcrcmpuan Jan 
anak-anaknya. 

22) Apakah menurut Anda mengcnm program KB. apakah tm:nurut AndJ 
perempuan saja yang wajib ikut serta dalam program KR') Mengapa'' 
Kedua harus berpartisipasi aktif membangun kclutuga ~(:inhtcrn 

dengan kuantitas anak cukup dua. Saya sendiri memilik1 anak tq;a. dan 
untuk zaman sekarang sebenarnya cukup dua anak s<~la melihat 
ekonomi yang semakin sulit dipl'rlukiln ketahanan keluarp1 ;ang 
mapan secara ekonomi dan intelektual dan biayanya tidak scd1k11. 
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23) Ragaimana menurut Anda pentingnya partlSlpasl pria!para Bapak 
dalarn program KB/pemakaian alat kontrasepsi? Saya hcrpendapcll 
bahwa program KB diperuntukkan untuk laki-\aki dan JUga 

perernpuan. 
24) Bagaimana menurut Anda mengenai lingkungan Anda dalam hal tni 

partisipasi pria dalarn keikut sertaannya dalam program KB/pemakaian 
alat kontrasepsi pria? Apakah sudah maksimal keikutsertaan par<1 
Bapak dalarn program KB? Saya mendukung dan berpanisipasi aktif 
dalam program KB yang bcrkesetaraan gender dalam prakteknya_ sa~a 
pemakai aktif kondom sebelum istri saya mengalami menopause 
beberapa tahun yang lalu. Waktu kami masih tcrrnasuk pasangan 
subur, kami aktif menggunakan kondom untuk mcncegah kehamilan. 
karena istri saya tidak mau menggunakan alat kontrasepsi lainnya 
karcna takut efek sampingnya yang berbahaya hagi kesehatan 
hormonalnya. Tapi kalau masyarakat Lontar hanJ. sulit dihcrikan 
pemahaman, budaya patriarki masih sangat rnclekat. pemcrintah 
hampir tidak pernah mcngadakan acara penyuluhan Kn kl' v.urg<~ 

Lontar Baru bebcrapa tahun ini, jadi pola pik1r bias gender sangat 
mengakar dan su!it untuk diubah. KB masih dianggap hanya khusus 
untuk perempuan, sedangkan laki-laki nwsih tabu mcnggunakan alai 
kontrasepsi. 

25) J\pakah menu rut Anda program Kcluarga Berencana ( KH) telah sukse<. 
dalam meningkatkan kesetaraan gender di Kclurahan Lonwr naru'.' 
Belum sukses dalarn kesetaraan gender. 

U. TOKOH MASYARAKAT Dl KELURAHAN LONTAR BARl'. 
KOTA SERANG (Pak Khutbi, Kctua Rw.06, Kaloran-SR tahun). 

I) Apakah Bapak mengetahui tcntang program Kcluargn !krencam1'' Yil 
paham sedikit-sedikit dari televisL 

2) Apakah Bapak mengctahui organisasi yang me!nksanaknn kebi_iakan 
program KB di Ke!urahan Lontar Baru? Puskesmas dan pos; andu 

3) Seberapa penting menurut Anda program KB untuk mcningkatkan 
kcsehatan dan kesejahtcraan keluarga di lingkungan mas~arakat Wlda·) 
Penting untuk mencegah kehamilan yang terlalu senng. tcdalu muda. 
terlalu tua dan terlalu banyak. 

4) Apakah Bapak pernah mendapatkan informasi mengenai pcntingn~·<l 

program KB bcrkcsetaraan gender? Belum pernah 
5) Apakah Bapak mcngetahui mcngenai istilah kcsetaraan gender"' l"idah. 

paham 
6) Apakah Bapak mendukung program KR yang berkcse\llraan gcndcl"'' 

Istilah kesetaraan gender saja baru dengar. 
7) Apakah menurut Bapak pemerintah pernah melakukan sosinlisasi

komunikasi tcntang kebijakan program KB kcpada masyarakat secan1 
langsung? Pernah liat di televisi a tau kegiatan posyandu. tap1 :ant: 
ikutkan ibu-ibu saja. Bapak-bapak lidak pernah diundall);!. 
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8) Bagaimana mcnurut Bapak pemahaman masyamkat tentan!:-' 
penerimaan kebijakan program KB? Baik dan mcnerima. Banyak ibu
ibu yang pakai kontrasepsi. 

9) Bagaimana mcnurut Bapak pemahaman maS)"arakat tentang 
penerimaan kebijakan program KB berspcktif kesetaraan gender? Saya 
yakin mereka sama sepcrti saya istilah kesetaraan gendl'r pun haru 
dengar. 

IO)Apakah Bapak mengikuti secara aktif sosialisas1 dan program KB"? 
Tidak 

II) Apakah pemcrintah dalam hal ini petugas-petugas pemerintahan dan 
pcnyuluh berperan aktif dalam mcnyos1alisas1kan kesetaraan gender 
(peran yang sama baik bapak-bapak maupun ihu-ibu) dalam 
kcikutsertaan dalam pemakaian kontrascpsi? Tidak ke hapak-hapnk. kL' 
ibu-ibu saja di posyandu ada konseling KB. 

12) 1\pakah para penyuluh kesehatan aktif mc!akuknn pcnyuluhan. 
konsding dengan mengundang lokoh rnasyaraknt. tokoh agama. :.l'lllua 

pasangan menikah baik itu para istn maupun para ::,ualnl. scnnw 
diundang, diikutscrtakan tanpa pembedaan? l'idak pcrnah <1d<.1 
penyuluhan dan undangan kepada tokoh-tokoh <lgama maupun 
masyarakat. 

13) Apakah pcmcrintah dulam hal ini petugas-petugas peme1·intahan. 
penyuluh, tokoh-tokoh masyarakat rnaupun tokoh-tokoh ag.ama ~l'l1lllil 

berpcran aktif dalam mcnsusiali:.aikan kesetaraan gender (pcran yang 
sama) dalam kcikutsertaan dalam pemakaian kontrasepsi'' l1dak 
pernah. 

14)Jcnis kontrasepsi apa yang Bapak pakai? Du!u istri saya pakm sunt1k 
KB perbu!an. Kalau saya tidak pemah pakai kontrascpsi. 

IS) Apakah istri And a berpartisipasi akti f dalam mcmakai alat 
kontrasepsi? Dulu iya pakai KR. ka\au sekarank! Jstn "il)!l kan sudah 
menopause. 

16) Bagaimana mcnurut Anda mcngena1 penting.nya lak1-lak1 Jan 
percmpuan bersama-sama mcngikutl program Kl3 secnra nktit'? Saya 
setuju dengan program KB untuk mcncegah kchamilan. Saya paham 
sedikit-sedikit, tapi memang saya tidak pernah ikut penyuluhan f\.R. 
Menurut saya program KB cocoknya hanya untuk pcrl'lllpuan '-><l_I<.L 

yang memiliki rahim kan memang istri. masa lak1-laki yang p<1lwm 
cara merawatnya, aneh-aneh saja .. 

17) Apakah menurut Anda sudah setara gender kah dalam pelaksanaan 
program KB di Ke!urahan Lontar Baru? Tidak paham 

18) Apakah menurut Anda pcnting bila para tokoh masyarakat mengaiak 
laki-laki maupun pcrempuan (suami dan istri) yang telah me111kah 
mcngikuti program KB sccara aktif? Tidak pcntinglah. kan ada pl·tut;ds 

kesehatan. 
19) Apakah menurut anda penting mengikuti program KB terurama dalam 

kcsamaan peran dan partisipasi pemakaian kontra~cpsi dalam 
hubungan suami*istri? Tidak penting yang penting ist1·1 pakai alut 
kontrasepi sudah cukup. 
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20) Bagaimana menurut Anda kehijakan pemerintah dan pelaksnnaan 
kebijakan program KB dijalankan'? Apakah pemerintah daerah ikut 
serta menyosialisasikan? Tidak pernah dengar ada <>u . ..,ialisa.sl KH d1 
sini, jadi sepertinya pelaksanaannya sebatas di poS)andu saia <,("[ahu 
saya. 

21)Apakah dalam konseling dan penyuluhan KB pam penyuluh 
melakukan penyuluhan. konseling dengan mengundang Bapak-hapak 
dan lbu-ibu semua tanpa pembedaan? Cuma istri saja ~ang dulu scrin!,' 
konseling KB di posyandu. 

22) Apakah menurut Anda mengenai program KB. apakah nh:nurut And<.~ 
perempuan saja yang wajib ikut serta dalam program KB? Mengapa') 
Yan cukuplah percrnpuan saja. kan yang paling penting rerempuan 
yang punya rahim. 

23) Bagaimana rncnurut Anda pt:ntingnya partisipas1 pna/para Bapak 
dalarn program KI3/pernakaian alat kontrascpsi? Kondom itu tabu hu,1t 
sayn, bicara begini sa_1a herkaitan dcngan seks malu sa) a. tapl h.are1w 
cneng sudah saya anggap anak saja saya mau bicara. Di Jingkun!?an in1 
juga masih tabu mcngenai kondom. rnalu untuk mcmhcl1 dan 
rncmakainya. Pakai kondom nanti disangkanya bukan omng hni\,.-haik. 
nwkanya percmpuan saja yang hcr-KB. Paling pcntrng kcu1 ikut 
program pcrnerintah. anak saya snja lebih dari dua (2). yaitu tq;a (J) 

orang, rni saja susah rnembiayalnya. Cum a anak pl'r1anw sa) J y<.~ng. 

hisa kuliah sarnpai Diploma 2 tapi ujung-ujungnya juga rnasuk dapu1· 
aja tuh. perempuan sib. Kalau annk kedua laki-laki. ker_ia aja t1dak mau 
kuliah, anak kc tiga perempuan katanya tidak mau kulir~h. 

alharndulillah memang sudah pcnsiun juga. Lagipula knlau pcrcmp11<111 
kan ujung-ujungnya juga masuk dapur. sumur dan kasur. Apalagi 
mcngenai vasektomi atau MOP, saya tidak paham. )angJelus knham:<J 
vascktomi itu dikcbiri, banyak hal buruknya. 

24) Ragairnana mcnurut Anda mengenai lingkungan i\nda dalarn hal ini 
partisipasi pria dalam keikut sertaannya dalam program Kl1ipemah.aian 
alat kontrasepsi pria? Apakah sudah rnaksimal h.eikutscrtaan p<HD 
Rapak Jalam program KB? lhu-ibu saja yang ikut sudah cukup 
rnenurut saya. !'\anti rnenyalahi kodrat. yang melahirkan kan 
percmpuan. kcnapa laki-laki yang juga ikut pasang kontraseps1 

Selanjutnya renu!is mewawancarai rstri Pak Khuthi. yaitu !hu 
Salamah (50 tahun), hasilnya yaitu: 

''Oari dulu memang laki-!aki tidak pcrnah ada :ang mau 
pakai kontrasepsi, mernang sudahjadi watak lak1-lak1 eg.u1-. 
ya. Mungkin karena kodratnya mernimpin dan pernimpin 
untuk perempuan. Dari dulu saya a1a yang paki:11 

kontrasepsi, tapi sekarang alhamdulillah sedah menPpause 
jadi tidak pcrlu suntik per bulan. Dulu saya sempat pakai 
pil KB, berganti·ganti merk pi\ K\1 pcndarahan Juga. 
ke111udian implan KB juga pendarahan. kcmudian sunt1k 
tiga bulan malah tidak haid berbulan-hulan. akhirnya yang. 
cocok yaitu suntik KH per satu bulan. lancar menstruasinya 
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Bapak itu tidak mau tahu urusan semacam 1tu (program 
KB). menurutnya itu urusan khusus perempuan. tidak mau 
mengerti istrinya sakit atau tidak karena tidak cncok dcngan 
obat-obat KB itu. Namanya juga \aki-\ak1 ;a. neng. lhu 
maklum saja, sudah kodratnya:· 

25)Apakah menurut Anda program Keluarga Berencana (KBJ tc\ah suk~e~ 
dalam mcningkatkan kesetaraan gender di Ke\urahan [_ontar Haru') 
Tidak paham. 

V. TOKOH MASYARAKAT 01 KELURAHAN LONTAR llARl'. 
KOTA SERANG (Pak Uun-Ketua Rt.OI/rw.06-44 tahun). 

I) Apakah Bapak mengetahui tentang program Ke\uarg<:~ Bcrencana':' Ya 
tahu 

2) Apakah Hapak menget<thui organisasi yang mcl'-lksanakan keh,_1akan 
program KI3 di Kc\urahan Lonwr Baru'? Puskcsmas dan pos; andu. 

3) Scberapa pcntmg menurut Andn program KB untuk meningkatkan 
kesehatan dan kesejahtcman keluarga d1 lingkungan masyarakat andce 
Kami berdua tidak ikut ber-KB.jad1tidak paham mcngcnai pentingn;<1 
program KB 

4) Apakah l3apak pernah mcndapatkan in!Ormasi mengenai pcnt1ngn;~1 

program KI3 bcrkcsdnraan gender'? Tidak pl·rnah mendap~tth.<lil 

informasi 
5) Apakah l3apak mengetahui mengenai istilah kesetaraan gender'? T1d~k 

paham 
6) Apakah Bapak mendukung program KR yang bcrkesetaraan gender'' 

Kesetaraan gender saja tidak paham apa itu. 
7) Apakab mcnurut l3apak pemcrintah pcrnah mdakukan sosiaiiSit'il

komunikasi tentang kchijakan program KB kcpada masyarakat secar~t 
\angsung? Kami he\um pernah dapat undangannya. Sepertinya helum 
pernah ada kcgiatan sosialisasi KB di sini l\-1ungkin lcv.;at 1ws;andu 
coba tanya istri saya 

8) Bagaimana menurut Bapnk pemahaman ma~:·arakat ll'ntang 
penerimaan keb1jakan program KB') f3anyak yang tertarik dan 
mclakukan KB. lbu-ibu banyak yang datang posyandu. mungk111 istri 
saya lebih paham. 

9) Ragaimana menurut Bapak pcmahaman masyarakat tcntan!:' 
penerimaan kebijakan rrogram KB berspcktif kesetaraan gender'' 
Tidak tahu 

lO)Apakah Bapak mengikuti secara aktif sosi3lisa"i dan program Kif' 
Tidak 

II) Apakah pemerintah dalam hal ini petugas-petugas pemerintahan dan 
penyuluh berperan aktif dalam mcnyosialisa:.ikan kesetaraan gender 
(peran yang sama baik bapak-bapak maupun ihu-1hu) Ualam 
kcikutsertaan dalam penwkaian kontrascp:.i? Tidak pernah add 
penyuluhan dt sini. Konse\mg di posyandu dan puskesm~t'- sercrtin;:1. 
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12)Apakah para penyuluh kesehatan aktif me!akubn pcnyuluhan. 
konseling dengan mengundang tokoh rnasyarakat. to~nh agama. semuc1 

pasangan menikah baik itu para istri rnaupun para suam1. semua 
diundang, diikutsertakan tanpa pemhedaan? Tidak pernah ada 
penyuluhan. Ka!aupun ada konseling ihu-ibu s<~ia yang diundang. 
Bapak-bapak mungkin tcrlalu sibuk. 

13) Apakah pemerintah dalam hal ini pctugas-petuga:-, pemerintahan. 
penyuluh, tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tol\oh aguma scmua 

berperan aktif dalam rnensosialisaikan kcsetaraan gender (peran ~ang 
sama) dalam keikutsertaan dalam pcrnakaian kontrasepsi? 

14) Jenis kontrasepsi apa yang Rapak pakai? Tidal\ pakai kontrasep.;,1 
apapun. Yang pcnting tidak dekat-dckat. istri saye~ minum_jarnu. Paling 
metode senggama terputus kalau lagi mnu. kalau lngi tidnk mau ya 
biarkan saja, jika tumbuh janin juga <:~dalah re;.eki Kalau mt:mang 
tidak ingin punya anak lagi. ya jauh-jauh ssjalah. tidak pcr!u dekat
dekat. 

IS)Apakah istri Anda berpat1isipasi aktir da\am memakai alat 
kontrasepsi? Kami tiduk pakai kontrascpsi. 

16) Bagaimana menurut Anda mcngcnai pcntingn~a mengikuti program 
KR secara aktil'? Banyak efek samping. dan res1ko gaga\nya. iadi 
enggan ikut program KI3. 

17) Apakah mcnurut Amb sudah sctar<J gender kah dalam pelaksanaan 
program KI3 di Kelurahan !.ontar Baru? Tidak paham. yang icla.'i ibu
ihu saja yang ikut program KB setahu saya. 

18) Apakah menurut And a pent111g b1la para tokoh ma:.; amk<tt menga_1ak 
laki-laki maupun pcrcmpuan (suami dan istri) ysng tdah mcnikah 
mengikuti program KR secara aktif? l"idak pentinglah 

19) Apakah menurut anda penttng mcng1kuti program KB tcnnama dalam 
kesamaan pcran dan pm1isipasi pemakaian kontrast:psi dalam 
hubungan suami-istri") Saya tidak pcrnah mau pak;u ulat-alul 
kontrasepsi apapun. hail-. kondom ataupun lainn;a. apnlngi jik<.1 
disarankan vasektomi. itu kan kehiri. sangat meng.crikan Sa)a tici<lk 
akan berfungsi normal lagi katanya, hanyak yang h~t.:ara kahlu 
vasektomi itu mcnyakitkan dan mengakihatkan lenwh S) nh\A-at. l:.tr1 
saya juga pcrnah meng~unakan kontrasepsi dan <1khirnya ga):.'al 1uga. 
saya tidak percaya dcngan kontrasepsi .. ladi kami 111L'Illllluskan untuk 
yang alami saja, yaitu minumjamu. scnggama terpull!:-. kalau lag1 mau. 
kalau lagi tidak mau ya biarkan saja_ jika tumbuh _jan in _1uga adalnh 
rezcki. Kalau memang tidak ingin punya anak lagi. )a _iauh-_jauh 
sajalah, tidak pcrlu dcknt-dekat. Saya _1uga tidak mau dipantan!:' 
melalui KB ka[ender, bu<:~t apa punya istri kalau masih herpantang. 
Kalau terpaksa hanls bcr-KH ya sudah istri sayu saju yang dtstcnl. 
lagipula itu mcmang urusan percmpuan. 

Selanjutnya penulis mewawancarai istri Pak Uun. hcrna1nil lhu Fni (.l~ 

tahun). Berikut ini pern_yataan dari Jbu l:m: 
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"Saya sudah beberapa kali mencoba pemakaian kontrasepsi KH. 
pertama minum pil KB dan mengalami pingsan terus-meneru.-.. 
selanjutnya pernah KB suntik per t1ga bulan. namun yang tl'rjadi 
adalah pendarahan. setelah itu sudah s~ia tidak mau pak;:u KB lag1 
Saya juga pernah bicara sama suami saya (Pak Uun). agar ia mau 
menggunakan kondom. Tapi suami saya tidak mau pakai kondom. 
katanya buat apa, banyak orang bi!ang t1dak enak. dan huat apa 
punya istri tapi malah dibclcnggu dengan memaka1 1-.ondnm. 
Pernah saya bilang sama suami. saya lagi bcrpantang herhuhungan. 
karena ini masa subur saya. saya pernah mencoba K13 kakndL'I·. 
tapi kan suami mana ada yang mau berpantang berhubungan intim. 
lstrinya lagi yang mcngalah. walaupun terkadang saya juga sedang 
tidak ingin dan merasC! sang<-11 le!oh karena st:"harian hekeqa 
mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-ana\.. )ang mas1h 
kecil." 

20) Bagaimana menurut Anda kchijakan pcmcrintnh dan pe!abanaan 
kebijakan program KB dijalankan? Apakah pemerintah dacrah ikut 
serta mcnyosialis.:~s1\..an? .S~t:,:J tidak pernah den~ar soswll"il.'il program 
KB kccuali di tckvisi dan pengumuman di ma~_jid untuk diltant_: 
posyandu untuk ibu-ihu. 

21) Apakah dalam konscling dan penyuluhan KB par8 pcnyuluh 
mclakukan penyuluhan. kl1n<;cling dengan mengunclang Bapak-barak 
dan Ibu-ibu semua tanpa pembcdaan? Tidak pcrnah adil pen) u!uhJn 
dan konseling yang mengajak scrta tokoh-tokoh masynrakat ataupun 
tokoh agama. 

22) Apakah menurut Anda mcngenai program KB. apakah menu rut Anda 
perempuan saja yang \\'ajih ikut scrta dalnm program KH? \1cngapa'~ 
Cukup para istri saja yang ikut ka!au dibutuhkan. 

23) Bagaimana mcnurut Anda pentingnya partisipasi priaiparn Bapak 
dalam program KB/pemabua11 alat kontrascpsi'.) \1dak pcnt1ng. 
Menurut pemahaman saya program K8 kan mencegah kehamilon. 
yang hamil kan pcrempuan. pdi itu urusan percmpuan scbagai 1stn. 

24) Bagaimana menurut Anda mengcn;:u lingkungan A ncb du!am hal 1111 
partisipasi pria dalam kcikut ~crtaannya da!am program Kl3ipcma\..aian 
a\at kontrascpsi pria? Ap<.1bh sudah maksima! keikutsertaan para 
Bapak dalam program KL1? TiJak scpertinyu. hapa\..-hapak tidal-. 
pernah ikut program KB. lbu-ibu .;;aja yang ikut K B. 

25)Apakah menurut Anda prugram Keluarga Bercncana (KHl Ielah sukses 
dalam meningkatkan kesctaraan gender di Kelurahan l.ontar Baru'' 
Tidak paham 

W. TOKOH MASYARAKAT Ill KELLRAHAN LO~TAR llARli, 
KOTA SERANG (Bapak Soekarno-50 tahun-Ketua Rt.02/R".06). 

1) Apakah Bapak mcngetahui tcntang program Kcluarga Bercncana" Ya 
tahu. 
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2) Apakah Bapak rnengetahui organisasi yang melaksanakan kehijakan 
program KB di Kelurahan Lontar Baru? AKKRN. lW:IAKB 1(,\li! 

Serang, Puskesmas Singandaru. Rumah Sakit Kencann DKT. 
3) Seberapa penting menurut Andn program KB untuk me111ngkatkan 

kesehatan dan kesejahtcraan keluarga di lingkungan masyarakat anda'' 
Penting sekali untuk mcningkatkan kualitas kesehatan mas)arakat Jan 
rnencegah kematian ibu dan bayi. 

4) Apakah Bapak pemah rnendapatkan infonnnsi mengcnai pcntingn)<l 
program KB bcrkesetaraan gendcr0 lya dari penyuluhan KB yang saya 
dapatkan dan inforrnasi dari 1stri saya yang merupakan Pos KB di 
Lontar Baru. 

5) Apakah Bapak mengetahui mcngcnai istilah kcscta1·aun gcndl'r'.' Ya. 
intinya peran laki-laki dan perempuan sama drdmn segala hidang. tidak 
ada perbedaaan. 

6) Apakah Bapak mendukung pro~ram KB yang hc1·kcsctaraan !!Cndcr'' 
Ya, saya rnendukung. Kasd1an kalau pcrcrnpuan sa.i<~ yang harus selalu 
menggunakan kontrasepsi. lak1-laki juga h<~nls ibn aktif memakai 
kontrascpsi. 

7) Apakah menurut I3apak remerintah pernah rnel<:~kukan sosialisasl
komunikasi tcntang kehijakan program K13 kepada masyarakat sccara 
!angsung? Kalau sec<:~ra gcncar t1dak pernah. sflya _iug<l tilhu dar1 istri 
saya (Ibu Toety Mahfudoh-Pos Kb Lontar Barul. Say<~ 1kut hanyak 
penyu!uhan dimana-mana karena infonnasi dari 1stri. 

8) I3agaimana menurut 13apak pemahaman masyaraL1t tcntang 
pencrimaan kebijakan program Kl3? 13elum semuanya p<1ham dan 
mengerti apa sebcnarnyu program KR Merck<~ Cuma raham prog.ram 
KB itu adalah kontrascpsi untuk peremruan. ltu sa_ia S<lya p1kir yanb' 
mereka tahu. 

9) l3agaimana menurut Rapak pcmflhaman masyarabt tentang 
pcnerimaan kcbijakan program KH bcrspl'ktif kcsetaraan g~mkr".' 

I3elum paham sama scbli. Mer~ka malah langsung menetang Kalau 
ada kata-kata kesetarafln gender. mcnurut mcreka mcnyalahi kodrat 
dari Allah. Menyalahi nturan agama rnenurut rnl'rcka. ltulah kunmg 
sosialisasi dari pemerintah cbcrah. dari DP:IAK\1 Kota Serang saja 
terbatas pertemuan pcnyuluhannya. hanyak :ang tidak tahu. 
Penyukuhan juga tahun 2015, sudah lama. 

JO)Apakah Bapak mengikuti sccarJ aktif sosial1snsi dnn rrngram KB'' 
Dulu saya datang saja sehagai pcscrtn penyuluhan. tahu dari istn 
Cuma jadi peserta saja. 

11) Apakah pemcrintah dal<:~m hal im petugas-petugas pcmcrintahnn dan 
penyuluh berperan aktif dalam menyosinlisasikan kesctaraan gender 
(peran yang sama baik hapak-barak rn<~upun ibu-ibu) dalam 
keikutsertaan dalnm pcmak;:uan kontrasepsi? Tidak ya. tidak terlalu 
aktifbuktinya rnasyarak<lt tidak raham sarna sekali. 

12)Apakah para pcnyuluh kesL·hatfln aktil" melakukan pen~uluhan. 

konseling dengan mengundang tokoh masyarakat. tokoh agama. scmua 
pasangan menikah baik 1tu para istri maupun para suami. scmua 
diundang, diikutsertakan tnnp<~ pcmbedaan? Tidak pernah nwngundang 
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secara \angsung bapak-bapak. tokoh-tokoh agam.:t maupun masyarakat 
di sini. Biasanya yang diundang ibu-ibu saja. 

13)Apakah pemerintah dalam hal ini pctugas-petugas pemerintahan. 
penyuluh, tokoh-tokoh masyarakat maupun 10koh-tokoh agama semua 
berperan aktif dalam mensosial isas1 kan kesetaraan gender ( pcran ~ ang 
sama) dalam keikutsertaan dalam pcmakaian kontrast:psi'.1 K<.Jiau Ji 
penyuluhan tahun 2015 itu 1)"8 ada pemaparan kesetaraan gender 
dalam KB, tapi kan bapak-bapaknya ga Jalang. say a sa.ia : :mg Jcnang. 
yang Jain-ibu-ibu saja. 

14) Jenis kontrasepsi apa yang Bilpak pakai? Saya melakukan MOP atau 
vasektomi sekitar dua tahun yang lalu. sckitar 201). Say<l ikut hanyak 
penyuluhan KB dimana-mana. '>cia in 1tu saya juga han yak mcncrima 
informasi dari istri saya sendll"l. yang menjadi Pos Kh Lon tar BanJ. _jad1 
saya semakin terang dan melck memalmmi program Kf1 dan beragam 
piliban her-KB terutama untuk prta. Vascktomi bukanlah pcngkebinan 
yang se\ama ini menjadi mitos di daerah ini. vct~cktomi ill<lu MOP 1111 
menbuat saya jauh lebih sehat. htdup s<lya dnn keluarga saya lcbih 
berkualitas. Saya merasa jauh lt:bi\1 schat dari segi f"1S1k kemampuan 
seksual saya juga sangflt schat. .iadi akti\"itas seksmli .iuga haik-haik 
saja, sangat sehat. 

15)Apakah istri Anda bcrpartisirasi aktif dalam nwnwkai alat 
kontrasepsi? Dulu istri saya pernah paka1 dan mencoha ben1gam ala1 
kontrascpsi, pi\ KB, suntik. implant, IUD tcrus gaga11agi tcrus-terusan 
sampai berkali-kali pendarahan. UJllng-u_iungnya h<1mil l<1g1-hamli lagi. 
Kasihan saya liatnya, makanyn saya <lkhirnyn lllmutuskan \·asektoml 
saja karcna memang vasektomi itu bag us dan am an. Sil) a mera.'>akan 
scndiri manfaatnya. Tak SL"pcrti kata orang. katanya \·asektomi 
pengkebirian, buktinya snya h<llk-baik saja dan scmun lancar-lancar 

saJa. 
16)Bagaimana menurut Anda mcngcna1 rentingnya mcng1kuti program 

KB secara aktif'? Pcnting sckail untuk lak1-laki dan perempuan sanw
sama aktif mcngikuti program K8. 

17) Apakah menurut And a sudah sc1<·1ra gender kah dalam rclaksanaan 
program KB di Kelurahan Lontar Raru? Relum setara gender 

18) Apakah menurut Anda pcnting bi \a para tokoh m::~syarakat menga]<li-.. 
laki-\aki maupun perempuan (suami dan istri) yang telah menikah 
mengikuti program KB scca1·n aktlf'.' \'lungk1n penting ~ n. say<l tahu 
manfaat vasektomi. Tapi kabu dinnnta untuk men,usialisas1kan 
vasektomi saya masih malu. karcna tcman-teman saya di "ini masih 
berpandangan negatif terhadap mctode vasektomi 1ni bebcrapa ternan 
ada yang tahu saya divasektomi. ya sepc11i 1\U. snya dikatakan telah 
dikebii, diomong-omongin ke orang-orang kalau saya SU<lllll takut istn. 
Jadi kalau saya diminta rncnyosinlisnsikan mctode terse hut. S<lj3 pikir
pikir dulu, takut jadi beban pik1ran ,a_ja. Paling enting. say a tahu persis 
bahwa vasektomi sangat baik untuk din dan keluarga s<~yn 

19)Apakah menurut anda pcnting mcng1kuti program Kl3 terutama dalam 
kesamaan peran dan pm1isipas1 pcmaka1an kllntrasepsi dalam 
hubungan suami-istri? Penting sckali 
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20) Bagaimana menurut J\nda kebijakan pemerintah dan pelaksanaan 
kebijakan program KB dija!ankan? Apakah pemcrintah Uacrah ik.ut 
serta menyosialisasikan? Yang jelas pernah ada penyuluhan tapi sudah 
lama itu tahun 2015. Sekarang Cuma ada konselinE! d1puskesmas dan 
posyandu, yang dipanggil lewat pcngeras suara di mas_iid juga 1hu-1hu 
saja sih, jadi bapak-bapaknya enggan dan tahu kayunya datung kc 
posyandu. 

21) Apakah dalam konseling dan penyuluhan KH para pen~ uluh 
melakukan penyuluhan. konseling dengan rncngundang Hapak-hJpak 
dan Ibu-ibu semua tanpa pembedaan'? TidJk biasall)il Cuma ihu-ihu 
saja yang diundang. lstri saya sa_ia akhirnya mcngundang ihu-ibu s<~1a. 
karena katanya sulit mengundang bapak-hapak Kan:na hoc;an 
mengundang bapak-bapak tents ga datang. ya aklmnyn yang diundang 
ibu-ibu saja. 

22) Apakah menurut Anda mengcnai program KH. apakah nKnurut .-\mL1 
perempuan saja yang wajib ikut scrta dalam progrant KB" \tkngapa·) 
Laki-laki harus aktifikut program KB. ikut penyuluhan dan kotl'.cling 
sama dengan pcrcmpuan, jadi bukan Cumn pcn:mpuan -;aja yang 
datang ke tempat pe!ayanan KB. !ah:i-lah:i _1ug21 harusn~a sama-sama 
datang konsu!tasi kc bidan atau duktcr. A\\al mulan~a :-.aya .'.cperlt 
bapak-bapak di sini bcrpikir ball\va 1\:B hanyalah urusan tcmpat tidur 
dan itu hanya kewajiban para rstr·1 llint'-l:!a akhrrn:a s<t;-:1 lll<...'l"(l'-,1 

sebagai orang yang zolim tnl..'mbiarkan istri Sd)i.l mengalamt 
pendarahan terus-mencrus. pakai alat KB apapun ak111rll)<l mengalann 
kegagalan hingga pendarahan dan heru_iung pada kchamibn. l :ntung 
saja istri saya tidak dcpresi malah kgar lbll helaiar banyak tentang 
KB, bahkan bersedia mcnjadi kadcr K8. 

23) Bagaimana menurut Anda pcntingnya partrsipast pria/para Hapak 
da\am program K8/pemakaian ulD.t kontrasepsi') Pcnting sek<1li dari 
pengalaman saya dan istri saya itulah saya mant<IJl melakukan 
vasektomi. Suami-istri harus bckcria sama dalam scgala hal. h(lr·us 
saling memahami satu sama lain jad1 itulah yang namanya kasih 
sayang. Saya juga mcmutuskan scnd1ri mclakukan \a-.,cktnmi dcngun 
matang dan mantap, karena d:1ri basil pcn>uluh(ln Kl~ dan int"l1rrnas1 
dari istri saya, vasektomi sang(!\ aman dan mcmhwn nyaman. dan 
bukan pengkebirian. Saya juga m~:rasakan lehih n>aman dan aman 
melakukan hubungan suami-istri tanpa kha\.\ntir i~tri harnillagi 

24) Bagaimana menurut Anda mengcnai lingkungan AnJa dc·llam hal int 
partisipasi pria dalam kcikut scrtaannya dalnm program Kllipemakaian 
alat kontrasepsi pria? Apab.h sudah makstmal h:cikutsertaan p(lr(l 
Bapak da!am program KB? Jarang seka!i yang mau ber-KR bahkan 
hanya pakai kondom juga jarang sekali. percmpuan s<t.ia ><lng ikut KH 
di sini. Apalagi kalau disarankan vascktomi. bisa-bisa marah dikirv.nya 
mau dikebiri. 

25) Apakah menurut And a program Keluarga Berencana { K\1) t~:lah suksc:-. 
dalam meningkatkan kesetaraan gender d1 Kclurahan Lontar 13ant'.' 
Belum sukses ya, buktinya perempuan saja yang banyak paka1 
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kontrasepsi bahkan ban yak info dari istri ::,aya. kalau hnn:- a h. kcjadian 
efek samping KB dan akhirnya gaga[ KB ujung-ujungn)'a hamillagt. 

X. TOKOH AGAMA Dl KELURAHAN I.ONTAR BARil, KOTA 

SERANG (Ustadzah Ratu Sutiah Sibli-50 tahun) 

I) Apakah lbu mengetahui tentang program Kcluarga Bercncuna'' Ya 
tahu 

2) Apakah Ibu mengetahui organisasi yang rnel<th.sanakan kch1_jakun 
program KB di Kelurahan Lontar !1aru'? Puske.;;mas S1ngandaru dan 
Posyandu 

3) Seberapa pcnting menurut Anda program KIJ untuk menmgkatkan 
kesehatan dan kesejahteraan keluarga di lingkungan rna.syMJkat anda'.' 
Penting untuk meningkatkan kualitas surnber du)'a nwnusia dengan 
mengatur jarak kelahiran dan usia pernikahan 

4) Apakah lbu pernah mendapatkan informusi tnengcnai pentingn)a 
program KB berkesetaraan gender? Tida.k pernah 

5) Apakah lbu mengctahui mengenai istilall kesctaraan gender'' 1\:r<Jn 
perempuan dan laki-laki yang setara 

6) Apakah Ibu mendukung program KB yang hedd.~::-.c\al·<.wn gendl:r? '{a 
mendukung 

7) Apakah menurut lbu pemenntah rcrnah nwlah.ukan sosiali.sa.-;1-
komunikasi tentang kebijakan program KB kcpada mas>arukat secar3 
langsung? Say a bel urn pcrnah mendapatkan undantcan pcn> ululwn K 1!. 
Saya tahu kegiatan KB di lingkungan Lont<H ban1 IHln\·a dari 
pemberitahuan dari masjid saat ada kegiata11 pu..:.yandu. K<:~l<Ht ada 
undangan sosialisasi tentang program KB. saya insha !\ll<1h akan 
datang, agar lebih banyak ilmu 

8) Bagaimana menurut Ibu pcmaJwman masyarabt tcntang pcnerinwan 
kebijakan program KB? Baik dan mcnenma prog1·;t111 KB 

9) Bagaimana menurut Jbu pcmahaman masyarakat tentang pcnernnaan 
kebijakan program KR berspcktif kcsetaraun gender" fklum paham 
kesetaraan gcder masyarakat di sini. Malah tahu kalau 111t:mhicarakan 
kesetaraan laki-laki dan pcrempuan. mereka ma::.1h bcrp1ktr laki-lak1 
harus lebih dominan dari percmpuan dalam segala hal. kalau sctan1 
gender berarti melanggar kodraL itu anggarwn musyarakat di sllli 

10) Apakah Ibu mengikuti secara aktif sosialisasi dan prugram KB'.' I ida h. 
ll)Apakah pemerintah dalam hal ini pctugas-pctugas petnerintahan dan 

penyuluh berperan aktif dalam menyosialisa::.ikan kesctaman gender 
(peran yang sama baik bapah.-bapak maupun 1bu-ihu) dalam 
keikutsertaan dalam pemakaian kontrasepsi'? Sayil t1dak heg1tu paham 
apakah mereka mensosialisasikan prog_ratll K I~ :-ct<Hil fC'-'IHkr <ltauk<.tlt 
tidak 

12) Apakah para pcnyuluh keschatan akti f mclakukan pcnyuluhan. 
konseling dengan mengundang tokoh masyarakat. tokLlh agama. semu<J 
pasangan menikah baik itu para istri maupun rara suami. semua 
diundang, diikutsertakan tanpa pembedaan'' l'idak pernah 
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13) Apakah pemerintah dalam hal ini petugas~pelLigas rcmerintahan. 
penyuluh, tokoh~tokoh masyarakat maupun tokoh-toknh a!:'ama scmua 
berperan aktif dalam mensosialisaikan kesetaraan gender (peran yang 
sama) dalam keikutsertaan dalam pemakaian kontrascpsi'? Tidak 
pernah 

14)Jenis kontrasepsi apa yang lbu pakai? Saya mcnggunakan KB kakndc1· 
dan jamu tradisional. Suami say a yang menggunakan knndom 

15) Apakah suami And a berpartisipasi aktir clal:m1 memakai a I at 
kontrasepsi? Ya suami pakai kondom 

16) Bagaimana menurut Anda mcngenai pentingnya mcngikuti program 
KB secara aktif? Sangat penting dalam mcntaga kehannomsan dan 
Saling pengertian antara suami dan istri. Kualitas anak 1:wh kb1h hr11k. 
asalkan disiplin dan teliti mcnghitung kalau KB kakndn 

17)Apakah menurut Anda sudah setara gender k:lh d:1lam pclak-.cuJcwn 
program KB di Kelurahan Lontar Baru? Bclum st:tanl ~t:11Lkr .. 1arang 
ada bapak~bapak yang mau memakai kontraseps1 h:1111p1r semuJ ibu
ibu 

18)Apakah menurut Anda penting bila para tokoh nHtS)ill'iiknt mengajak 
laki~laki maupun perempuan (suami dan istn) y8ng telah menikah 
mengikuti program KB secara akti!'? Sangat pent111g 

19) Apakah menurut anda pcnting mcngikuti program KB ll'rutama dalam 
kesamaan peran dan partisipasi pemakman kontra:;epsi Jalarn 
huhungan suami~istri? Penting 

20) I3agaimana menurut Anda kcbi_jakan pemerintah d:111 pci<JI,:s<l!laan 
kebijakan program KB dijalankan? Apakah pemcnntah daerah ikut 
serta menyosialisasikan? Snya helurn merasakan pen; ululwn ;.nng 
berkelanjutan di sini. Konseling rnungkin pasangan subm khih pahJm. 

2\)Apakah dalam konseling dan penyuluhan Kn p~u·u pen~uluh 

melakukan penyuluhan, konseling dengan mcngundang l~apak-bapJk 
dan Jbu~ibu semua tanpa pembcdaan'! Saya helu1n pct"ll<lh diundang 
penyuluhan, kalau konseling di posyandu scqa sctnhu :;ay<l Tap1 thu
ibu dan anak-anak saja yang dipanggil kc pos:andu. h<!pak·hapak tak 
pcrnah diikutscrtakan dalam kegiatan posyandu. 

22) Apakah menurut Anda mengcnai program Kl3. apakah llknurut .. \nda 
percmpuan saja yang wajib ikut serta Jalarn program KIP Mcngapa"' 
Laki-laki dan pcrcmpuan harus ikut sen a dJiam progr<tlll K H kan:nu 
memang keduanya harus kerjasama dalam pengatumn 1\clullrga yan),.' 
sehat dan sejahtera, bukan hanya kewajihan pcrcmpuan 

23) Bagaimana menurut Anda pentingnya parti:.1pasi pna/para Bapak 
dalam program KR/pemakaian alat kontra:.ep:,i"> Sflngat pcntin)!.. 
karena saya saja tidak cocok memakai ala! konlrascpsi scperti suntik 
ataupun pil. Makanya saya dan suami memilih mctolk KK kalcnder 
dan kondom. Laki~laki dan percmpuJn harus sama-<;anw herperan aktil. 
dalam program KB. 

24) Bagaimana menurut Anda mengcnai lmgkungan Ancla dalam hul 1111 
partisipasi pria dalam keikut scrtaannyJ dalam progra111 KB 'pcmaka1an 
alat kontrasepsi pria? Apakah sudah nwks1mal kcikutsenaan para 
Bapak dalam program KB7 Pol a pikir masyarakatn) a ma.-.ih bclum 
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paham mengenai pentingnya kesetaraan gender dalarn program 
pcmerintah terutama KB. KB rnasih dipahami sebagai program khusus 
untuk perempuan, pemahaman masih tradisional. Pcrlu \-.;esaharan dan 
waktu banyak dalam menyosialisasikan program KR hcrkc<>et3raan 
gender. Masih banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang hanya lulus<1n 
SMP, kalaupun ada yang lulusan perguruan tingg1. pol a pikirn)a mas!l1 
patriarkal juga. Saya memahami kesctaraan gender _juga dari infnnm1si 
televisi dan koran, karena saya tidak bermain mcdw snstal Interne\. 
Kegiatan-kegiatan keagamaan juga hanya mcngenat lata cara 
beribadah dan ketauhidan, kalau sudah masuk ke ranah kcrcnltlllpin<ln 
perempuan saja sudah banyak yang menolak. rnasuk kc ranah 
kepemimpinan pcrempuan dalam keluarga dapat tantangan bahh<m dMi 
ibu-ibu sendiri apalagi dari bapak-bapak. Dip~:rlukan snsialisasi. 
penyuluhan-penyuluhan lehih banyak dan tnten-;if tnLil)!CIHll 
pentingnya kcsetaraan gender dalam bcr-KR l'artt~ip<t~t lakt-laki 
dalam program KI3 harus dntsahakan di Lontar 1111 1-.aren:t menwnr.: 
hampir tidak ada partisipasinya dalam penggunaan alat-alat dan 
metode kontrasepsi yang dJgunakan bapak-b<lp<tk dt -"1111 radalwl 
mengikuti program KB hak dan kewajiban scmua masyarak<tl untuk 
kcsehatan reprosuksinya dan kesejahtcraan kcluargan) <I. 

25)Apakah mcnurut Anda program Kcluarga £3erencana (KH) tclah <,ttkse:-. 
dalam meningkatkan kesctaraan gender di Kelurahan l.~_)nt~lr Baru'' 
Belum sukses jika dilihat dari sisi kesetaraan gender \)i :-;tnt thu-tbu 
saja yang pakai kontrasepsi. hampir sulit ditemuh.an i<Jkt-lakt ikut 
memakai alat kontrasepsi apalagi kalau melakukan \·asektnmi. tidak 
ada. 

Y. TOKOH AGAMA Dl KELlJRAflAN LONTAR KARl, KOTA 

SERANG (Ustadz Hanali-42 tahun). 

1) Apakah Bapak mengetahui tcntang program Kcluilrg;t 11ct·L'tK<t11<l'' 
Tahu sedikit saja tentang program pengaturan kclahiran. 

2) Apakah Bapak mcngctahui organisasi yang mela\-..:;anakan kt>hijah.an 
program KB di Kelurahan Lontar Raru? Pu~kcsnwr., ~in);and:tru dan 
Posyandu 

3) Scberapa penting menurut Anda program KB untuk tllCntngkatkan 
kesehatan dan kesejahteraan kcluarga di lingkung3n nwsyarak;Jt and a') 
Penting sekali untuk mengatur jarak kelalman anak. schtll_!.!_!.!il lhu-thu 
tidak terlalu terbebani mengurus anak yang lahir dcngan prah. tcrlalu 
dekat. 

4) Apakah Bapak pemah mendapatkan infonnasi mcngcnat pcnttngn: a 
program KB berkesetaraan gender? Tidak pernah 

5) Apakah Bapak mcngetahui rnengenai istilah kcsctaraan gender·: 
Pernah dengar istilah kesetaraan gender. rnungkin artinya pcrcmpuan 
minta disetarakan dcngan laki-laki. 

6) Apakah Bapak mendukung program Kl3 yang bcrkcsct~lntdll g.ct1dcr") 
Saya tidak begitu paham, kalau perempuan minta setara dcngan pna 
berarti tidak sesuai kodrat. 
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7) Apakah menurut Bapak pemerintah pernah me!akukan :-.osia!isa:-;1-
komunikasi tentang kebijakan program KB kepada masyarakal secara 
langsung? Saya tidak pernah tahu ada sosialisasi. pen~ uluhan hegitu. 
Kalau ada undangannya saya akan datang. 

8) Bagaimana menurut Bapak pemahaman masyarakut tentnng 
penerimaan kcbijakan program KB? 13aik saja. ban_\ilk _\illl!,! SLH.lah 

paham pentingnya pakai kontrasepsi. Banyak ihu-ihu datang 1\e 
puskesmas dan posyandu untuk pasang kontrascpsi. herart1 rncmang 
banyak yang sudah mencrima program KB. 

9) Bagaimana menurut Bapak pemahaman masyaral\at tcnwng 
penerimaan kebijakan program KB berspektif kesetaraan gcml .... ·r" 1 

Tidak tahu. 
lO)Apakah 13apak mengikuti seeara aktif sosialisasi dan progra1n KB'1 

Tidak 
1 1) Apakah pemerintah dalam hal ini petugas-petuga~ pl'I11L't·i ntaban d;m 

penyuluh berperan aktif dalam menyosialisasikan kest:taraan gender 
(peran yang sama baik bapak-hapak maupun ibu-ihu) dalan1 
keikutscrtaan dalam pemakaian kontrasepsi? Tidak pern<lh ~ ang '-a; a 
tabu. 

l2)Apakah para penyuluh kcsehatan akt1f melakukan pcn:ululwn. 
konseling dengan mengundang tokoh masyarakat. tokoh <tg~uml. sc1nua 
pasangan menikah baik itu para istri maupun para ~uamt. sCillll(t 

diundang, diikutsertakan tanpa pernbcdaan? TiUak pcrnah acb 
undangannya, tidak ada sosia1isasi K1:3 di sin1. 

13)Apakah pemerintah dalam hal ini petugas·petugas pcnw1·1ntahan. 
penyuluh, tokoh·tokoh masyarakal maupun tokoh-tokoh agama :-..c1nua 
berpcran aktif dalam mensosia1isaikan kesetaraan gender (p\..Tdll :ang 
sama) dalam keikutsertaan dalam pemakaian kontra~qN·) ltdak 
pernah 

14).1cnis kontrasepsi apa yang Bapak pakai'~ Saya tidak pab1 h.ontr<N'Jl'-1 
15) Apakah istri Anda berpartisipasi aktif da1am mcll1aka1 'JlJt 

kontrasepsi? Ya, istri saya pakai suntik KH tign bulanan 
16) Bagaimana menurut Anda mcngenai pcntingnya mcng,h.uti progr<lll1 

KB secara aktif? Penting sekali huat peremruan ikut rmgran1 r-:..l3. 
untuk mencegah kehamilan yang terlalu dekat prakn:;.a dilll 

mengendalikan penduduk yang semakin han yak. 
17) Apakah menurut Anda sudah setara gender kah dalam pclaksanaan 

program KB di Kelurahan Lontar F3aru? Tidak paham. 
18) Apakah menurut Anda penting bil<:~ para tokoh masyorak<ll mcng<li<lk 

laki-laki maupun perempuan (suami dan istri) yang telah mcnikah 
mengikuti program KB secara aktif? Program KB cukup untul\ 
percmpuan saja. Kalau harus ikut bcrpartisipasi ya cui\ up nwn~aranknn 
perempuan saja yang ikut ber-KB 

19) Apakah menurut anda penting mengikuti program KH tcrutama dalam 
kesamaan peran dan partisipasi pemakaian kontrasepsi dab1n 
hubungan suami-istri? Cukup pcrempuan saja yang ikut KB. :-..LH.bh 
kodratnya punya rahim dan melayani sua1111. cukup pcrempu~\il ~<~.lil 

yang pakai kontrasepsi. Kalau 1aki-laki tak perlulah paka1 knnlr!l"ep"i 
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ataupun vasektorni segala, ka!au baik-baik. Terus buat apa sa)J pa\...<11 
kondorn, saya orang baik-baik. Pemakaian kondom itu tidak tlll:tnbuat 
nyaman, ribet dan tidak enak. 

20) Bagaimana menurut Anda kebi_iakan pemerintah dan pelak<>anaan 
kebijakan program KB dija!ankan? Apakah pemerintah daerah tkut 
serta menyosialisasikan?Tidak pernah dcngar ada sosialisasi Kl.~ 

21) Apakah da!am konse!ing dan penyu!uhan KH para penyuluh 
melakukan penyu!uhan, konse!ing dengan mcngundang l3apak-h<~pcd, 

dan Ibu-ibu semua tanpa pembcdaan? Tidak pemah ada undangan ke 
saya. 

22) Apakah mcnurut Anda mengenai program KH. apakah menurut .'\ntb 
perempuan saja yang wajib ikut scrta dalam program KR'J \'1en~Jpa".1 

Ya program KB itu saya berkeyakinan hanya untuk perempuan. l.akt
laki tidak per!u pakai-pakai kondom atau vasektomt seg<:da Hu~ll apa 
pakai kondom, tak perlulah selama baik-haik. 

23) I3agaimana menurut Anda pentingnya partisipasi priaipam Bc1pak 
da!am program KB/pcmakaian a!at kontrascpst7 Laki-lak1 ticbk pet·lu 
KR, pakai kondom atau vasektomi. cukup perempuan ::-a_ia ;.nng paka1 
kontrascpsi, !agipu!a sebcnarn)a menyalahi kodrat l:lkt-litki JXILli
kondom apalagi vascktomi segala. Vasektomi itu pengkchinan. haran1 
hukumnya. Harusnya diharamkan da!am agama karcna hanyak ulamn 
me!aang metode tersebut. Saya mau tanya siapa sih yang mau dtkchll"l' 
Pasti tidak ada satupun laki-laki yang mau dikehiri. Sudah kodn:u laki
laki memiliki potensi banyak istri. banyak anak. itu kodral. Kodmt 
juga kalau perempuan lahir untuk me!ayani suamtnycl. sudah kodrat 
dari Allah. 

24) Bagaimana mcnurut Anda mengenai !ingkungan i\nda dalam hal int 
partisipasi pria dalam keikut scriaannya da!am program KBipctnilbtJn 
a!at kontrascpsi pria? Apakah sudah rnaksimal h.eikuht·rtJJn p:1r:1 
Bapak dalam program KB? Lingkungan di sini orang-orangn;a h<Jik
baik, suami-suaminya baik-baik. tidak perlu pakat hondum <lliHI 

vasektomi. 
25) Apakah menurut And a program Kcluarga Bcrencam.t ( K8) tclah -.,ubc..; 

da!am mcningkutkan kesetaraan gender di Kelurahan Lnntar B<mt"' 
Tidak perlu ikut-ikutan pcmahaman setara gender g~.'t1dc1· ~cpcnt 

itu!ah. 

Z. TOKOH AGAMA OJ KELURAHAN LONTAR llAI{l;, KOTA 

SERANG (Ustadz Tubagus Taufik-31 tahun). 

1) Apakah Bapak mengetahui tentang program Keluargn Tkrencana".1 \"~1 

tahu dari telcvisi dan internet. 
2) Apakah Bapak mcngetahui organisasi yang mc!ak<>anakan kchiiakan 

program KB di Ke!urahan Lontar Baru'.' HKKI3l\. Dina:. KIJ. 
Puskesmas Singandaru. Posyandu dan Klinik bidan. 

3) Sebcrapa penting menurut Anda program KB untuh mcningkatkan 
kesehatan dan kesejahteraan keluarga di lingkungan masynrahat anda'' 
Menurut saya, program KB sangat pcnting untuk mengata:.i nwo;alah 
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kependudukan yang luar biasa besar di Indonesia. lndones1a semak1n 
padat, jumlah penduduk semakin besar. 

4) Apakah Bapak pernah mendapatkan informasi mengcnai pcntingn) a 
program KB berkesetaraan gender? Tidak pernah 

5) Apakah Bapak mengetahui mengenai istilah kesetaraan gender'.1 

Kcsetaraan laki~laki dan pcrempuan. 
6) Apakah Bapak mendukung program K\3 yang berkesetaraan gender'' 

Saya tidak begitu paham istilah kesetaraan gender. Tap1 yang .wlas 
kesetaraan laki~laki dan perempuan itu sangat bertcntangan dcngan 
ajaran islam yang menjadikan perempuan sebagai makmumnya 1(.1\-.i
laki. Laki-laki adalah pcmimpin untuk perempuan d1 scgala hidang 
Kalau program KB nya saya mcndukung. kalau kesctaraan gender 
diartikan disamakan laki-laki dan perempuan kedudukannya saya 11dak 
setuju. 

7) Apakah menurut Hapak, pemcrintah pernah melak:ukan sD:.ialis<L'>I
komunikasi tentang kebijakan program KB kepada m<:~::.yarak8t sccara 
langsung? Tidak pcrnah 

8) Bagaimana menurut Bapak. pemahaman masyarakat tcnwng 
penerimaan kebijakan program KB? l3anyak yang sudah mengikuti 
program KI3. Ya ibu-ibu banyak yang datang f..c po<;,yandu maupun 
puskesmas untuk memasang kontrasepsi. 

9) I3agaimana menurut Bapak pemahaman mns: am kilt tenwn.l' 
pcnerimaan kebijakan program KH berspektifkcsetaraan genJr.:r'? Sn:a 
tidak tahu. 

IO)Apakah Bapak mengikuti secara aktif sosialisasi dan program KIP 
Tidak. 

II) Apakah pemerintah dalam hal ini petugas-petugas pcmerintahan dan 
pcnyuluh berperan aktif dalam menyosialisas1kan kesetara<1n ):!Cnder 
(peran yang sama baik bapak-bapak maupun ibu-ibu) r..blam 
kcikutsertaan dalam pemakaian kontrasepsi? Tidak. 

12) Apakah para penyuluh kesclwtan aktif melakukan pen) uluh;ttl. 
konscling dengan mcngundang tokoh masyarakat. tokoh agama. ~cnw;1 
pasangan menikah baik itu para istri maupun pam suam1. <>cmua 
diundang, diikutse11akan tanpa pembedaan? Tidak. 

13) Apakah pemerintah dalam hal ini petugas-petugas. pemenntahatl. 
penyuluh. tokoh~tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh agama .-.cnw<J 
berperan aktif dalam mensosialisaikan kcsewraan gender lrer<ln y:u1~ 
sama) dalam keikutscrtaan dalam pemakaian kontrascps1·: -1 idak. 

14)Jenis kontrasepsi apa yang Bapak pakai? Saya tidak paka1 knntraseps1 
15)Apakah istri Anda berpartisipasi aktif dalam mcmakai :d<lt 

kontrascpsi? Tidak. karena belum punya anak. Kami mcnikah sud(Jh 
dua tahun. sedang menanti buah hati. 

16) Bagaimana menumt Anda mengenai pcntingnya mcngiku11 program 
KB secara aktif? Penting sckali karena kemi:.k1n<1n karcna keluaq;<J 
yang terlalu banyak anak memang saya sabikan scndiri itu Kalm1 
anak tcrlalu banyak pendapatan keluarga sedikit. hisa dikatakan tlll~k1n 
karena kebutuhan anak memang sangat besar. Kalau anak cukup dun 
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dalam satu keluarga. maka akan lebih mudah memenuh1 kebutuhan 
anak~anak, sehingga kualitas anak-anak lebih baik dan schat. 

17) Apakah menurut Anda sudah setara gender kah dalam pelaksanaan 
program KB di Kelurahan Lontar Baru? Tidak tahu. 

18) Apakah menurut Anda penting bi Ia para tokoh rnasyarakat menga_iak 
laki-laki maupun percmpuan (suami dan istri) yang tclah menikah 
mengikuti program KB secara aktif? Kalau mengajak perempunn ikut 
KB rnemang mungkin dibutuhkan agar program KB scmakm sukses 
Tapi jika \aki~laki yang saya harus ajak ikut KB. say<~ 11dak 
berpendapat sctuju, karena anch sekali laki-laki her-KB tidak _.:;e.:;uai 
kodrat laki-laki. 

19) Apakah menu rut anda pcnting mengikuti program K B terutotnw. dalarn 
kesamaan peran dan partisipasi pemaknian kontra_.;.cpsi dalam 
hubungan suami-istri? Cukuplah percmpuan saja yang memakai a!nt 
kontrasepsi. Tidak perlu laki-laki pakai kontrascps1 segala Yang 
punyn rahim kan perempuan. lehih cocok perempuan saia pak<li 
kontrascpsi. 

20) Bagaimana menurut Anda kcbi_iakan pemcrintah dan pd1k.'iani.IJ.n 
kebijakan program Kl1 dijalankan? Apakah pemnintah dacrah 1J...u1 
serta menyosialisasikan? Saya tidak tahu. 

21) Apakab da!am konseling dan penyuluhan K8 para pcnyuluh 
melakukan pcnyuluhan. konseling dengan mengundang Bapak-h<1pak 
dan Ibu-ibu semua tanpa pcmbcdaan? Tidak pernah ada penyuluhan 
dan tidak pernah ikut konsc!ing. KH. Setahu say<1 ad<1 suntik KB d1 
posyandu dan di puskcsmas. 

22) Apakah menurut Anda mengena1 program KR apakah menurut Anda 
perempuan s3:ja yang wajib ikut scrta dalarn program K8'.' Mcngapa"' 
Ya cukup percmpuan saja yang memakai alat kont1·ascpsi. Pcrempu<ln 
itu memi\iki kodrat melahirkan dan menyusui :--e_ialan dcngcm 
kodratnyajuga menurut agama. yaitu mengasuh rmak. llh:la~nni sua1111. 
merawat tubuhnya demi suaminya dan mengurus scg<~la J...cpnluan 
keluarga. 

23) Bagaimana menurut Anda pentingnya partisipasi pna/par:J BapaJ... 
dalam program KBipemakaian a!at kontrasepsi'? Tidak pc111int; tidak 
per\u ikut-ikutan dengan cara berp1kn orang~orang di \uar >ang t1dak 
islami, yang mengatakan !aki-lak1 harus pakai knndom dJn mentalanl 
vasektomi, itu di luar kodrat lak1-laki. salah pemikn·an sepert1 lltL 

menyalahi kodrat. Perempuan\ah yang wajib melayani suamin)n. 
dalam hal ini program KB bagian dari hal berumah tanggil dan 
kasarnya bagian kasur. maka program KB memang untuk rerempuan 
sap. 

24) Hagaimana mcnurut Anda mengcnai lingkungan /\nLb dnlam hal in1 
partisipasi pria da\am keikut sertaannya dalam program Kf3ipem<lLucm 
alat kontrasepsi pria? Apakah sudah maksimal keikutse11aan para 
Bapak dalam program KB? Tidak tahu dan saya rasa tidak pcl"lu 
bapak-bapak pakai a\at kontrascpsi 
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25) Apakah menurut Anda program Keluarga Berencana (KH) Ielah sukscs 
dalam meningkatkan kesetaraan gender di Kelurahan l.nntar l~aru'' 

Tidak tahu. 

AA. TOKOH AGAMA IJI KELURAHAI'/ LOI'ITAR BARU, KOTA 

SERAI'IG (Ustadz Sofwat-45 tahun). 

1) Apakah Bapak mengetahui tentang program Kcluarga Hercncana'.' )'a. 
program pemerintah, tahu dari televisi. 

2) Apakah Bapak mengetahui organisas1 yang melaksanakan kehi1akan 
program KB di Kelurahan Lontar Ban!? Puskesmas. Posyandu. 

3) Seberapa penting menurut Anda program KB untuk mcningkatkan 
kesehatan dan kesejahteraan kcluarga di !ingkungan masy'arakal anda') 
Penting agar tidak terlalu banyak anak. sehingga dengan cukup duJ 
anak saja maka kualitas anak lcbih haik. Tcri<:l!lllll kesdwtan. 
pendidikannya. 

4) Apakah Bapak pernah mendapatkan informasi mengena1 pentingnya 
program KB bcrkesctarann gender? Tidak pern<~h 

5) Apakah Bapak mengetahui mengenai istilah kesctaraan gender'? Tidak 
begitu paham. Mungk111 hak yang sanw perempuan dan laki~laki. 

6) Apakah Bapak mcndukung program KB yang bcrkcsctaraan gL·ndcr"' 
Tidak begitu paham. 

7) Apakah menurut Bapak pemerintah pcrnah melakukan soswlisa~i

komunikasi tcntang kebijakan program KB kcpada musyarakat :.eCJI"d 
langsung? Tidak tahu 

8) Bagaimana menurut Hapak pcmahanwn masyarakat Lcntan~ 

pencrimaan kcbijakan program K B? Sepertinya menen mu. buk t 111_\ il 
banyak ibu-ibu ke puskcsmas dan pnsyandu untuk pasang. kontrascps1. 
Tidak ad a penolakan. 

9) Bagaimana mcnurut Bapak 
penerimaan kebijakan program 
Tidak paham say a juga. 

pcmahaman masyurakal 
K\3 berspekt1f kesetaraan 

ll'lllt\11!2 

gender') 

1 0) Apakah Bapak mcngikut1 secara akt1f sosialisasi dan program K B'' 
Tidak pernah ikut penyuluhan atau pun konsclmg KB. Cukup 1stri say a 
saja. ltu urusan perempuan. 

II) Apakah pemcrintah dalarn hal ini petug.as-petugas pcmerintahan Jan 
penyuluh berperan aktif dalam menyosialisasikan kesetaraan gender 
(peran yang sama baik hapak-bapak maupun ibu-ihu) dalam 
keikutsertaan dalam pemakaian kontrasepsi? Tidak tahu 

12) Apakah para penyuluh keschatan akti f melakukan pcnyuluhan. 
konseling dengan mengundang tokoh masyarakat. tokoh agama. senlll<l 
pasangan menikah baik itu para istri maupun para suami. scmua 
diundang, diikutsertakan tanpa pembcdaan? Say<l tidak pernah 
diundang penyuluhan KB. Saya juga hanya tabu KI3 hanya untuk 
percmpuan. Say a tidak mengert1 program KB sepeni apa sebcnarn) a. 
karena memang tidak ada sosialisasinya lengkap mcngenai h<~l itu d1 
sini. Kalau diundang oleh Dinas dan instansi pemerintahan. 1nsha 
Allah saya akan datang untuk mcmenuhi undangan 
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13) Apakah pemerintah dalam hal ini petugas-petugas pemerintahan. 
penyuluh, tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh agama scmua 
berperan aktif dalam mensosialisaikan kesetaraan gender (pcran yang 
sama) dalam kcikutsertaan dalam pemakaian kontrasepsi? Tidak tahu. 

14)Jenis kontrasepsi apa yang Bapak pakai? Saya tidak pakai 
IS)Apakah istri Anda berpartisipasi aktif dalam memakai <llat 

kontrasepsi? Ya, suntik KH tiga bulan. 
16) Bagaimana menurut Anda mengcnai pentingnya meng1h.uti program 

KB sccara aktif? Penting. tapi cukup istri-istri sa_ia sudah kodratnya 
punya rahim. Masa laki-laki suruh pakai kontrascpsi keluar _ialur itu. 

17) Apakah menurut Anda sudah setara gender kah dalam pelaksanaan 
program KB di Ke!urahan Lontar Baru? Tidak tahu. 

18) Apakah menurut Anda penting bila para tokoh masyarakat mcngaiah. 
laki-laki maupun perempuan (suami dan istri) )ang telah mcnikah 
mcngikuti program KB secara aktir? Tidak pentinglah. cukup ad<l 
petugas kcsehatan. Lagipula ban yak ihu-ibu mau pakai 

19) Apakah menurut andn pcnting mengikut1 program K H terutamn dalam 
kcsamaan pcran dan partisipas1 pemakaian kontrnscpsi dalam 
huhungan suami-istri? lidak pcntinglah. cukup percmpuan saia yang 
pakai kontrasepsi. Yang puny<l rahim perempuan. kodratnya hamli. 
me!ahirkan, mcnyusui. mcngn~uh anak. mengurus rumah tangga. ltu 
bagian istri. Tidak pcrlu laki-laki 1kut-ikutan hegitu. cukuplah suam1 
mencari nafkah dan memcnuh1 scgala kebutuhan IStn dan anal-.
anaknya. 

20) Bagaimana menurut Andn kebijakan pemerintah dan pclaksanaan 
kebijakan program KB dija!ankan? Apakah pemerintah dacmh 1ku1 
serta menyosialisasikan" Mungkin. say8 tidak tabu. 

21) Apakab dalam konscling dan pcnyuluhan KB parn r~.:n: uluh 
melakukan penytliuhan. konsc\ing dengan mcngundnng 8apah.-bapak 
dan lbu-ihu scmua tanpa pcmhedaan? Tidak pcrnah diundang 

22) Apakah menurut Anda mcngenai program KB. apakah menu rut Anda 
perempuan snja yang wajib ikut serta dalmn program KfP '{a. cul-.up 
S3J3. 

23) Bagaimana menurut Anda pentingnya partisipasi priaipara Bapak 
dalam progrnm KBipemakuan nlat kontrasepsi? l idak pcntinglah. 
tidak scsuai kodrat. Tidak cfcktif _iuga masa yang punya rnhim 1s1ri. 
malah suaminya yang disuruh ber-KB. 

24) Bagaimana menurut Anda mcngenai lingkungan .~\nd<l JaL11n hal 1111 
partisipasi pria dalam keikut scrtaannya dalam program KH/pcmaknian 
alat kontrasepsi pria? Apakah sudnh maksimal keikutsertaan para 
Bapak dalam program KB? l'idak tahu ada laki-laki ;..'ang pakai 
kontrasepsi. yang _jclas banyak ibu-ihu datang ram<1i-rama1 kL' 
posyandu untuk periksa hamil. b<Jwa anak-anak imunisasi dan juga 
suntik KB di posyandu. 

25) Apakah menurut And a program Keluarga Bcrencana ( K R) \elah su ksc." 
da!am meningkatkan kcsetarnan gender di Kelurahnn Lontar Baru'' 
Tidak paham. 
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