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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Kebijakan Publik 

Friedrich dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan publik adalah 

serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan–

hamabatan (kesulitan–kesulitan) dan kemungkinan–kemungkinan (kesempatan–

kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam 

mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. 

Dalam Buku Pasolong, (2008:39) Kebijakan Publik menurut William N. 

Dunn: 1994 adalah suatu rangkaian pilihan–pilihanyang saling berhubungan yang 

dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintahan pada bidang – bidang yang 

menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, 

pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas dan lain lain. 

Selanjutnya tentang kebijakan publik menurut Dye dalam Arifin Tahir 

(2014:25) mengemukakan kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh 

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurutnya bahwa apabila 

pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan 

kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan 

semata – mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Dismaping itu, 

sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara.  

Pakar Inggris, W.I. Jenkins(1978:15) merumuskan kebijakanpublik adalah 

serangkain keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor 
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politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta 

cara – cara untuk mencapainya dalam satu situasi.Keputusan– keputusan itu pada 

prinsipnya masih berada pada batas–bataskewenangan kekuasaan dari para aktor 

tersebut. 

Menurut Suharto (2008:3) kebijakan (policy) adalah sebuah instrument 

pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya mengatur 

aparaturnegara, melainkan juga governance yang menyuruh pengelola sumber 

daya publik.Kebijakan pada intinya merupakan keputusan– keputusanatau pilihan 

– pilihantindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian 

sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat 

banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.Kebijakan merupakan hasil 

adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan atau 

teori, ideologi dan kepentingan – kepentingan yang mewakili sistem politik suatu 

negara. 

Kebijakan Negara tersebut dapat berupa peraturan perundang–

undanganyangdipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program – programdan 

tindakan yangdilakukan oleh pemerintah.Tidaklah mudah membuat kebijakan 

publik yang baik dan benar, namunbukannya tidak mungkin suatu kebijakan 

publik akan dapat mengatasipermasalahan yang ada, untuk itu harus 

memperhatikan berbagai faktor,sebagaimana dikatakan Raksasataya dalam Islamy 

(2001:19) mengemukakanbahwa suatu kebijakan harus membuat elemen – elemen 

yaitu: 

a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai 



 

 

18 

b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan 

yangdiinginkan. 

c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata 

daritaktik atau strategi.  

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena 

melibatkanbanyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu, 

beberapa ahlipolitik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik 

membagi proses – prosespenyusunan kebijakan publik tersebut yaitu Dunn dalam 

Winarno (2002:28-30)adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Penyusunan Agenda  

Merupakan tahap penempatan masalah pada agenda oleh para pejabat 

yang dipilihdan diangkat.Sebelumnya masalah–masalahini berkompetisi 

terlebih dahuluuntuk dapat masuk ke agenda kebijakan para perumus 

kebijakan. 

b. Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas 

oleh parapembuat kebijakan.Masalah–masalahtadi diidentifikasikan untuk 

kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. 

c. Tahap Adopsi Kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 

perumuskebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan 

diadopsi dengandukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara 

direktur lembaga ataukeputusan peradilan. 
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d. Tahap Implementasi Kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan–catatanelit, jika 

programtersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan – 

badanadministrasi maupun agen–agenpemerintah ditingkat bawah. 

Kebijakan yangtelah diambil dilaksanakan oleh unit–unitadministrasi yang 

memobilisasikansumber daya finansial dan manusia. Pada tahap 

implementasi ini, berbagaikepentingan akan saling bersaing.  

e.  Tahap Penilaian Kebijakan atau Evaluasi 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi untukmelihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu 

memecahkan masalah.Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih 

dampak yang diinginkan. 

 

2.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Leo Agustino 

(141:2014) proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi 

suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk 

meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung 

dalam hubungan berbagai variabel.  

Sejalan dengan adanya yang di ungkapkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul 

Sabatier dalam Wahab (2005:64) implementasi adalah memahami apa yang 

senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 

yang mencakup baik usaha–usahauntuk mengadministrasikan maupun untuk 

menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian–kejadian.  
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Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Leo Agustino 

(2014:144) yaitu A Framework Impelementation Analysis. Peran penting dari 

implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan 

variabel – variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan – tujuan formal pada 

keseluruhan proses impelementasi.  

Menurut Suharto (2008:169) Implementasi kebijakan publik secara 

konvesional dilakukan oleh negara melalui badan–badanpemerintah. Sebab 

implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk 

melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan public 

(public services).Namun pada kenyataanya implementasi kebijakan publik yang 

beraneka ragam, baik dalam hal bidang, sasaran bahkan kepentingan, memaksa 

pemerintah menggunakan kewenangan diskresi untuk menentukan hal apa yang 

harus dilakukan mereka dan apa yang tidak.  

Implementasi kebijakan yang telah melalui tahap rekomendasi merupakan 

prosedur yang relatif kompleks, sehingga tidak selalu ada jaminan bahwa 

kebijakan tersebut akan berhasil dalam penerapannya. Keberasilan implementasi 

kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya pertimbangan para 

pembuat kebijakan, komitmen dan konstitensi para pelaksana kebijakan, dan 

perilaku sasaran. 

Sejalan dengan adanya yang di ungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier 

dalam Wahab (2005:64) implementasi adalah memahami apa yang senyatanya 

terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang 
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mencakup baik usaha–usahauntuk mengadministrasikan maupun untuk 

menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian–kejadian.  

Menurut George Edward III (Widodo.2011:96) merupakan tahap dimana 

suatu kebijakan dilaksankan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan 

kebijakan itu sendiri. Sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak 

faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. 

Definisi di atas, menekan pada implementasi yang tidak hanya melibatkan 

badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan 

menimbulkan ketataan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut 

tentang kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung dapat 

mempengaruhiperilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya 

berdampak baik sesuaidengan harapan maupun yang tidak sesuai dengan 

harapan. 

 

2.3 Unsur – Unsur Dan Variabel Implementasi Kebijakan 

Unsur – unsur dalam  implementasi  kebijakan merupakan  faktor  penting.  

Dengan  kata  lain  dalam mengimplementasikan  kebijakan  publik  harus  ada 

unsur – unsur sebagai  sarana  sehingga  dihasilkan implementasi  yang  efektif.  

Unsur – unsur penting tersebut  menurut  Abdullah  dan  Smith  (Tachjan, 

2006:26)  yaitu  unsur  pelaksana  (implementor),  adanya program yang 

dilaksanakan dan target group. 

a. Unsur Pelaksana 

Pihak  yang  utama  mempunyai  kebijakan untuk melaksanakan 

kebijakan publik adalah unit – unit administratif  atau  unit – unit birokratik  
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pada setiap tingkat pemerintah. Hal serupa disampaikan oleh  Smith  

(Tachjan,  2006:27)  bahwa  birokrasi pemerintah  yang  mempunyai  

tanggung  jawab dalam melaksanakan kebijakan publik.Pada  unsur  

pelaksana,  unit – unit birokrasi berfungsi  sebagai  wahana  melalui  dan  

dalam  hal mana  berbagai  kegiatan  administratif  yang bertalian  dengan  

proses  kebijakan  publik dilakukan.  Oleh  karena  itu,  birokrasi  

mempunyai hak  untuk  melakukan  tindakan  mulai  dari penentuan  tujuan  

dan  sasaran  organisasional, analisis  serta  perumusan  program, 

pengorganisasian,  pelaksana  kegiatan  operasional, pengawasan  dan  

penilaian.  Berdasarkan  tindakan yang  telah  dilakukan  oleh  birokrasi  

tersebut, diharapkan  nantinya  memperoleh  output  yang dapat membawa 

keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik. 

b. Adanya program yang akan dilaksanakan 

Kebijakan  administrasi  yang  masih  berupa pernyataan – pernyataan 

umum  yang  masih berisikan  tujuan,  sasaran,  serta  berbagai  macam 

sarana  agar  dapat  diimplementasikan  hal  tersebut perlu  dijabarkan  

kembali  kedalam  program. 

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier Dalam Leo Agustino 

(2014:155) variabel – variabel implementasi yang dapat diklasifikasikan menjadi 

tiga kategori besar yaitu : 

1. Mudahnya atau tidaknya masalah yang akan digarap. 

a. Kesukaran – kesukaran teknis 

b. Keberagaman perilaku yang diatur 



 

 

23 

c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran. 

2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat. 

a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan – tujuan resmi yang 

akan dicapai 

b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan. 

c. Ketetapan alokasi dana 

d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga – 

lembaga atau instansi – instansi pelaksana. 

e. Aturan – aturan pembuat keputusan dari badan – badan pelaksana. 

f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan termaktub dalam undang – 

undang. 

g. Akses formal pihak – pihak luar. 

3. Variabel–variabel diluar undang–undang yang mempengaruhi 

Implementasi. 

a. Kondisi sosial – ekonomi dan teknologi. 

b. Dukungan publik. 

c. Sikap dan sumber – sumber yang dimiliki kelompok masyarakat. 

d. Kesepakatan dan kemapuan kepemimpinan para pejabat. 

2.4 Konsep Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana 

Dalam Implementasi 

Dalam Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (2010:101) 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) adalah proses yang sangat penting 

dalam pelayanan KB (Keluarga Berencana). Pengertian  komunikasi  adalah  
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penyampaian pesan secara langsung/tidak langsung melalui saluran komunikasi 

kepada penerima pesan untukmendapatkan suatu efek. Dalam bidang kesehatan 

kita mengenal komunikasi kesehatan yaitu usaha sistematis untuk mempengaruhi 

perilaku positif masyarakat, dengan menggunakan prinsip dan metode komunikasi 

baik menggunakan komunikasi individu maupun komunikasi massa. Sementara 

informasi adalah keterangan, gagasan maupun kenyataan yang perlu diketahui 

masyarakat (pesan yang disampaikan) dan edukasi adalah proses perubahan 

perilaku ke arah yang positif. 

Menurut Haryono Suyono (1979) Komunikasi, Informasi, dam Edukasi 

(KIE)adalah suatu sistem Komunikasi  dimana kepada sasaran disampaikan 

informasi yang edukatif serta edukasi yang informatif, sedemikian rupa sehingga 

pada sasaran terjadi proses perubahan pengetahuan, sikap, tingkah laku dan 

praktek KB (Keluarga Berencana). 

Komunikasi, Informasi, dam Edukasi (KIE) merupakan suatu sistem yang 

terdiri dari Sub sistem komunikasi, informasi dan edukasi yang satu sama lain 

saling berkaitan, dengan terjadinya perubahan tingkah laku dan praktek KB 

(Keluarga Berencana). 

Menurut Lalu Burhan (2010:130) Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

pendidikan (education) agar setiap orang (keluarga) dapat mengerti dan 

memahami yang selanjutnya diharapkan bersedia melaksanakan gagasan atas 

kesadaran yang tinggi baik bagi kepentingan diri, keluarga maupun bagi 

masyarakat.  Aspek penerangan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dam 
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Edukasi (KIE) dilaksanakan berupa kampanye, pemanfaatan sarana dan media 

penerangan yang ada serta peneranagan wawan muka. 

1) Kampanye  

Kampanye menurut Rogers dan storey (Rosady Ruslan,2007:23) adalah 

serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk 

menciptakan dampak tertentu terhadap sebagian besar khalayak sasaran 

secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. Terdapat kegaitan – 

kegiatan dari kampanye yaitu : 1) adanya aktivitas proses komunikasi 

kampanye untuk mempengaruhi khalayak, 2) untuk membujuk dan 

memotivasi khalayak untuk berpartisipatif, 3) ingin menciptakan efek atau 

dampak tertentu seperti yang direncanakan, 4) dilaksanakan dengan tema 

spesifik dan nara sumber yang jelas, 5) dalam waktu tertentu atau telah 

ditetapkan, dilaksankan secara terorganisasi dan terencana baik. 

2) Pemanfaatan Sarana dan media 

Media masa adalah alat untuk pengiriman pesan kepada sejumlah besar 

orang (khalayak). Ahmad Rohani (Nunu Mahnun,2002:7)media sebagai 

segala sesautu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai perantara /sarana/ 

alat untuk proses komunikasi. 

3) Wawan Muka 

Menurut Haryono Suryono mengemukakan wawan muka adalah 

penyampaian pesan yang memungkinkan peserta/calon peserta KB  (Keluarga 

Berencana) berwawancara secara terbuka dan luas. Wawan muka harus 
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didasari pemeran sumber dapat mengerti posisinya, mengetahui situasi dan 

kondisi lingkungan, mengetahui tata nilaiyang dianut oleh penerima. 

KB (Keluarga Berencana) yang didasarkan Undang –undang Nomor  52 

Tahun 2009 adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal 

melahirkan, mengatur kelahiran, mengatur kehamilan, melalui promosi, 

perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan 

keluarga berkualitas.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pemerintah Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, 

KB (Keluarga Berencana), Dan Sistem Informasi Keluarga.Komunikasi, 

Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan 

komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan 

perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan 

KB (Keluarga Berencana) Nasional. 

Dalam Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 

dilakukan melalui upaya:  

a. Penggerakan;  

Penggerakan merupakan upaya pelayanan kepada masyarakat dalam 

penyelenggaraan KB (Keluarga Berencana) yang dilakukan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama 

individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, 

organisasi profesi, dan pihak swasta. Pelaksanaan penggerakan dilakukan 

dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan 
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Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) kontrasepsi ProgramKB (Keluarga 

Berencana) melalui pembimbingan, pembinaan, pengarahan serta 

menggerakkan pihak lain. Penggerakan penyelenggaraan KB (Keluarga 

Berencana) dilaksanakan melalui mekanisme operasional pelayanan dasar 

program Pengendalian Penduduk dan KB (Keluarga Berencana).  

b. Konseling. 

Konseling adalah termasuk komunikasi interpersonal yang dapat 

dilakukanoleh tenaga kesehatan dan penyuluh Keluarga Berncana, petugas 

lapangan Keluarga Berencana, tenaga lain yang terlatih yang telah memiliki 

sertifikat pelatiham yang terakreditasi.  

Jenis dan bobot konseling yang diberikan sudah tentu tergantung pada 

tingkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang telah 

diterimanya.Konseling dibutuhkan bila seseorang menghadapi suatu masalah 

yang tidak dapat dipecahkannya sendiri. Konseling dilaksanakan sebelum 

pelayanan kontrasepsi dan pada saat pelayanan kontrasespsi. 

c. Pendampingan. 

Pendampingan merupakan proses interaksi timbal balik (tidak satu arah) 

antara individu/ kelompok/ komunitas yang mendampingi dan individu/ 

kelompok/ komunitas yang didampingi yang bertujuan memotivasi dan 

mengorganisir individu/ kelompok/ komunitas dalam mengembangkan sumber 

daya dan potensi orang yang didampingi dan tidak menimbulkan 

ketergantungan terhadap orang yang mendampingi (mendorong kemandirian). 
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 Pendampingan dilakukan oleh tenaga medis, PLKB, dan tenaga ahli  

terhadap peserta KB (Keluarga Berencana) untuk memilih metode 

kontrasepsi pada program KB (Keluarga Berencana). 

d. Pengawasan 

Pengawasan merupakan suatu cara organisasi mewujudkan kinerja yang 

efektif dan efesien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi 

organisasi. Pengawasan yang dilakukan dalam Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) Kontrasepsi secara berkala kepada peserta Keluarga 

Berencana untuk menjamin kesehatan dan ketahanan keluarga sebagai 

peserta. 

Setelah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) diberikan kepada 

masyarakat akan menimbulkan minat dan peran serta masyarakat sebagai Peserta 

KB (Keluarga Berencana) terdiri dari Peserta Keluarga Berencana Baru (PB) 

adalah Pasangan Usia Subur ( PUS ) yang baru pertama kali menggunakan 

metode/alat/cara kontrasespsi dan PUS yang akan kembali menggunakan 

metode/alat/kontrasepsi setelah atau keguguran disebut Peserta  Keluarga 

Berencana Aktif (PA).  

 

2.5 Pandangan Islam Terhadap Kebijakan Publik 

Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan perbuatan yang 

telah diatur baik oleh Allah SWT, Nabi, Pemimpin dan lainnya.Dirumah 

terdapat aturan, disekolah terdapat aturan, dilingkungan masyarakat terdapat 

aturan di buat dengan maksud agar menjadi ketertiban dan ketentuan 

mustahil aturan di buat tanpa adanya tujuan.Oleh karena itu, wajar kita 
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menaati aturan yang berlaku.Taat kepada Allah SWT adalah yang paling 

utama, namun kita juga harus taat kepada para pemimpin kita selama tidak 

bertentangan dengan aturan agama. 

Aturan yang tertinggi adalah aturan yang di buat oleh Allah yaitu aturan–

aturanyang terdapat pada Al-quran. Sementara itu ada aturan yang dibuat nabi 

Muhammad SAW yang disebut sunnah hadits. Dibawahnya ada aturan yang di 

buat oleh para pemimpin, baik pemimpin pemerintahan, Negara, maupun 

pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga. 

Peranan para pemimpin sangat penting sebuah institusi dan sampai pada 

suatu Negara sebagai institusi terbesar tidak akan stabil tanpa adanya pemimpin 

dalam sebuah Negara, tentulah Negara tesebut akan menjadi lemah dan mudah 

terombang ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, islammemerintahkan umat 

untuk taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin 

(selama tidak melakukan maksiat). 

Dalam agama islam, banyak dalil yang menunjukkan perintah untuk 

mentaati pemerintah, selain dalam hal maksiat.Maksiat kepada Allah SWT di 

antaranya melalui firman Allah SWT dalam Al–Quran yaitu : 

                           

                          

 “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

diantaranya manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesuangguhnya 

Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”.(surat Annisa ayat 58) 
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Salah satu cara yang mereka tempuh itu dengan memperkecil jumlah anak 

sehinggamereka merasa cukup dan sejahtera dengan keluarga kecil mereka. 

Adapun faktor ekonomiyakni banyak masyarakat  yang merasa jika banyak anak 

maka kebutuhan ekonomi merekameningkat sehingga mereka harus bekerja keras 

lagi. Maka dari itu mulai muncul anggapanorang  untuk  melakukan  program  

keluarga  berecana  yang  memang  merupakan  salah  satuprogram pemerintah. 

KB (Keluarga Berencana)  merupakan  suatu  proses  pengaturan  kehamilan  agar  

terciptanyasuatu  keluarga  yang  sejahtera.  

Adapun  menurut  Undang  Nomor  52  Tahun  2009  pasal  1tentang  

Perkembangan  Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga  menyebutkan  

bahwaKB (Keluarga Berencana) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan 

usia ideal melahirkan, mengatur  kehamilan  melalui  promosi,  perlindungan  dan 

bantuan  sesuai  dengan  hakreproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. 

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 pasal 1 

ayat 12tentang  perkembangan  kependudukan  dan  pembangunan  keluarga  

sejahtera menyebutkan bahwa KB (Keluarga Berencana) adalah upaya 

peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakatmelalui pendewasaan usia 

perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan  

kesejahteraan  keluarga  untuk  mewujudkan  keluarga kecil,  bahagia,  

dansejahtera. 

Namun dalam Islam, KB (Keluarga Berencana) menjadi persoalan yang 

polemik karena adabeberapa ulama yang menyatakan bahwa KB (Keluarga 

Berencana) dilarang tetapi ada juga ayat Al–qur’an yang  mendukung  program  
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keluarga  berencana.  Dalam  Al – qur’an  dicantumkan ayatyang berkaitan 

dengan KB (Keluarga Berencana), diantaranya: 

                     

         

 Artintya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka  anak-anak  yang  lemah,  yang  

mereka  khawatir  terhadap  (kesejahteraan)  mereka.  Oleh  sebab  itu  

hendaklah  mereka  bertakwa  kepada  Allah  dan  hendaklah  mereka 

mengucapkan perkataan yang benar”.(Qs.An-Nisa : 9 ) 

 

 

2.6 Definisi Konsep 

Konsep adalah istilahatau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan 

secara abstrak kejadian kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu 

sosial. Defenisi konsep dimaksud untuk menghindari interpensi ganda dari 

variabel yang diteliti untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing 

konsep yang akan diteliti. 

Adapun yang menjadi defenisi konsep pada penelitian ini adalah : 

1. Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah 

suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik 

usaha–usahauntuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan 

dampak nyata pada masyarakat atau kejadian–kejadian.  

2. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) adalah kegiatan komunikasi 

untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku 

keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional. 
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3. Keluarga Berencana adalah salah satu program dari Program 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang 

didasarkan Undang –undang Nomor 52 Tahun 2009 untuk melahirkan 

dan meningkatkan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pemerintah Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan 

Keluarga, KB (Keluarga Berencana), Dan Sistem Informasi 

Keluarga.Pemberian Komunkasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Kontrasepsi pada program Keluarga Berencana.  
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2.7 Kerangka Pemikir 

 

  

Implementasi 

KegiatanKomunikasi, Informasi, 

dan Edukasi (KIE) kontrasepsi 

Program KB (Keluarga 

Berencana) 

Keluarga Berencana  yang didasarkan Undang – 

undang Nomor 52 Tahun 2009  tentang Program 

Perkembangan Kependudukan,Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pemerintah Tentang 

Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan 

Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem 

Informasi Keluarga 

 

Aspek - Aspek Implementasi Kegiatan 

Komunikasi,Infomrasi dan Edukasi (KIE) 

program KB (Keluarga Berencana) : 

• Penggerakan;  

• Konseling;  

• Pendampingan;  

• Pengawasan. 

 

Harapan Pemerintah untuk mencapai tujuan dari 

Peraturan Pemerintah melalui Dinas 

Penegendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana Kota Pekanbaru yaitu dengan adanya 

upaya petugas untuk meningkatkan pengetahuan 

keluarga kecil yang sejahtera pada masyarakat 

terhadap kehidupan yang sehat dan berencana 
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2.8 Kajian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Kajian Terdahulu 

No JUDUL PENELITI HASIL 

1. 

 

 

Analisis Pelaksanaan 

Program KB (Keluarga 

Berencana) 

Dan Pemberdayaan 

Perempuan (Studi Kasus 

Di Kepunghuluan Bagan 

Jawa Kecamatan 

Bangko Kabupaten Rokan 

Hilir 

Asmira Yunika 

(2014) 

Peranan  Badan 

Keluarga  Berencana  

dan  pemberdayaan  

perempuan  dalam  

meningkatkan 

kesejahteraan keluarga 

adalah Baik dengan 

nilai 81,21%. 

2. 

 

 

 

 

 

Analisis Pelaksanaan 

Program Pusat Informasi Dan 

Konseling pada BKBPP 

(Badan Keluarga Berencana) 

Pemberdayaan Perempuan) 

Kota Bandar Lampung 

Aliza Puspita 

(2016) 

Pusat  Informasi dan  

Konseling sudah 

berjalan dengan baik, 

namun untuk sumber 

daya manusia dan non 

manusianya masih 

belum maksimal karena 

salah satu PIK 

dikecamatan tidak 

berjalan dengan efektif 

dan efesien. 

3. Strategi Komunikasi Bidang 

Advokasi dan KIE Badan 

Pemberdayaan Perempuan 

dan Keluaraga Berencana 

dalam mensosialisasikan 

Program Kampung KB 

(Keluarga Berencana) di 

Panggungrejo Kota Pasuruan 

Nathalia Advokasi dan KIE di 

Kampung KB 

(Keluarga Berencana) 

di Panggungrejo telah 

berhasil mengemas 

pesan yang hendak di 

sampaikan kepada 

Publiknya. Terbukti 

dengan masih 

bertahannya program 

kampung KB (Keluarga 

Berencana) dan masih 

diterapkan hingga saat 

ini dan adanya rencana 

penerapan program 

kampung KB (Keluarga 

Berencana) di Daerah 

Pinggiran lainnya. 
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Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

tersebut yaitu: 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kegiatan 

Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam program Keluarga berencana. 

2. Penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2018. 

3. Objek penelitian ini yakni di lakukan di Dinas Pengendalian penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 

4. Penelitian ini fokus tentang Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi 

Keluarga Berencana tentang alat Kontrasepsi KB. 

2.9 Indikator 

Tabel 2.2 

 Indikator Penelitian 

Referensi Indikator Subindikator 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 87 Tahun 2014 

Tentang Perkembangan 

Kependudukan dan 

pembangunan KB 

(Keluarga Berencana) dan 

Sistem Informasi 

Keluarga 

1. Penggerakan 

 

 

 

 

2. Konseling  

 

3. Pendampingan  

 

 

 

4. Pengawasan 

 Sosialisasi KB (Keluarga 

Berencana) 

 Pembimbingan  Peserta KB 

(Keluarga Berencana) 

 Menggerakkan pihak lain 

 

 Melalui tahap mekanisme 

oparasional pelayanan dasar 

 Pemanfaatan saran dan media 

 

 Mengawal jalannya pelaksanaan 

kontrasepsi kepada peserta 

 Memfasilitasi pelaksanaan bagi 

peserta KB (Keluarga 

Berencana) 

 

 Pemantauan Peserta KB 

(Keluarga Berencana) 

  Evaluasi pesertaterhadap 

pelaksanaan KB (Keluarga 

Berencana) 

 

 


