
9

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa

Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia

di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam

ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memliki arti khusus

resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan

sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara

sejahtera. Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah

kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang

keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan.

Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi

khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan

atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus

penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai workfare

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan

Sosial.Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan

sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat

melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa

ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya

secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada
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warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat

menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan

makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empaat indicator yaitu:

1. Rasa Aman

2. Kesejahteraan

3. Kebebasan

4. Jati diri

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat

kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indicator yang dapat dijadikan

ukuruan, antara lain adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga;

2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk

pangan dengan non-pangan;

3. Tingkat pendidikan keluarga;

4. Tingkat kesehatan keluarga, dan;

5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari

beberapa aspek kehidupan antara lain:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan

dan sebagianya;

2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan

alam, dan sebagainya;

3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan,

lingkungan budaya, dan sebagainya;
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4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian

penyesuaian, dan sebagainya.

“Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial

dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk

mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial

yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin dan

meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.”

Definisi-definisi di atas mengandung pengertian bahwa kesejahteraan sosial

mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia

manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi dan spiritual.

2.2 Perda Kabupaten Rokan Hilir Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga

Berencana

Perda kabupaten rokan hilir no.13 tahun 2007 Bab XIII pasal 56 tentang tugas pokok

dan fungsi badan keluarga berencana pemberdayaan perempuan. Program keluarga

berencana:

a) Penyediaan alat pelayanan KB dan alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin

b) Pelayanan KIE

c) Peningkatkan perlindungan hak Reproduksi Remaja (KRR)

d) Promosi pelayanan Khiba

e) Pembinaan keluarga Berencana

f) Pengadaan Sarana mobilitas tim KB keliling

2.3 Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu

organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu,
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sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan

manajemen sumber daya manusia.

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang mengatur hubungan dan peranan

tenaga kerja hingga efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan

dan masyarakat (Drs. Malayu S.P Hasibuan). Fungsi-fungsi MSDM terdiri dari perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan kompensasi,

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian. MSDM adalah bagian dari

manajemen, oleh karena itu teori-teori manajemen umum menjadi dasar pembahasannya.

MSDM lebih memfokuskan pembahasannya mengenai peraturan peranan manusia dalam

mewujudkan tujuan yang optimal.

Menurut Marihot Tua, E.H, manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai

aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja

yang tinggi dalam organisasi. Maksud hal diatas Marihot Tua (2002) mengatakan bahwa

sumber daya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas,

policy¸ dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan dan

efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggung jawabkan.

Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian,

pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen dan sebagainya. secara etimologi

manajemen sumber daya manusia merupakan penggabungan dua konsep yang secara

maknawiyah memiliki pengertian yang berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan

sumberdaya manusia. Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam

dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya

manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam organisasi yang

masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi
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yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik.

Sedangkan sumberdaya manusia dalam konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi

manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik

dan potensi non fisik. Sumberdaya non manusia terdiri atas sumber daya alam, modal, mesin,

teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama

pentingnya, tetapisumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena satu-satunya

sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan, pengetahuan, dan

keterampilan, motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus

mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur Manajemen

Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan.

Dengan demikian, fokus yang dipelajari Manajemen Sumber Daya Manusia ini hanyalah

masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Pada prinsipnya, sumber daya manusia adlah satu-satunya sumber daya yang

menetukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi fasilitas,

sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia yang baik,

kemungkinan sulit mencapai tujuannya. Sumber daya manusia di pahami sebagai kekuatan

yang bersumber pada potensi manusia yang ada didalam suatu organisasi, dan merupakan

modal dasar organisasiuntuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah

organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia maka akan berkurang efektifnya kinerja dari

sebuah organisasi. Semua organisasi membutuhkan Sumber daya manusia baik itu organisasi

keci, apakah organisasi publik atau swasta, apakah organisasi sosial atau bisnis. Tetapi

sumber daya manusia juga perlu dilatih agar lebih terampil dalam melakukan fungsi didalam

job-nya.



14

Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang

maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda penting bagi pimpinan organisasi

dan khususnya divisi sumber daya manusia adalah mengidentifikasi atribut atau kualifikasi

yang relevan dengan arah visi dan misi organisasi. Banyak faktor yang menyebabkan sumber

daya manusia memiliki kinerja unggul, sehingga mampu mendorong KBerhasilan organisasi.

Faktor-faktor yang dapat menentukan terhadap kinerja individu dalam berbagai literatur

misalnya: motivasi kerja, kepuasan kerja, desin pekerjaan, komitmen, kepemimpinan,

partisipasi, fungsi-fungsi manajemen, kejelasan arah karier, kompetensi, budaya organisasi,

sistem penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagai hasil penelitian

sebelumnya. Yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja

individu.

2.4 Tujuan Keluarga Berencana (KB)

a. Tujuan umum

Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS

(Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya

masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin

terkendalinya pertambahan penduduk.

b. Tujuan khusus

1. Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi.

2. Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi.

3. Meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran
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2.3.1  Kegiatan –Kegiatannya

Kegiatan yang dilakukan oleh Asosiasi PPSW adalah Pengorganisasian Masyarakat,

Penelitian, Pelatihan, Seminar, Konsultansi dan Publikasi. Pengorganisasian masyarakat

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan kegiatan simpan-pinjam dan lembaga keuangan

2. Pengembangan usaha-usaha mikro dan industri rumah tangga

3. Pertemuan kelompok-kelompok basis untuk membahas masalah-masalah yang

muncul dalam masyarakat guna diselesaikan secara bersama.

4. Pendampingan pada kelompok-kelompok basis dan masyarakat marjinal

5. Kunjungan lapang pada kelompok-kelompok basis dan masyarakat marjinal

6. Pelatihan-pelatihan dan study banding sesuai dengan kebutuhan masyarakat

7. Pengembangan forum komunikasi antar kelompok-kelompok basis

8. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan masyarakat yang mandiri dan punya

identitas sendiri

9. Pembentukan jaringan di tingkan kelompok basis dari tingkat wilayah sampai ke

regional

10. Pengembangan media-media yang kreatif

11. Pengolahan data base kelompok

12. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran kritis kelompok basis

13. Memfasilitasi pendidikan formal dan informal pada kelompok-kelompok basis dan

masyarakat marjinal.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan diatas PPSW menggunakan beberapa prinsip

dasar, yaitu:

1. Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok kerja di masyarakat
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2. Peran-peran pendampingan intensif secara bertahap dialihakan ke CO lokal yang

kemudian fungsinya beralih ke konsultatif yang bersifat kemitraan.

3. Memfungsikan secara optimal fungsi-fungsi organisasi pada pengurus dan anggota

kelompok basis

4. Memberi keyakinan dan kepercayaan pada kader-kader lokal kelompok basis bahwa

mereka mampu melakukan pengorganisasian sendiri.

5. Memberikan kebebasan secara penuh kepada kelompok dan masyarakat untuk

menentukan dan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada

6. Fasilitasi kelompok untuk membentuk aliansi atau jaringan antar kelompok dimulai di

tingkat wilayah masing-masing, kemudian secara regional.

7. Fasilitasi kelompok untuk membentuk kelembagaan sendiri yang mandiri dan punya

identitas sendiri.

8. Yakinkan bahwa kaum perempuan dan kelompok-kelompok masyarakat marginal

lainnya memperoleh manfaat langsung dan terlibat dalam seluruh kegiatan yang di

laksanakan.

9. Melibatkan seoptimal mungkin kelembagaan tradisional, tokoh-tokoh masyarakat dan

agama serta masyarakat luas diwilayah tersebut.

10. Memfasilitasi kelompok untuk mengembangkan media sendiri yang kreatif dan sesuai

kebutuhan

11. Memfasilitasi kelompok untuk membuat dokumentasi dan laporan sendiri sesuai

dengan kondisi yang ada

12. Memfasilitasi sebanyak mungkin tumbuh dan berkembangnya pemimpin-pemimpin

perempuan dalam masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan oleh Asosiasi PPSW adalah Pengorganisasian Masyarakat,

Penelitian, Pelatihan, Seminar, Konsultansi dan Publikasi.
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Pengorganisasian masyarakat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan kegiatan simpan-pinjam dan lembaga keuangan

2. Pengembangan usaha-usaha mikro dan industri rumah tangga

3. Pertemuan kelompok-kelompok basis untuk membahas masalah-masalah yang

muncul dalam masyarakat guna diselesaikan secara bersama.

4. Pendampingan pada kelompok-kelompok basis dan masyarakat marjinal

5. Kunjungan lapang pada kelompok-kelompok basis dan masyarakat marjinal

6. Pelatihan-pelatihan dan study banding sesuai dengan kebutuhan masyarakat

7. Pengembangan forum komunikasi antar kelompok-kelompok basis

8. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan masyarakat yang mandiri dan punya

identitas sendiri

9. Pembentukan jaringan di tingkan kelompok basis dari tingkat wilayah sampai ke

regional

10. Pengembangan media-media yang kreatif

11. Pengolahan data base kelompok

12. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran kritis kelompok basis

13. Memfasilitasi pendidikan formal dan informal pada kelompok-kelompok basis dan

masyarakat marjinal.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan diatas PPSW menggunakan beberapa prinsip

dasar, yaitu:

1. Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok kerja di masyarakat

2. Peran-peran pendampingan intensif secara bertahap dialihakan ke CO lokal yang

kemudian fungsinya beralih ke konsultatif yang bersifat kemitraan.

3. Memfungsikan secara optimal fungsi-fungsi organisasi pada pengurus dan anggota

kelompok basis.
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4. Memberi keyakinan dan kepercayaan pada kader-kader lokal kelompok basis bahwa

mereka mampu melakukan pengorganisasian sendiri.

5. Memberikan kebebasan secara penuh kepada kelompok dan masyarakat untuk

menentukan dan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada

6. Fasilitasi kelompok untuk membentuk aliansi atau jaringan antar kelompok dimulai di

tingkat wilayah masing-masing, kemudian secara regional.

7. Fasilitasi kelompok untuk membentuk kelembagaan sendiri yang mandiri dan punya

identitas sendiri.

8. Yakinkan bahwa kaum perempuan dan kelompok-kelompok masyarakat marginal

lainnya memperoleh manfaat langsung dan terlibat dalam seluruh kegiatan yang

dilaksanakan.

9. Melibatkan seoptimal mungkin kelembagaan tradisional, tokoh-tokoh masyarakat dan

agama serta masyarakat luas diwilayah tersebut.

10. Memfasilitasi kelompok untuk mengembangkan media sendiri yang kreatif dan sesuai

kebutuhan

11. Memfasilitasi kelompok untuk membuat dokumentasi dan laporan sendiri sesuai

dengan kondisi yang ada

12. Memfasilitasi sebanyak mungkin tumbuh dan berkembangnya pemimpin-pemimpin

perempuan dalam masyarakat.

2.5 Pandangan Islam Tentang Keluarga Berencana

Salah satu cara yang mereka tempuh itu dengan memperkecil jumlah anak sehingga

mereka merasa cukup dan sejahtera dengan keluarga kecil mereka. Adapun faktor ekonomi

yakni banyak masyarakat yang merasa jika banyak anak maka kebutuhan ekonomi mereka

meningkat sehingga mereka harus bekerja keras lagi. Maka dari itu mulai muncul anggapan
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orang untuk melakukan program keluarga berecana yang memang merupakan salah satu

program pemerintah.

Keluarga berencana merupakan suatu proses pengaturan kehamilan agar terciptanya

suatu keluarga yang sejahtera. Adapun menurut Undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 1

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa

Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan,

mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak

reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12

tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera menyebutkan

bahwa Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat

melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga,

peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan

sejahtera.

Namun dalam Islam, keluarga berencana menjadi persoalan yang polemik karena ada

beberapa ulama yang menyatakan bahwa keluarga berencana dilarang tetapi ada juga ayat al-

qur’an yang mendukung program keluarga berencana. Dalam al-qur’an dicantumkan ayat

yang berkaitan dengan keluarga berencana, diantaranya:

فـَْلَيتـَُّقوا اللََّه َوْليَـُقوُلوا قـَْوًال َسِديًداَوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تـَرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهْم 

“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 ).
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2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Peranan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

1. Penyediaan alat pelayana KB dan alat Kontrasepsi bagi keluarga
miskin

2. Pelayanan KIE
3. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu
4. Promosi pelayanan Khiba
5. Pembinaan Keluarga Berencana
6. Pengadaan sarana mobilitas tim KB Keliling.

Kesejahteraan Rumah Tangga

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No.13 Tahun 2007 Bab XII Pasal 56

Tentang Tugas Pokok dan Fungsi BKBPP

Berdasarkan kerangka Pemikiran yang digambarkan diatas dapat dijelaskan bahwa

analisis pelaksaan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan meliputi

penyediaan alat pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan KIE,

peningkatan perlindungan hak reproduksi individu, promosi pelayanan khiba, pembinaan

keluarga berencana dan pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling agar tercapainya

kesejahteraan rumah tangga.

2.6 Defenisi Konsep

Berdasarkan uraian diatas dapat defenisi konsep yang terdapat dalam penelitian ini

sebagai berikut :

1. Peranan

2. Keluarga berencana

3. Pemberdayaan perempuan

4. Kesejahteraan keluarga

5. Masyarakat
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2.7 Konsep Operasional

Adapun konsep operasional seperti di bawah ini:

Variabel Indikator
Analisis pelaksaan program keluarga
berencana dan pemberdayaan
perempuan (study kasus di
kepenghuluan bagan jawa kecamatan
bangko kabupaten rokan hilir)
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan
Hilir No.13 Tahun 2007

1. Penyedian alat pelayanan KB dan
alat kontrasepsi bagi keluraga
miskin

2. Pelayanan KIE
3. Peningkatan perlindungan hak

reproduksi individu
4. Promosi pelayanan Khiba
5. Pembinaan keluarga berencana
6. Pengadaan sarana mobilitas tim

KB keliling


