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HARGANAS

ARI Keluarga Nasional (Harganas)
yang diperingati setiap tahun, pada
tahun 2008 ini genap berusia 15 tahun.
Memasuki usia remaja ini, pertum-

buhan keluarga-keluarga Indonesia justru
semakin besar. Kecenderungan keluarga
memiliki anak lebih dari tiga memacu BKKBN
untuk makin gencar menyosialisasikan pro-
gram KB sampai pelosok-pelosok pedesaan.

Hasil sementara Survey Demografi dan Ke-
sehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, menun-
jukkan bahwa TFR dalam posisi “stalling”, yaitu
sebesar 2,6 anak, dengan pencapaian pemakai-
an kontrasepsi sebesar 61,1 persen. Sementara
sasaran yang harus dicapai dalam Rencana Pro-
gram Jangka Menengah (RPJM) tahun 2009,
harus bisa menurunkan TFR sebesar 2,2
meningkatkan kesertaan ber-KB sekitar 67

persen, serta meningkatkan kembali kesertaan
ber-KB sekitar 71 persen pada tahun 2015 untuk
mencapai tingkat kelahiran sebesar 2,1.

“Menyikapi tantangan berat ini, saya kira
kita harus fokus pada poin yang fertilitasnya
masih tinggi,“ cetus Kepala BKKBN Pusat dr
Sugiri Syarief, MPH usai melantik sejumlah
pejabat eselon I di Auditorium BKKBN Pusa
Halim Perdanakusuma, Jakarta, pertengahan
Mei 2008 lalu.

Menurutnya, ada tiga pelayanan khusus
yang menjadi poin penting BKKBN guna
menurunkan tingginya angka TFR. Pertama,
memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
keluarga miskin. Kedua, memberikan pelayan-
an kepada daerah-daerah di mana KB masih
merupakan hal sulit dicapai fertilitasnya.
Misalnya, provinsi NTT yang TFR nya masih

H

Hari Keluarga Nasional XV Tahun 2008

Bangun Desa Mandiri Terpadu
Peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2008 menghadapi tantangan berat. Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menjadi tangan kanan pemerintah
menurunkan laju pertumbuhan penduduk, harus mampu menurunkan angka kelahiran total atau
Total Fertility Rate (TFR) dari 2,6 anak menjadi 2,2 anak pada tahun 2009.

Kepala BKKBN Pusat dr
Sugiri Syarief, MPA saat
memberikan peghargaan

kepada peserta KB
Lestari Teladan yang

turut meramaikan
peringatan Harganas.
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tinggi, sekitar 4,2 anak. Ketiga,
pelayanan KB kepada daerah-
daerah tertinggal yang akses
pelayanannya memang tidak
mudah.

Apabila dilihat menurut
provinsi dari hasil sementara
SDKI 2007, provinsi NTT tetap
menduduki rating paling
tinggi (4,2), sedang beberapa
provinsi yang masih di atas 3
anak adalah Maluku (3,9),
Sumatera Utara (3,8), Sulawesi
Barat (3,5), Papua (3,4), Sula-
wesi Tenggara dan Sulawesi
Tengah masing-masing 3,3
anak, Maluku Utara, NAD dan
Kepulauan Riau masing-ma-
sing 3,1 anak. Sementara TFR
di bawah rata-rata nasional
berada di wilayah Jawa-Bali, kecuali provinsi
Banten.

Menurut Dra Kasmiyati, MSc Deputi
Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN
yang baru saja dilantik, banyak data yang
dipakai untuk mengetahui TFR, tapi data yang
dipakai tetap berdasar SDKI. Contohnya,
berdasar survey penduduk antarsensus pada
tahun 2005, jumlah TFR tercatat 2,5 anak.

“Kalau program KB tidak digencarkan
dengan benar, di lapangan tidak aware, suatu
saat kemungkinan akan terjadi peledakan
jumlah penduduk. Kenapa? Karena sekarang
saja, piramida penduduk pada usia produktif
jumlahnya sangat tinggi,” ungkapnya.

Sementara itu, sesepuh KB yang menjadi
Kepala BKKBN pertama, Dr dr Soewardjono
Surjaningrat, SpOG mengatakan, kesiapan
masyarakat saat ini untuk ber-KB sudah tidak
perlu dikejar-kejar lagi, karena eranya sudah
berbeda dengan dulu. “Pasangan muda seka-
rang ini sebenarnya sudah tidak mau lagi
punya anak lima. Tapi kita jangan puas, bahwa
masalah KB sudah selesai sampai di situ.
Karena masalah KB adalah behavior, prilaku
yang harus dibina terus mulai usia muda,
remaja, mereka harus dimotivasi bahwa hidup
makin susah,” jelasnya.

Lebih jauh Soewardjono menyarankan,
untuk memotivasi masyarakat memiliki
kesadaran ber-KB dengan menciptakan
keluarga menyenangkan. Dalam artian, semua
anggota keluarga mendapat kesempatan sama
memperoleh pendidikan, kesehatan dan
pekerjaan. “Dulu kita bisa bilang, sebarkan
PLKB sehingga setiap rumah dapat dimotivasi.

Sekarang tidak sama lagi. Di era otonomi
daerah bisa bilang, KB bukan prioritas buat
saya.”
Bedah kampung

Guna meningkatkan gotong royong dan
keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan
berbagai program pembangunan, termasuk
program pelayanan kesehatan demi mewu-
judkan keluarga sehat berkualitas, peringatan
Hari Keluarga Nasional tahun 2008 dipadukan
dengan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM). Puncak peringatan
Harganas akan dipusatkan di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, karena daerah yang
berada di wilayah pantai timur provinsi Jambi
ini mampu mengangkat pertumbuhan eko-
nomi desa dan program KB nasional terbaik
di Indonesia.

Menurut Hardiyanto Ketua I Panitia
Harganas tingkat nasional yang sehari-hari
bertugas sebagai Direktur Ditkon BKKBN
Pusat, penyelenggaraan Harganas XV tahun
2008 ini disertai kegiatan Bangun Desa Mandiri
Terpadu (Bangdesmadu), agar lebih dimaknai
sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan
kemandirian masyarakat desa dalam melak-
sanakan pembangunan desanya secara terpadu
melalui fasilitas dari Pemda.

“Setiap Pemda wajib memfasilitasi pro-
gram yang tidak jauh beda namanya dengan
Bedah Kampung kita terdahulu, sehingga
dapat menjadi bagian dari program prioritas
Pemda. Hal ini sejalan dengan maksud surat
Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 Mei 2006,”
tukasnya.  ����� RW

Salah satu contoh Bedah
Kampung yang juga
digelar di beberapa
daerah dalam
menyambut
Harganas XV.


