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Sepuluh negara di dunia dengan Sepuluh negara di dunia dengan 
jumlah penduduk terbesarjumlah penduduk terbesar



• Jumlah penduduk Indonesia (2005) 
= 218.868.791 



• Pemerintah Indonesia sudah 
mengambil dua macam tindakan 
untuk mencegah masalah jumlah 
penduduk. Yang pertama adalah penduduk. Yang pertama adalah 
program KB atau Keluarga 
Berencana dan yang kedua adalah 
program transmigrasi. 



DefenisiDefenisi

• Keluarga Berencana adalah :

Perencanaan kehamilan , sehingga 
kehamilan itu terjadi pada waktu seperti 
yang diinginkan, jarak antara kelahiran yang diinginkan, jarak antara kelahiran 
diperpanjang, untuk membina kesehatan 
yang sebaik – baiknya bagi seluruh 
anggota keluarga, apabila jumlah anggota 
keluarga telah mencapai jumlah yang 
dikehendaki 



TUJUAN PROGRAM KBTUJUAN PROGRAM KB
a. Tujuan Umum :

Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka 
mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera yang menjadi 
dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan 
mengenalikan kelahiran, sekaligus dalan rangka menjamin 
terkenalinya pertumbuhan penduduk di Indonesia.

b. Tujuan Khusus :
• Menurunkan angka kelahiran kasar setiap tahunnya, maka untuk 

mencapai tujuan tersebut Program KB diarahkan pada dua mencapai tujuan tersebut Program KB diarahkan pada dua 
sasaran:

• Sasaran lansung dengan pemakaian kontrasepsi pada pasanagan 
usia subur (PUS/ELCO:Eligablo couple) secara bertahap menjadi 
peserta KB yang aktif dan dampaknya lansung penurunan 
fertilitas.

• Sasaran tidak lansung yang mendukung program KB, diantaranya 
Organisasi – organisasi, LSM, PKK, Organisasi profesi, dan 
berbagai pihak yang mendukung pelembagaan NKKBS.



SASARAN PROGRAM KBSASARAN PROGRAM KB

Sasaran Umum
� PUS usia muda yang belum ber-KB.
� PUS istirahat yang sudah ber-KB.
� Pelaksana dan pengelola KB.
� Pemuda terutama remaja yang mencakup penanaman dan 

penghayatan NKKBS.
� Kelompok masyrakat yang masih sukar diajak ber-KB dan keluarga 

masyarakat di daerah terpencil. 3
� Kaum pria sebagai usaha dalam pelaksana pogram dan 

melembagakan NKKBS.melembagakan NKKBS.
� Program kesejahteraan ibu dan anak yang mengarah pada 

kesejahteraan bayi dan ibunya.

Sasaran Pelayanan Keluarga Berencana
• PUS yang ingin mencegah kehamilan karena alasan pribadi.
• PUS yang ingin menjarangkan kehamilan demi kesehatan ibu dan 

anak.
• PUS yang ingin membatasi jumlah anak.
• Keluarga yang memiliki lebih dari 5 anak.



MANFAAT KBMANFAAT KB

• Menurunkan angka kematian maternal dengan 
adanya perencanaan kehamilan yang aman, 
sehat dan diinginkan.

• Mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium 
dengan mengkonsumsi pil kontrasepsi.

• Memberikan kontribusi bagi pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan berkelanjutan yang berwawasan 
kependudukan.Proggram keluarga berencana 
nasional adalah program untuk membantu 
keluarga termasuk individu anggota keluarga 
untuk merencanakan kehidupan berkeluarga 
yang baik sehingga dapat mencapai keluarga 
berkualitas. 




