
--

• • 
"","'.~ .- ~~< -r .;\ -, 

-

-•. 
ABSTRAK
 

Kotwnadya ~Iang. sebagal kota nomor dua terbesar 

dl Jawa Tlmur adalah merupakan kota yang keadaan flslk

nya menggwnbarkan suatu kota tetapl sebaglan wllayahoya 

maslh ,merupakan daerah pedesaan. Sebagal kota pe~ajar, 

kota parlwlsata dan kota Industrl,Malang mempunyal jumlah 

penduduk sebesar 523.849 orang dan dengan PUS sebanyak 

93.448 pasang (per Januarl 1987). Darl tahun 1971-1980, 

pertwnbahan penduduknya mencapal angka 2,15 persen. Se

dang hasll pencapalan KB aktlf untuk selurub kotwnadya 

Malang adalah sebesar 81,94 persen terhadap target atau 

sebesar 60,4 per sen terhadap PUS. -r 

.'Dalwn penelltlan yang berslfat ofservaslonal dan 

cross-sectional Inl, dlmaksudkan untuk mengetahul gwnbar

an pola pelayanan Keluarga Berencana dlwllayah perkotaan 

dan dlkaltkan dengan kebutuhan masyarakat sebagai peng

gana program Keluarga Berencana. 

Dengan memakal tehnlk wawancara dan observasl telah dapat 

dlkumpulkan sampel untuk PUS sebanyak 1235 pasang dengan 

perlnclan PUS yang saat Inl memakal kontraaepsl 773 pa-

sang, pernah memakal kon t r a s ep s l 175 pasang dan tldak 

peruah memakal kontrasepsl 287 pasang. Sedangkan untuk 

provider (pember I jasa pelayanan) telah berhasll dlwawan

caral 

- Apotik IS buah 
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- Toko Obat 11 buah 

- Klos Obat 3 buah 

- Rumah Sak!t 4 buah 

- Rumah Saklt Bersalln 3 buah 

- Rumah Bersalln 6 buah 
-, 

- Kllnlk KB I Puskesmas 14 b uah 

- Klinlk KB Swasta 7 buah 

- Dokter Praktek 30 orang 

- Bldan Praktek 8 orang 

DI kotamadya Malang, para akseptor Keluarga Beren

eana telah mulal berallh ke akseptor mantap. Mesklpun 

k o ns umer kebanyakan memllih pit (35.32%), tetapl s eb ag i an 

lainya telah mula! menggunakan IUD (19,40%) dan sterlll 

sasl (20,31%). Suntlkan dlgunakan oleh 17,33% akseptor 

sedangkan kondom hanya dlpakal oleh sebaglan keell darl 

konsumen (7,37%). Walaupun para akseptor kebanyakan me

mllih Kllnlk Keluarga Berencana Puskesmas (30,53%) dan 

Rumah Sak It (28,33%) s eb a ga I t ernpa t pelayanan kontra

sep s I, tetapl nampak adanya keeenderungan bahwa para 

konsumen yang memakal kontrasepsl yang banyak memberikan 

efek samplng (IUD atau suntlkan) akan pergl keternpat

ternpat pelayanan kontrasepsl yang lebih balk fasilitas

ny a , 

Pu s ke sma s mempunyal peranan be s a r da l am melayanl pll (43 

orang per bulan) sedangkan Rumah Saklt mempunyal peranan 

besar dalam melayan! suntlkan /155 orang per 
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bulan),Rwnah Saklt Bersal!n berperan besar dalam melayanl 

IUD (47 orang per bulan), dan suntlkan (16 orang per 

bulan), Kllnlk KB Swasta mempunyal andll besar pada pela

yanan IUD (17 orang per bulan) dan Dokter/Bldan praktek 

berperao dalam melayanl suntlkan (18 orang per bUlan) dan 

IUD (9 orang per bulan). 

Leblh darl separuh responden menunjuk Rumah Saklt dan 65 

persen ke Kllnlk KB Puskesmas atau secara keseluruhan 

leblh separuh meoglnglnkan ke pelayanan sektor peme

rlntah, tetapl mereka pad a wnumnya menuntut dllayanl 

tenaga profeslonal. Tenaga tersebut memang pad a urnurnnya 

banyak dljumpal dl Rumah-rumah Sakit Bersalln, Klinlk-

Kllnlk KB Swasta, Rwnah-rurnah Bersalln atau tempat-tempat 

Bidao/Dokter praktek. 

Perlu dltarnbahkan dlsinl bahwa baru 30,8 per sen Dokter 

Umum, 40,8 per sen darl Bldan dan 47,3 persen darl Pemban

tu Bldan yang telah mendapat kursus mengenal ketrarnpllan 

pemasangan alat kontrasepsl. 

Kemampuan beaya yang harus dlbayar oleh para ak

septor untuk tlap pelayanan kontrasepsl sangat bervarl

asl,pada umurnnya berklsar antara Rp. 500,- sampal Rp. 

3.000,- dan hanya 19,31 persen darl para akseptor yang 

marnpu membayar dlatas Rp. 3.000,-

Sedang tempat-tempat pelayanan kpntrasepsl swasta 

•(dlluar klinlk Keluarga Berencana Puskesmas) dan Dokter/ 
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Bldan praktek memungut beaya yang agak tlnggl. Tempat

tempat pelayanan kontrasepsl tersebut memungut untuk IUD 

Rp. 3.500,-, P I I Rp. 90, - , s un t Ikan Rp , 2.050,- , 

kondom Rp. 380,- dan sterillsasl Rp. 92.500,-

Sedangkan untuk Dokter/Bldan praktek memungut untuk pil 

Rp. 1.500,- , kondom Rp. 1.900,- , suntikan Rp. 2.500,- ,, 

IUD Rp. 5.000,- dan sterilisasl Rp. 7.500,

Apo t I k, toko obat dan klos obat sudah menyedla

kan pll, ko ndorn, s un t Ikan, tablet vagina, diafragma dan 

spiral. 

Apotik menyedlakan alat kontrasepsi tersebut dalam scala 

besar, sebaliknya rumah obat atau kios obat hanya menye

dlakan pll dan k ondom, Da r i t ernpa t tersebut yang pal t ng 

banyak menyedlakan kondom sebesar 96,5%, pil 55,2 persen, 

suntlkan 17,2 persen, vagina tablet 13,7 persen dan 

spiral 3,4 persen. 

Obat-obat/alat tersebut dapat diperoleh dengan atau tanpa 

resep.Untuk pil, yang tldak melayanl resep 86,2 persen 

dari tempat-tempat tersebut, kondom 51,7 persen, suntIkan 

6,9 persen, tablet vagina 6,9 persen dan spiral 3,4 

persen. Perlu dltambahkan disini bahwa hallya 27,5 per sen 

dar I semua tempat penyediaan alat kontrasepsi Ini yang 

petugasnya pernah mendapat trulnlng. 
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