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PENDEKATAN KEMASYARAKATAN 

PEMBANGUNAN KESEHATAN : 


KASUSPEMBANGUNAN 

PROGRAM KELUARGA BERENCANA 


DI INDONESIA 


Assalamu'alaikum Wr. Wh. 

Yang saya hormati : 

Saudara Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas Airlangga, 

Saudara Rektor Universitas Airlangga, 

Saudara Pembantu Rektor Universitas Airlangga, 

Saudara-saudara Anggota Senat, 

Saudara-saudara Pimpinan Fakultas 

dan Lembaga di Lingkungan Universitas Airlangga, 

Segenap StafPengajar dan Mahasiswa Universitas Airlangga, 

Para Undangan dan Hadirin yang saya muliakan. 


Dengan penuh rasa hormat saya mengajak hadirin yang mulia 
untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang 
Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk 
berkumpul pada hari ini. Dalam kesempatan ini, perkenankanlab saya 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada Saudara Rektor, Para Guru Besar, Civitas Academica, dan 
Hadirin yang mulia, karena telah berkenan menjadi saksi dalam Rapat 
Senat Terbuka Universitas yang terhormat ini untuk secara resmi 
menerima saya sebagai warganya yang barn, dan sekaligus mengukuhkan 
saya sebagai Guru Besar dalam llmu Kesehatan Masyarakat. 
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I 

Hadirin yang saya muliakan, 

Dari pengalaman pembangunan kesehatan dengan pendekatan 
kemasyarakatan di Indonesia, khususnya daIam kasus pengelolaan 
program KB, yang kemudian menjadi gerakan KB selama lebih dari 
duapuluh tahun, kita melihat, merasakan dan yakio bahwa kesehatan 
yang menumt WHO didefinisikan sebagai "health is a state ofcomplete 
physical, mental, and social well-being, and not mere1y the absence of 
disease or injwy"l, akan cocok untuk dijadikan referensi bahasan. Pilihan 
penggunaan kasus ini cocok dengan pandangan ahli lainnya, antaranya 
Thomas McKeown (1979) yang memperhitungkan pengaruh sosia], 
agama, ekonomi, pribadi dan masalah kesehatan ito sendiri.:% Dengan 
alasan itu, maka kasus pembangunan KB ini mengandung sifat-sifat yang 
unik yang bisa diambil hikmahnya untuk pembangunan bidang kesehatan 
lainnya. Lebih-Iebih kalau kita perhatikan bahwa dibanyak negara 
penanganan pembangunan KB itu masih merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari penanganan "Kesehatan Ibu dan Anak"}, maka kalau 
pengalaman kita itu dapat dianalisis secara cermat, dan ditambah lagi 
dengan kenyataan bahwa penanganannya selalu kita lakukan secara 
terpadu dengan program-program kesehatan lainnya, dengan 
mempelajari kasus ini barangkali ada bidang pembangunan kesehatan 
lainnya yang dapat mengambil manfaat dari pengalaman pembangunan 
KB tersebut. 

William C. Cockerham, Medical Sociology (Prentice Hall, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1992). 

:% 

Thomas McKeown, The Role of Medicine (Oxford, U.K 
Blackwe11, 1979). 

3 

Perhatikan berbagai laporan BKKBN" maupun Departemen 
Kesehatan. . 

2 

Kasus pembangunan 
biarpun sebagian bangsa kita 
sehat itu dapat diumpamakat 
seperti juga anggapan 
mengumpamakannya seperti 
secara wajar dan lancar. 
menganggap adanya keseitnl 
"yang"S, ada banyak pula 
seluruhnya seialu cocok. 
seperti itu benar, maka 
dapat diperbaiki. Dalam 
berkembang, kita makin 
kompleks, manusia harus 
konteks komunitas dengan 
luas, sehingga mulai berke~ 
sehat, kesehatan masvllrllh~ 
Keputusan Konperensi r..qnal~ 
berakhir di Kairo memberikan 

Masyarakat membanm 
Laku alau Perilaku Sebat" l 
berlandaskan etika moral 
tinggi. Dalam kaitan ini tingkal 
rasional, tetapi lebih disesuaika 
yang biasanya penuh dengan I 

, 
4I 

Andrew C. Twaddle 
Health, (Macmillan ~ 

5 

Andrew C. Twaddle ~ 

6 

Periksa Laporan Men 
tanggal 14 September 
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sehatan dengan pendekatan 
dalam kasus pengelolaan 
kan KB selama lebih dari 

yakin bahwa kesehatan 
eahh is a state ofcomplete 
anot merely the absence of 
!In referensi bahasan. Pilihan 
ngan ahli lainnya, antaranya 
hitungkan pengaruh sosi~ 
ehatan itu sendiri.2 Dengan 
mengandung sifat-sifat yang 
tbangunan bidang kesehatan 
In bahwa dibanyak negara 
lempakan bagian yang tidak 

dan Anak"), maka kalau 
cermat, dan ditambah lagi 
selalu kita lakukan secara 

lainnya, dengan 
pembangunan kesehatan 

pengaJarnan pembangunan 

SOCiology (Prentice IWI, 
1992). 

IMejr;ucll~ (Oxford, U.K 

maupun Departemen 

Kasus pembangunan model ini di Indonesia juga menarik, karena 
biarpun sebagian bangsa kita ada yang sepakat dengan anggapan bahwa 
sebat itu dapat diumpamakan seperti mesin - the machine metaphor4 



seperti juga anggapan lama yang pada zaman Mesir kuno yang 
mengumpamakannya seperti sungai, dengan segala sesuatunya mengalir 
secara wajar dan lancar. Atall, seperti pada zaman Cina tradisiona~ yang 
menganggap adanya keseimbangan antara kekuatan elemen "yin" dan 
"yang"5, ada banyak pula yang menganggap bahwa belum tentu itu 
seluruhnya selalu cocok. Mereka beralasan bahwa kalau anggapan 
seperti itu benar, maka kalau ada sesuatu bagiannya rnsak, bagian itu 
dapat diperbaiki. Dalam kondisi Indonesia atau masyarakat negara 
berkembang, kita makin melihat bahwa dalam kehidupan yang makin 
kompleks, manusia harns makin memikirkan kesehatan atauKB dalam 
konteks komunitas dengan agama, erika dan budaya bangsa yang lebih 
luas, sehingga mulai berkembang pikiran-pikiran tentang masyarakat 
sehat, kesehatan masyarakat, maupun kesehatan untuk masyarakat. 
Keputusan Konperensi Kependudukan dan Pembangunan yang barn saja 
berakhir di Kairo memberikan dukungan yang makin kuat atas aliran ini.6 

Masyarakat membandingkan ide "IDdup Sehat" dan "Tingkah 
Laku atau Perilaku Sehat" sebagai phenomena sosial budaya yang 
berlandaskan etika moral dan keagamaan yang mereka junjung 
tinggi. Dalam kaitan ini tingkah laku tidak saja dilakukan dengan arahan 
rasional, tetapi lebih disesuaikan dengan keselarasan kepercayaan agama 
yang biasanya penuh dengan nilai yang sakraI. 

4 

Andrew C. Twaddle dan Richard M. Hessler, A SOCiology of 
Health, (Macmillan Publishing Company, New York, 1987). 

5 

Andrew C. Twaddle dan Richard M. Hessler, ibid 

6 

Periksa Laporan Menteri Kependudukan kepada Presiden Rl 
tanggal 14 September 1994. 

3 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

PIDATO GURU BESAR 
PENDEKATAN KEMASYARAKATAN 
PEMBANGUNAN...

HARYONO SUYONO



Dalam ilmu Sosiolo~ sejarah panjang yang membahas tentang 
upaya untuk membandingkan bidup sehat dan tingkah laku sehat lebih 
banyak dikembangkan secara teori oleh Talcott Parsons dalam Theory 
of Social Actions7

. Penjabaran dan uraian yang kemudian berkembang 
lebih banyak menyandarkan pembahasan itu pada teori tersebut. 
Penggarapan dan ajakan kepada masyarakat untuk bidup sehat dengan 
menerima norma baru ber-KB misalnya, merupakan salah satu proses 
"social actions" yang memberi kepercayaan kepada masyarakat dengan 
sang at kuat dan menerima kemajuan mereka sebagai bagian dari 
kekuatan pembangunan kesehatan itu sendiri. 

Dalam kebidupan nyata yang membandiugkan proses bidup sehat 
dan tingkah laku sehat tersebut, seperti halnya dalam pengalaman 
mengelola program KB di Indonesia, mau tidak mau kita akan 
menyentuh unsur-unsur budaya dan agama yang berkembang dalam 
masyarakat. Unsur-unsur itu meliputi hal-hal yang rumit, maupun 
kebiasaan yang bersifat sederhana seperti cara berkomunikasi, cara 
melayani kaum wanita, adat perkawinan, cara dan adat membesarkan 
anak, adat pelayanan pengobatan di pedesaan, atau sesuatu yang sangat 
sederhana seperti bereaksi terhadap rasa sakit, atau segala sesuatu yang 
berhubungan dengan bidup sehari-hari. 

Kita temyata juga mengalami keadaan bahwa kebiasaan atau 
sifat-sifat yang semula sederhana itu, setelah perkembangan yang 
berabad-abad akhimya menumbuhkan kepercayaan dalam sistem sosial 
budaya masyarakat. Kebiasaan seperti cara makan, cara berkunjung 

Talcott Parsons, Edward Shils dan rekan, Toward a General 
Theory ofAction, (HalVard University Press, Cambridge, Mass. 
1951) ~an Talcott Parsons, "Some Theoretical Considerations 
Bearing on the Field of Medical Sociology" dalam bukunya 
"Social Structure and Personality" (Free Press, New York, 
1964). 

4 

kepada orang yang dlhonnati,1 
sulit seperti menghadapi 
mellumbuhkan pola kehiduij 
disesuaikan dengan liugkun~ 
maka pola budaya itu dapat 
serta dalam jangka tertentu . 
lebih kompleks.s 

Soeharto menanda tangani 
1967,9 beliau tidak hanya 
dan para pejabat terasnya, 
kepada para ulama dan 
strategis itu sekaligus 
sampai dewasa ini. 

Setelah itu 
dengan memberi kesempat~ 
aktip dan mempersilahkan 
kelihatan. T etapi UI1111lJal\.U 

dukungan managemen 
sikap dan perilaku "sakit" 
mendapat perhatian. Beliau 
komitmen politik yang 
resmi yang lang sung bertangf 
Mandataris MPR penanggunj 

Deborah Lupton, 
London, 1994). 

8 

9 

10 

Keputusan Presiden 

..II&. 
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-

itu pada teori tersebut. 
untuk hidup sehat dengan 
UIJ,• .n.Oll salah satu proses 

kepada masyarakat dengan 

yang membahas tentang 
tingkah laku sehat lebih 
Parsons dalam Theory 
kemudian berkembang 

sebagai bagian dari 

lD<I.IngJean proses hidup sehat 

tidak 
halnya dalam pengalaman 

mau kita akan 
yang berkembang dalam 

yang mmit, maupun 
cara berkomunika~ cara 

dan adat membesarkan 
atau sesuatu yang sang at 
atau segala sesuatu yang 

bahwa kebiasaan atau 
perkembangan yang 

,,,,,.,va.1ll dalam sistem so sial 
makan, cara berkunjung 

rekan, T award a General 
Press, Cambridge, Mass. 

Theoretical Considerations 
Sociology" dalam bukunya 

(Free Press, New York, 

kepada orang yang dihonnat~ seperti dokter dan bidan, sampai hal yang 
sulit seperti menghadapi kunjungan pejabat, dan lain sebagainya, 
menumbuhkan pola kehidupan dari penduduk dan keluarganya yang 
disesuaikan dengan lingkungan dan budayanya. Karena kebiasaan itu, 
maka pola budaya itu dapat juga melahirkan kepercayaan, kepatuhan, 
serta dalamjangka tertentujuga bentuk-bentuk kehidupan lainnya yang 
lebih kompleks. 8 

Dalam konteks serna cam inilah pada waktu Bapak Presiden 
Soeharto menanda tangani Deklarasi Kependudukan DWlia pada tahun 
1967,9 beliau tidak hanya segera menghubungi Departemen Kesehatan 
dan para pejabat terasnya, tetapi lang sung juga mengadakan pendekatan 
kepada para ulama dan pemimpin masyarakat yang ada. Langkah 
strategis itu sekaligus memberikan dukungan politis yang sangat tinggi 
sampai dewasa ini. 

Setelah itu berbagai cara pendekatan ditempuh oleh beliau 
dengan memberi kesempatan organisasi KB yang ada bergerak lebih 
aktip dan mempersilahkan mereka mengambil posisi yang makin 
kelihatan. Tetapi nampaknya, tanpa komitmen yang kuat dengan 
dukungan managemen yang handal, upaya menggerakkan pembahan 
sikap dan peri1aku "sakit" dengan jumlah anak yang besar itu kurang 
mendapat perhatian. Beliau mengambil putusan lain dan mengumumkan 
komitmen politik yang tinggi dengan disertai pembentukan lembaga 
resmi yang langsung bertanggungjawab kepada beliau selaku Presiden 
Mandataris MPR penanggung jawab pembangunan.1O 

8 

Deborah Lupton, Medicine as Culture, (Sage Foundation, 
London, 1994). 

9 

Bacalah Laporan BKKBN 1993. 

10 

Keputusan Presiden nomor 8 tahun 1970, Keputusan Presiden 
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Lembaga ini kemudian dibenahi tugas dan tanggung jawabnya 
untuk mengembangkan kesadaran masyarakat yang luas dengan 
menjunjung tinggi agama dan budaya bangsa. Program dan kegiatannya 
diharuskan mengikuti petunjuk-petunjuk yang tidak bertentangan dengan 
ajaran agama dan tata sopan santun yang bedaku dalam budaya bangsa. 

Hadirin yang berbahagia, 

Dengan mengambil contoh tersebut, kita Bangsa Indonesia 
dengan perasaan lega barn saja mengakhlri masa Pembangunan Jangka 
Panjang yang pertama dengan berhasiJ.11 Selama masa itu pembangunan 
bidang kependudukan, pembangut!an Keluarga Berencana dan keluarga " 
sejahtera, yang mernpakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
pembangunan nasional, 'serta sangat erat hubungannya dengan 
pembangunan bidang kesehatan, telah berhasil dengan baik, 
membanggakan dan mengejutkan b!Ulyak fihak. Dalam kesempatan yang 
berbahagia ini saya akan menguraikan langkah-Iangkab yang telab 
dikembangkan dalam pembangunan keluarga berencana dan keluarga 
sejahtera itu serta mengambil hikmah pelajaran daripadanya sebagai salah 
satu contoh untuk mengembangkan kemungkinan pembangunan 
kesehatan dengan pendekatan· ke.masyarakatan secara bertahap. 

Untuk program KB di ~ndonesia tersebui, pola pendekatan 
kemasyarakatan dengan tahapan-tabapannya untuk .-pertamakali 
diperkenalkan sckitar tabun 1972-1973 dalam Rapat Ketja Program KB 
Nasional atas dasar analisis yang matang terhadap pengembangan dua 
tahun pertama pelaksanaan program di Indonesia dan pengalaman di 

nomOI 64 tabun 1972, serta Keputusan-keputusan berikutnya 
tentang BKKBN. 

Perhatikan Laporan Presiden Mandataris MPR pada Sidang 
Umum MPR tabun 1993. 

6 

berbagai negara lainnyaP 
Rogersl4, HaryonolS 

berikutnya yang didaSlll 
dipergunakan pada nen.e;emH 

Atas dasar analisis 
digambarkan pentahapan 
mungkin disebut tahap 
program KB dimulai oleh 
Perkumpulan Keluarga 
melakukan kegiatan KB 
memungkinkan. 

Pada pola penggarj 
Indonesia mulai diperluas 
komitmen politik yang 
Soeharto sewaktu beliau 
menanda tangani U':;lUiU 

12 

13 

G.M. Beal dan 1M. 
Ideas, Special Report 
Ames, 1955}. 

14 

E.M. Rogers, Diffusi 
1962} dan E.M. 
Communication ofII 
(Free Press, New Yo 

15 

Haryono Suyono, '1 
DevelopinK Country, 
The University ofCh 
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tidak 

berhasil 

dan tanggung jawabnya 
yang luas dengan 

Program dan kegiatannya 
tidak bertentangan dengan 

dalam budaya bang sa. 

kita 8angsa Indonesia 
masa Pembangunan Jangka 

masa itu pembangunan 
Berencana dan keluarga 

terpisahkan darl 
hubungannya dengan 

dengan baik, 
Dalam kesempatan yang 

berencana dan keluarga 
daripadanya sebagai salah 

pembangunan 
secara bertahap. 

tersebuf, pola pendekatan 
untuk ,-pertamakali 

Rapat Ketja Program KB 

IanJl~alJHatlgkiill1 yang telah 

pengembangan dua 
lOoneSla dan pengalaman di 

usa:n-Kleuutuslw berikutnya 

berbagai negara lainnyaP Untuk pengembangan lebih lanjut 8ealt:l, 
Rogersl\ Haryono l5 menganjurkan dipenuhinya tahapan-tahapan 
berikutnya yang didasarkan pada teorl adopsi inovasi yang banyak 
diperguuakan pada pengembangan berbagai bidang lainnya. 

Atas dasar analisis lebih lanjut, pada awal tahun 1970-an 
digambarkan pentahapan tersebut dimu)ai dengan tahap pertama, atau 
mungkin disebut tabap tradisionai, dengan adanya suatu perlode dimana 
program KB dimulai oleh suatu Organisasi kemasyarakatan swasta, 
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (pKOI) yang 
melakukan kegiatan KB secara terbatas berhubung suasana yang belum 
memungkinkan. 

Pada pola penggarapan berikutnya, maka program KB di 
Indonesia mulai diperluas dan dibudayakan dengan memantapkan 
komitmen politik yang mulai dikembangkan oleh Bapak Presiden 
Soeharto sewaktu beliau bersama dengan para Pemimpin Dunia 
menanda tangani Deklarasi Kependudukan Dunia tahun 1967. 

12 

Laporan Rapat Ketja Program KB Nasionall973. 

13 

G.M. Beal dan 1.M. Bohlen, How Farm People Accept New 
Ideas, Special Report 15 (Iowa Agricultural Extension Service, 
Ames, 1955). 

14 

E.M. Rogers, Diffusion ofInnow:ition (Free Press, New York, 
1962) dan E.M. Rogers dan F. Floyd Shoemaker, 
Communication ofInnovations: A Cross-Cultural Approach 
(Free Press, New York, 1971). 

15 

Haryono Suyono, The Adoption of An Innovation in A 
Developing, Country, (Community and Family Study Center
The University ofChicago, Chicago, 1974). 
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Beliau meneruskan komitmen itu kepada seluruh pemimpin bangsa 
Indonesia untuk pelaksanaannya dengan mengukuhkannya dengan 
membentuk Lembaga KB. Para pemimpin Agama dan para Pemimpin 
Masyarakat diajak untuk ikut mendukung komitmen pemerintah itu 
dengan menteIjemahkannya seeara konkrit d.aJam petunjuk, program dan 
kegiatan-kegiatan di lapangan. Semua fihak diajak serta menjadi 
pelaksana atau Unit Pelaksana Program KB. Pendekatan KB mula-mula 
diujudkan sebagai pendekatan klinis dan kontrasepsi serta akhirnya 
makin dikembangkan sebagai pendekatan pembangunan terpadu 1 
dengan tujuan normatip bempa pembudayaan Norma Keluarga Keeil 
yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) sekaligus dengan fokus 1pada tahapan awal pembangunan keluarga bahagia dan sejahtera. 
Selanjutnya dikembangkan tujuan-tujuan demografis maupun tujuan 
peningkatan kualitas yang lebih luas, termasuk menjadikan keluarga 
makin mampu melaksanakan berbagai fungsi-fungsi pokoknya. untuk 
merangsang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal. 

Pengembangan tahapan itu berlaku dengan cepat sebagai 
program dan kemudian gerakan masyarakat dengan perincian tahapan 
sebagai berikut :16 

I. Program .Jangka Pendek: 5 - 10 tahun : 

a. Pendekatan Kesehatan. 

Tahap ini bisa disebut tahap kedua. setelah pendekatan 
tradisional oleh masyarakat sendiri yang sifatnya sangat terbatas. •
Pada tahapan ini pendekatan dan pembinaan program dikaitkan 
dengan dan merupakan bagian dari program kesehatan. 1 
Pendekatan ini dilaksanakan dengan memperkenalkan KB 

Diringkaskan dari Dokumen-dokumen Rapat Ketja Program KB 
dari tahun 1974-1978 serta bahan-bahan baru BKKBN tahun 
1992-1994. 

8 

sebagai usaha untuk 
melahirkan yang 
mempergunakan 
pada tahun-tahun 
kesadaran yang 
masih dianggap 

b. Pendekatan 

Pada UlllClV"1 

makro dan seakan-B.! 
kampanye KB dan 
menjadi pelaksana 
mengajak peserta 
kepada para peserta 

c. Pendekatan T 

Tahapanini 
tahap sebelunmya 
makin makin terpac.H 
kontrasepsi, tetapi· 
kmmmikasi, info~ 
p elaksana sampai ke 
pelembagaan institusi 
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dengan cepat sebagai 
dengan perincian tahapan 

kedua, setelah pendekatan 

dari 

seluruh pemimpin bangsa sebagai usaba untuk mengurangi resiko kematian ibu hamil dan 
mengukuhkannya dengan melahirkan yang terIalu sering serta dilakukan dengan 

Agama dan para Pemimpin mempergunakan seluruh sarana kesehatan yang ada. Pendekatan 
komitmen pemerintah itu . pada tahun-tahun pertama itu sifatnya masih terbatas karena 

petunjuk, program dan 	 kesadaran yang rendah dan pengertian tentang KB itu sendiri 
diajak serta menjadi masih dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa. 

Pendekatan KB mula-mula 
kontrasepsi serta akhirnya b. Pendekatan Pembangunan. 

pembangunan terpadu 
Norma Keluarga Kecil Tahapan ini bisa disebut tahap ketiga yang merupakan 

sekaligus dengan fokus pendekatan dan pembinaan yang telah dipadukan dengan 
babagia dan sejabtera. penggarapan bidang-bidang lainnya, termasuk usaha 

demografis maupun tujuan pengembangannya keseluruh tanah air. Pada tahap ini tujuan 
menjadikan keluarga program mulai dikaitkan dengan sasaran demografis, yaitu untuk 

U!S1~IU11RSl pokoknya. untuk menurunkan tingkat kelahiran sebesar 50% pada tahun 1990 
manusia yang bandal. 	 dibandingkan dengan keadaannya pada tahun 1971. 

Pengembangan tahap ini mulai dilaksanakan setelah dibentuknya 
BKKBN dengan unit-unit pelaksananya pada tahun 1970-an. 

Pada tahapan ini sifat keterpaduannya masih bersifat 
makro dan seakan-akan semua instansi ikut serta melakukan 
kampanye KB dan mengerahkan segala kemampuannya untuk 
menjadi pelaksana program KB yang lebih diutamakan pada 
mengajak peserta KB serta pemasangan alat-alat kontrasepsi 
kepada para peserta yang membutuhkannya. 

sifatnya sangat terbatas. c. Pendekatan Terpadu. 
~Dlbinllan program dikaitkan 

programkesehatan. Tahapan ini tahap keempat yang merupakan kelanjutan 
memperkenalkan KB 	 tahap sebelunmya tetapijangkauan dan tanggungjawab program 

Makin Makin terpadu, tidak hanya pada pelayanan KB dan 
kontrasepsi, tetapi meluas kepada dukungan komitmen, 
konnmjkasi, informasi, dan edukasi serta pengembangan jaringan 

Rapat Kerja Program KB pelaksana sampai ke daerah pedesaan dan pedukuhan. Usaha 
barn BKKBN tahun pelembagaan institusi semakin dipertegas. Para Gubemur KDH, 
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para BupatiIWalikota menjadi penanggung jawab umum dari 
program di daerah dengan dukungan dana dan tenaga yang 
makin membesar. 

D. Program Jangka Menengah : 10 - 25 tahun : 

d. Pendekatan Pedesaan Terpadu. 

Tahap kelima mempakan tahapan jangka menengah 
dimana usaha pelaksanaan program sudah saling dipadukan 
dengan orientasi pedesaan. pengan demikian, program
program aksi dirumuskan sedemikian mpa sehiogga saling 
berkaitan dan saling menunjang dengan dukungan program 
pembangunan dari berbagai sektor serta diarahkan pada keluarga 
yang ada di pedesaan. Dalam tahapan ini diharapkan para 
penerima gaga san KB bisa menerima dan mulai melaksanakan 
norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera dengan 
perasaan dukungan pembangunan lainnya secara terpadu di 
pedesaan. 

e. Pendekatan Kemasyarakatan Terpadu. 

Tahap keen am mempakan tahapan pendekatan yang 
bersifat kemasyarakatan dan diusahakan dengan 
melembagakannya dan mengkaitkannya kepada berbagai aspek 
kehidupan keluarga sehari-hari. Pendekatan yang semula bersifat 
masal bembah menjadi lebih pribadi keluarga da]am lingkungan 
masyarakatnya karena makin banyaknya lembaga-Iembaga 
kemasyarakatan di pedesaan yang sudah mulai menyadari dan 
mengambil peranan yang aktip. Di hampir setiap desa sudah ada 
kelompok atau paguyuban akseptor yang mengajak setiap kepala 
keluarga dan keluarganya menjadi Iebih bahagia dan sejahtera 
dan bergabung dalam kelompok mereka. Norma ke]uarga kecil 
yang bahagia dan sejahtera mulai melembaga dan membudaya. 

10 
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Program Jangka 

f. Pembangunan 

utamanya, yaitu 
kasih, fungsi peI1lllUUII 
dan pendidikan, 
lingkungan. 17 

keluarga dapat 
dan mandiri serta 
anaknya, dan kaitan 
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tanggamg jawab umum dari 
dana dan tenaga yang 

- 25 tabuo : 

IUIOiJLl~<lLll 

dan 

tahapan jangka menengah 
sudah saling dipadukan 

demikian, program
rupa sehingga saling 

dukungan program 
diarahkan pada keluarga 

ini diharapkan para 
dan mulai me1aksanakan 

sejahtera dengan 
lainnya secara terpadu di 

Terpadu. 

tahapan pendekatan yang 
diusahakan dengan 
kepada berbagai aspek 

lleJj~atam 

keluarga dalam lingkungan 
lembaga-Iembaga 

sudah mulai menyadari dan 
. setiap desa sudah ada 
mengajak setiap kepala 

lebih bahagia dan sejahtera 

yang semula bersifat 

Norma keluarga kecil 
bel(:mbag:a dan membudaya. 

ill. Program Jangka Panjang : 25 tabun keatas. 

f. Pembangunan Keluarga Sejabtera. 

Dalam tahapan ini pendekatan kemasyarakatan sudah 
makin matang, sehingga diperlukan pembangunan sumber daya 
manusia yang lebih difokuskan deogan memberikan kesempatan 
kepada para keluarga sendiri untuk melakukannya. Keluarga 
akan mulai menjadi kekuatan pembangunao bangsa, sebingga 
penggarapan dan kesertaan KB diharapkan dapat merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari syarat-syarat keluarga yang 
bahagia dan sejahtera. 

Keluarga ditingkatkan menjadi agen-agen pembangunan 
dengan menghidupkan atau menyegarkan fungsi-fungsi 
utamanya, yaitu fungsi keagamaan, fungsi budaya, fungsi cinta 
kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi 
dan pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pemeliharaan 
lingkungan.17 Dengan delapan fungsi tersebut diharapkan 
keluarga dapat berkembang menjadi keluarga yang modem, maju 
dan mandiri serta mampu mengembangkan dirinya sendiri, anak
anaknya, dan kaitan keluarga yang lebih luas, masyarakat dan 
bangsanya. Secara khusus dalam hal ini Bapak Presiden 
mengharapkan agar keluarga dapat menjadi wabana 
pembangunan bangsa.1S 

Dalam pembangunan keluarga sejahtera itu, tahapan
tahapannya secara terperinci sedang dalam proses 

17 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994. 

18 

Pesan Presiden Soeharto pada saat Peresmian Hari KeJuarga 
Nasional tanggal29 JUDi 1993 di Lampung. 
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pengembangan. Pada awa) tahWl 1994 telah dilakukan pendataan 
seluruh keluarga dari selurub Indonesia. Ke1uarga-keluarga kita 
temyata masih banyak yang berada pada posisi Pra-Sejahtera. 
Untuk itu, maka pada tanggal 29 Juni 1994 yang 1a1u Bapak 2. 
Presiden Soeharto te1ah meneanangkan Gerakan pasangan 
Pembangunan Keluarga Sejahtera itu di SidoaIjo, Jawa tahWl, atau 
Timur. 19 Dari penga1aman masa 1a1u diperkirakan bahwa atau dianggap 
pembangWlan keluarga ~ahtera itu akan menjadi suatu gerakan tinggi. 
yang 1ebih besar 1agi karena dukungan awalnya jauh lebih matang 
dibandingkan dengan dukungan awa1 pada saat kita mu1ai • 3. 
membangun KB di masa la1u. 

~ 

Hadirin yang berbahagia, 

Dalam pengembangan yang panjang itu, maka strateginya dimulai 
dengan mengembangkan suatu "Strategi Tiga Dimensi"21- yaitu 
dengan tahapan "perluasan jangkauan", "pembinaan", serta 
akhimya "pelembagaan dan pembudayaan It. Strategi Tiga Dimensi 
ini diikuti dengan memperkenalkan sasaran yang urutan prioritasnya 
dibagi dalam lima bentuk kelompok karya yang besar, atau pada waktu 4. 
itu disingkat sebagai "Panca Karya", yang intinya adalah sebagai 
berikut: 

l. 	 Karya pertama, ditujukan kepada ke1ompok sasaran penerimaan 
utama yaitu pasangan yang isterinya berusia kurang dari sejahtera. 

5 . 	 Karya kelima,• 
19 	 fisik yang d~ 

Penanganan itu segera diikuti di se1uruh Indonesia dengan upaya 	 mendukWlg ~ 
sebingga le:qmembangWl Ke1uarga Pra-Sejahtera menjadi Keluarga Sejahtera 
mengembangkI seeara gotong royong. 

20 
Dengan strategi terseb~ 

Laporan Rapat KeIja Program KB Nasional tahun 1975-1976 dan memperluas organisasi
dan Laporan serupa untuk tahun-tahun 1970-an, BKKBN Pusat, sampai ke desa dan pedukuhan.
Jakarta. 

12 
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telah dilakukan pendataan 
Keluarga-keluarga kita 

pada posisi Pra-Sejahtera. 
1994 yang lalu Bapak 

Gerakan 
itu di Sidoatjo, Jawa 

·lalu diperkirakan bahwa 
menjadi suatu gerakan 

awalnya jauh lebih matang 
pada saat kita mulai 

Tiga 
", 

. 

_",",<1.<10. Keluarga Sejahtera 

maka strateginya dimulai 
Dimensilf2

.- yaitu 
If pembinaantf, serta 

If. Strategi Tiga Dimensi 
yang urutan prioritasnya 

besar, atau pada waktu 
intinya adalah sebagai 

kepada kelompok sasaran 
berusia kurang dari 

Indonesia dengan upaya 

Nasional tabun 1975-1976 
1970-an, BKKBN Pusat, 

20 tahun, atau belum mempunyai anak dua orang, atau 
dianggap sebagai pasangan usia subur muda. 

Karya kedua, ditujukan kepada kelompok sasaran 
pasangan suami isteri yang isterinya telah bemmur 30 
tahun, atau sudah mempunyai anak dua orang atau lebih, 
atau dianggap sebagai pasangan usia subur dengan resiko 
tinggi. 

3. 	 Karya ketiga, ditujukan kepada kelompok sasaran 
muda, yaitu anak-anak remaja, dengan tujuan agar 
mereka mempunyai kemungkinan-kemungkinan lain 
untuk mengembangkan penduduk yang berkualitas dan 
tidak mudah menyerab dengan menikah sewaktu masih 
muda, menghilang dari jalur kemajuan karena 
mempunyai anak pada usia yang sangat remaja, dan tidak 
bisa lagi aktip dalam menempuh pendidikan atau 
mengembangkan kariemya. 

4. 	 Karya keempat, ditujukan untuk mengembangkan 
sasaran sosial budaya yang bersifat abstrak agar supaya 
tumbuh sua sana yang kondusif dan memberikan 
dukungan morn dan psychologis untuk memudahkan 
penerimaan konsep keluarga kecil yang bahagia dan 
sej aht era. 

5. 	 Karya kelima, ditujukan kepada pengembangan kondisi 
fisik yang dapat mewujudkan kelembagaan untuk 
mendukung penerimaan KB sebagai norma bam 
sehingga lembaga-Iembaga fisik tersebut dapat 
mengembangkan jaringan pendukung yang diperlukan. 

Dengan strategi tersebut, maka program KB mengembangkan 
dan memperluas organisasi dan lembaga-lembaga pendukungnya 
sampai ke desa dan pedukuhan. Sekaligus dengan itu dikembangkan pula 
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kesertaan yang makin luas dengan variasi alat atau methoda kontrasepsi 
yang banyak dan ditawarkan dalam penyajian kafetaria. Penggunaan 
methoda itu sendiri dijadikan pengikat solidaritas dan kebersamaan 
sehingga mampu dikembangkan simpati yang berkelanjutan. Penerlmaan 
oleh kelompok agama, kelompok wanita, dan kelompok-kelompok 
khusus dalam masyarakat disiarkan seeara luas keseluruh penjuru tanah 
air sehingga menimbulkan simpati banyak fihak. 

Dengan dukungan program dan kegiatan Komunikasi, 
4 

Informasi, dan Edukasi (KIE) yang intenstt: maka kenyataan dan 
penerimaan masyarakat itu dijadikan senjata ampuh untuk mengajak 

~ pasangan-pasangan lainnya dan sekaligus memberikan pembenaran 
bahwa program KB dengan segala peralatan yang disediakannya telah 
diterima oleh masyarakat. Penerlmaan itu sendiri kemudian dijadikan 
suatu proses untuk mengembangkan dukungan dalam bentuk 
kelembagaan yang luas dikalangan masyarakat sendiri. Dengan kata lain, 
makin besar penerimaan itu makin tinggi pula kredibilitas program dan 
makin luas pula jaringan pelayanan KB yang ada, dan mempertebal 
kepedulian dan partisipasi masyarakatnya sendiri. 

Program dan kegiatan itu didukung dengan tenaga dan logistik 
yang luwes serta diusahakan untuk tidak menimbulkan goneangan 
karena kekurangan peralatan atau karena dukungan ketenagaan yang 
diperlukannya. Strategi mendorong nilai positip itu menumbuhkan 
kepercayaan yang makin tinggi dan mempertebal kesatuan korp dan 
sukarelawan, sehingga menumbuhkan kemitraan yang makin menyatu 
menjadi suatu synergik yang kuat. Kekuatan itu kemudian menumbuhkan 4 

saling dukung mendukung dan rasa memiliki yang penuh tanggung 
jawab. Kebersatuan dan kebersamaan itu menjadi bagian yang tumbuh .. 
dari sesuatu yang keeil yang seeara sistema tis tumbuh membesar dan 
kuat dalam sistem budaya dengan semangat gerakan yang makin 
bertambah kuat dalam masyarakat di desa dan di kota. Kelemahan dan 
kekurangan yang ada ditangani seeara gotong royong dan menumbuhkan 
simpati yang hang at karena semua fihak mengetahui keterbatasan yang 
ada dan merasa adanya bahaya yang menganeam nusa dan bangsanya. 

14 

Kemenangan suatu wilayah 
kepereayaan yang makin 
lingkungan pedesaan """'....\; ..1 

Dengan didorong 
konsisten, mempunyai ciri 
komitmen dan keberhasilan 
untuk mencapai sukses yang 
ada. Dari bulan ke bulan 
indikator yang paling 
peserta KB, kemudian 
dengan ukuran yang Iebih 
keseluruhannya mengalir 
sederhana yang relatip 
sangat rumit dan akurat 
sendiri. 

Pengembangan 
itu sekaligus merupakan t 

jangkauan yang melibatkan hl 
ada. Perluasan jangkauan te 
berupa pembinaan dan pengl 
akan makna KB bagi pembang 

Dengan jaminan log] 
komitmen yang dipelihara den: 
mengalir karena kepercayaa 
dukungan managemen yang 
masyarakat, termasuk para u 
pemaeu berbagai langkah st 
program yang sangat menye 
pedukuhan, terutama dalam·1 
Penanganan Kesehatan Ibu d: 
makin luas dalam peri laku hi. 
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atau methoda kontrasepsi 
kafetaria. Penggunaan 

pvu.u"....." dan kebersamaan 

kegiatan Komunikasi, 
. maka kenyataan dan 

ata ampuh untuk mengajak 
memberlkan pembenaran 
yang disediakannya telah 

sendiri kemudian dijadikan 
dukungan dalam bentuk 

sendiri. Dengan kata lain, 
kredibilitas program dan 

ada, dan mempertebal 

dengan tenaga dan logistik 
menimbulkan goncangan 

dukungan ketenagaan yang 
positip itu menumbuhkan 

ertebal kesatuan korp dan 
In,h'''''''''' yang makin menyatu 
itu kemudian menumbuhkan 

. yang penuh tanggung 
1'll"...J"..... bagian yang tumbuh 

tumbuh membesar dan 

royong dan menumbuhkan 
~enJ~etall1w keterbatasan yang 
R3.I1Calm nusa dan bangsanya. 

Kemenangan suatu wilayah menambah keballggaall dan meuimbulkall 
kepercayaan yang makin tillggi atas kemampuall keIjasama dalam 
lingkungan pedesaan mereka masing-masing. 

Dengan didorong oleh indikator-indikator yang sederhana dan 
konsisten, mempunyai ciri tingkah laku dan relatip mudah dicapai, maka 
komitmen dan keberhasilan mereka dapat diukur dan dikembangkan 
untuk mencapai sukses yang makin jelas di semua jajaran program yang 
ada. Dari bulan ke bulan perkembangan kesertaan KB diukur dari ukuran 
indikator yang paling sederhana sebagai akseptor KB, kemudian 
peserta KB, kemudian peserta KB lestari, sampai akhimya diukur 
dengan ukuran yang lebih rumit yaitu penurunan tingkat fertilitas, 
keseluruhannya mengalir tanpa terasa dari ukuran yang sangat 
sederhana yang relatip kurang akurat sampai kepada ukuran yang 
sangat rumit dan akurat serta relatip sukar diukur oleh masyarakat 
sendiri. 

Pengembangan komitmen sampai ketingkat lapangan terbawah 
itu sekaligus merupakan upaya 'untuk melaksanakan perluasan 
jangkauan yang melibatkan hampir semua kekuatan pembangunan yang 
ada. Perluasan jangkauan tersebut diikuti dengan upaya lebih Ian jut 
berupa pembinaan dan pengembangan yang memberikan pendalaman 
akan makna KB bagi pembangunan keluarga yang bahagia dan sejahtera. 

Dengan jaminan logistik dan ketenagaan yang luwes serta 
komitmen yang dipelihara dengan baik, anggaran dan dukungan lainnya 
mengalir karena kepercayaan yang tumbuh dan dipelihara dengan 
dukungan managemen yang makin kuat. Kepedulian dan kesertaan 
masyarakat, termasuk para ulama dan para pemimpin wanita menjadi 
pemacu berbagai langkah strategis yang menampoog banyak sekali 
program yang sangat menyentuh kebutuhan masyarakat di desa dan 
pedukuhan, terutama dalam bidang kesehatan seperti Gizi, Imunisasi, 
Penanganan Kesehatan Ibu dan Anak, dan partisipasi masyarakat yang 
makin luas dalam peri laku hidup sehat lainnya. 
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! 

Kombinasi dari prinsip-prinsip yang dikembangkan itu adalah 
bahwa pengukuran keberhasilannya didasarkan pada ukuran cakupan 
dari sasaran yang dituju, yaitu berapa prosen dari seluruh pasangan usia 
subur yang sudah ber-KB, berapa besar penurunan fertilitas dari 
masyarakat yang diberikan 4ukungan pelayanan, dan sebagainya. Ukuran 
yang tentang besamya pelayanan hanyalah untuk memberi dorongan dan 
dukungan dari pelaksanaan tugas, dan bukan merupakan ukuran 
keberhasilan dari misi yang diemban kelembagaan tersebut. Dari kedua 
pengukuran itu, maka akhirnya diharapkan adanya kepuasan kesertaan 
dan menghasilkan dampak dalam bentuk penurunan fertilitas dan • 
akhirnya penurunan pertumbuhan penduduk secara meyakinkan. 

~ 

Dengan falsafah itu, maka gambaran dibawah ini menjelaskan 
perkembangan jumlah lembaga pendukung KB di desa yang menanjak 
dengan konsisten sebagai ujud nyata partisipasi masyarakat yang 
meningkat. Tabel dibawah ini merupakan perkembangan banyaknya 
organisasi desa pendukung KB selama PJP I. 

Tabel 1. Jumlah Pos Pembina KB Desa dan Posyandu 

.TcnisITabun 

Po,; Pembina KB Dcsa 

Suh Pos P,,"'Il1hinaKB D= 

KeI<mlPok AkscptOf 

1974175 

11837 

2200 

1979/80 

49919 

98783 

1984/85 

67940 

185416 

1989190 

70508 

207152 

442472 

1993194 

77432 

330671 

540210 

Pas Yandu 2549 90658 205996 234306 ,SwnbCl": BKKI3N. 1994. 

Dari hasil-hasil pengembangan organisasi pedesaan itu, maka 
i

dibawah ini digambarkan perkembangan kesertaan KB yang diukur dari 
Jumlah Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktip yang kemudian 
dikonversikan dalam besaran cakupan dibandingkan dengan sasaran 
yang harus dilindungi selama duapulub tahun terakhir ini. 

Propinsl 

Jawa 

Luar Jawa Bali I 

Luar Jawa Bali II 

Indonesla 12.4 

Sumber : BKKBN, 1994
Catatan : * Sesudah tahun itu 

Dampak dari itu 
dikelola oleh pemerintah 
dan berubah menjadi 
mengejutkan banyak pihak. 

Sumber : BPS, 1993 

-

Propinsi 

program dan gerakan KB itu 
contoh bahwa lima propinsi t~ 
seimbang, yaitu Total Fertilit: 

Tabel 3 - Penurunan F 

1968 

DJ. Yogyakarta 4155 

Bali 5.955 

DKI Jakarta 5.175 

Jawa Timur 4.72 

Sulawesi Utan 6.79 

Indonesia 5.605 
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i 

i 

tlg dikembangkan itu adalah 
~rkan pada ukuran cakupan 
~ dari seluruh pasangan usia 
~.rr ~penurunan fertilitas dari 
ban, dan sebagainya. Ukuran 
~tuk memberi dorongan dan 
bukan merupakan ukuran 

lbagaan tersebut. Dari kedua 
l adanya kepuasan kesertaan 
lk penurunan fertilitas dan 
lk secara meyakinkan. 

dibawah ini menjelaskan 
KB di desa yang menanjak 
.. si masyarakat yang 

perkembangan banyaknya 
I. 

Desa dan Posyandu 

1993/94 

67940 77432 

330671 

540210 

234306 

r;;.<Ull""''''· pedesaan itu, maka 
KB yang diukur dari 

KB Aktip yang kemudian 
Ibandin~}mn dengan sasaran 

terakhir ini. 

Tabel2. Prosentase Peserta KB Aktip 
terhadap Pasangan Usia Subur 

Propinsi 1973n4' 1977178 1983/84 1988/89 

* 
1993/94 

Jawa 12.4 28.1 66.8 73.5 68.1 

Luar Jawa Bali I 9.2 51.2 65 57.6 

Luar Jawa Bali n 22.5 57.1 54.7 

Indonesia 12.4 23.4 58.8 1 68.6 64 

Sumber : BKKBN, 1994 -

Catatan : * Sesudah tahun itu diadakan penyesuaian sistem. 


Dampak dari itu semua adalah bahwa "program" yang semula 
dikelola oleh pemerintah berkembang menjadi kebanggaan masyarakat 
dan berubah menjadi "Gerakan Masyarakat" yang sangat besar dan 
mengejutkan banyak pihak. Gambaran di bawah ini menjelaskan dampak 
program dan gerakan KB itu dalam ukuran penurunan fertilitas dengan 
contoh bahwa lima propinsi telah mencapai keadaan penduduk tumbuh 
seimbang, yaitu Total Fertilitas sekitar 2.0 - 2.5 anak. 

Tabel3 - Penurunan Fertilitas di Indonesia (dalam TFR) 

Propinsi 1968 1977 1987 Proyeksi 
1992 

D.I. Yogyakarta 4.755 3.415 2.082 1.834 

Bali 5.955 3.97 I 2.274 1.977 

DKI Jakarta 5.175 3.99 I 2.326 2.023 

Jawa Timur 4.72 3.555 2.456 2.189 

Sulawesi Utara 6.79 4.905 2.687 2.529 

Indonesia 5.605 4.68 3.326 2.938 

Sumber : BPS, 1993 
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Hadirin yang berbahagia, 

Dari uraian itu, secara lahiriah kelihatan bahwa budaya memang 
tidak membentuk sikap, tingkah laku, proses kelahiran anak, atau tubuh 
manusia seperti tukang patung, tetapi dengan adanya proses 
melembaganya pengertian ber-KB menjadi suatu kebiasaan kehidupan 
barn dalam jangka panjang, hal itu temyata telah dapat mengembangkan 
sikap, tingkah laku, dan bekeIjanya sistem baru yang dipengaruhi oleh 
kebiasaan, atau penyesuaian diri terhadap sistem nilai budaya bangsa .. 
pada umumnya. 

~ 
Pendekatan yang diarahkan Bapak Presiden itu temyata 

kemudian sangat erat hubungannya dengan perkembangan lain yang 
menarik untuk diperhatikan, yaitu keadaan atau perubahan struktur 
sosiaJ masyarakat yang teIjadi.21 Keadaan masyarakat berubah, 
menyesuaikan dirinya sesuai dengan diuamika yang berkembang kearah 
masyarakat modem yang maju, yaitu dinamika positip masyarakat yang 
berkembang dari masyarakat pertanian tradisional menuju kearah 
masyarakat iudlistri dan jasa yang modem. 

Disamping itu, kebijaksanaan tersebut sangat mengantisipasi 
kedudukan dan status sosial keluarga atau seseorang dalam masyarakat 
yang juga bisa menjadikan seseorang dalam suatu sistem dipengaruhi 
oleh posisinya dalam masyarakat. Posisi ini mempengaruhi sikap dan 
tingkah lakunya, sehingga sikap, tiugkah laku, keadaan kesehatan dan 
pemeliharaanllya bisa dipengaruhi oleh kebiasaan dan bagaimana yang 
bersangkutan berkembang dalam suasana status maupun penampilan 
so sial tersebut. 

Ij. 

Model pendekatan so sial budaya yang secara halus dipesankan 

Laporan Menteri Negara KependudukanlKepala BKKBN pada 
Konperensi Kependudukan Indonesia 1993, Jakarta, 1993. 

18 

..

tersebut berbeda 
mengasumsikan adanya 
tubuh manusia", antara 
menganggap adanya pemisahl 
tubuh atau body. Oleh 
perlunya ada penanganan 

Mereka yang perca~" 
sistem tubuh manusia adalah 
yang kita anut, yang unmmo] 
Barat, bahwa tubuh manusia 
kontrol, maka menjadi tangguj 
pemeliharaan dan atau mempd 
hal ini kesertaannya 
tingkat kelahiran dan kematialj 
198423

, memperkirakan 
hampir pasti akan berakhir 
mata seperti diet, n"'....."'..: 

dan sebagainya. 

Dalam model seoA1T11 

kontrol mempunyai peranan 
Dalam kehidupan sehari-1. 
dapat menyatukan antara 
dari body itu sendiri. Kontrol 
dalam suatu situasi tertentu. 

22 

William C. \."U\;;l\.cma. 

23 

Bryan S. Turner, 
1984). 

24 

William C ......OCKernaD 
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bahwa budaya memang 
kelahiran anak, atau tubuh 

dengan adanya proses 
suatu kebiasaan kehidupan 

dapat mengembangkan 
baru yang dipengaruhi oleh 
sistem nilai budaya bangsa 

Presiden itu temyata 
perkembangan lain yang 
atau perubahan struktur 

masyarakat berubah, 
yang berkembang kearah 
positip masyarakat yang 

tradisional menuju kearah 

sangat mengantisipasi 
dalam masyarakat 

suatu sistem dipengaruhi 
mempengaruhi sikap dan 

keadaan kesehatan dan 
..,,,."'00... dan bagaimana yang 

status maupun penampilan 

secara halus dipesaokan 

......."'I.1<»a BKKBN pada 
1993, Jakarta, 1993. 

tersebut berbeda dengan model medis. Model terakhir ini 
mengasumsikan adanya dukungan timbal balik antara "pikiran dan 
tubuh manusia", antara "mind and body"P Model medis 
menganggap adanya pemisahan yang jelas antara pikiran atau mind dan 
tubuh atau body. Oleh karena itu sebagaian para ahli berpendapat 
perlunya ada penanganan atau treatment yang terpisah antara keduanya. 

Mereka yang percaya pada model medis menganggap bahwa 
sistem tubuh manusia adalah suatu sistem yang tertutup. Kalau model ini 
yang kita anut, yang umumnya berpedoman pada pendapat masyarakat 
Barat, bahwa tubuh manusia merupakan obyek dari suatu kesatuan dan 
kontro~ maka menjadi tanggungjawab setiap individu .untuk melakukan 
pem~~aan dan atau memperbaiki tingkat kesehatan seseorang, dalam 
~al 1Dl kese~aannya dalam KB yang merupakan jawaban temadap 
tmgkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Para ahli, antara lain Turner 
1984~3, me~erkirakan bahwa kalau pendekatan ini yang kita anut: 
hamprr pastl akan berakhir pada upaya-upaya treatment medis semata
mata seperti diet, pemeriksaan rutin, penelitian kesuburan yang rumit, 
dan sebagainya. . . 

Dalam model seperti ini kemauan, kekuatan atau power dan 
kontrol mempunyai peranan sentral untuk menyatukan mind dan body. 24 

Dalam kehidupan sehari-hari power bersifat relatip, tetapi dianggap 
dapat menyatukan antara pikiran dan kenyataan yang ada secara fisik 
dari body itu sendiri. Kontrol merupakan sesuatu pelaksanaan kekuatan 
dalam suatu situasi tertentu. Kontrol seperti kemampuan, merupakan 

22 

William C. Cockerham, ibid 

23 

Bryan S. Turner, The Body and SOCiety, (Oxford: Blackwe~ 
1984) . 

24 

William C. Cockerham, ibid 
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tidak 

ujud nyata dari kekuatan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam James L. Peacock21
, menYI 

keadaan yang tertentu, yang adalah merupakan suatu managemen menjadi suatu "label" y 
kemauan atau kekuatan tertentu dalam atau dengan tujuan tertentu. masyarakat menduduki su 

dengan segala ciri-ciri dan ke1 
Masyarakat Rarat biasanya menganggap segala sesuatunya dari ciri-ciri dan kebiasaan ito .' 

sudut yang bersifat rasional, dan mencoba menghindarkan pikiran-pikiran kehi1angan "kedudukannya" 
yang bersifat sederhana dan irasional Hipoerates sebaliknya dari kelompok atau oleh ma 
memperlritungkan segala sesuatunya, termasuk tingkah laku masyarakat, 
yang bersifat irrasiona125 

Kondisi keadaan rna 
Il 

atau ikut KB dijadikan sebag: 
Dalam literatur sosiologi, demograa atau ekonomi banyak sekali sehingga keadaan tidak ik 

~dibicarakan pengaruh ciri-ciri demografi terhadap variabel-variabel yang dan dapat dianggap sebagai 
ada?6 Dalam menganalisis keadaan kesehatan sesuatu masyarakat dalam dan oleh masyarakatn 
tertentu variabel-variabel tersebut biasanya digunakan untuk 
menerangkan suatu phenomena tertentu. Hubungan kausal jarang sekali Akibat dari anggap 
dieari sebabnya dari eiri-eiri demografi tersebut. Namun, dewasa ini masyarakat menjadi sangat e. 
makin banyak hal-hal yang semula merupakan rahasia mulai dapat ikut KB" dikucilkan dari ma 
diungkapkan dengan mempelajari eiri-eiri demografi maupun eiri-eiri dari masyarakatnya yang 
sosial budaya lain dari masyarakat itu. Hubungan antara umur, jenis malu pada masyarakatnya. KI 
kelamin, dan lain-lain mulai memainkan peranan yang penting untuk telah diingatkan oleh Durkhl . 
mengetahui suatu tingkat kesehatan atau tingkat kesertaan KB deviant dapat dipergunakan 
masyarakat atau suatu keluarga tertentu. akan pentingnya memeliha 

diJanggar, maka si pelanggar 
Dalam keadaan seperti ini, suatu masyarakat, baik dalam sejlt.rah bahwa sakit atau 

panjangnya maupun dalam kehidupannya sehari-hari makin dikenal dan "kejahatan" dan diperl 
berkembang dalam suatu sistem nilai. Para ahli, antara lain diuraikan oleh 

Lebih lanjut daripada 
" di1akukan melalui atan dengan 

25 " 
Disamping model medis ada pula model biologis dan lain-lain 27 

yang antara lain diuraikan oleh David Mechanic dalam bukunya James L. Peacock, C 
Medical Sociology, Free Press, New York, 1978. Oxford, 1975). 

26 28 

Lihat lebih lanjut daftar bacaan pada bagian akhir penyajiait ini. Emile Durkheim, Sui 

20 

..-. 
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[ melakukan sesuatu dalam 
rupakan suatu mmagemen 
~ dengan tujuan tertentu. 

I~gap segala sesuatunya dari 
~ghindarkan pikiran-pilciran 
iI. Hipocrates sebaliknya 
llk tingkah laku masyarakat, 

atau ekonomi banyak sekali 
ladap variabel-variabel yang 

sesuatu masyarakat 
digunakan untuk 

~l1UJU.l'>0LU. kausal jarang sekali 
Namun, dewasa ini 
rahasia mulai dapat 

demografi maupun ciri-eiri 
IUvu...."'....... 
 antara umur, jenis 
._gnan yang penting untuk 

tingkat kesertaan KB 

.,...,Qr<lV<lT baik dalam sej~rah 
emUl-mln Makin dikenal dan 

biologis dan lain-lain 
Meehanic dalam bukunya 
York, 1978. 

bagian akhir penyajian ini 

James L. Peacock27
, menyebutkan bahwa sistem nilai itu kemudian 

menjadi suatu "label" yang membuat seseorang atau sekelompok 
masyarakat menduduki suatu posisi tertentu yang hams diterima 
dengait segala ciri-ciri dan kebiasaan sosial budaya tertentu pula. Apabila 
ciri-ciri dan kebiasaan itu tidak dijalankan, IDaka yang bersangkutan akan 
kehilangan "kedudukannya" dan dianggap "tidak baik" atau "deviant" 
dari kelompok atau oleh masyarakatnya. 

Kondisi keadaan masyarakat seperti itu yang mengenal sehat 
atau ikut KB dijadikan sebagai bagian dari suatu sistem nilai yangbenar, 
sehingga keadaan tidak ikut KB dianggap sebagai keadaan "sakit" 
dan dapat dianggap sebagai suatu "penyimpangan" atau "deviant" 
dalam dan oleh masyarakatnya. 

Akibat dari anggapan ini, kadang-kadang tanggapan dan sikap 
masyarakat menjadi sangat ekstrim, misalnya "si sakit" atau yang "tidak 
ikut KB" dikucilkan dari masyarakatnya atau bukan merupakan bagian 
dari masyarakatnya yang· maju, at~u mengucilkan diri dengan merasa 
ma1u pada masyarakatnya. Kemungkinan teJjadinya anggapan seperti itu 
telah diingatkan oleh Durkheim(1895y.s, yang menganggap bahwa suatu 
deviant dapat dipergunakan untuk mengingatkan seluruh masyarakat 
akan pentingnya memelihara suatu nilai kolektif Kalau nilai itu 
dilanggar, maka si pelanggar dapat dianggap sebagai penjahat. Ini berarti 
bahwa sakit atau tidak ikut KB dapat juga dianggap sebagai 
"kejahatan" dan diperlakukan seperti deviant. 

Lebih lanjut daripada itu pendekatan terhadap kejahatan dapat 
dilakukan melalui atau dengan berbagai strategi. Salah satu strategi yang 

27 

James L. Peacock, Consciousness and Change, (Basil Blackwell, 
Oxford, 1975). 

28 

Emile Durkheim, Suicide, (The Free Press, New York, 1951). 

21 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

PIDATO GURU BESAR 
PENDEKATAN KEMASYARAKATAN 
PEMBANGUNAN...

HARYONO SUYONO



sementara, tetapi juga 
jangka waktu yang panjang 
lain, sakitpun bisa mempu.1 
memaksa, misalnya untuk 
sebagai calon pemenang 
Desanya biSa dikalahkan. 
Kepala Desanya dalam 
atau tidak ikut KB, dan 
si Kep ala Desa bisa dinennal 

Karena sakit bisa 
yang sakit mempunyai 
keluarga dan masyarakatn~ 
sebagai Itsakit yang 
bertanggung jawab". Sakit 
oleh yang bersangkutan 
bersangkutan mengusahakan 
memberi sumbangan yang 
keluarganya dan masvarakatl 

Dalam pandangan 
dianggap cukup bagus 
seseorang yang tidak ikut 
mengubah dirinya agar ikut 
label "tidak ikut KB" dan 
"sakitnya yang bertanggung 
agama, etika, dan kebudaya~ 

ada adalah dengan "pendekatan fungsiona)" terhadap deviant. Dengan 
pendekatan ini kita mengenal adanya stratnIkasi terhadap penyakit 
maupun si sakit. Dalam stratiilkasi semacam ini diperhitungkan pula 
power. Karena berhubungan dengan kekuatan atau kemauan, maka 
adanya kekuatan atau kemauan itu bisa dihubungkan dengan kemampuan 
kontrol dari kekuatan tersebut. 

Disinilah kemudian kita melihat sistem nilai yang telah diterima 
oleh suatu masyarakat dapat pula dianggap sebagai norma yang dianut ,
atau hams dianut oleh suatu masyarakat, tidak ditanya lagi apakah 
seseorang itu percaya atau tidak percaya terhadap apa yang hams 

~.dianutnya untuk tidak menjadi "penyimpang" atau "deviant" dalam 
masyarakatnya. 

Melihat cara pendekatan seperti itu kita bisa pula melihat situasi 
"sakit" atau "tidak ikut KB" dari berbagai peranannya dengan cara 
pandang yang berbeda-beda. Menurut Parsons (1951)29, peranan sakit 
dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. 	 Ketidak mampuan seseorang untuk menjadi deviant, 
tetapi karena tidak disengaja, maka sesunggubnya si
sakit tidak dapat dianggap bertanggung jawab. 

b. 	 Keadaan sakit dapat dianggap sebagai alasan yang tepat 
untuk tidak aktip dalam berbagai bidang kegiatan yang 
seharusnya dapat dikeJjakannya. 

... 
c. 	 Keabsyahan dari alasan ini dapat diramalkan dari 

kehendak yang bersangkutan untuk sembuh dari 
penyakitnya. 

0$.. 

d. 	 Kehendak untuk sembuh merupakan keJjasama dengan 
mereka yang mampu menolong dan mengobati 

Talcott Parsons, ibid 

22 

rumit yang petugaspun 
pribadi atau Jingkungan 
peka. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Dari uraian itu dapat 29 
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terhadap deviant. Dengan 
lltiJfik.alsi terhadap penyakit 

ini diperhitungkan pula 
atau kemauan, maka 

bmt~mdoogankenmmpuan 

niIai yang telah diterima 
sebagai norma yang dianut 
tidak ditanya lagi apakah 
terl1adap apa yang hams 

atau "deviant" dalam 

kita bisa pula melihat situasi 
peranannya dengan cara 

(1951)29, peranan sakit 

mttuk menjadi deviant, 
maka sesungguhnya si

lbelrtanlgglmg jawab. 

sebagai alasan yang tepat 
IiUICIIIU1J. bidang kegiatan yang 

dapat diramalkan dari 
mttuk sembuh dari 

nefUDakan kegasama dengan 
dan mengobati 

Keadaan "sakit" atau "tidak ikut KB" itu tidak saja bisa bersifat 
sementara, tetapi juga bisa berlangsung lama, maka bisa saja untuk 
jangka waktu yang panjang seseorang tidak mau juga ikutKB. Difihak 
lain, Sakitpun bisa mempunyai peranan yang bersifat sukarela atau 
memaksa, misalnya untuk menggagalkan diperhitungkannya suatu desa 
sebagai calon pemenang lomba Desa sehingga dengan tidak ikut KB 
Desanya bisa dikalahkan. Sebabnya bisa karena alasan tidak suka pada 
Kepala Desanya dalam percaturan politik desa, yaitu dengan alasan sakit 
atau tidak ikut KB, dan Desanya dikalahkan oleh Desa lainnya sehingga 
si Kepala Desa bisa dipermalukan. 

Karena sakit bisa dilihat dari sudut peranannya, maka seorang 
yang sakit mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap diri, 
keluarga dan masyarakatnya. Dalam hubungan ini dapat dibedakan 
sebagai "sakit yang bertanggung jawab" dan "sakit yang tidak 
bertanggung jawab". Sakit yang bertanggung jawab adalah sakit yang 
oleh yang bersangkutan dianggap sebagai penyebab deviant dan yang 
bersangkutan mengusahakan untuk menyembuhkannya agar segera dapat 
memberi sumbangan yang sebesar-beSamya untuk pembangunan dirinya, 
keluarganya dan masyarakatnya. 

Dalam pandangan seperti ini mereka yang sakitpun masih 
dianggap cukup baggs asal sakitnya bertanggung jawab, artinya 
seseorang yang tidak ikut KB tetapi sedang berusaha keras untuk 
mengubah dirinya agar ikut KB tidak boleh serta merta mendapatkan 
label tltidak ikut KB" dan tidak diperhitungkan. Lebih-Iebih lagi kalau 
"sakitnya yang bertanggung jawab" itu dibayangi oleh masalah-masalah 
agama, erika, dan kebudayaan yang memerlukan penyelesaian yang lebih 
rumit yang petugaspun tidak banyak bisa membantu karena bersifat 
pribadi atau lingkungan kemasyarakatannya yang sangat terbatas dan 
peka. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Dari uraian itu dapat dilihat bahwa karena kompleksnya bidang 

23 
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KB seperti itu, maka semenjak awal PJP I Pemerintah dan rakyat 
Indonesia telah memutuskan untuk menangani masalah besar itu sebagai 
bagian yang integral dari program pembangunan yang menyeluruh 
dengan pendekatan kemasyarakatan yang berorientasi pada 
pembangunan keluarga sejahtera dengan tujuan kesejahteraan dan 
dengan mengikut sertakan masyarakat seeara besar-besaran, 
berke1anjutan, dan dengan peranan masyarakat yang makin aktip dan 
mandiri. Penanganan KB dan kesehatan itu d.ilakukan dengan pendekatan 
kemasyarakatan yang makin meluas dan merata. Keadaan sakit, atau 
tidak ikut KB, dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak wajar, tetapi 
tidak disalahkan, dan yang bersangkutan diajak memperbaikinya, 
sehingga yang bersangkutan didukung dengan suasana yang kondusif 
serta dikembangkan dengan bantuan sepedunya agar bisa 
menyelesaikannya sendiri seeara makin mandiri. 

Untuk maksud itu BKKBN mengembangkan strategi 
pendekatan kemasyarakatan yang luwes dengan pengembangan 
jaringan yang sangat luas di seluruh pelosok tanah air sampai kedesa
desa yang terpeneil sekalipun. Departemen Kesehatan mengembangkan 
dukungannya dengan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang seeara 
jelas menempatkan masyarakat dan keluarga sebagai pelaku utama dalam 
menangani masalah-masalah kesehatan. Rangkaian penanganan masalah 
KB dan kesehatan itu akhirnya dikembangkan dengan memperhatikan 
syarat-syarat kualitas pelayanan dalam bentuk pendekatan 
kemasyarakatan yang seeara populer dapat disebutkan sebagai pelayanan 
KB dan kesehatan melalui "klinik tanpa dinding". 30 Dalam pelayanan 
seperti ini, maka Dokter, Bidan, Petugas Lapangan KB, Kepala Desa, 
ABRI, Para Ulama, PKK dan Organisasi Wanita lainnya, KNPI, Karang 
Taruna, Pramuka dan Organisasi Pemuda lainnya, Ketua Paguyuban KB, 

Haryo~lO Suyono, Address By State Minister for 
Population/Chairman, National Family Planning 
Coordinating Board to the Meeting of the Population 
Association of America, Miami, 1994. 

24 
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{ 

'1 
I. 

dan para peserta sendiri 
mempunyai tugas dan tang, 
yang seimbang, serta diu 
dengan penuh kebangg 
pembangunan. sebagai pen 
keyakinan hidupnya. Pemb 
dan mufakat dengan me 
hak, kewajiban, dan lebih p 
jawab kedinasan, yang kad 
Dengan cita-cita dan falsafah 
Indonesia dikembangkan d 

Hadirin yang saya muliak 

Adalah tidak lengk 
bentuk, struktur dan 
mengembangkan program 
pendekatan kemasyarakat 
managemen yang luwes, 
memungkinkan pendekat 
dengan baik. Pengalaman 
adalah dengan memper: 
"Management Leadershi 
dengan eiri-eiri bahwa : 

Managemen itu 

31 

John P. Kotter, A FI 

Macmillan, Canada, 
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Bob Wall, Robert 

Leader, (Prima Pub 
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I Pemerintah dan rakyat 

. masalah besar itu sebagai 


angunan yang menyeluruh 

yang berorientasi pada 

tujuan kesejahteraan dan 


at secara besar-besaran, 

akat yang makin aktip dan 


~1..UA.lW dengan pendekatan 
erata. Keadaan sakit, atau 
I yang tidak wajar, tetapi 

an diajak memperbaikinya, 
gan suasana yang kondusif 

seperlunya agar bisa 
diri. 

mengembangkan strategi 

es dengan pengembangan 

k tanah air sampai kedesa


Kesehatan mengembangkan 

asional (SKN) yang seeara 

sebagai pelaku utama dalam 

gkaian penanganan masalah 


an dengan memperhatikan 

bentuk pendekatan 

. butkan sebagai pelayanan 
inding".30 Dalam pelayanan 

pangan KB, Kepala Desa, 
anita lainnya, KNPI, Karang 

ya, Ketua Paguyuban KB, I... 

y State Minister for 

al Family Planning 


eeting of the Population 

994. 

dan para peserta sendiri menjadi pelaku dan sasaran pembangunan, 
mempunyai tugas dan tanggung jawab, mempunyai hak dan kewajiban 
yang seimbang, serta diusahakan untuk menikmati hasil-hasil kerjanya 
dengilD penuh kebanggaan karena ~elah ikut mensukseskan 
pembangunan. sebagai pengamalan Paneasila yang menjadi aeuan dan 
keyakinan hidupnya. Pembagian tugas dilakukan dengan musyawarah 
dan mufakat dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, etika, agama, 
hak, kewajiban, dan lebih pada tanggung jawab moral diatas tanggung 
jawab kedinasan, yang kadang-kadang masih bersifat kaku birokratis. 
Dengan eita-eita dan falsafah seperti itulah program dan kegiatan KB di 
Indonesia dikembangkan dalam masa PJP l 

Hadirin yang saya muliakan, 

Adalah tidak lengkap apabila saya tidak membahas falsafah, 
bentuk, struktur dan dinamika dukungan managemen untuk 
mengembangkan program dan kegiatan penanganan KB dengan 
pendekatan kemasyarakatan terS<?but. Hanya dengan dukungan 
managemen yang luwes, tidak kaku, antisipatif dan tepat akan 
memungkinkan pendekatan kemasyarakatan dalam KB itu berhasil 
dengan baik. Pengalaman mengelola Gerakan KB yang berhasil itu 
adalah dengan mempergunakan dukungan managemen yang bisa disebut 
"Management Leadership"31 atau "Management by Vision,,31 
dengan em-em bahwa : 

Managemen itu memerlukan kepemimpinan yang mampu 

31 

Jphn P. Kotter, A Force for Change, (The Free Press, Maxwall 
Macmillan, Canada, 1990). 

32 

Bob Wall, Robert S. Solum, Mark R. SoboL The Visionary 
Leader, (Prima Publishing, Rocklin, CA, 1992). 

25 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

PIDATO GURU BESAR 
PENDEKATAN KEMASYARAKATAN 
PEMBANGUNAN...

HARYONO SUYONO

http:inding".30


mendukung pemikiran yang menjangkau masa depan dengan tepat agar 
supaya kita dapat memberikan dukungan terhadap Iembaga-Iembaga 
kemasyarakatan yang ada atau akan ada. Dukungan kepemimpinan ito 
hams bisa memberikan tuntunan dan arahan yang benar. Dan sekaligus 
hams bisa merangsang motivasi dan menumbuhkan kemitraan yang 
menghasilkan kekuatan synergik yang kuat untuk akhimya 
memungkinkan keluarga Indonesia menjadi sumber daya dan 
kekuatan pembangunan yang ampuh. 

Karena alasan-alasan itu, maka pengalaman kita selama ini 
dengan berpegangan pada prinsip-prinsip "managemen dengan tujuan 
yang konsisten (management by objectives)", dan telah menghasilkan 
pencapaian-pencapaian yang menakjubkan terns diperkuat dengan jiwa 
kepemimpinan yang tangguh. Lebih lanjut daripada ito, kita 
mengembangkan pendekatan "participative management" dengan 
makin memperllitungkan peranan sumber daya manusia yang Iebih besar. 
Usaha-usaha kearah itopun telah dilakukan, yaito melalui berbagai 
seminar dan latihan yang intensip. Hasil kerja ito kemudian dilengkapi 
dengan memperhitungkan kepuasan para peserta KB yang Iebih 
menonjol. Pendekatan itu kemudian dikenal sebagai pendekatan "total 
quality control" yang makin marak dikalangan managemen program 
KB di Indonesia. 

Pikiran maju dan \Wjud managemen itu makin dikembangkan lagi 
dengan merangsang dimunculkannya ukuran-ukuran abstrak yang 
diterjemahkan dalam indikator sederhana untuk memperkenalkan 
keluarga kecil, bahagia dan sejahtera dalam gambaran yang makin 
nyata. Kecil diterjemahkan dalam bahasa sederhana sebagai dna anak, 
laki-laki perempuan sarna saja. Bahagia dan sejahtera yang karena 
sifirtnyalebih abstrak, disederhanakan sebagai "sejahtera". Pengertian 
sejahtera itupun disederbanakan lagi dan dewasa ini dimuncu1kan dengan 
memperkenalkan adanya dua puluh dna (22) indikator sebagai ukuran 

26 
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33 

Laporan Menteri~ 
Pemhangunan Kel 
nomor 10 tahun 19. 

34 

John P. Kotter, ibid 
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ve management" dengan 
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yaito melalui berbagai 
. a ito kemudian dilengkapi 

ra peserta KB yang lebih 
sebagai pendekatan "total 

mak:in dikembangkan lagi 
-ukuran abstrak yang 

untuk memperkenalkan 
gambaran yang makin 

erhana sebagai dua anak, 
n sejahtera yang karena 

ai "sejahteran. Pengertian 
ini dimunculkan dengan 

) indikator sebagai ukuran 

kasar dari beberapa tahapan keluarga sejahtera.33 

Kep emimpinan tangguh seperti itu adalah suatu falsafah 
kepeinimpinan masa depan, kepemimpinan abad ke 21. Sebagai sosok 
dia adalah seseorang yang tidak saja menguasai bidang keilmuannya, 
atau telah lulus dalam disiplin kesatjanaannya, mempunyai S2 atau S3 
saja, bukan pula hanya mereka yang menguasai sumber-sumber dana, 
atau mereka yang mampu menjual gagasan-gagasannya, atau ahli analisis 
yang ulung, tetapi adalah pemimpin masa depan yang mampu 
menggugah inspirasi, mampu mengambil prakarsa, 
mempersatukan banyak kalangan dan membangun kemitraan 
dengan berbagai jaringan yang berbeda latar belakangnya ke dalam 
suatu kelompok kemitraandengan tujuan yang sama. 

Menurut John P. Kott~4 pimpinan semacam itu hams mampu 
memimpin dan mengarahkan perubahan atau penyesuaian. Pemimpin 
semacam itu barns mampu membaca tanda-tanda zaman. Mereka hams 
mampu membaca masa depan dengan pandangan yang tajam pada hari 
ini dan membantu para anggotanya untuk mengembangkan antisipasi 
pada hari ini juga. Dia hams mampu mengembangkan suasana 
kondusif untuk munculnya inovasi di berbagai sektor dalam 
lingkungannya dan ikut merangsang berkembangnya inovasi yang sama 
kuatnya di sektor-sektor lain yang terkait atau saling mendukung. Atau 
dengan kata lain mendorong kemampuan masing-masinguntuk menjadi 
"agent ofchangetl 

• 

33 

Laporan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, 
Pembangunan Keluarga Sejahtera Indonesia berdasarkan UU 
nomor 10 tahun 1992 dan GBHN 1993, Jakarta, 1994. 

34 

John P. Kotter, ibid 
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--

Untuk itu, secara ringkas Joe D. Batten dalam bukunya "Tough 
Minded Leadership"3s menggambarkan diperlukannya pengembangan 
kultur kekuatan positip, antara lain : 

Kemampuan menghargai hasil keIja, kemampuan pengembangan 
antusiasme, kepercayaan membangun atas kepercayaan dan kemampuan, 
konsistensi dengan tujuan yang ingin dicapainya, mempunyai 
kepemimpinan yang praktis, menghargai instuis~ karena adanya 
kemampuan dan kemauan yang didasarkan atas kepercayaan adanya 
unsur rasional dan dorongan keberanian dalam mengambil keputusan, 
melihat kelemahan, dan memperhitungkan resiko. 

Dengan latar belakang seperti itu, kekuatan kepemimpinan masa 
depan yang dahsyat dan banyak dipergunakan dalam pengembangan 
program dan gerakan KB adalah kombinasi vis~ fokus, pengembangan 
kemitraan dan langkah-langkah nyata untuk masa depan. (Vision + 
Focus + Alignment + Action = The G-force of the Future), G-force 
mempunyai arti kekuatan gravitasi bumi yang sangat kuat. 

Untuk mengembangkan kepemimpinan semacam itu dalam 
lingkungan gerakan KB Na~onal setiap pengalaman masa lalu selalu 
dijadikan pijakan yang utama. Pijakan ini didasarkan pada pendekatan 
yang bertumpu pada pendekatan kemasyarakatan dengan dinamika yang 
tinggi dan mat koordinasi yang aktip yang menganut falsafah .ing 
ngarso sung tolodo, ing madyo mangun karso dan tut wuri 
handayani. 

Dalam proses itu kekuatan gerakan KB Na~onal tetap mengikuti 
secara aktip dinamika masyarakat karena dinamika masyarakat makin 
mengarah kepada masyarakat modem, urban dan industrial yang secara 
sadar meningkatkan modernisasi sifat-sifat pedesaan, tradisional dan 

Joe D. Batten, Tough-Minded Leadership. (Amacom, American 
Management Association, New York, 1989). 

28 
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Books) 

-


35 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

PIDATO GURU BESAR 
PENDEKATAN KEMASYARAKATAN 
PEMBANGUNAN...

HARYONO SUYONO



tten daJam bukunya "Tough 
erlukannya pengembangan 

kemampuan pengembangan 
epercayaan dan kemampuan, 

dicapainya, mempunyai 
ai instuisi., karena adanya 

atas kepercayaan adanya 
alam mengambil keputusan, 
resiko. 

batan kepemimpinan masa 
akan dalam pengembangan 
. vis~ fobs, pengembangan 

masa depan. (Vision + 
ree of the Future), G-force 

g sangat kuat. 

inan semacam itu dalam 
engalaman masa lalu selalu 
'dasarkan pada pendekatan 
tan dengan dinamika yang 
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t pedesaan, tradisional dan 
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rk, 1989). 

pertaniannya. 'Keadaan fisik mungIdn saja belum berubah tetapi sikap 
mental dan harapan pelayanan yang dikehendakinya sudah makin 
mengarah beberapa langkah ke depan atau beberapa langkah jauh sekali 
di depan. 

Dengan sifat koordinasi aktip, antara lain dengan mengacu pada 
persiapan managemen masa depan, antara lain dikembangkan oleh 
Robert B. Tucker dalam bukuny, "Managing the Future,,36, maka 
aparat dan sukarelawan gerakan KB diarahkan untuk bisa dan berani 
mempersiapkan masa depan dengan sekaligus· mempersiapkan dan 
membangun kemitraan dalam pengembangannya. ltulah sebabnya 
langkah-langkah managemennya diarahkan untuk membawakan sifat 
kepemi:mpinan yang tangguh dan. sanggup mendahului zamannya karena 
setiap kall akan hams mempunyai sifat menyongsong zaman pada saat 
managemen itu sendiri barn siap pakai atau siap mengatur. 

Secara ringkas arahan managemen itu dikembangkan untuk : 

* Mempunyai kemampuan 'memberikan araban, kemampuan 
mewujudkan impian masa depan yang didasarkan pada 
perubahan yang mungkin teIjadi Perhitungan tentang 
masyarakat dan dinamikanya memainkan peranan sangat penting 
dalam mengembangkan suatu kempemimpioan yang berorientasi 
untuk memuaskan masyarakat, keluarga, dan maimsianya yang 
berubah secara dinamis. 

* Mempunyai kemampuan menggalang kerjasama dan 
membawa kearab yang sama, biarpun arahan kadang seakan 
mimpi, kepemimpioan dalam gerakan KB diarahkan untuk 
"menjual" mimpinya dan hams merasa sangat bahagia kalau 
temyata impian itu mendapat dukungan yang makin kokoh. 

36 

Robert R Tucker, Managing The Future, (Bussines Information 
Books) 
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Suatu tanda bahwa penggalangan kerjasama itu muIai 
mengbasilkan buah positip adaIah dengan munculnya kebanggaan 
pada mereka yang semuJa kurang setuju menjadi makin setuju. 
Kemampuan penggalangan secara damai dan harmonis 
menaikkan kemampuan kepemimpinan itu. 

* Kemampuan mengbargai tata nilai yang berlaku, 
kemampuan kepemimpinan itu tergantung akhirnya pada 
kredibilitas, integritas, dan k:.epercayaan. Budaya untuk 
mengembangkan tata nilai yang menghargai hal-hal seperti ini 
ditumbuhkan dengan memberi kesempatan untuk saling 
berlomba antara mereka yang memimpin dan mereka yang 
dipimpin sehingga menumbuhkan etos kerja keras dan penuh 
tanggung jawab. 

* Mempunyai temperament yang terkendali, seseorang yang 
mudah naik darah, cepat tersinggung, dan lebih mendengar diri 
sendiri pada umnmya akan mendapat kesukaran untuk menjadi 
pemimpin dalam Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera atau 
Gerakan KB yang baik. Kemampuan untuk mengendalikan diri 
dan memberikan yang terbaik untuk ternan-ternan kerjanya 
memberikan harapan yang lebih besar untuk menjadi pemimpin 
yang baik. 

* Mempunyai kesadaran pribadi yang tinggi (self 
awareness) tentang kemampuan dan ketidak mampuannya, 
suatu penilaian pribadi yang terns menerus dan dikerjakan secara 
sadar dikembangkan untuk menjadi ciri yang dikehendaki 
Kemampuanuntuk mendelegasikan sesuatu yang akan lebih baik 
untuk dikeljakan oleh lainnya sungguh akan mempertinggi 
penghargaan orang lain terhadap diri pemimpin itu sendiri dan 
akan berakhirjustrU pada meningkatkan kepercayaan masyarakat 
akan dirinya. 

* Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk tetap 

30 
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Craig R. Hickman, 1\1 
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Keluarga Sejahtera atau 
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teman-ternan keIjanya 
untuk menjadi pemimpin 

di yang tinggi (self 
n ketidak mampuannya, 
ems dan dikerjakan seeara 
di ciri yang dikehendaki. 

. tu yang akan lebih baik 
gguh akan mempertinggi 
. pemimpin itu sendiri dan 

kepercayaan masyarakat 

emampuan untuk tetap 

berkembang, (growth), kepemimpinan daIam gerakan ini adalah 
sesuatu yang dinamis dan berkembangnya biasanya sangat cepat. 
Tanpa kemauan dan kemampuan untuk menambah ilmu, maka 
seorang pemimpin bisa kehilangan kewibawaan karena simpanan 
ihmmya akan habis atau akan plateau. Sikap untuk tetap maju itu 
harus meliputi untuk diri pribadi maupun juga untuk seluruh 
jajarannya, baik yang bersifat lang sung dalam lingkungannya 
maupun mitta-mitta kerjanya. Sikap maju itu harus pula memberi 
warna kepada pandangan kedepan yang lebih luas dan tanggap 
terhadap perubahan zaman. 

Nampaklah disini bahwa kepemimpinan dalam organisasi KB 
dengan misi yang kompleks seperti ini sang at dibutuhkan untuk 
mendukung gerakan masa depan dengan kemampuan yang 
dikembangkan melalui tiga proses dengan kesanggupan memberikan 
araban - yaitu dengan mengembangkan visimasa depan, umumnya 
masa depan yang jauh, lengkap dengan strategi untuk mendukung 
perubahan yang diperlukan dal~ mewujudkan visi tersebut. 
Mengembangkan kemitraan - dengan menyebar luaskan visi kepada 
mereka yang bisa diajak bekeIja sama, bermitra serta sanggup untuk 
mempunyai komitmen mewujudkan visi itu menjadi kenyataan. Dan 
mengembangkan motivasi dan inspirasi - yang menggerakkan manusia 
dalam arahan yang benar biarpun ada halangan politik, birokrasi, 
sumber-sumber dukungan yang terbatas. 

Karena itu seluruh jajaran selalu dikembangkan dengan antara 
lain mengacu pada pengembangan yang secara jelas digambarkan oleh 
Craig R. Hi(kman dalam bukunya "Mind of a Manager, Soul of a 
Leader'f37 (1990) yang membahas tentang Competitive 
Strategy/Advantage, dimana beliau menyatakan bahwa orientasi 
kepemimpinan lebih cenderung pada pengembangan budaya, 

37 

Craig R. Hickman, Mind ofA Manager Soul ofA Leader, (John 
Wiley.& Sons, Inc., New York, 1990). 
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pemanfaatan peluang atau kesempatan, pengembangan vis~ pemanfaatan 
kesamaan yang makin membesar, menydesaikan tantangan, 
mengembangkan pelanggan, membangun kemitraan, mengembangkan 
penydesaian menyeluruh, dan merangsang pengembangan kekuatan. 
Kepemimpinan berorientasi pada pengembangan budaya organisasi dan 
kemampuannya pada usaha untuk mengembangkan pengaruh, kesatuan, 
sumber daya manusia, pemberian keteladanan, inspiras~ managemen 
dengan lebih banyak bersifat terbuka (dalam bahasa aslinya disebut 
'management by walking around (MBWA)' sebagai lawan dari 
'Management by objectives (MBO)')38, memperkuat mitra kelja, 
memelihara mitra kelja, dan mengembangkan komitmen yang tinggi. 

Ditambah dengan sikap dan tingkah laku budaya Indonesia, 
dukungan managemen itu telah menghasilkan untuk BKKBN sebanyak 
dua penghargaan managemen internasional berupa "Development 
Management Awardslt39 dan "Operational Management Awards"'" 
dari Asian Institute ofManagement di Filipina, Japan Airline, Jepang, 
Developmnet Digest dan Far Eastern Economic Review dari Hongkong. 
Lebih penting dari itu adalah bahwa masyarakat sendiri makin 
menghargai bahwa penanganan KB sebagai suatu syarat sehat telah 
benar-benar menjadi kepedulian masyarakat dan hams ditangani 
dengan memperhatikan aspek-aspek agama, sosial, budaya dan 

38 


John P. Kotter, ibid 


39 

Penghargaan tersebut diterima pada tahun 1992 dan diserahkan 
bersama oleh Institute of Management dari Filipina, 
Development Digest dari FiIipina, dan Japan Airline dari Jepang. 

40 

Penghargaan tersebut diterima pada tahun 1994 dan diserahkan 
bersama oleh Institute of Management dari Filipina dan Far 
Eastern Economic Review dari Hongkong dengan pesaing
pesaing swasta. 
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bertanggung. 

2. 	 Hams diuSS: 
prioritas dem 
komitmen p 
diperlukan I 
indikator til 
dari pelaku. 	 . 
masmg-rnasm 
sumbangann) 
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ken:lban~an visi, pemanfaatan 
menyelesaikan tantangan, 
kemitraan, mengembangkan 

pengembangan kekuatan. 
budaya organisasi dan 

" ....,Er"-..... pengaruh, kesatuan, 
inspirasi, managemen 

bahasa aslinya disebut 
A)' sebagai lawan dari 

memperkuat mitra kelja, 
komitmen yang tinggi. 

laku budaya Indonesia, 
untuk BKKBN sebanyak 

bempa "Development 
Management Awards"4' 

. Japan Airline, Jepang, 
Review dari Hongkong. 

masyarakat sendiri makin 
suatu syarat sehat telah 

dan hams ditangani 
'~"'''''''' sosial, budaya dan 

dari Filipina, 
Japan Airline dari Jepang. 

tahun 1994 dan diserahkan 
dari Filipina dan Far 

~olll~ong dengan pesaing

ekonomi masyarakat sendiri daI8m kebanggaan bidup sehat yang 
mandiri. 

, Dari keseluruhan gambaran itu saya mengambil kesimpulan 
bahwa sesunggubnya pendekatan kemasyarakatan yang dilakukan 
dengan dukungan managemen yang handal dan dengan fokus yang tepat 
dapat dipergunakan untuk mengikut sertakan seluruh kekuatan 
pembangunan, termasuk masyarakat dan keJuarga sendiri, untuk 
membangun komitmen dan program serta kegiatan-kegiatan yang 
mendukung kesehatan yang bertanggung jawab agar penduduk dan 
keluarga dapat mengiringi dan mengantarkan bangsa, masyarakat, dan 
keJuarga Indonesia mencapai keadaan yang bahagia dan, sejahtera dengan 
menjunjung tinggi falsafah Pancasila yang penuh dengan kepedulian, 
kebersamaan, keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan yang adil dan 
menta. 

Apabila kita mengambil bikmabnya, maka untuk pembangunan 
kesehatan dengan pendekatan kemasyarakatan diperlukan 80atu 
rangkaian hal-hal sebagai berikut: . 

1. 	 Perlu dikembangkan komitmen polltik yang tinggi dan 
berkelanjutan, baik dari pimpinan puncak yang tertinggi 
sampai ke pimpinan tingkat yang paling rendah, termasuk 
pimpinan masyarakat dan keluarga sendiri yang hams 
bisa menjadi pelaku yang aktip dan sasaran yang 
bertanggung jawab. 

2. 	 Hams diusahakan adanya fokus yang tajam dari 
prioritas demi prioritas yang hams mendapat dukungan 
komitmen politik yang tinggi tersebut. Untuk itu 
diperlukan pengembangan dan kesepakatan adanya 
indikator tingkah laku yang mudah dan jelas dari 
dari pelaku dan sasaran yang dijadikan fokus agar 
masing-masing pelaku pembangunan dapat men:berikan 
sumbangannya se80ai dengan kemampuannya yang 
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Pengangkatan saya 

kehormatan 
tanggung jawab yang yang 

_. 

terbaik. 

3. 	 Perlu dikembangkan falsafab persatuan dan kesatuan 
yang disertai . dengan sikap dan tingkah lalru dalam 
budaya kemitraan dan kerjasama yang erat, penuh 
kepercayaan, ik:blas dan saling menguntungkan, sehingga 
tumbuh suatu jaringan kerjasama yang penuh dengan 
kepedulian dan partisipasi yang tulus. 

4. 	 Tanpa hams berbelit-belit atau terburu-buru karena ingin 
mendapatkan hasit dengan cepat, perIu dikembangkan 
adanya program dan kegiatan terpadu secara 
bertabap dengan dulrungan kebijaksanaan managemen 
yang luwes dan dinamis, kelembagaan yang memadai, 
tenaga pelayanan yang profesional dan berorientasi 
kepada kepuasan sasaran, logistik yang cocok dengan 
sasaran, dan cakupan yang luas. 

5. 	 Perlu diberikan dukungan Komunikasi, Informasi, dan 
Edukasi yang mampu mengembangkan program dan 
kegiatan tersebut dengan memperhatikan kepekaan 
agama, so sial budaya, dan etika masyarakatnya. 
Dukungan itu bams bisa mengembangkan kepedulian 
dan partisipasi masyarakat yang aktip serta mendorong 
makin terbukanya kesempatan untuk menjadi pemilik 
dan penanggung jawab program serta kegiatan yang 
relevan. 

6. 	 Hams diusahakan dulrungan pengembangan 
managemen, perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan serta· evaluasi, yang dinamik dan 
mendorong motivasi, sesuai dengan makin meluasnya 
cakupan, makin besarnya dampak yang dicapai, makin 
berkembangnya permintaan pelayanan yang bermutu, 
dengan falsafah selalu ingin memuaskan sasaran, 
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7. 

Hadirin yang saya llJlll1ilI\l1111 

TImu Kesebatan 
mempakan 

cita mengabdi kepada 
dokter dengan memasuki Fall 
tidak padam dan saya terusk 
yang tertinggi dalam bidal 
mengabdi dengan penuh kesl 
dengan cita-cita saya ym 
menggunakan kesempatan in 
kehadirat Allah, Tuhan Yan 
serta nikmat yang dilimpahl 

Dalam kesempatan iI 
kasih kepada Bapak PI 
kesempatan kepada saya 1 

Indonesia, mulai dari BPS, ] 
BKKBN, kemudian sebl 
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h persatuan dan kesatuan 
p dan tingkah laku dalam 
rjasama yang erat, penuh 
g menguntungkan, sebingga 
'asama yang penuh dengan 
angtulus. 

u terbum-buru karena ingin 
cepat, perIu dikembangkan 
egiatan terpadu secara 
kebijaksanaan managemen 

elembagaan yang memadai, 
ofesional dan berorientasi 
ogistik yang eoeok dengan 
uas. 

munikasi, Informasi, dan 
gembangkan program dan 
memperhatikan kepekaan 

etika masyarakatnya. 
gembangkan kepedulian 
ang aktip serta mendorong 

tan untuk menjadi pemilik 
ogram serta kegiatan yang 

gan pengembangan 
an, pelaksanaan dan 
asi, yang dinamik dan 
ai dengan makin meluasnya 

ak yang dieapai, makin 
pelayanan yang bermutu, 

gin memuaskan sasaran, 

disampiog tentunya memuaskan pelaku pembangunan, 
dan menumbuhkan motivasi yang tinggi untuk 
melanjutkan usahanya dengan penuh kebanggaan. 

7. 	 Makin munculnya keberhasilan haruslah bisa 
dipergunakan untuk meningkatkan kebanggaan 
bersama karena adanya program dan kegiatan yang 
dirasakan sebagai milik bersama dalam rangka 
pengamalan Paneasila. Dieapainya posisi keluarga dan 
penduduk yang sejahtera haruslah menjadi acuan dan 
kebahagiaan tersendiri karena hal ini menempatkan 
penduduk dan keluarga Indonesia dalam harkat dan 
martabat yang terhormat. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Pengangkatan saya sebagai Guru Besar, terutama dalam bidang 
Dmu Kesehatan Masyarakat dalam lingkungan Fakuhas. Kedokteran, 
merupakan kehormatan yang sangat besar sekaligus memberikan 
tanggung jawab yang yang sangat besar pula. Sejak keeil saya bereita
eita mengabdi kepada rakyat banyak dan telah meneoba untuk menjadi 
dokter dengan memasuki Fakultas Kedokteran, tetapi gagal. eita-eita itu 
tidak padam dan saya teruskan dengan tekun sampai saya peroleh gelar 
yang tertinggi dalam bidang sosiologi Dengan bekal ilmu ito saya 
mengabdi dengan penuh kesungguhan, dengan tu~ yang tidak berbeda 
dengan eita-cita saya yang semula. Oleh karena itu saya ingin 
menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi memanjatkan puji syukur 
kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala taufik dan hidayah 
serta nikmat yang dilimpahkan kepada saya dengan seluruh keluarga. 

Dalam kesempatan ini perkenankanlab saya mengucapkan terima 
kasih kepada Bapak Presiden Soeharto yang telah memberi 
kesempatan kepada saya untuk bekerja pada Pemerintah Republik 
Indonesia, mulai dari BPS, kemudian sebagai Deputi dalam lingkungan 
BKKBN, kemudian sebagai Kepala, dan selanjutnya Menteri 
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Kependudukan dalam Kabinet Pembangunan VI sekarang ini, sungguh 
merupakan kehormatan yang tidak ada bandingannya. Dengan penuh 
kearifan benau telah memberikan berbagai petunjuk kepada saya seeara 
langsrmg maupun tidak lang sung, sehingga pendekatan kemasyarakatan 
yang kita kenalkan di Indonesia membawa hasil yang sangat 
mengagumkan dunia. Saya haturkan pula terima kasih kepada Ibu Tien 
Soeharto yang dengan sabar melayani para peserta KB dan program
program yang saya usulkan. Beliau membantu memperkaya pendekatan 
kemasyarakatan yang kita perkenalkan dengan sentuhan keibuan yang 
sangat menyejukkan .. 

Saya ingin pula menghaturkan terima kasih kepada para Mantan 
Wakil Presiden, Bapak Adam Malik (almarhum), Bapak 
Sudharmono, Bapak Umar Wirahadikusumah, dan kepada Bapak 
Wakil Presiden Try Sutrisno, masing-masing dengan Ibu, yang telah 
banyak membantu saya memahami masyarakat Indonesia dan selalu 
memberi semangat yang kuat untuk mempe:rjuangkan kebahagiaan dan 
kesejahteraan mereka. Kepada para Menko, Bapak Surono, Bapak 
AJamsyah Ratu Perwira Negara, Bapak Supardjo Rustam, Bapak 
Azwar Anas, masing-masing dengan ibu, dan para Menteri yang selalu 
bekerja sarna dengan penuh pengertian, saya sangat berhutang budi dan 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada Bapak dr. 
Suwardjono Surjaningrat, mantan Menteri Kesehatan dan Ketua 
BKKBN yang pertama, saya ueapkan terima kasih dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada saya 
untuk ikut membantu beliau mengatasi berbagai tantangan pada awal 
pembangunan Program KB di Indonesia. Kepada para Menteri 
Kesehatan lainnya, Bapak dr. M. Adhiyatma dan Bapak Prof. Dr. 
Suyudi, serta para Menteri Dalam Negeri, Bapak Amir Machmud, 
Bapak Rudini, Bapak Yogie S.M. dan seluruh jajaran PKK yang 
dipimpin oleh para ibu yang bersangkutan, saya haturkan terima kasih 
atas kerjasamanya. Kepada Para Panglima dan Para Kepala Stat: Ibu-ibu 
Dharma Pertiwi dan jajarannya, yang sekarang maupun sebelumnya, 
sayapun sangat berterima kasih. Kepada Para Pimpinan dan Ibu-ibu 
anggota Dharma Wanita, saya haturkan hormat dan terima kasih}'ang 

tidak terllingga. Secara kbJ 
Kebudayaan RI, Prof. D 
memberi kepercayaan kepa' 
dalam mata pelajaran Dmu 
Airlangga saya haturkan p 

Usaha untuk mey: .. 

hari ini diperkuat puJa oleh p 
rasa terima kasih saya ken: 
Laksamana Madya (L) dr 
yang lulusan Fakuhas Kedo 
terima kasih kepada pendabJ 
Bapak Munawir Sjadzali, 
pendekatan yang sangat b 
Lembaga Keagamaan lainny; 
persatuan dan kesatuan 
haturkan hormat dan terima 

Ucapan terima kasi 
Rektor Prof. Dr. Bamban~ 
Airlangga, Dekan Fakultas ~ 
Guru Besar atas kepercayaa 
menerima saya untuk bertuga 
Dmu Kesehatan Masyaral! 
Airlangga. 

Perkenankan puJa sa~ 
dr. Prajitno Prabowo, dr. ill 
lingkungan Fakultas Kedok 
saya untuk meninjau kegiatl 
demi setapak menyebabkat 
Ailangga dan makin menem 
kasih pula saya sampaikan k 
Pasca SaIjana Universitas J 

dengan beru1angkali menguJl 
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VI sekarang ini, sungguh 
~dillgatllRya Dengan penuh 
P,"",WLlIUJ!to. kepada saya secara 

kasih kepada para Mantan 
(aImarbum), 

fJ...'tI.llE;....... 

penCleKliltan kemasyarakatan 
hasil yang sangat 

kasih kepada Ibu Tien 
KB dan program

memperkaya pendekatan 
sentuhan keibuan yang 

Bapak 
dan kepada Bapak 

dengan Ibu, yang telah 
Indonesia dan selalu 

kebahagiaan dan 
Bapak Surono, Bapak 

Kepada 

N.mAgII'd,'i.. Rustam, Bapak 

para Menteri yang selalu 
sangat berhutang budi dan 

Kepada Bapak dr. 
Kesehatan dan Ketua 

kasih dan penghargaan 
diberikan kepada saya 

tantangan pada awal 
para Menteri 

dan Bapak Prof. Dr. 
Bapak Amir Machmud, 

jajaran PKK yang 
haturkan terima kasih 

Para Kepala Stat: Ibu-ibu 
maupun sebelumnya, 

Pimpinan dan Ibu-ibu 
dan terima kasih yang 

tidak terbingga. Secara khusus kepada Saudara Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI, Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro, yang telah 
memberi kepercayaan kepada saya untuk bertugas sebagai Gtml Besar 
dalam .mata pelajaran Dmu Kesehatan Masyarakat pada Universitas 
Airlangga saya haturkan penghargaan saya yang setinggi-tingginya. 

Usaha untuk meyakinkan saya agar menerima kehormatan pada 
hari ini diperkuat pula oleh para alumni lainnya di Jakarta. Dengan penuh 
rasa terima kasih saya kenang mereka itu antara lain adalah rekan saya 
Laksamana Madya (L) dr. B. Tarmidzi Taher, Menteri Agama RI 
yang lulusan Fakultas Kedokteran Unm. Sayapun ingin mengucapkan 
terima kasih kepada pendahulu beliau, Menteri Agama sebelumnya, yaitu 
Bapak Munawir SjadzaJi, MA., yang telah menjadi motor beberapa 
pendekatan yang sangat berhasil. Kepada Mill, .KWI, dan berbagai 
Lembaga Keagamaan lainnya yang telah memperkaya dan memperkuat 
persatuan dan kesatuan dalam pembangunan kita di Indonesia, saya 
haturkan hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada Saudara 
Rektor Prof. Dr. Bambang Rahino Setokusumo, Senat Universitas 
Airlangga, Dekan Fakultas Kedokterm Prof. dr. R. Soemarto, dan para 
Guru Besar atas kepercayaan dan kesediaan Saudara-saudara sekalian 
menerima saya untuk bertugas sebagai Gtml Besar dalam mata pelajaran 
llmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas 
Airlangga. 

Perkenankan pula saya mengucapkan terima kasih kepada Prof 
dr. Prajitno Prabowo, dr. Lila Dewata, dari kelompok Bio Medis dalam 
lingkungan Fakultas Kedokteran yang berulang kali telah "memaksa" 
saya untuk meninjau kegiatannya di sini sebingga secara wajar setapak 
demi setapak menyebabkan saya merasa menjadi warga Universitas 
Ailangga dan makin mencintai Universitas yang terbormat ini. Terima 
kasih pula saya sampaikan kepada Prof Dr. dr. H Soedijono, Direktur 
Pasca SaIjana Universitas Airlangga, yang telah ikut "menjual" saya 
dengan berulang kali mengundang saya untuk memberik:an kuliah disini 
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Terima kasih saya juga tidak lupa saya sampaikan kepada Prof. 
dr. M. Judono dan Ibu, yang telah merubah saya menjadi orang 
Indonesia kembali segera setelah saya pulang dari Amerika Serikat. 
Kepada Brigjen (Porn.) dr. Loet Affandi, Sekretaris Menteri dan 
Deputi Bidang Umum kant or saya, Alumnus Faku1tas Kedokteran 
Airlangga, yang ikut menyakinkan saya bahwa Civitas Academica 
Universitas Airlangga adalah manusia-manusia pengabdi kemanusiaan 
yang tidak: ada duanya didunia ini, sehingga saya bersedia bergabung 
dengan beliau-beliau tersebut. Kepada para Pejabat Eselon I, sekarang 
maupun sebelumnya, Prof. Dr. Hafid, dr. Sarnanto, dr. Peter Patta 
Sumbung, dr. R. H. Pardoko (aim.), dr. Soegeng Soepari, dr. 
Pangestu Hadi (aim.), Kol. (Porn.) dr. H. Machjudin, dr. Sri 
Hartati S. Pandi, Brigjen. dr. Abdullah Cholil MPH, drs. Sutedjo 
Muljodihardjo, dr. Sahala Panjaitan MPH, Drs. Sardin Pabbadja, 
Drs. Sudarmadi, Brigjen dr. Sunandar Ngaliun, Drs. A. Mongid, 
Dr. Prijono Tjiptoharianto, Prof. Dr. D. Matarum, Prof. Dr. Fauzi 
Suaib, dan para pasangannya, saya haturkan terlma kasih atas keJjasama 
dan sumbangan pikirannya. Kepada Kol. (pol) drg. Soeharto, MPH, 
isterinya, dan seluruh jajaran yang ada di Jawa Timur ikut merangsang 
dan memperkuat dulomgan tersebut dengan penuh kebanggaan dan saya 
tahu bekeJja keras mempersiapkan upacara pada hari ini dengan penuh 
kebahagiaan dan keikhlasan. 

Prof. Dr. Santoso Hamijoyo, Prof. Dr. Yaumil Agoes Achir, 
dan rekan-rakan lainnya di Kantor Menteri Negara Kependudukan dan 
BKKBN yang ikut betjuang dengan keras untuk mendapatkan 
kehormatan ini saya ucapkan terlma kasih yang sebesar-besamya. 
Kepada staf saya, terutama stafpribadi saya, Drs. Purwanta Iskandar 
M.Sc., Drs. Ida Rusdiawan, Dra. W. Pratiwi, Ernie Widati, Dra. Sri 
Rahayu, dan Dra. Nevy Liestiorini dan lainnya yang telah berada pada 
bagian operasional, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan 
kemampuan anda mengikuti dan menyajikan konsep-konsep kasar 
menjadi penyajian yang menarik. Kepada pimpinan Kantor Daerah 
seluruh Indonesia, yang sebagian sedang rapat di· Surabaya, beserta 
seluruh jajarannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besamya atas 
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kemampuan anda semuanya 
zamannya sering kelihatan 
mudah-mudahan Saudara 
memiliki kehormatan seba2all 

UUllCIJlKepada para 
Desa, para Pimpinan 
Lembaga Swadaya 
Pimpinan Perusahaan Swasta 
para Pimpinan Organisasi 
"institusi" tersendiri, yang 
yang kedua, saya haturkan 
tingginya. Saya berharap 
kebanggaan yang saya 
sesungguhnya yang berhak 
dan kesehatan dengan 
Allah, Tuhan Yang Maha 
sekalian untuk terns membaI1 

Kepada banyak 
untuk mengabdi melalui 
PajajaJ,"an, saya haturkan n 
setinggi-tingginya. 

Kepada selurub angg< 
seluruh Pimpinan dan Anggot 
adalah peserta KB yang setia 
penghargaan yang setinggi 
sekalian mendapat imbalan ya 
Maha Esa. 

Kepada Bapak saya, 
dasar, yang telah meninggal 
honnat saya dan doa saya yaII 
gurn memberi semangat kej 
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ya sampaikan kepada Prof. 
bah saya menjadi orang 
g dari Amerika Serikat. 

iii, Sekretaris Menteri dan 
us Fakultas Kedokteran 

bahwa Civitas Academica 
usia pengabdi kemanusiaan 
a saya bersedia bergabung 
Pejabat Eselon I, sekarang 
Sarnanto, dr. Peter Patta 
dr. Soegeng Soepari, dr. 
• B. Machjudin, dr. Sri 
Cholil MPH, drs. Sutedjo 
H, Drs. Sardin Pabbadja, 
Ngaliun, Drs. A. Mongid, 
Ma'arifm, Prof. Dr. Fauzi 
terima kasih atas kerjasarna 

01) drg. Soeharto, MPH, 
awa Timm ikut merangsang 
penuh kebanggaan dan saya 
pada hari ini dengan pennh 

•Dr. Yaumil Agoes Achir, 
Negara Kependudukan dan 
eras untuk mendapatkan 

yang sebesar-besamya. 
a, Drs. Purwanta Iskandar 

iwi, Ernie Widat~ Dra. Sri 
ya yang telah berada pada 
kasih atas kesetiaan dan 

konsep-konsep kasar 
pimpinan Kantor Daerah 

rapat eli' Smabaya, beserta 
yang sebesar-besamya atas 

kemampuan anda semuanya melaksanakan gagasan-gagasan yang pada 
zamannya sering kelihatan aneh dan tidak rnasuk akal. Saya berharap 
mudah-mudahan Saudara sekalian ikut merasakan kebahagiaan saya dan 
memillki kehormatan sebagai guru besar ini dengan penub kebanggaan. 

Kepada para Gubemur, BupatiIWalikota, Carnat dan Kepala 
Desa, para Pimpinan Unit-unit Pelaksana, Pelaksana, Organisasi dan 
Lembaga Swadaya Masyarakat, para mama segala agama, para 
Pimpinan Perusahaan Swasta dan simpatisan Gerakan KB Nasional, dan 
para Pimpinan Organisasi Pemuda, yang sesungguhnya tehlh menjadi 
"institusi" tersendiri, yang juga saya anggap sebagai Universitas saya 
yang kedua, saya haturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi
tingginya. Saya berharap mereka ikut merasakan kehormatan dan 
kebanggaan yang saya nikmati pada saat ini karena merekalah yang 
sesungguhnya yang berhak menjadi guru besar dalam pembangunan KB 
dan kesehatan dengan pendekatan kemasyarakatan tersebut. Semoga 
Allah, Tuban Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita 
sekalian untuk terus membangun keluarga sejahtera di Indonesia. 

Kepada banyak sekali ternan-ternan lain yang telah meminta saya 
untuk mengabdi melalui Universitas Indonesia, atau Universitas 
Pajaja~an, saya haturkan rasa hormat dan penghargaan saya yang 
setinggi-tingginya . 

Kepada seluruh anggota Panitya Peresmian Jabatan saya ini, juga 
seluruh Pimpinan dan Anggota Dharma Wanita UNAIR, yang saya yakin 
adalah peserta KB yang setia dan lestari, saya haturkan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga amal baik Saudara 
sekalian mendapat imbalan yangjauh lebih besar dari Allah, Tuhan Yang 
Maha Esa. 

Kepada Bapak saya, Bapak Alimoeso, seorang guru sekolah 
dasar, yang telah meninggal dunia pada usia 93 tahun, saya haturkan 
hormat saya dan doa saya yang sangat mendalam. Pilihan beliau menjadi 
guru memberi semangat kepada putra-putri beliau, kami semua, Drs. 
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Suyoto (almarhum), Siamet Sugianto, dan adik-adik, semuanya 
memilih sekolah setinggi-tingginya dibanding pilihan lain di desa kami, 
Pacitan. Kepada Thu saya, Ibu Padmirah, yang sekarang berusia 89 
tabun, saya haturkan sungkem dan hormat saya yang paling mendalam 
Beliau, biarpun butahuru£: dengan penuh pengorbanan telah beIjuang 
habis-habisan untuk mendukung putra-putri beliau semuanya sekolah 
setinggi-tingginya, dengan tenaga, pikiran, dan dana, yang saya tahu, 
pasti sukar sekali mengumpulkannya. Kakak-kakak saya, Sumargo 
(almarhum) dan isterinya, Sugiatin, serta Suyadi dan isterinya, telah 
banyak beIjasa dan mengantar saya pada posisi yang terhormat sekarang 
ini, saya haturkan terima kasih dan hormat saya yang setinggi-tingginya. 
Kepada adik-adik saya dengan keluarganya, baik dari fihak sendiri 
maupun dari fihak isteri, saya ucapkan terima kasih atas dukungan 
morilnya. 

Kepada isteri saya tercinta, Astuty Basinah, yang telah 31 tahun 
memadu kasih dengan sabar, penuh pengertian, dan pengorbanan, baik 
dalam sub maupun dalam duka, dari lubuk hati saya yang paling dalam 
saya sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Dia adalah pacar 
saya, dia adalah sekretaris saya yang ikut mengetik disertasi saya di 
Chicago dan dia pula yang ikut bekeIja keras menambah uang saku 
selama saya menjalani kuliah yang cukup berat di Universitas yang 
megah tersebu1. Kepada anak-anak dan mantu saya Drs. Triadi 
Suparta, MBA dan Dra. Ria Indrastuty, Jr. Hadiyono dan Dra. 
Dewi Pujiastuty, Drs. Fajar Wiryono, AAP., serta Rina Mardiana, 
BSe., yang telah banyak berkorban kehilangan perhatian dan belaian, 
Bapak hanya dapat berpesan rajin-rajinlah kalian bela jar, mengabdi 
secara ikhlas kepada masyarakat dan bangsa, dan Bapak doakan semoga 
cita-citamu mendapat berkah dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan 
tercapai dengan sebaik-baiknya. . 

Akhimya saya haturkan terima kasih kepada para hadirin sekalian 
yang telah dellgan sabar mengikuti upacara ini. Semoga Allah SWT, 
Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang lebih tinggi lagi kepada 
hadirin yang mulla. 

Batten, Joe D., 
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Review, 1992. 

Berger, Peter L., 
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Clark, David, The Sociolog 
Blackwell Publishers, 1993. 

Cockerham, William C., Me~ 
ClifIs, New Jersey, 1992 

Coe, Rodfley M., Sociolc 
Company, 1978. 

Conrad, Peter, and RocheU 
IDness, S1. Martin's Press, N 

Covey, Stephen R., Prine 
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