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ajupertumbuhanpendu-
duk Indonesia yang dihi-
tung b erdasarkan j umlah

kelahiran dariwanita usia subur
dalamkurun 10 tahun terakhir
ternyata tidak menurun. Me-
ngacu data Survei Demografi
dan Kesehatan Indonesia
(S KDD 20 12, lajupertumbuhan
penduduk mencapai 1, 5 %, j auh
dari angka ideal yang semesti-
nyadibawahlVo.

Memang 10 tahun lalu, le-
wat program Keluarga Berenca-

na (KB) sudah adaupaya mene-
kan rata-rata jumlah anakyang
lahir dengan mengurangi rata-
ratakelahiran usia wanita subur
15 -29 tahun atau t o t al fer tility
rate (TFR) pada berkurang dari
2,6menjadi2,1'.

Sayang, cita-cita tersebut
pupus, karena pada tahun 2013
angka TFR masih pada kisaran
2,6. Angka ini tidak bergerak
sejak 10 tahunyanglalu, Nah,
p ada tahun 2014 nnggal tersis a

beberapa bulan lagi, artinya
hampir mustahil target 2,L ter
sebutbisatercapai.

Sekadar memberi gambar-
an, jika saja target TFR 2,1- ter-
capai maka bisa disebut rata-
rata satu keluarga memPunYai
dua anak. Angka dua anak ada-

lah target idealprogram KB. Na-

mun kalauTF Rmandekpadaki-
s aran 2, 6, s ay a anggapkeluarga-
keluarga Indonesia masih
punyatigaanak.

Padahal, tingginya TFRber-
korelasi dengan angka kema-
tian ibu (AKD hamil atau rnela-

hirkan. Data SDKI kembali me-

nyebutkan, AKI di Indonesia

negara ASEAN lainnya. Di
Vietnam, angka AKI cuma 50
orang per 100. 000 kelahiran.

Atas kondisi ini, saya me-
nyebut dinamika kep enduduk-
an di Indonesia sudah "lampu

merah". Bayangkan, dengan
angka jumlah penduduk Indo-
nesia yang saat ini mencapai
sebesar 240 juta. Jika trennYa
masih seperti ini, diperkirakan
pada 2030 jumlah penduduk
kitamencapai 340-
400juta.

, Tidak hanya masalah kese-

hatan, di masa mendatang pas-

tinya ledakarr penduduk yang
tidak wajar akan menciptakan

sakan lingkungan, tingginYa
angkakriminalitas.

Kekhawatiran ini wajar, ka-
rena saat ini saja kita masih di-
terpa persoalan kenaikan harga
cabai, bawang, daging sapi, da-

ging ayarn, dan sembako lain-
nya. Tingginya tingkat kon-
sumsi semakin sulit teratasi ke-

tika jumlah penduduk melam-
bung, sedangkan ketersediaan

isngan sangat terbatas.
Lalu, apA yang menjadi Per-

soalan kampanye KB selama
ini? Permasalahan pertama
adalah, Iuas wilayah Indonesia
yang secara geografis terben-
tang dari satu pulau ke Pulau
yanglai4. Kedua, penerapan ke-
L::^1.^.^ ^+^-^mi Anounl.. Ln-ono

nganprogramKB.
Sarana-prasarana penun-

jang pemakaian KB, seperti kli-
nik kesehatan, menjadi tidak
optimal. Timpangnya penda-
patan satu daerah dengan
daerah yang lain j elas membuat
pembangunan sarana kesehat-

an juga terhadang. Belum lagi
ketersediaan tenaga dokter
ataubidan.

Di daerah makmurbisa jadi
akan memiliki banyak klinik,
dokter, danbidan. Kondisi seba-

liknya terjadi di daerah minus.
Padahal, klinik-klinik inilah
yang menjadi ujung tombak so=

sialisasi agar masyarakat disi-
plin memakai alat-alat KB.

Selain itu, ada kendala ba-

nyak peraturan daerah (perda)

yang masih mencantumkan se-

tiap pelayanan alat kontrasepsi
dipungut biaya. Ini tidak bisa
diubah kecuali perdanya di-
ubah. Padahal, kita semua ber-
harap semua pelayanan alat
kontrasepsi ini gratis,'toh ini
membantu program nasional.

Masalah seputar otonomi
Aoot.h forrcphrrf rliternheh dp-
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kontrasepsi. S ebagai gambaran
angka DO untuk produk kon-
trasepsi berjenis injeksi saja
hingga mencapai 40To, p adahal
kami b e rh ar aphany a20To .

Tingginya angka DO terse-
butjugaberkorelasi dengan kon-
disi infrastruktur kesehatan di
daerah. Kalau j arak antara }<linik
dengan rumah watga terlalu
jauh, jelas tingkat kedisiplinan
penggunaan alat kontrasepsi
akan menurun. Biaya ber-KB
menjadi tidak ekonomis.

Harus Jangka Panjang
Kalaupun pemerintah pusat

membantu kampanye dengan
menyediakan alat kontrasepsi
perbulan gratis di suatu daerah
terpencil secara bergerak
(m obile),s e dangkan warga me-
makai pil dan suntik yang sifat-
nya temporer hanya beberapa
bulan, makabulan depan warga
DO, karena ketiadaan layanan.

Lalu, apa yang akan BKKBN
lakukan untuk mengatasi per-
soalan tersebut sehingga dam-
pak negatif kependudukan di
masa mendatang tidak terjadi?
Karena itu, kami mempunyai
solusiyakni dengan lebih fokus
melakukan kampanye penggu-
naan Metode Kontrasepsi
JangkaPanjang(MKJP).

MKJP adalah penggunaan
alat-alat kontrasepsi yang bisa
bermanfaat untuk jangka pan-
jang. Kontrasepsi pada MKJP
rata-rata efektif 3-7 tahun, Ber-
b eda dengan kontrasepsi j angka
pendek yang sifatnya hanya ber-
tahan beberapa hari ataubulan.

Sekadar informasi, alat kon-

si j angka pendek. Kontrasepsi
jangka pendek .contohnya pil,
dan suntikan. Sedangkan yang
jangka panjang yakni, imirlan
dan intr a-ut erin e device (l UD).

Berbeda dengan pil dan sun-
tik, implan, dan IUD tingkat ke-
gagalannya tidak lebih dari lTo
tiap 100 wanita yang memakai.
Untuk implan, tingkat kegagal-
an hanya sebesar 0,05% per 100
wanita. Bandingkan dengan
tingkat kegagalan pil dan suntik
yangbisa mencapai 9-10%.

Strategi penggunaan MKJP
ini jelas akan mengatasi ham-
batan geografis dan beragam-
nya kebijakan otonomi daerah.
Contoh, walaupun hanya me-
ngandalkan satu klinik di satu
kawasan, mungkin jauh dari
tempat tinggal warga lain, na-
mun warga hanya sekali datang
dan mungkin beru kembali lagi
tujuhtahunkemudian.

Memang, kadang-kadang
ada perasaan malu para perem-
puan dalam memasang IUD.
Proses pemasangan itu diang-
gap suatu yang privasi. Jadi
walaupun itu dilakukan oleh bi-
dan, kalau tidak perlu banget
biasanya para perempuan eng-
gan. Karena itu, tampaknya me-

mang implan saat ini menjadi
pilihanyangterbaik.

Dengan menggunakan
MKJP maka akan mengurangi
tingkat DO serta mengurangi
faktor kegagalan kontrasepsi,
menekan TFR dan mengurangi
jumlah penduduk, dan meng-
hindari risiko masalah-masalah
ekonomi dan sosial masyara-
kat. Danyangpasti, program KB
dua anak cukup akan tercapai.

Saatiniuntukmencapai cita-
cita itu, BKKBN punya langkah
konkret untuk memperkenal-
kan MPJP. Sejak 2012, kami be-
rikan implan dan IUD secara
gratis di mana pun. Baik di pela-
yanan kesehatan publik mau-
pun di swasta kami gratiskan.
Pemerintah punya dana untuk
pengadaan implan sebesar
Rp200miliarpada2013.

Masalah kependudukan
adalah tanggung jawab bersa-
ma. Harus ada integrasi satu ke-
bijakan dengan yanglainnya.
Tahun depan Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) pelayan-
an KB masuk dalam layanan da-
sar. Kita juga berharap kebijak-
an ini juga membantu meng-
ubah "lampu merah" kependu-
dukan menjadi lebih "hijau". o
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