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Abstrak 

 

Diawal Tahun 2020 dunia dikejutkan oleh suatu penyakit yang menyebabkan kematian dengan penularan 
yang begitu mudahnya yaitu melalui sentuhan kulit dan saluran pernafasan.  Penyakit ini disebabkan oleh 
sebuah virus yang dinamakan corona. Di Indonesia sendiri, total kasus yang diupdate pada minggu tanggal 
20 agustus 2020 ada total 22,256,220 kasus terkonfirmasi yang menempatkan indonesia sebagai negara ke-25 
secara global dengan kasus positif Covid-19 tertinggi di dunia. Penelitian ini menganalisa bagaimana 

Kebijakan Pemerintah Aceh terhadap Pandemik Covid-19 serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari 
Masyarakat Aceh. Pendekatan yang dilakukan melalui studi literatur. Data yang didapatkan berasal dari 
beberapa Peraturan dan kebijakan lainnya, fenomena yang terjadi di lapangan serta  content berita dari media 
massa. Hasil Penelitian menunjukan terjadi perubahan budaya serta sosio kultural akan pemahaman 
bagaimana pentingnya menjaga kesehatan diri. Ada  keinginan untuk menjaga kebersihan diri, keluarga serta 
lingkungan pada  masyarakat. Adanya proses resignasi yaitu sikap berpasrah diri setelah berusaha serta 
menyerahkan seluruh keputusan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Kata Kunci : Pandemik, Covid-19, Stimulus-Organism-Response Theory, Aceh 

 

Pendahuluan  

Diawal Tahun 2020 dunia dikejutkan oleh suatu penyakit yang menyebabkan kematian 

dengan penularan yang begitu mudahnya yaitu melalui sentuhan kulit dan saluran pernafasan.  
Penyakit ini disebabkan oleh sebuah virus yang dinamakan corona, Jenis virus ini adalah versi baru 
dari kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan dan menyebabkan kematian. Secara 
historis virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1960 (Al-
Osail and Al-Wazzah, 2017). 

  World Health Organization (WHO) pada tahun 2020 menerjemahkan virus corona sebagai 

virus yang akan mengakibatkan flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom 
pernapasan timur tengah (MERS-CoV) dan Sindrom penafasan akut parah (SARSCoV). Lalu ada 
dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia dan kemudian diketahui 
bahwa virus corona juga bisa menular dari manusia ke manusia. Sampai saat ini, belum ada vaksin 
untuk mencegah infeksi virus corona atau sekarang secara resmi disebut Covid-19 (Whitworth, 
2020). Awal mula penularannya berasal dari kota Wuhan yang merupakan salah satu dari Provinsi 
di negara cina dan hebatnya secara cepat menjangkiti hampir seluruh negara-negara didunia 

sehingga WHO menyatakan bahwa dunia memasuki fase darurat secara global akibat pandemik 
yang berlangsung ini (Yunus and Rezki, 2020). Berdasarkan data dari laman covid19.who.int 
Terhitung sampai dengan tanggal 20 agustus 2020 ada total 22,256,220 jiwa terkena kasus Covid-
19 yang telah terkonfirmasi pada 215 negara dunia. Sebanyak  782,456 orang meninggal. Untuk 
Indonesia sendiri, total kasus yang diupdate adalah 144.945 kasus terkonfirmasi yang 
menempatkan indonesia sebagai negara ke-25 secara global dengan kasus positif Covid-19 tertinggi 
di dunia menggeser posisi china.  
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Seluruh wilayah di Indonesia terkena pengaruh dari mewabahnya Covid-19 ini, tidak 

terkecuali di Daerah Provinsi Aceh. Pemerintah lalu melakukan tindakan tegas dengan membatasi  
mobilisasi dan ruang gerak masyarakat untuk beraktivitas. Penyebaran yang begitu cepat juga 
membuat masyarakat panik sehingga dimasa awal pandemik ini banyak masyarakat melakukan 
tindakan-tindakan diluar batas kewajaran yaitu penimbunan barang kebutuhan sehari-hari yang 
menyebabkan kenaikan harga barang yang tak terkendali sehingga menyebabkan keterbatasan 
ketersediaan barang seperti masker, desinfektan, hand sanitizer dan barang pokok lainnya yang 
memicu kepanikan. 

Kedudukan Aceh sebagai satu-satunya Propinsi penyelenggara syariat Islam di Indonesia 
tentu mempengaruhi pelaksanaan kehidupan sehari-hari penduduknya. Ideologi ajaran Islam 
mengubah perilaku sosio-kultural masyarakat menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan 
dari segala tingkah laku pola kehidupan masyarakat, karena ajaran Islam meliputi semua persoalan 
hidup manusia dengan segala seluk beluknya, lahir atau batin, duniawi maupun spiritual (Rohim, 
2016). Untuk memahami dan  untuk mengerti sosio kultural masyarakat Aceh, maka tidak bisa 
melepaskan diri dari sendi-sendi ajaran Islam seperti Shalat Berjamaah lima waktu di Mesjid bagi 

kaum laki-laki, adanya pemgajian-pengajian setelah Magrib bagi anak-anak usia dini serta 
banyaknya majelis-majelis ilmu bagi kaum pria dan wanita dewasa yang senantiasa 
memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Aceh yang kental dengan nilai-nilai Islam. 
Dimasa awal terjadinya pandemik, aktivitas-aktivitas tersebut tidak bisa dilakukan lagi. Banyak 
pusat-pusat peribadatan yang ditutup guna mengantisipasi penyebaran virus tersebut di tengah 
masyarakat. Tentunya ini mempengaruhi kehidupan keseharian masyarakat Aceh. 

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang telah dilaksanakan dalam menyikapi 
pandemik ini menunjukkan bahwa seseorang akan individu yang menanggapi kondisi sekitar 
dirinya dengan kepanikan yang berlebihan, apabila Informasi tentang COVID-19 tidak 
disampaikan dengan benar sehingga penyebabkan individu terpapar psikosomatis karena 
ketegangan, kecemasan, dan kepanikan yang dirasa (Zulva, 2020). Keadaan ini juga hampir sama 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurkholis, 2020) yang menyimpulkan bahwa akibat 
psikologis yang ditimbulkan selama pandemi Covid-19 ini meliputi rasa cemas atau ketakutan 

berlebihan yang berdampak terhadap kondisi panic buying, mengalami perasaan tertekan, stress 
dan cemas. 

Dari beberapa kajian yang dilakukan terlihat masih dalam lingkup kajian teoritis dan 
literatur terkait efek psikologisnya saja. Aspek implementasi kebijakan pemerintah terhadap 
kehidupan keseharian belum tersentuh oleh kajian-kajian dan penelitian yang telah dilakukan 
selama ini. Oleh karenanya tulisan ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana Kebijakan 
Pemerintah Aceh terhadap Pandemik Covid-19 serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari 

Masyarakat Aceh. 

 

Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu studi yang objek 
penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan, baik berupa jurnal ilmiah, buku, artikel dalam 

media massa, maupun data-data statistik. Data yang didapatkan berasal dari beberapa Peraturan 
dan kebijakan lainnya, fenomena yang terjadi di lapangan serta  content berita dari media massa. 
Data-data  tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan oleh 
penulis yang dalam hal ini adalah bagaimana kebijakan Pemerintah Aceh terhadap Pandemik 
Covid-19, dampak kebijakan tersebut terhadap perilaku keseharian dalam menghadapi pandemi 
virus Covid-19. Analisa data menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan 
suatu keadaan yang sebenarnya yang meliputi suatu obyek, fenomena, atau setting sosial, 
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kemudian dituliskan dalam sebuah laporan yang bersifat naratif dengan interpretasi ilmiah 

sehingga memberikan pemahamn yang menyeluruh kepada pembaca (Raco, 2010). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Diskusi Stimulus-Organisme-Response 

Perspektif teoritik yang digunakan untuk menjelaskan tentang perilaku keseharian 

masyarakat Aceh dalam menghadapi Pandemik Covid-19 adalah Stimulus-Organisme-Respons (S-O-

R) (Mehrabian and Russell, 1974). Model ini menjelaskan bahwa, perilaku adalah respon atau 

reaksi seseorang terhadap suatu fenomena. Objek dari Teori S-O-R ini adalah manusia yang 
jiwanya meliputi komponen-komponen: Sikap, Opini, Perilaku, Kognisi, efeksi dan konasi, yang 
bereaksi terhadap stimulus yang diberikan, sehingga seorang dapat mengharapkan dan 
memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. asumsi dasar dari model ini 
adalah pesan akan menimbulkan efek yang terarah segera dan langsung terhadap komunikan.Pada 

teori S-O-R  ada 2 jenis perilaku manusia yaitu. Pertama, perilaku tertutup, yaitu perilaku manusia 

yang tidak terlihat secara langsung oleh orang lain, seperti perasaan, persepsi dan perhatian. Kedua, 

perilaku terbuka, yaitu perilaku yang dapat diamati secara langsung oleh orang lain, seperti 
perbuatan atau tindakan seseorang. Unsur-unsur model ini adalah, (1) Pesan (stimulus), artinya 

rangsangan atau dorongan, adapun stimulus dalam teori ini adalah perangsang berupa pernyataan. 
(2) Komunikan (organisme) yaitu manusia atau individu yang menerima pesan pernyataan yang 
disampaikan. (3) Efek (response) yaitu reaksi, tanggapan, jawaban, pengaruh, atau akibat dari 

tersampainya pesan tersebut (Bakker et al., 2014)  . 
Dalam komunikasi rangsangan dapat diartikan sebagai faktor yang mempengaruhi kondisi 

internal  makhluk hidup (Eroglu et al., 2001). Pesan-pesan yang disampaikan haruslah sampai 
kepada individu-individu dengan baik sehingga adanya pemahaman terkait pesan tersebut (Bloom 
et al., 1956). Keberhasilan kampanye untuk mengedukasi masyarakat haruslah mampu 
mengstimulus dan menggerakkan hati sang objek, oleh karenanya maka pemerintah Aceh harus 
memberikan pesan dan edukasi  yang mampu memberikan pemahaman terkait penyebaran Covid-

19 dan disesuaikan dengan kondisi sosio kultural Masyarakat Aceh. 
Manusia merupakan objek dari penerimaan pesan-pesan yang akan disampaikan, Manusia 

bisa diartikan secara harfiah sebagai komunikan yang akan menerima pesan. Dalam Model SOR 
organisme atau dalam hal ini seorang manusia secara mendalam dapat diartikan sebagai kondisi 
perasaan dan kognitif yang mempengaruhi rangsangan dan respon komunikan untuk membuat 
keputusan (Chang et al., 2011). Organisme itu sendiri merujuk pada kesadaran yang terjadi dalam 
diri seseorang, yang melibatkankan kemampuan mempersepsikan diri, merasakan dan berpikir. 

Ketika Stimulus yang dihadirkan kemudian ditangkap oleh panca indera organisme, maka 
rangsangan tersebut aka nmembuat organisme mempersepsikan dengan melibatkan perasaan dan 
pikirannya, sehingga menentukan respon terhadap rangsangan tersebut, apakah terpikat atau tidak 
sama sekali. 

Persepsi sendiri dapat diterjemahkan sebagai proses yang diawali dari pemaparan stimulus 
(eksposure) terhadap seseorang sehingga memunculkan perhatian (attention) terhadap stimulus 
tersebut, dan diakhiri dengan tafsiran yang dilakukan oleh seseorang terhadap stimulus tersebut. 

Agar paparan terhadap seseorang itu terjadi, maka rangsangan tersebut harus direkayasa serta 
diciptakan sedemikian rupa sehingga dapat ditangkap oleh panca indera. Pada Proses Pengolahan 
rangsangan di panca indera maka akan muncul suatu persepsi yang melibatkan perasaan dan 
pikirannya sehingga munculnya kewenangan muntlak dari organisme untuk memilih sendiri mana 
rangsangan yang dia yakini layak untuk ditanggapi dan mana yang tidak layak (selective exposure) 
(Hawkins and Mothersbaugh, 2016). 
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Persepsi seseorang itu sendiri terjadi disebabkankan oleh beberapa faktor pendukung 

seperti pengalaman, latar belakang pengetahuan, latar belakang fisik, sosial dan budaya serta latar 
belakang pendidikan. Proses komunikasi antara manusia dan obyek stimulus hanya terjadi jika 
tanda, simbol dan spasial dapat dipahami serta terbaca oleh kognisi manusia yang dibekali oleh 
faktor-faktor tadi yang kemudian membentuk persepsi, sikap dan perilaku terhadap suatu 
rangsangan (Harisah and Masiming, 2008). 

Komponen terakhir dalam model SOR adalah  respon terhadap finalisasi dari proses 
batiniah yang terjadi dalam diri sang penerima pesan. Menerimaan respon  dipengaruhi oleh  

respon sendiri merupakan proses akhir dari keputusan seseorang, apakah menerima stimulus 
ataukah menolak stimulus yang diterima. (Eroglu et al., 2001). 

 

Kondisi Sosio Kultural Masyarakat Aceh sebelum Masa Pandemik  

Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi yang ada di wilayah Indonesia, yang terletak  
antara 01o 58’ 37,2” – 06o 04’ 33,6” Lintang Utara dan 940 57’ 57,6” – 98o 17’ 13,2” Bujur Timur 

dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut dan luas wilayah 5.677.081 Ha. Pada 
tahun 2011 Provinsi Aceh dibagi menjadi 18 kabupaten dan 5 kota, terdiri dari 284 kecamatan, 
755 mukim dan 6.450 gampong atau desa (Statististics of Aceh Province, 2019).  

Berdasarkan suku-suku yang mendiami Provinsi, maka Provinsi Aceh terdiri dari 13 suku, 
dimana yang mayoritas adalah suku Aceh yang banyak terdapat pada wilayah pesisir dimulai dari 
Kota Langsa di pesisir timur utara sampai dengan  Kecamatan Trumon pada Kabupaten Aceh 
Selatan pesisir barat selatan. Suku Lainnya nya adalah etnis Gayo, (Gayo Lut, Gayo Luwes, Gayo 

Serbejadi) yang banyak berdomisili di kawasan pegunungan di tengah Aceh, yaitu dari Kabupaten 
Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara. Selain itu banyak juga 
dijumpai etnis-etnis lainnya seperti, suku Aneuk Jamee yang mayoritas berdomisili di Kabupaten 
Aceh Selatan dan Sebagian dari Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Barat, lalu 
suku Singkil dan suku Pakpak yang berdomisili di Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh 
Singkil, kemudian suku Alas yang juga berdomisili di wilayah bagian tengah dan tenggara Aceh, 
suku kluet yang berdomisili di Kabupaten Aceh Selatan, Suku Sigupai dan Devayan yang 

berdomisi di Kepulauan Simeulu serta Suku Melayu Tamiang yang kebanyakan tinggal di Kota 
Langsa serta Kabupaten Aceh Tamiang (Statististics of Aceh Province, 2019). 

Dari parameter demografi yang didasari oleh hasil Sensus penduduk, terlihat bahwa pada 
tahun 1990 jumlah penduduk Aceh sebanyak 3.416 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 
selama periode tahun 1980-1990 sebesar 2,72 persen per tahunnya. Kemudian Laju pertumbuhan 
penduduk menurun pada periode 1990-2000 dengan prosentase 1,46 persen pertahun dengan 

jumlah penduduk pada tahun 2000 yang didasari hasil sensus penduduk sebanyak 3.930 juta jiwa  

Setelah dilaksanakan Sensus Penduduk 2010 diketahui populasi penduduk Aceh pada tahun 

2010 meningkat yaitu mencapai 4.494 juta jiwa, serta laju pertumbuhan penduduk meningkat 

menjadi 2,36 persen pertahun selama periode 2000 – 2010. Kemudian berdasarkan proyeksi 

Badan pusat Statistik Provinsi Aceh, per tahun 2018 jumlah 5.281 juta jiwa dengan laju 

pertumbuhan penduduk menurun menjadi 1,77 persen (Statististics of Aceh Province, 2019).  

Pada awal tahun 2020 ini ada sekitar 2.374.294 jiwa yang bekerja dan 136.064 jiwa 

yang merupakan pengangguran terbuka. Ada sekitar 13,56 persen yang bekerja disektor 

pertanian, lalu ada sekitar 18,36 persen yang bekerja pada sektor industri dan yang terbesar 

angkatan kerja pada Provinsi Aceh bekerja pada sektor jasa yaitu 68,08 persen (Badan Pusat 

Statistik, 2020). Sektor jasa yang paling dominan menyerap tenaga kerja di aceh adalah usaha 

warung kopi.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Langsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Gayo
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Bagi Masyarakat Aceh, Kopi merupakan simbolik atau lambang dari adanya hubungan 

silahturahmi. Warung kopi merupakan tempat berkumpulnya berbagai kalangan untuk sekedar 

bertegur sapa atau berjumpa dari urusan kantor sampai urusan bisnis (Putra and Ekomadyo, 

2015).  Menjamurnya warung kopi disetiap sudut wilayah tentunya menimbulkan banyaknya 

keramaian dan keriuhan. Pada setiap meja terlihat  kepulan asap rokok dan harumnya aroma 

kopi menghiasi setiap sudut pemandangan didalam warung kopi. Hal inilah yang menjadi salah 

satu identitas yang sulit untuk dihilangkan dari diri masyarakat aceh. Akan tetapi secara 

terminologi kesehatan hal tersebut tentunya menyalahi kaidah-kaidah yang berlaku. Tidak 

adanya protokol kesehatan yang mumpuni, seperti kumpulan asap rokok yang terkungkung 

didalam ruangan akibat tidak adanya sirkulasi udara yang memadai serta higienisitas yang tidak 

terjamin tentunya akan menyebabkan bakteri dan virus dengan sangat mudah menyebar, 

tentunya hal tersebut sangat mengkhawatirkan, apalagi pada masa pandemik Covid-19 

berlangsung (Pradana et al., 2020). 

Mayoritas suku-suku yang mendiami Provinsi Aceh adalah memeluk agama islam serta 

memiliki khazanah keragaman kebudayaan yang sarat dengan tradisi serta nilai-nilai islami 
(Widyanto et al., 2018). Sejak dari dahulu kala aceh dikenal sebagai pusat penyebaran islam di 
nusantara. Jika dipandang dari segi sosio–budaya, masyarakat Aceh pada hakikat kehidupan 
sehari-harinya menggabungkan ritme adat serta ajaran Islam sebagai tatanan berbangsa serta 
bernegara. Nilai-nilai Islami telah membentuk karakter masyarakat Aceh sehingga menjadi konsep 
berkehidupan dari awal kehidupan sampai dengan ke liang lahat. dapat disimpulkan hukum Islam 
dan hukum adat telah melebur menjadi satu hukum yang saling mengimbangi. Perseptif yang 

masih menjadi konsep masyarakat Aceh sampai saat ini berdasarkan petuah bijak yang berbunyi, 
“adat bak po teummeurehum, hukum bak Syah Kuala, qanun bak Putro Pahang, reusum bak Laksamana 

yang mempunyai filosofi bahwa adanya pemisahan antara kekuasaan yang berlaku dalam 
kesultanan Aceh Darussalam. Kekuasaaan politik dan adat ada ditangan sultan (Po 

Teummeurehum), kekuasaan pelaksanaan hukum berada ditangan ulama (Syiah Kuala), kekuasaan 

untuk pembuat undang-undang (Qanun) ada ditangan Putro Pahang, dan peraturan protokeler 

(Reusam) berada ditangan laksamana (panglima perang di Aceh) (Berutu, 2016). 

Pada masa kini implementasinya dititikberatkan pada pelaksanaan ibadah dengan 
mesjid sebagai central pelaksanaan ibadah. Disetiap mesjid ketika pelaksanaan Shalat Wajib 
lima waktu banyak sekali masyarakat Aceh yang melaksanakan shalat berjamaah, kemudian 
banyaknya majelis ilmu dan kajian-kajian keagaman yang dibentuk oleh pengurus mesjid serta 

disetiap mesjid berdirinya Taman Pengajian Al-quran dan mesjid juga menjadi salah satu pusat 
pemerintahan di level desa karena disetiap kegiatan desa, musyawarah selalu dilakukan di 
mesjid. Hal ini juga menimbulkan keramaian dan potensi berkumpulnya orang dengan jumlah 

yang banyak, sehingga dimasa pandemik ini hal ini juga harus menjadi perhatian dari 
pemerintah. 

 

Kebijakan Pemerintah Mengurangi Pandemik Covid-19 

  Diterbitkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan Negara bertujuan guna meningkatkan performa penyelenggaraan negara dan 
meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dimasa pandemik ini, keputusan 
sigap dan tepat dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kasus pertama corona di 
Indonesia terjadi di kota Depok, ada dua orang warga yang terindikasi oleh virus tersebut, setelah 
itu berangsur mulai tersebar keluruh penjuru Indonesia (Dyah et al., 2020). 
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   Hal ini tentunya mengejutkan warga bagaimana berbahayanya virus tersebut. Oleh 

karenanya pemerintah bertindak sigap dengan mengelar rapat forum Koordinasi Pemerintah 
daerah (FORKOMINDA) baik di level Provinsi maupun level Kabupaten/Kota. Pasca kejadian 
meninggalnya pasien pertama Covid-19, Pemerintah Aceh mengeluarkan himbauan  bersama 
yang berisi bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan sehari-hari serta aktivitas masyarakat 
berpedoman pada Peraturan Pusat nomor. 21 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
dalam Rangka Percepatan Penangganan Covid-19. Sehari kemudian terbitlah surat bernomor 
440/5242, tentang  permintaan yang ditujukan kepada Walikota Banda yang berisi penutupan 

semua warung kopi yang ada di Kota Banda Aceh dalam upaya pencegahan penyebarluasan 
Covid-19. Berdasarkan permintaan tersebu Walikota Banda Aceh melakukan penutupan diseluruh 
warung kopi sehingga pusat-pusat keramaian dapat dikendalikan. Hal tersebut juga diikuti dengan 
penutupan sebagian mesjid-mesjid yang berada dikota Banda Aceh yang merupakan Ibu Kota 
Provinsi Aceh dan kota-kota lainnya. 

  Selang beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 29 Maret 2020, keluarlah maklumat 
pemberlakuan jam malam selama dua bulan dari Forkominda Provinsi Aceh yang bertujuan guna 

mencegah penyebar luasan pandemik Covid-19 di provinsi Ini. Akan tetapi selang seminggu 
kemudian keputusan penting tersebut kembali dicabut oleh Pemerintah Aceh karena adanya 
desakan dari setiap elemen masyarakat bahwa dengan adanya keputusan tersebut maka roda 
perekonomian di Aceh tidak akan berjalan serta adanya ketakutan traumatis dari sebagian besar 
masyarakat Aceh akan kenangan akan masa konflik berdarah yang pernah terjadi di Provinsi ini 
(Bpba.acehprov.go.id 2020). 

  Kemudian pada Level Kabupaten/Kota, para Walikota dan Bupati juga berusaha 
mencegah penyebaran pendemik ini agar jangan sampai menjangkiti Warganya. Salah satunya 
dengan adanya kebijakan dari Bupati Kabupaten Gayo Lues yang melarang masuknya warga dari 
luar ke Kabupaten tersebut, hanya kendaraan logistik yang diizinkan untuk masuk. Walikota 
Banda Aceh juga mengeluarkan Peraturan Walikota tentang penggunaan Masker di setiap 
aktivitas warga dan bagi yang tidak mentaati peraturan tersebut akan diberikan sanksi.  

  Dari alur peristiwa diatas, terlihat adanya usaha dari Pemerintah Aceh untuk melakukan 

segala daya upaya mencegah penyebaran Covid-19.  Adanya perubahan suasana dalam kehidupan 
sehari-hari warga masyarakat. Aktifitas yang berpotensi menimbulkan keramaian terlihat 
berkurang dengan keputusan tersebut. Mesjid-mesjid serta warung kopi dan pusat perbelanjaan 
terlihat tidak ramai sama sekali serta arus transportasi antar Kabupaten/Kota berkurang yang 
artinya adanya kepatuhan dari warga. 

  Akan tetapi, ada sebagian dari kalangan kelas menengah dan bawah yang terdiri dari 

pengusaha dan buruh yang merasakan dampak yang sangat besar terhadap keputusan tersebut. Ini 
terlihat dengan adanya protes-protes yang dikumandangkan oleh mereka terkait dengan kebijakan 
pemerintah dalam menghadapi pandemik ini. Salah satunya terkait dengan keputusan 
pemberlakukan jam malam. Banyak sekali protes-protes keras yang ditakutkan akan membawa ke 
hal yang tidak baik yang menimbulkan suasana tidak kondusif ditengah merebaknya pandemik 
tersebu, sehingga akhirnya keputusan tersebut dianulir oleh Pemerintah Aceh seminggu setelah 
diterbitkan dengan asumsi bahwa dengan berlakunya peraturan PSPB serta tidak diberikan izin 

maskapai penerbangan untuk membawa masyarakat sipil dengan sendirinya akan mereduksi 
penyebaran serta penularan penyakit tersebut di Provinsi Aceh. 
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Dampak Kebiasaan Baru  (New Normal) bagi kehidupan Masyarakat  

  Terminologi dampak bisa diterjemahkan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam keputusan 
yang diambil oleh seorang individu biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak 
positif maupun dampak negatif. Dampak juga merupakan proses selanjutnya dari sebuah 
implementasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring internal (Kbbi.web.id., 2020). 

  Pada setiap pilihan tentunya menngandung resiko-resiko tersendiri. Demikian juga dengan 
kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Aceh tentunya akan membawa 

dampak-dampak serta kosekuensi yang akan ditimbulkan dari pilihan tersebut. Sekaitan dengan 
pandemik ini, tentunya kebijakan dari pemerintah akan menpengaruhi kehidupan pada 
masyarakat banyak. Upaya pemerintah untuk mereduksi perkembangan virus Covid-19 cukup 
mengkahawatirkan masyarakat. Tidak ada keputusan tegas yang diambil guna mengurangi 
penyebaran pandemik tersebut. Setiap hari kasus yang tertular pandemik ini terus saja meningkat, 
bahkan sampai ke tataran yang mengkawatirkan. Kebijakan yang seharusnya dibuat untuk 
menyelamatkan masyarakat ternyata malah tidak bisa bekerja secara maksimal. Ketidak tegasan 

pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait Covid-19 akan mengorbankan jiwa masyarakat 
banyak.  

  Siklus kehidupan masyarakat akan berubah seiring dengan penerapan kebiasaan baru. Ada 
dampak positif dan negatif yang akan terjadi akibat kebijakan tersebut yang mempunyai 
keterkaitan dengan aspek sosio kultural dan ekonomi.  

  Dari segi ekonomi, dampak negatif yang langsung terasa dengan kebijakan ini adalah 
menurunnya pertumbuhan ekonomi secara masif. Banyak masyarakat yang terkena imbasnya, 
terutama pada sektor jasa. Banyak warung serta tempat usaha yang tutup mengakibatkan 
banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan, Jika kegiatan ekonomi tidak berlangsung dengan baik, 
maka akan semakin banyak penduduk yang jatuh miskin. Susahnya untuk mencari penghasilan 
menyebabkan perubahan pola perilaku dalam menyikapi musibah ini dengan cara merubah 
perilaku kerja. Terjadinya pembangkangan-pembangkangan terhadap peraturan PSBB yang 
diterapkan. Pada Awalnya perilaku para pemilik warung kopi, toko kelontong, pusat-pusat 

perbelanjaan serta industri pariwisata enggan mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan. 
Banyak sarana kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah kepada tempat-tempat usaha, seperti 
tempat mencuci tangan, kewajiban mengenakan masker serta pengaturan jarak. Setelah protokol 
kesehatan terpenuhi maka toko-toko tersebut diainkan beroperasi. Hal tersebut berdampak positif 
pada roda perekonomian, banyaknya lapangan kerja baru yang bermunculan, akan tetapi efek 
negatifnya semakin lama regulasi PSBB mulai ditinggalkan oleh para pelaku usaha, banyak 
masyarakat yang tidak memakai masker ketika bepergian, lalu tidak mencuci tangan nya ketika 

memasuki areal pertokoan dan warung kopi serta tidak menjaga jarak lagi ketika beraktifitas, yang 
imbasnya menyebabkan terjadinya peningkatan penularan virus Covid-19 di Provinsi ini dalam 
satu bulan terakhir, tercatat kasus yang terkomfirmasi per tanggal 20 juni 2020 adalah 146 orang, 
kemudian satu bulan ke depan tepatnya tanggal 21 agustus 2020 terjadi lonjakan sepuluh kali lipat 
menjadi 1140 pasien yang terkonfirmasi (Dinkes Provinsi Aceh, 2020).     

  Kemudian dari segi aspek sosio kultural juga berpengaruh terhadap tatanan kehidupan 
masyarakat Aceh. Dimasa masa awal pandemik sebagian mesjid banyak yang ditutup sehingga 
ritual keagamaan terganggu. Tetapi  seiring dengan berjalannya waktu, mesjid-mesjid kembali 
dibuka untuk umum dan dilakukan perengangan shaf ketika melaksanakan Shalat dan pemakaian 
masker ketika pelaksanaan ibadah shalat. Pada awalnya pemakaian masker menjadi pro kontra 
karena ketika sujud hidung tidak terkena secara langsung dengan lantai, akan tetapi dengan adanya 
penjelasan ulama bahwa adanya kewajiban untuk melindungi diri dari wabah, maka hal tersebut 
tereduksi dengan sendirinya sehingga menjadi hal yang lumrah melihat orang-orang memakai 
masker ketika beribadah. Demikian juga dengan majelis ilmu yang kembali ada serta pengajian-
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pengajian yang mulai aktif kembali. Tercatat pada masa bulan Ramadhan ramai mesjid yang 

dipenuhi meskipun terjadi perenggangan Shaf Shalat serta adanya pelaksanaan Shalat Ied 
meskipun himbauan dari pemerintah agar pelaksanaan tersebut ditiadakan. 

  Keamanan merupakan hal yang penting untuk menikmati kenyamanan, Aceh yang 
awalnya merupakan daerah dikunjungi oleh para wisatawan lokal dan internasional, tiba-tiba 
menjadi sunyi dan senyap apalagi ketika masuknya waktu malam. Hal ini bisa menimbulkan 
kerawanan seperti perampokan dan pencurian. Kondisi sama persis seperti ketika Aceh masih 
dilanda konflik. Dimasa pandemik ini, secara masif setiap desa memasang portal-portal jalan 

sehingga arus masuk dan arus keluar kendaraan dikondisikan satu jalur sehingga mudah untuk 
diawasi. Akan tetapi hal ini menimbulkan konflik diantara sesama warga masyarakat, ada yang 
setuju ada juga yang tidak setuju.  

  Perubahan-perubahan ini berdampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat, banyak hal 
baru yang sebelumnya tidak dilakukan pada masa lalu menjadi kelaziman ketika dimasa Covid-
19. Seperti Pemakaian hand sanitizer lalu protokol mencuci tangan dan pengecekan suhu tubuh 

ketika masuk ke dalam suatu area serta pemakaian masker disetiap kesempatan baik ketika 
bersosialisasi maupun ketika beribadah. 

 

Kesimpulan  

Siklus kehidupan masyarakat berubah seiring dengan penerapan kebiasaan baru. Ada 
dampak positif dan negatif yang akan terjadi akibat kebijakan tersebut yang mempunyai 

keterkaitan dengan aspek sosio kultural dan ekonomi. Perubahan-perubahan ini berdampak 
terhadap tatanan kehidupan masyarakat, banyak hal baru yang sebelumnya tidak dilakukan pada 
masa lalu menjadi kelaziman ketika dimasa Covid-19. Seperti Pemakaian hand sanitizer lalu 
protokol mencuci tangan dan pengecekan suhu tubuh ketika masuk ke dalam suatu area serta 
pemakaian masker disetiap kesempatan baik ketika bersosialisasi maupun ketika beribadah. 
Terjadi perubahan budaya serta sosio kultural akan pemahaman bagaimana pentingnya menjaga 
kesehatan diri. Ada  keinginan untuk menjaga kebersihan diri, keluarga serta lingkungan pada  

masyarakat.  Adanya proses resignasi yaitu sikap berpasrah diri setelah berusaha serta 
menyerahkan seluruh keputusan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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Abstrak 

 

Mewabahnya pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk 
pola-pola kehidupan dalam keluarga. Dengan perubahan tersebut, muncul salah satu fenomena yaitu 
meningkatnya potensi kehamilan pada pasangan usia subur. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk 
mengeksplor berbagai penyebab yang dapat meningkatkan potensi kehamilan dan peran dari penyuluh KB 
untuk mencegah meningkatnya potensi tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui 
pendekatan deskriptif yang dilakukan di Kecamatan Kadungora. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
penyebab adanya potensi meningkatnya jumlah kehamilan adalah karena adanya aktivitas pembuahan di 

masa subur, pelayanan KB terganggu, dan kurangnya pengetahuan terhadap kesehatan reproduksi. Adapun 
kegiatan KIE kepada berbagai pemangku kepentingan dilakukan sebagai upaya untuk mencegah potensi 
meningkatnya jumlah kehamilan pada pasangan usia subur.  

 

Kata Kunci: Kehamilan, Penyuluh KB, Pandemi Covid-19.  

 

Pendahuluan  

Mewabahnya pandemi Covid-19 membuat gaduh hampir seluruh masyarakat dunia akibat 
penyebarannya yang begitu cepat dan angka kematian yang tinggi. Indonesia termasuk negara 
yang terkonfirmasi terdampak dari virus tersebut dengan jumlah korban yang makin hari kian 
bertambah. Pada Jumat, 28 Agustus 2020 tercatat sejumlah 162.884 jiwa terkonfirmasi positif 
covid dengan jumlah meninggal 7.064 jiwa (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 
2020). Mengetahui keadaan ini, tentu masyarakat perlu dihimbau untuk melakukan upaya-upaya 
agar dapat bertahan dan terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh virus tersebut. 

Pandemi Covid-19 nyatanya saat ini telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan 
masyarakat. Terdapat dampak dari sisi ekonomi akibat dengan maraknya pemotongan hubungan 
kerja, menurunnya kinerja industri, penurunan impor, inflasi, meruginya industri penerbangan dan 
pariwisata (Hanoatubun, 2020). Selain itu, banyak sekali sektor informal dan UMKM terganggu 

akibat berbagai perubahan kondisi yang terjadi terkait Covid-19 ini. Ruang gerak masyarakat juga 
dibatasi sebagai upaya untuk menghindari penularan virus yang kemudian banyak daerah yang 
memberlakukan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  

Dari sisi sosial, banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh fasilitas kesehatan, 
kemudian ada juga fenomena dimana bertambahnya beban yang dihadapi oleh seorang ibu 
dirumah (Putri, dkk, 2020). Anak-anak yang duduk dibangku sekolah juga kini harus menjalani 
pembelajaran dengan metode jarak jauh. Jenis-jenis pekerjaan tertentu juga telah beralih dengan 

mailto:reninovikadewi@gmail.com
mailto:rikeanggunartisa@gmail.com
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menggunakan teknologi informasi yang kemudian dikenal dengan istilah “Work from Home”. Saat 

ini juga masyarakat didorong untuk membiasakan pola hidup bersih dengan selalu mencuci tangan 
dan menggunakan masker apabila keluar rumah. Masyarakat harus melaksanakan protokol 
kesehatan dalam berkegiatan. Perubahan-perubahan ini yang kemudian kita kenal dengan “New 

Normal” dimana hal yang semula dianggap tidak biasa menjadi hal yang biasa atau normal untuk 

dilakukan. 

Adanya berbagai perubahan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 ini selanjutnya 
memunculkan sebuah fenomena di dalam masyarakat, salah satunya yaitu meningkatnya jumlah 
kehamilan. Berdasarkan Press Rilis (Bkkbn.go.id, 2020) (Siaran Pers No. 
RILIS/49/B4/BKKBN/IV/2020) yang disampaikan oleh Kepala BKKBN bahwa Covid-19 
sangat berpengaruh terhadap rentannya terjadi Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD). 
Kemudian, Susilo, Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan (Tribun News, 2020) juga 
memprediksi angka kehamilan naik sekitar 10 persen saat pandemi Covid-19 (4/6/2020).  

Untuk Provinsi Jawa Barat, informasi yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN 

Provinsi Jawa Barat (Tribun Jakarta, 2020) bahwa kenaikan angka kehamilan berada dibawah 
angka lima persen (18/6/2020). Menurut data angka kehamilan di Provinsi Jawa Barat, sampai 
20 Juni 2020 terdapat peningkatan jumlah kehamilan dengan angka kehamilan tertinggi terjadi di 
Bandung, Cirebon, Garut, dan Tasikmalaya (Pikiran Rakyat, 2020). Kabupaten Garut termasuk 
kedalam tiga besar daerah dengan peningkatan jumlah kehamilan tertinggi di Jawa Barat yaitu 
sebanyak 1.950 orang.  

Hal ini yang kemudian menjadi tantangan bagi para pemegang otoritas, termasuk yang 

membidangi urusan keluarga berencana garda depan yaitu penyuluh keluarga berencana. Tulisan 
ini ingin mengetahui peran dari penyuluh KB untuk mencegah potensi meningkatnya angka 
kehamilan pada pasangan usia subur saat pandemi Covid-19. Selain itu, tulisan ini juga akan 
menjawab hal-hal berkaitan dengan penyebab meningkatnya angka kehamilan di masa pandemi. 
Penelitian dilakukan di Kabupaten Garut yang merupakan salah satu wilayah yang masuk 
kedalam tiga besar dengan peningkatan jumlah kehamilan tertinggi di Jawa Barat. Lokasi 
penelitian di fokuskan pada lingkup Kecamatan Kadungora dimana kecamatan tersebut 

merupakan kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung. 

 

Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Penelitian ini berupaya mengetahui berbagai penyebab yang dapat meningkatkan potensi jumlah 

kehamilan dan mengetahui peran yang dilakukan oleh penyuluh KB dalam mencegah peningkatan 
angka kehamilan. Penelitian dilakukan dalam lingkup wilayah Kecamatan Kadungora, Kabupaten 
Garut. Dalam proses penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan melalui aktifitas wawancara 
kepada berbagai informan dari unsur pemegang otoritas dan pemangku kepentingan di Kecamatan 
Kadungora, diantaranya camat, UPTD Puskesmas, kepala desa, PKB Kecamatan Kadungora, dan 
kader. Selain itu, observasi dilakukan kepada masyarakat di Kecamatan Kadungora yang 
dilakukan pada saat penyuluhan dan pelayanan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga 

Kependudukan dan Keluarga Berencana). Penelaahan data sekunder juga dilakukan melalui 
dokumen kependudukan Kecamatan Kadungora. Seluruh data yang terkumpul kemudian 
direduksi untuk kemudian disajikan dalam berbagai uraian dan tabel. Setelah tahap tersebut maka 
dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.  
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Hasil dan Pembahasan  

Salah satu dampak dari mewabahnya pandemi Covid-19 adalah terbatasnya ruang gerak 
masyarakat, baik yang sifatnya temporal maupun permanen sebagai akibat dari terputusnya 
masyarakat dengan berbagai kegiatan diluar rumah. Adanya fenomena tersebut membuat 
masyarakat cenderung lebih banyak berada di rumah dan berkumpul dengan keluarga. 
Peningkatan jumlah kehamilan pada pasangan usia subur menjadi sebuah dampak yang berpotensi 
muncul dalam kondisi seperti itu. Berikut ini akan diuraikan analisis tentang beberapa penyebab 
yang menjadi faktor pendorong meningkatnya angka kehamilan di saat pandemi yang dapat 

teridentifikasi di Kecamatan Kadungora.  

 

Aktivitas Seksual Saat Masa Subur 

Perubahan kondisi yang mengharuskan masyarakat lebih banyak berada dirumah 
menimbulkan potensi terjadinya aktivitas seksual suami istri dengan frekuensi yang meningkat. 

Aktivitas tersebut kemudian dapat menyebabkan kehamilan pada pasangan usia subur. Pasangan 
usia subur merupakan pasangan yang berkisar antara usia 15 – 49 tahun (BKKBN, 2013). Pasangan 
usia subur ditandai dengan matangnya organ reproduksi sehingga siap untuk bereproduksi.  

Jika melihat data Mei 2020 terdapat 17.053 Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di 
Kecamatan Kadungora. Hal ini tentu berkorelasi dengan meningkatnya potensi kehamilan pada 
pasangan usia subur tersebut. Berikut adalah data pasangan usia subur di Kecamatan Kadungora 
yang terbagi kedalam 14 desa.  

 

Tabel 1. Jumlah Pasangan Usia Subur di Kecamatan Kadungora 

No Desa 
Jumlah 

Kepala Keluarga Pasangan Usia Subur 

1 Talagasari 3534 2164 

2 Kadungora 1243 619 

3 Neglasari 1910 1157 

4 Cikembulan 1526 819 

5 Mekarbakti 1254 842 

6 Tanggulun 1567 1185 

7 Cisaat 1369 1075 

8 Harumansari 1444 837 

9 Hegarsari 1960 1185 

10 Ranca Salak 3220 1898 

11 Mandalasari 2311 1419 

12 Karang Mulya 2410 1410 
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No Desa 
Jumlah 

Kepala Keluarga Pasangan Usia Subur 

13 Karang Tengah 2122 1178 

14 Ganda Mekar 2029 1265 

 Total 27899 17053 

Sumber: Laporan Pencapaian Akseptor KB Per Mix Kontrasepsi Kecamatan Kadungora, Mei 2020 

 

Dari data diatas dapat terlihat bahwa dari total 27.899 Kepala Keluarga yang berada di 
Kecamatan Kadungora, terdapat 17.053 diantaranya adalah pasangan usia subur. Dari jumlah 
tersebut, menurut Laporan Pencapaian Akseptor KB Per Mix Kontrasepsi Kecamatan Kadungora 
(Penyuluh KB Kecamatan Kadungora, 2020) terdapat 2.267 PUS yang ingin anak segera atau 
sedang memprogramkan kehamilan. Sementara itu, sejumlah 733 PUS juga menginginkan anak 

tetapi ditunda dan sejumlah 1.122 PUS yang tidak ingin anak lagi. Mengenai jumlah kehamilan 
yang terjadi di Kecamatan Kadungora, pada Mei 2020 terdapat 753 PUS yang sedang hamil.  

Kembali pada fenomena dalam pandemi yang memungkinkan banyak pasangan usia subur 
berkegiatan di dalam rumah, hal tersebut menjadi sebuah potensi untuk meningkatkan jumlah 
kehamilan di Kecamatan Kadungora. Walaupun dari hasil penelusuran pada informan dari 
masyarakat juga ditemukan faktor lain yang dapat mengurangi potensi kehamilan seperti 
keberadaan pasangan yang jauh atau tidak tinggal bersama karena merantau.  

 

Pelayanan KB Terganggu 

Kondisi pandemi juga ikut berpengaruh terhadap terganggunya beberapa layanan 
kesehatan masyarakat, termasuk layanan untuk peserta KB. Padahal kepesertaan KB di 
Kecamatan Kadungora ini juga cukup tinggi. Berikut ini adalah data akseptor KB di Kecamatan 

Kadungora.  

Tabel 2. Data Akseptor KB di Kecamatan Kadungora 

Kontrasepsi   Jumlah 

IUD P 1558 

  S 757 

MOW P 341 

  S 9 

MOP P 17 

  S 1 

Kondom P 28 

  S 49 

Implan P 1709 

  S 0 

Suntik P 2156 

  S 4471 
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Kontrasepsi   Jumlah 

PIL P 543 

  S 539 

PA P 6352 

 
S 5826 

Total   12178 

Sumber: Laporan Pencapaian Akseptor KB Per Mix Kontrasepsi  Kecamatan Kadungora, Mei 2020 

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa terdapat 12.178 Akseptor KB dengan berbagai jenis 
kontrasepsi yang digunakan. Hal tersebut tentu berimplikasi pada tingginya kebutuhan masyarakat 
terhadap pelayanan KB. Pelayanan KB masyarakat biasanya disediakan oleh berbagai fasilitas 
kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Berikut ini ditampilkan data jumlah sarana fasilitas 
kesehatan yang terdapat di Kecamatan Kadungora sebagai pilihan alternatif peserta KB 
mendapatkan pelayanan.  

 

Tabel 3. Jumlah Sarana Fasilitas Kesehatan Kecamatan Kadungora Tahun 2018 

No Kecamatan Fasilitas Kesehatan 

Rumah 
Sakit 

Puskesmas Pustu Poliklinik Puskesdes Posyandu 

 Kadungora 0 2 3 3 3 132 

Sumber: Data BPS Kab. Garut 2018 (diolah peneliti) 

 

Adanya pandemi Covid-19 telah membuat beberapa pelayanan KB menjadi terganggu 
dengan alasan pencegahan penularan virus. Fenomena yang dapat ditangkap di Kecamatan 
Kadungora adalah ditundanya beberapa penyelenggaraan posyandu sebagai upaya physical 

distancing. Selain itu, pelayanan di puskesmas juga memperhatikan protokol kesehatan dengan 

membatasi jumlah pengunjung atau pasien setiap harinya. Sebenarnya peserta KB memiliki 
alternatif lainnya untuk mendapatkan layanan KB yaitu dengan mengunjungi klinik/praktik bidan 
swasta. Namun, mewabahnya covid-19 ini, ada pula diantara bidan praktik swasta yang 

mengurangi jumlah pasien bahkan sampai menutup sementara layanan KB. Berkurangnya akses 
pada pelayanan KB ini kemudian banyak dikeluhkan oleh peserta KB di Kecamatan Kadungora. 
Secara nasional, fenomena terganggunya pelayanan KB juga dibenarkan oleh Kepala BKKBN 
melalui Press Releasenya yang mengatakan bahwa terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan 
sebagai dampak dari mewabahnya Covid-19 disebabkan oleh adanya penurunan jumlah pelayanan 
KB (Siaran Pers No. RILIS/49/B4/BKKBN/IV/2020).  

Selain persoalan ketersediaan fasilitas kesehatan, alasan lain peserta KB tidak bisa 

mengakses fasilitas kesehatan adalah adanya rasa takut dari peserta KB itu sendiri untuk keluar 
rumah. Pemberitaan yang cukup masif dan menakutkan serta adanya keharusan untuk mengikuti 
protokol kesehatan, membuat banyak masyarakat lebih memilih untuk menunda mengunjungi 
fasilitas kesehatan. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu penyebab berkurangnya penggunaan 
alat kontrasepsi di Kecamatan Kadungora. Bahkan, dikonfirmasi dalam lingkup nasional sampai 
6 Mei 2020 bahwa BKKBN mencatat jumlah penggunaan alat kontrasepsi menurun sampai 40 
persen selama pandemi Covid-19 (Kompas.id, 2020).  
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Masalah lain yang dapat teridentifikasi dari hasil wawancara kepada masyarakat di 

Kecamatan Kadungora tentang penyebab masyarakat tidak dapat mengkases pelayanan KB adalah 
menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi. Masyarakat di 
Kecamatan Kadungora dengan karakteristik masyarakat pedesaan dengan rata-rata masyarakat 
berkemampuan ekonomi menengah kebawah, ketika harus berhadapan dengan segala kebutuhan 
yang perlu dipenuhinya selama pandemi maka cenderung memilih untuk menunda memperoleh 
pelayanan KB.  

 

Kurangnya Pengetahuan Terhadap Kesehatan Reproduksi 

Persoalan lain yang terjadi di masyarakat terkait potensi meningkatnya jumlah kehamilan 
di masa pandemi Covid-19 ini adalah karena masing kurangnya pengetahuan terhadap kesehatan 
reproduksi keluarga. Salah satu penyebab kehamilan adalah adanya aktivitas pembuahan yang 
dilakukan oleh pasangan usia subur. Sudah seharusnya pasangan usia subur dapat memahami dan 
menjaga kesehatan reproduksinya. Reproduksi bisa diartikan sebagai proses kehidupan manusia 

dalam menghasilkan kembali keturunan (Muthamainah, dkk, 2020). Dengan mengatur angka 
kelahiran sehingga kualitas reproduksi dapat terjaga untuk menghasilkan generasi yang berkualitas 
pula. Pengetahuan tentang pentingnya kesehatan reproduksinya dapat berpengaruh pada pola pikir 
dan pola perencanaan dalam keluarga. Kurangnya edukasi terhadap kesehatan reproduksi 
keluarga ini memicu hal-hal yang tidak diinginkan seputar reproduksi, termasuk pada terjadinya 
kehamilan yang tidak diinginkan.  

Dalam situasi pandemi ini, tentu kondisi juga semakin tidak aman untuk kehamilan. 
Diantaranya terdapat beberapa alasan yang mengapa kehamilan akan menjadi beresiko jika terjadi 
saat pandemi (Kompas.com, 2020), yaitu kondisi pada ibu hamil yang rentan dengan daya tahan 
tubuh rendah sangat memungkinkan bagi ibu hamil untuk merasakan gangguan kesehatan. Hal 
tersebut kemudian dipertemukan dengan kondisi bahaya saat datang ke fasilitas kesehatan. Selain 
itu, jika ibu hamil terinfeksi virus maka akan menerima pengobatan yang belum tentu aman untuk 
janin yang dikandungnya. Nyatanya masih banyak masyarakat di Kecamatan Kadungora yang 

belum menyadari hal tersebut sehingga kurang memiliki perencanaan terhadap kehamilannya.  

Dengan demikian, masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai segala resiko dan 
dampak terkait kesehatan reproduksi, terutama di masa pandemi Covid-19 ini, menjadi salah satu 
penyebab adanya potensi meningkatnya angka kehamilan pada pasangan usia subur.  

 

Peran Penyuluh KB untuk Pencegahan Potensi Meningkatnya Jumlah Kehamilan di Kecamatan 

Kadungora 

Penanganan berbagai masalah yang timbul sebagai dampak dari mewabahnya pandemi 
Covid-19 menjadi tanggung jawab berbagai sektor. Dampak di bidang kependudukan dan keluarga 
berencana sudah tentu menjadi tanggung jawab pemegang otoritas di bidang tersebut. Terkait 
upaya dalam mengurangi potensi peningkatan angka kehamilan, salah satu yang memiliki peran 
didalamnya adalah penyuluh KB. Sesuai dengan ketugasannya yang terdapat dalam Peraturan 

Kepala BKKBN No. 12 Tahun 2017 bahwa penyuluh KB memiliki tugas untuk melaksanakan 
kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga 
Berencana dan Pembangunan Keluarga.  

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, penyuluh KB memberikan KIE (Komunikasi, 
Informasi, dan Edukasi) kepada masyarakat. KIE pada dasarnya memiliki tujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga, masyarakat, dan penduduk terkait 
program Keluarga Berencana (Wowiling, 2015). Aktifitas KIE ini dilakukan melalui KIE 
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kelompok dengan target grup unsur-unsur masyarakat di setiap desa di Kecamatan Kadungora 

maupun masyarakat umum yang datang ke fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Kadungora. 
Pesan utama yang disampaikan pada kegiatan KIE ini adalah terkait manfaat KB dan kontrasepsi 
bagi kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk proses terjadinya kehamilan pada wanita dan 
hal-hal lain berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19.  

Kegiatan ini diharapkan dapat mencegah potensi meningkatnya angka kehamilan yang 
tidak diinginkan. Selain itu juga ada penekanan pada masyarakat agar tetap menjalankan aksi 
delapan fungsi keluarga yang mencakup agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, 

perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan. Hal tersebut didorong agar 
masyarakat dapat terhindar dari paparan virus Covid-19 dan penyakit lainnya. 

Mewabahnya pandemi Covid-19 menjadi sebuah tantangan bagi penyuluh KB dalam 
menjalankan tugasnya tersebut. Di masa normal, kegiatan penyuluhan dapat dilakukan secara 
bebas dan leluasa dengan mengumpulkan banyak orang, sedangkan di masa pandemi harus 
memperhatikan dan mendukung himbauan pemerintah terkait physical distancing. Maka dari itu, 

selain tatap muka dengan pembatasan jumlah orang dan memperhatikan protokol kesehatan, 
pemberian KIE kepada masyarakat di Kecamatan Kadungora juga dilakukan melalui media 
komunikasi yang tersedia, misalnya melalui konten di media sosial dan whatsapp grup yang 
berisikan kader dan masyarakat. Hal ini kemudian menuntut penyuluh KB untuk dapat 
meningkatkan kreativitas dan menyediakan konten kreatif untuk diberikan kepada masyarakat.  

Selain pemberian KIE melalui penyuluhan, penyuluh KB juga ikut mendorong pelayanan 
KB kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengsukseskan 

kegiatan pelayanan KB serentak “Sejuta Akseptor” untuk pencegahan kehamilan yang tidak 
diinginkan pasangan usia subur di masa pandemi Covid-19. Kegiatan ini merupakan salah satu 
dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Keluarga Nasional yang ke-27. Sebelum melakukan 
pelayanan KB, penyuluh KB mempersiapkan data R/1/PUS yang menjadi sasaran dalam kegiatan 
ini, baik akseptor baru maupun lama. Penyuluh KB kemudian mempersiapkan alat dan obat 
kontrasepsi yang akan digunakan dengan berkoordinasi dengan dokter dan bidan setempat. 

Pada kegiatan ini akseptor yang dilayani yaitu akseptor yang menggunakan alat 
kontrasepsi suntik, IUD, implan, pil, dan kondom. Untuk akseptor yang menggunakan pil dan 
kondom, penyaluran dilakukan melalui POS KB Desa yang kemudian diserahkan pada Sub Pos 
KB Desa untuk diserahkan ke akseptor. Sedangkan untuk jenis kontrasepsi suntik, penyuluh KB 
berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan induk dan fasilitas kesehatan jejaring. Kemudian, untuk 
akseptor IUD dan implan, pelayanan dilakukan di Puskesmas yang ada di Kecamatan Kadungora. 

Kesuksesan penyelenggaraan kegiatan pemberian KIE dan pelayanan KB tentu tidak akan 

terwujud apabila tidak ada perhatian dan partisipasi dari para pemangku kepentingan dan 
masyarakat. Maka dari itu, penyuluh KB juga melakukan advokasi dan kemitraan. Advokasi dan 
kemitraan ini dilakukan dengan para tokoh formal (camat, danramil, UPTD Puskesmas, kepala 
desa) dan informal (tokoh masyarakat) yang berada di lingkup wilayah Kecamatan Kadungora. 
Selain itu, penyuluh KB juga menggerakan kader di tiap desa untuk membantu pelaksanaan 
kegiatan. Berbagai pertemuan dilakukan misalnya pada kegiatan rapat koordinasi di kecamatan 
dan desa, Pertemuan TP PKK kecamatan, pertemuan POS KB desa, dan pertemuan Sub POS KB 
desa. Berbagai kegiatan baik pemberian KIE pada kegiatan penyuluhan maupun pemberian 
pelayanan KB yang dilakukan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan 
menjaga jarak dan selalu menggunakan masker.  

Dengan demikian, penyuluh KB memiliki peran yang cukup signifikan sebagai garda 
depan untuk membantu penanganan dampak pandemi Covid-19 dari sisi pencegahan dan 
pengendalian meningkatnya potensi kehamilan bagi pasangan usia subur. Maka dari itu, 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-konsep-dasar-kehamilan-lengkap.html
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optimalisasi peran dari penyuluh KB harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas untuk 

penyuluh KB dan penyediaan sarana terkait ketugasan penyuluh KB di masa pandemi. 

 

Kesimpulan 

Upaya pengendalian jumlah penduduk untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas 
harus terus diupayakan dalam kondisi apapun, termasuk pada saat pandemi Covid-19 ini. Dari 
penjabaran diatas dapat diketahui bahwa adanya pandemi Covid-19 dapat berdampak pada 

meningkatnya potensi jumlah kehamilan pada pasangan usia subur di Kecamatan Kadungora. Hal 
tersebut diantarnya karena dipengaruhi faktor meningkatnya frekuensi aktivitas hubungan seksual, 
terganggunya pelayanan KB, dan masih kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi 
keluarga. Penyuluh KB di Kecamatan Kadungora memegang peranan penting dalam upaya untuk 
menghadapi persoalan tersebut melalui pemberian KIE dalam kegiatan penyuluhan dan melalui 
pemberian pelayanan KB pada masyarkat. Hal tersebut dilakukan tidak hanya dalam rangka 
pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di masa 

pandemi.  

Pembelajaran yang bisa didapatkan dari analisis tentang peran penyuluh KB dalam upaya 
mencegah potensi meningkatnya jumlah kehamilan di masa pandemi adalah bahwa penyuluh KB 
perlu terus meningkatkan kapasitas dalam memberikan KIE dengan terus memperbaharui 
informasi yang relevan. Selain itu, penyuluh KB juga dituntut untuk dapat berinovasi 
menggunakan teknologi informasi sebagai cara mengefektifkan penyuluhan saat pandemi. 

Sementara itu, kesuksesan penyelenggaraan kegiatan KIE dan pelayanan KB ini turut dipengaruhi 
oleh adanya kerjasama dan dukungan dari para pemegang otoritas dan pemangku kepentingan, 
khususnya yang ada di desa dan kecamatan. Kemudian, semua pihak juga harus selalu 
meningkatkan kewaspadaan terutama yang berkaitan dengan tata cara penyuluhan dan pelayanan 
KB yang aman dari resiko penularan virus.  

Tentunya banyak ketidaksempurnaan dalam analisis pada tulisan ini. Terdapat 
keterbatasan diantaranya ruang lingkup penelitian yang cukup sempit di wilayah kecamatan, 

sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisir untuk memotret seluruh kondisi yang 
ada di Indonesia. Selain itu, referensi ilmiah mengenai pengendalian angka kehamilan di masa 
pandemi yang tersedia juga belum dapat banyak ditemukan. Namun, tulisan ini semoga dapat 
memberikan gambaran dan dapat digunakan sebagai lesson learning dalam upaya pencegahan 
meningkatnya potensi kehamilan di masa pandemi Covid-19. 

 

Persantunan  
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Camat Kecamatan Kadungora, Penyuluh KB yang bertugas di wilayah kerja Kecamatan 
Kadungora, kader dan unsur masyarakat lain yang telah membantu dalam proses penelitian.  

 

 

Referensi 

Badan Pusat Statistik. (2018). Kecamatan Kadungora dalam Angka Tahun 2018. Diambil kembali dari 

https://garutkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/96b7f6803aad28917f23a586/kecam
atan-kadungora-dalam-angka-2018.html. 



18 

Bkkbn.go.id. (2020). Cara BKKBN Cegah Kehamilan Tidak Diinginkan di Tengah Pandemi Covid-19 

dan Cegah Odha Tertular Covid-19. Diambil kembali dari 

https://www.bkkbn.go.id/detailpost/cara-bkkbn-cegah-kehamilan-tidak-diinginkan-di-
tengah-pandemi-covid-19-dan-cegah-odha-tertular-covid-19. 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (2020). Data Covid-19 Indonesia. Diambil kembali 

dari https://covid19.go.id 
Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. Journal of 

Education, Psychology and Counseling, 146-153. 

Kompas.com. (2020). Dianjurkan Menunda Kehamilan Selama Masa Pandemi, Berikut Penjelasannya. 

Diambil kembali dari 
https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/09/163000265/dianjurkan-menunda-
kehamilan-selama-masa-pandemi-berikut-penjelasannya?page=all.  

Kompas.id. (2020). Angka Kehamilan Diperkirakan Melonjak Selama Pandemi Covid-19. Diambil 

kembali dari https://kompas.id/baca/humaniora/kesehatan/2020/05/06/angka-

kehamilan-diperkirakan-melonjak-selama-pandemi-covid-19/ 

Muthamainah, dkk. (2020). Power-Attitude-Interest of Stakeholoders in Developing Adolescent 
Health Promotion Media. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 287-299. 

Penyuluh KB Kecamatan Kadungora. (2020). Laporan Pencapaian Akseptor KB Per Mix Kontrasepsi 

Kecamatan Kadungora. Kabupaten Garut. 

Pikiran Rakyat. (2020). Angka Kehamilan di Jabar Meningkat: Ridwan Kamil Banyak yang Positif Hamil 

di Bandung. Diambil kembali dari https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-

01571940/angka-kehamilan-di-jabar-meningkat-ridwan-kamil-banyak-yang-positif-hamil-
dibanding-covid?page=2 

Putri, dkk. (2020). Pandemi COVID-19: Dampak Sosial-Ekonomi, Tantangan, dan Potensi Solusi. Doi: 

10.13140/RG.2.2.35252.68483. 

Tribun Jakarta. (2020). BKKBN Jabar Catat Angka Kehamilan Selama Masa Pandemi Covid-19 

Meningkat. Diambil kembali dari https://jakarta.tribunnews.com/2020/06/18/bkkbn-

jabar-catat-angka-kehamilan-selama-masa-pandemi-covid-19-meningkat. 

Tribun News. (2020). Selama Pandemi Covid-19 Terjadi Peningkatan Kehamilan Hingga Sekitar 400.000 

Kasus, Ini Sebabnya. Diambil kembali dari 

https://newsmaker.tribunnews.com/2020/06/04/selama-pandemi-covid-19-terjadi-
peningkatan-kehamilan-hingga-sekitar-400000-kasus-ini-sebabnya. 

Wowiling, G. (2015). Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) sebagai Bentuk Sosialisasi Program 

Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Manado. . Jurnal Acta 

Diurna Volume IV No. 1 . 

 

 

 

 

 

 

 



19 

Pengelolaan Pengasuhan Penduduk Lanjut Usia di Daerah Sebelum 

Wabah COVID-19  

 

Darojad Nurjono Agung Nugroho, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.                   

E-Mail: darojad.n@gmail.com 

Robani Catursaptani, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.                                          
E-Mail: catursaptani@yahoo.com 

 

Abstrak 

 

Beberapa wilayah di Indonesia secara perlahan memasuki ageing population. Keragaman kultur dan potensi  

daerah yang beragam menyebabkan pengelolaan penduduk lanjut usia (lansia) juga berbeda-beda. Tujuan 
penelitian ini untuk mengidentifikasi kebijakan daerah mensikapi dan menyiapkan layanan lansia. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam ke informan terpilih di 
tiga kabupaten (Kabupaten Agam, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Sleman) dan dianalisis secara 
deskriptif. Hasilnya, Beberapa program pemerintah pusat untuk pengelolaan lansia belum bisa dijalankan 
sepenuhnya oleh pemerintah daerah sebab belum merasa ada masalah dengan semakin banyaknya persentase 
lansia. Selain itu, tidak setiap daerah menyediakan pelayanan lansia seperti panti jompo. Daerah kesulitan 
SDM dan anggaran untuk perawatan lansia. Kuatnya komitmen masyarakat terhadap adat istiadat/budaya 
untuk merawat orang tua di rumah daripada mengirim ke panti jompo. Implentasi perlunya pemerintah 
daerah mensinergikan program pemberdayaan lansia berbasis keluarga dengan program pemerintah pusat. 

 

Kata kunci: Pengelolaan lansia, pengasuhan lansia, panti, keluarga, budaya. 

 

Pendahuluan 

Kesejahteraan penduduk lanjut usia (lansia) perlu diperhatikan mengingat populasinya 
semakin meningkat. Diperkirakan populasi lansia Indonesia pada tahun 2045 sebesar 19,8 persen. 
Pada saat ini (2020) terdapat 9,99 persen lansia, meningkat 4 persen dibanding satu dekade 
sebelumnya (Kementerian PPN/Bappenas, 2018). Pengelolaan lansia diatur dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Lansia berhak mendapatkan 7 

pelayanan yang diatur dalam undang-undang tersebut yaitu pelayanan keagamaan dan mental 
spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, 
kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan 
dan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial.  

Pengelolaan pengasuhan penduduk lansia menjadi tanggung jawab bersama antara 
pemerintah dan keluarga. Semenjak pemerintah menerapkan otonomi daerah, prioritas 
pembangunan antar daerah beragam. Kebijakan pusat belum tentu sesuai dengan kondisi setiap 

daerah, termasuk pengelolaan lansia di daerah. Sehingga perlu ada kajian implementasi kebijakan 
pengelolaan pengasuhan lansia di tingakat daerah. 

Dinamika perubahan kependudukan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 
52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sedangkan 
perhatian pemerintah terhadap lansia dituangkan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 
tentang kesehatan lansia dan turunannya, yakni Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 7 

mailto:darojad.n@gmail.com
mailto:catursaptani@yahoo.com
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Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia. Selain itu terdapat 

juga Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman dan kebijakan dalam pengelolaan 
pengasuhan lansia di daerah. Kondisi pandemi Covid 19 membawa dampak pada 
keberlangsungan pengasuhan lansia, apalagi lansia sangat rentan terhadap penularan covid. 

 

Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara 
mendalam terhadap informan.  Penelitian dilakukan sebelum terjadi pandemic covid-19. 
Penelitian ditentukan secara purposive di tiga provinsi yang mempunyai proporsi lansia yang cukup 

besar yaitu Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Yogyakarta. Setiap provinsi ditentukan satu 
kabupaten yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Soppeng. Informan  
meliputi dinas terkait (Bappeda, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas 
Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial). Secara keseluruhan informan berjumlah sekitar 

25 orang. 

Pengolahan dan analisis data dengan pendekatan kualitatif dilakukan secara deskriptif 
dengan melakukan pengkodean data yang diperoleh di lapangan. Informasi lapangan hasil 
wawancara terstruktur menjadi sumber data primer. Data lain berupa dokumen-dokumen dan 
literatur pendukung untuk melengkapi kebutuhan penelitian ini.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Persepsi daerah terkait pengelolaan pengasuhan lansia “panti atau keluarga” 

Panti jompo atau panti werdha dikelola oleh pemerintah dan swasta. Secara keseluruhan 
di Provinsi Sumatera Barat terdapat 7 panti jompo, yakni 4 di Kota Padang, 2 di Padang Pariaman 
dan 1  di Tanah Datar. Beberapa kabupaten yang tidak mempunya panti jompo jika ada lansia 

terlantar dititipkan ke panti di kabupaten terdekat. Umumnya lansia yang tinggal di panti 
merupakan lansia terlantar, namun menurut informan terdapat beberapa alasan lain yaitu perilaku 
individual, misalnya ada lansia yang sudah menikah sampai 18 kali karena malu maka anak-
anaknya menolak untuk merawat lansia tersebut, dan  perubahan struktur sosial dalam 
masyarakat. Provinsi Sulawesi Selatan  hanya mempunyai 2 panti jompo yaitu di Kabupaten 
Gowa dan Pare-pare. Jumlah panti di provinsi tersebut sangat sedikit jika dibandingkan jumlah 
kabupaten/kota yang ada. Provinsi D.I.Yogyakarta yang terdiri dari 5 kabupaten/kota 

mempunyai 5 panti khusus lansia yaitu di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota 
Yogyakarta.  

Di Kabupaten Agam, pemerintah daerah tidak ada kebijakan untuk mendirikan panti. Hal 
ini disebabkan masih kuatnya budaya Minangkabau yang menempatkan peran keluarga untuk 
merawat dan mengasuh lansia. Budaya Minangkabau yang dianut masyarakat berpandangan 
bahwa Orang Minang memperhatikan keluarganya masih disebut Minang, tapi kalau membawa 
keluarganya ke panti tinggal kerbaunya. Kekerabatan masih tinggi walaupun tidak ada yang 

“kontan” tapi yang “saparuik” masih ada, seperti keluarga besar dari ibu atau bapak. Jadi di 
Kabupaten Agam, masyarakat  merasa aib kalau memasukkan lansia ke panti. Selain itu, ada 
pemikiran di panti itu menyedihkan, sehinga konsep penitipan lansia di panti belum bisa diterima 
oleh masyarakat. Di kabupaten ini keberadaan lansia juga belum menjadi masalah, buktinya tidak 
ada yang terlantar, walapun tinggal sendiri di rumah tetap ada yang menjaga. Data di Bappeda 
anggaran bagi lansia miskin meningkat namun kasusnya menurun dan dari segi jumlahnya pun 
tidak banyak. Kabupaten Soppeng merupakan kabupaten yang jauh dari Kota Makasar yang 
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merupakan wilayah bercirikan agraris. Pemerintah setempat belum ada kebijakan mendirikan 

panti jompo. Masyarakat tabu untuk memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Demikian juga 
di Kabupaten Sleman, pemerintah masih belum perlu membuat panti jompo. Lansia diasuh dan 
dirawat bersama keluarga dengan dukungan tetangga sekitar. Keluarga merawat lansia di rumah 
disebabkan oleh ekonomi keluarga, kepuasan personal, kondisi kesehatan lansia, menjaga 
kestabilan keluarga, dan keterbatasan sumber pendukung (Prabasari, dkk 2017). 

Kondisi lansia tertentu ada yang lebih nyaman tinggal bersama keluarga (Gutomo,dkk 
2009), dan ada juga yang memutuskan tinggal di panti sebab pemenuhan kebutuhan hidup yang 

dibutuhkan oleh lansia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup dapat terpenuhi dengan baik, 
dan lansia dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya di dalam masyarakat (Triwanti, 
dkk,2015). Dari sudut pandang lain, keberadaan panti maupun bersama keluarga tidak ada 
perbedaan kualitas fisik dan lingkungan antara lansia yang tinggal di panti maupun di keluarga 
(Siregar,2013, Putri, dkk,2015). Keberadaan panti jompo dapat meningkatkan kesejahteraan sosial 
bagi masyarakat khususnya bagi lansia yang memiliki kriteria tertentu (terlantar, mempunyai 
masalah sosial) dalam keluarga maupun masyarakat (Juraida, 2018). Apalagi didukung tenaga 

pengasuh lansia yang terampil dan profesioanl (setiawati, dkk,2020). 

Keberadaan panti sepertinya sebagai pilihan terakhir (Suci, A. B., dkk,2019) sebab banyak 
keterbatasan seperti kurangnya tenaga dokter yang menetap di panti dan tenaga kebersihan 
sehingga dianggap kurang layak kondisi di panti.  Secara psikis terdapat perbedaan yang signifikan 
antara pengasuhan di panti dengan di keluarga. Hal ini sesuai pendapat Hakim dan Hartati (2017) 
bahwa lansia yang diasuh bersama keluarga lebih dekat dengan lansia, disisi lain yang di panti 
lebih dekat hubunganya dengan kemakmuran dan diuntungkan dengan aktivitas-aktivitas waktu 
luang sebagi faktor kebahagiaan yang disediakan oleh pengelola panti.  

 

Pemberdayaan, kesehatan dan kesejahteraan lansia 

Upaya pengelolaan lansia di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Agam 
melalui pemberdayaan lansia dengan memberikan peran aktif atau kegiatan seperti berkebun, 

mengantar cucu ke sekolah dan lain-lain. Uniknya di Kabupaten Agam, manjadikan masjid 
sebagai tempat kegiatan lansia. Masjid dijadikan salah satu wadah untuk dilakukan penyuluhan, 
pelayanan pengecekan kesehatan dan senam lansia. Selain masjid ada juga posyandu lansia yan 
dikelola oleh kader PKK. Terdapat juga pelayanan perawatan jangka panjang bagi lansia (long term 

care) untuk keluarga yang punya lansia. Secara tenis dibentuk kelompok-kelompok lansia yang 

mendapatkan bantuan dana selama 6 kali dalam 1 tahun. Dinas sosial pemberian bantuan terhadap 
lansia terlantar yang ada di Kabupaten Agam, dana ini disalurkan melalui PKH yang sudah 

dimulai sejak tahun 2017 dimana masing-masing lansia yang dipilih akan mendapatkan bantuan 
dana dari APBN. Dana APBD terbatas anggaranya sehingga kontribusi ke lansia terlantar masih 
terbatas. Program bina keluarga lansia (BKL) yang digagas BKKBN belum berjalan sesuai yang 
diharapkan disebabkan keterbatasan SDM dan anggaran. 

Program pemberdayaan lansia di Kabupaten Soppeng berupa pelatihan keterampilan 
anyaman dan membuat tusuk sate. Terkait kesehatan lansia, pemerintah daerah menyiapkan 
puskesmas santun lansia, posyandu lansia, kunjungan lansia risiko tinggi yang sakit (dilakukan 
oleh tenaga medis di Puskesmas) dan senam lansia. Pemberian bantuan logistik khusus lansia 
belum ada, tapi bantuan raskin bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang didalamnya terdapat 
lansia. Masih terbatasnya pemberdayaan dan pelayanan bagi lansia di kabupaten ini disebabkan 
belum adanya pokja atau komisi lansia daerah yang mengidentifikasi permasalahan dan 
memonitoring kegiatan pelayanan lansia.  
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Kabupaten Sleman melalui Dinas Sosial (Dinsos) melakukan kegiatan/program dalam 

peningkatan kesejahteraan lansia di DIY dengan kunjungan ke rumah-rumah yang mempunyai 
lansia tidak mampu. Kegiatan ini dilakukan oleh mitra Dinsos di tingkat desa yaitu LKS (Lembaga 
Kesejahteraan Sosial), selanjutnya Dinsos akan melakukan monitoring kegiatan LKS. Selain itu 
terdapat juga program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) yang bekerja sama dengan 21 Bansos, 
dimana lansia akan diberikan bantuan berupa uang selama 6 bulan (Rp.150.000/bulan), 
makanan/sembako selama 6 bulan (1 bulan sekali). Dinsos juga telah memberikan bantuan sosial 
kepada lansia sebanyak 300 orang dimana setiap orang mendapatkan bantuan berupa uang tunai 

sebesar Rp.200.000 setiap bulan selama setahun. Menurut Dinsos terdapat sekitar 7.000 lansia 
terlantar yang ada di Kabupaten Sleman. Selain itu, bantuan berupa bedah rumah untuk lansia 
terdapat di Desa Caturharjo Kecamatan Sleman untuk membantu memperbaiki rumah lansia. 
Dinsos juga memiliki mitra kerja dalam penanggulangan lansia terlantar ini yaitu dengan Lembaga 
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Lansia produktif diberikan pelatihan yang bersifat skill 

dan pelatihan yang sifatnya kemandirian dan edukasi, selain itu juga akan dibuat sekolah khusus 
lansia yang akan menjadi pusat pembelajaran kader-kader lansia. 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memunyai program 
khusus lansia yaitu bina keluarga lansia (BKL). Program tersebut berbentuk kelompok yang terdiri 
dari keluarga yang mempunyai lansia. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan program tersebut 
tidak berjalan. Menurut informasi di lapangan, kader maupun petugas penyuluh keluarga 
berencana (PLKB) mengalami kesulitan untuk menindaklajuti kegiatan BKL disebabkan 
terbatasnya SDM dan anggaran. Ada beberapa kegiatan pengelolaan lansia lain yang sama antar 
daerah seperti keberadaan puskesmas santun lansi dan posyandu lansia. Kehadiran lansia untuk 

aktif kegiatan posyandu lansia dipengaruhi oleh pengetahuan, pendidikan dan dukungan keluarga 
(Juniardi,2013). Lansia dituntut sehat dan berdaya agar bisa bertatap muka dan berkumpul dengan 
sesama lansia. Lansia lanjut yang sudah tidak mampu hadir ke posyandu tentu diperlukan 
perawatan lansia di rumah dan memiliki ketergantungan tinggi dengan keluarga (Prabasari, dkk 
2017). 

    

Kesimpulan 

Penelitian ini mendapatkan gambaran bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sleman lebih 
siap mengelola pengasuhan lansia dibandingkan dua kabupaten lainya. Pemerintah daerah 
beranggapan belum ada masalah dengan lansia. Pemerintah daerah provinsi yang berkepentingan 
menyediakan panti, sedangkan kabupaten berpandangan lebih baik pengasuhan oleh keluarga 
bukan panti. Pelayanan pemerintah lebih diarahkan pada lansia terlantar. Sedangkan lansia yang 

masih aktif dan produktif lebih cenderung dalam pengasuhan keluarga dan bergabung dalam 
kelompok lansia baik di posyandu lansia maupun aktivitas berbasis masjid. Beberapa kebijakan 
daerah terkait pengelolaan lansia belum ada peraturan daerah yang memayunginya sehingga ada 
kendala anggaran. Jika terjadi pandemik berkepanjangan kemungkinan lansia akan kesulitan 
memperoleh dukungan material dari pemerintah dan keluarga. 
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Abstrak 

 

Keberhasilan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 
sedikit banyak ditentukan oleh kejadian kematian bayi. Hal ini disebabkan karena apabila dalam keluarga 
terjadi kasus kematian bayi sangat memungkinkan keluarga tersebut susah diajak menggunakan kontrasepsi. 
Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor yang berkaitan dengan kasus kematian bayi. Tujuan penelitian 

ini adalah  untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dan umur ibu, jarak kelahiran, dan 
paritas/jumlah anak masih hidup terhadap kejadian kematian bayi di Indonesia. Penelitian ini merupakan 
pengolahan lanjutan dari Hasil SDKI Tahun 2017. Data dianalisis dengan menggunakan uji chi-square dan 
odd ratio. Dari hasil analisis diperoleh bahwa variabel yang lebih beresiko dengan kejadian kematian bayi di 
Indonesia adalah pendidikan ibu yang rendah, melahirkan dengan jarak kelahiran sebelumnya maksimal 2 
tahun, melahirkan pada saat umur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, dan memiliki anak yang 
masih hidup lebih dari 2 anak. Dari hasil penelitian ini diharapkan petugas kesehatan dapat mencegah faktor 
risiko yang berhubungan dengan kematian bayi dengan cara memberikan pembinaan pada masyarakat untuk 
perlunya peningkatan tingkat pendidikan ibu, melahirkan dengan jarak dan umur yang ideal, dan memiliki 
anak tidak lebih dari dua. 

 

Kata Kunci:, Jarak kelahiran, kematian bayi, paritas, pendidikan, umur ibu 

 

Pendahuluan  

Kesehatan merupakan salah satu indikasi kualitas hidup. Di Indonesia masalah kesehatan 
masih menjadi masalah dan menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Angka kematian bayi 
merupakan gambaran jumlah meninggalnya bayi berusia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran 
hidup dalam kurun satu tahun. Angka ini kerap digunakan sebagai acuan untuk menilai baik-

buruknya kondisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan di suatu negara. Angka kematian bayi 
menggambarkan derajat kesehatan di negara tersebut. Tak pelak, angka ini juga digunakan oleh 
pemerintah sebagai rujukan untuk menentukan kebijakan di dunia kesehatan pada masa 
mendatang (Harismi, 2020). 

Angka Kematian Bayi (AKB) juga digunakan sebagai indikator level kesehatan di dalam  
Sustainable Development Goal (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024.  Tujuan ketiga SDGs yaitu Good Health and Well-being menyebutkan bahwa 

salah satu dampak yang diharapkan adalah dituntaskannya kematian bayi dan balita melalui 
pencegahan yang ditargetkan pada tahun 2030. Semua negara diharapkan berpartisipasi  untuk 
menekan angka kematian neonatal menjadi 12 per 1.000 kelahiran hidup serta angka kematian 
balita 25 per 1.000 kelahiran hidup (BKKBN, 2017)(Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional Republik, 2015).     
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Indonesia juga telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam upaya penurunan 

kematian bayi dalam beberapa dekade terakhir. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 
(SDKI) menunjukkan dari tahun ke tahun AKB mengalami penurunan. Dari 68 kematian per 
1.000 kelahiran hidup pada 1991, hingga 24 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 
2017.Walaupun pencapaian telah begitu menggembirakan, tingkat kematian bayi di Indonesia 
masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN (Tarigan et al., 
2017). Indonesia juga merupakan satu dari 10 negara yang jadi fokus kampanye Every Child Alive 

2018 dari UNICEF. Sebanyak sembilan negara lain yang jadi fokus adalah Bangladesh, Etiopia, 

Guinea-Bissau, India, Malawi, Mali, Nigeria, Pakistan dan Republik Persatuan Tanzania. Negara-
negara ini terpilih lantaran di daerah tersebut sumber lebih dari setengah kematian bayi baru lahir 
di dunia. Kampanye dari UNICEF tersebut mendesak pemerintah, bisnis, penyedia layanan 
kesehatan, komunitas dan individu di 10 negara itu untuk memenuhi janji asuransi kesehatan 
universal health coverage (UHC) dan menyelamatkan nyawa setiap anak. Kampanye ini bertujuan 

membangun konsensus atas prinsip bahwa setiap ibu dan bayi layak mendapat perawatan 
terjangkau dan berkualitas (Maharrani, 2019).  

Angka kematian bayi di Indonesia tahun 2017 masih  cukup  tinggi  yaitu 24 kematian per 
1000 kelahiran hidup (KH) (BKKBN et al., 2017). Bahkan kondisi AKB Indonesia lebih tinggi 
dibandingkan dengan Vietnam (18/1000), Malaysia (13/1000), dan Thailand (9/1000) (Alfana et 
al., 2015). Kebijakan lain yang direncanakan untuk menekan angka kematian bayi berupa Indonesia 
neonatal action plan 2025 untuk menurunkan Angka Kematian Neonatal (AKN) dari target SDKI 

2012 19/1000 KH menjadi 9/1000 KH. Angka  kematian  bayi di Indonesia tampak bervariasi bila 
ditinjau menurut provinsi. Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan jumlah kematian bayi (AKB) 

terbanyak di Indonesia selama 2016. Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Indikator 
Pembangunan Berkelanjutan 2016 mencatat di provinsi itu terjadi 50 kematian bayi dalam 1.000 
kelahiran hidup. Selanjutnya Papua berada di urutan kedua dengan 46 kematian bayi, dan Papua 
Barat dengan angka 45 kematian. Sedangkan dua provinsi dengan AKB terendah adalah Daerah 
Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Timur yaitu masing-masing secara berurutan 13 dan 15 
kematian per 1000 kelahiran. 

Lebih dari setengah kematian pada bayi pada dasarnya dapat dicegah. Adapun cara yang 
dapat dilakukan untuk mencegah kematian bayi adalah dengan membatasi atau menjarangkan 
kelahiran. Individu dan pasangan harus mempertimbangkan resiko kesehatan seperti umur, tingkat 
kesuburan, akses layanan kesehatan, dukungan pengasuhan anak dan keadaan sosial ekonomi 
ketika ingin membuat pilihan untuk melakukan kehamilan (Fitri et al., 2017), (Idris Elvia, 2019), 
(Kusumawardani & Handayani, 2018). Status kesehatan bayi sangat terkait dengan beberapa 
faktor ibu selama hamil dan ibu melahirkan (Tarigan et al., 2017).  

Keberhasilan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana 
(Bangga Kencana) sedikit banyak ditentukan oleh kejadian kematian bayi. Hal ini disebabkan 
karena apabila dalam keluarga terjadi kasus kematian bayi sangat memungkinkan keluarga 
tersebut susah diajak menggunakan kontrasepsi. Mengingat kasus kematian bayi di Indonesia 
masih cukup tinggi, maka tetap perlu diketahui faktor-faktor yang berkaitan dengan kasus 
kematian bayi. Faktor umur ibu yang terlalu muda, terlalu tua, jarak kehamilan/persalinan yang 
terlalu dekat, dan jumlah anak yang terlalu banyak biasa disebut dengan istilah empat terlalu.   

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor internal ibu yang berhubungan 
dengan kematian bayi. Tujuan khusus penelitian ini adalah mengetahui hubungan tingkat 
pendidikan dan umur ibu, jarak kelahiran, dan paritas/jumlah anak masih hidup terhadap kejadian 
kematian bayi di Indonesia.  
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Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia 
(SDKI) 2017 dengan rancangan survei bersifat cross-sectional. Unit analisis adalah seluruh wanita 
usia 15-49 tahun yang memiliki pengalaman melahirkan di Indonesia yang menjadi sampel SDKI 
2017. Variabel yang dianalisis adalah tingkat pendidikan dan umur ibu, jarak kelahiran,  dan 
paritas/jumlah anak masih hidup, kejadian dan kematian bayi. Data dianalisis dengan 
menggunakan uji chi-square dan odd ratio. 

SDKI adalah bagian dari program International Demographic and Health Survey (IDHS), yang 

dirancang untuk mengumpulkan data fertilitas, keluarga berencana, dan kesehatan ibu dan anak. 
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 dilaksanakan bersama oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan 
Kementerian Kesehatan. 

Angka kematian anak hasil SDKI 2017 dihitung dengan metode langsung berdasarkan 
informasi riwayat semua kelahiran yang dilaporkan oleh responden. Setiap wanita umur 15-49 

tahun ditanya tentang semua anak yang pernah dilahirkan hidup. Selanjutnya untuk setiap anak 
yang dilahirkan hidup dicatat bulan dan tahun lahir dan status kelangsungan hidupnya, sehingga 
diperoleh umur anak saat wawancara dan umur kematian saat anak tersebut meninggal.  

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Analisis Univariat  

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat pada kelompok umur ibu 20-35 tahun terdapat sebanyak 
30.101 orang (34,89%). Sementara ibu yang berumur lebih dari 35 tahun dan kurang dari 20 tahun 
masing-masing secara berurutan sebanyak 55.719 orang (64,59%) dan 445 orang (0,52%). Pada 
kelompok wanita dengan jumlah anak yang masih hidup 1 sampai 2 sebanyak 10.151 orang 
(11,77%), sedangkan wanita yang memiliki anak masih hidup 3 atau lebih sebanyak 76.114 orang 
(88,23%). Pada kelompok kasus jarak kehamilan dengan anak sebelumnya sepanjang 24 bulan atau 

kurang sebanyak 10.468 orang (20,18%), sementara ibu yang memiliki jarak kehamilan lebih dari 
2 tahun (25 bulan ke atas) sebanyak 41.400 orang (79,82%). Bila kita perhatikan menurut tingkat 
pendidikan terakhir ibu tampak bahwa ibu dengan pendidikan SLTA memiliki porsi terbanyak 
yaitu 47,81 persen (41.244 orang), diikuti ibu yang berpendidikan SD/SLTP yaitu sebanyak 32.683 
orang atau sekitar 37,89 persen. 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kematian Bayi 

Uraian N % 

Umur ibu 

<20 tahun 445 0,52 

20-35 tahun 30.101 34,89 

36+ tahun 55.719 64,59 

Jumlah anak masih hidup 

1-2 10.151 11,77 

3+ 76.114 88,23 
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Jarak kehamilan dengan sebelumnya 

24 bulan atau kurang 10.468 20,18 

25 bulan ke atas 41.400 79,82 

Pendidikan ibu 

Belum pernah sekolah 2.912 3,38 

SD-SLTP 32.683 37,89 

SLTA 41.244 47,81 

PT 9.426 10,93 

Sumber: SDKI 2017 (diolah) 

 

2. Analisis Bivariat 

Hubungan Umur Ibu dengan Kematian Bayi  

Umur merupakan salah satu faktor yang dapat menggambarkan kematangan seseorang 
baik secara fisik, psikis maupun sosial. Semakin bertambahnya umur seseorang maka bertambah 
pula pengetahuan yang didapat. Banyak wanita yang hamil dengan umur 20-35 tahun berhasil 
menjalankan kehamilan yang sehat dan melahirkan bayinya dengan selamat. 

 

Tabel 2. Umur Ibu dengan Kematian Bayi 

Uraian 

Kejadian kematian bayi 

Ya Tidak 

N % N % 

<20 tahun atau >35 tahun  2.715 3,15 53.449 61,96 

20-35 tahun (standar) 995 1,15 29106 33,74 

Hasil uji Chi Square=111,250 (p-value=0,000) Odd ratio (1/2) =1,486(CI95%) 

 

Dari hasil analisis uji chi square dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) didapatkan 
hasil perhitungan bahwa terdapat hubungan antara faktor umur ibu di bawah 20 tahun dan di atas 

35 tahun  sebagai standar yang berbeda dibandingkan dengan umur ibu 20-35 tahun dengan 

kejadian kematian bayi   di Indonesia dengan nilai hitung 111,250 dengan p-value 0,000 < α (0,05) 

yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik. Adapun nilai OR=1,486 (CI95%) 
yang bermakna umur ibu terlalu muda atau tua menjadi faktor risiko kematian bayi 1,486 kali lipat 
dibanding umur ibu 20-35 tahun. Umur di bawah 20 tahun, rahim dan panggul sering kali belum 
tumbuh mencapai ukuran dewasa. Akibatnya, ibu hamil pada usia itu mungkin mengalami 
persalinan lama/macet atau gangguan lainnya karena ketidaksiapan ibu untuk menerima tugas 

dan tanggung jawab sebagai orang tua (Kusumawardani & Handayani, 2018). Ibu dianjurkan 
untuk hamil pada usia antara 20-35 tahun. Pada usia ini ibu sudah lebih siap secara jasmani dan 
kejiwaan. Pada umur 36 tahun atau lebih, kesehatan ibu sudah menurun akibat mulai timbulnya 
beberapa keluhan penyakit, akibatnya ibu hamil pada usia itu mempunyai resiko anak cacat, 
persalinan lama dan perdarahan (Kemenkes, 2014). Berdasarkan hasil analisis bahwa ada 
hubungan antara umur yang terlalu muda dan terlalu tua memiliki peluang lebih tinggi dengan 
kasus kejadian kematian bayi yang dilahirkan. 
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Risiko terjadinya kesakitan dan kematian pada umur yang lebih tua dapat diminimalisir 

dengan perawatan kehamilan yang teratur, informasi tentang kehamilan dan persalinan yang lebih 
lengkap tentang tanda-tanda bahaya kehamilan dan kehamilan risiko tinggi, serta pertolongan 
tenaga kesehatan yang berkompeten akan membantu ibu untuk tetap sehat pada masa kehamilan, 
persalinan dan nifas (Prabamurti et al., 2008). 

Faktor umur ibu berhubungan dengan risiko kematian bayi dikarenakan mayoritas umur 
ibu berada pada kategori 20-35 tahun dimana usia tersebut menjadi usia ideal untuk hamil dan 
melahirkan dan rahim sudah mampu menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga sangat kecil 

kemungkinan terjadinya risiko kematian bayi (Idris Elvia, 2019, Prabamurti et al., 2008).  Selain 
itu pada umur 20-35 tahun ibu sudah banyak memahami faktor-faktor yang dapat berhubungan 
dengan resiko kematian bayi, sehingga langkah-langkah yang diambil sudah sempurna. Dari 
kondisi ini masyarakat akan mengambil keputusan melahirkan pada usia yang ideal dan menikah 
pada usia yang telah cukup umur. 

 

Hubungan Jumlah Anak Masih Hidup dengan Kematian Bayi   

Dari hasil uji chi square dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) hasil perhitungan 
menunjukkan terdapat hubungan antara faktor jumlah anak yang masih hidup dari ibu dengan 

kematian bayi di Indonesia dengan nilai hitung 235,177 dengan p-value 0,000) < α (0,05) berarti 
Ho ditolak atau terdapat perbedaan secara statistik. Adapun nilai odd ratio sebesar 1,905 (CI95%) 
yang bermakna jumlah anak masih hidup menjadi faktor risiko kematian bayi, dan jumlah anak 

masih hidup 3 atau lebih berisiko 1,905 kali lebih besar terjadi kematian bayi dibandingkan ibu 
yang baru punya 1-2 anak (Tabel 3). Mengingat jumlah anak yang masih hidup memiliki hubungan 
yang signifikan dengan kasus kematian bayi, maka semakin mendukung perlunya masyarakat 
memiliki jumlah anak yang ideal yaitu 2 anak.   

 

Tabel 3. Paritas/jumlah anak masih hidup dengan Kematian Bayi 

Uraian 

Kejadian kematian bayi 

Ya Tidak 

N % N % 

1-2 (standar) 731 0,85 9.420 10,92 

3+ 2.979 3,45 73.135 84,78 

Hasil uji Chi Square=235,177 (p-value=0,000) Odd ratio (2/1) =1,905(CI95%) 

 

 Mosby et al., (2011) menyebutkan paritas merupakan klasifikasi perempuan berdasarkan 
jumlah bayi lahir hidup dan lahir mati yang dilahirkannya pada umur kehamilan lebih dari 20 
minggu. Pada masa kehamilan rahim ibu  teregang oleh adanya janin. Apabila terlalu sering 
melahirkan, rahim akan semakin lemah. Apabila ibu telah melahirkan 3 anak atau lebih, perlu 

diwaspadai adanya gangguan pada waktu kehamilan, persalinan dan nifas (Kemenkes, 2014). 
Menurut (Umah, 2014) juga didapatkan faktor paritas yang masih hidup ada hubungan dengan 
kematian neonatal. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian (Rachmadiani et al., 2018) yang 
menyebutkan paritas tidak memiliki hubungan bermakna terhadap kematian bayi khusus usia 0-
28 hari. Gambaran ini memberikan pertimbangan perlunya segera menggunakan kontrasepsi, 
karena jumlah anak 2 sudah terbukti memberikan resiko kematian yang lebih rendah dibandingkan 
jumlah anak 3 atau lebih.  
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Hubungan Jarak Kelahiran dengan Kematian Bayi  

Dari hasil uji chi square dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) hasil perhitungan 
menunjukkan ada hubungan antara faktor jarak kelahiran dengan kematian bayi di Indonesia 

dengan nilai hitung sebesar 386,230 dengan p-value 0,000 < α (0,05). Adapun nilai odd ratio 
sebesar 2,429 (CI95%) yang bermakna jarak kelahiran menjadi faktor risiko kematian bayi   dan 
jarak kelahiran dengan anak sebelumnya maksimal 24 bulan berisiko 2,429 kali lebih besar terjadi 
kematian bayi dibandingkan jarak kelahiran dengan anak sebelumnya lebih dari 2 tahun. Pada 
penelitian dapat terlihat bahwa semakin pendek jarak kelahiran maka risiko kematian bayi akan 

lebih besar. Oleh karena itu diharapkan Ibu dapat menunda kehamilan atau memberikan jarak 
kelahiran yang optimal (minimal 24 bulan) setelah terjadinya kelahiran sebelumnya. Dengan 
demikian perlu setip saat diperhatikan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar 
dapat mengatur jarak kelahiran minimal 2 tahun. 

 

Tabel 4. Jarak kehamilan dengan sebelumnya dengan Kematian Bayi 

Uraian 

Kejadian kematian bayi 

Ya Tidak 

N % N % 

24 bulan atau kurang 781 1,51 9.687 18,68 

25 bulan ke atas (standar) 1.330 2,56 40.070 77,25 

Hasil uji Chi Square=386,230 (p-value=0,000) Odd ratio (1/2) =2,429(CI95%) 

 

Apabila jarak kehamilan dengan anak sebelumnya kurang dari 2 tahun, rahim dan 
kesehatan ibu belum pulih dengan baik. Kehamilan dalam keadaan ini perlu diwaspadai karena 
kemungkinan pertumbuhan janin kurang baik, mengalami persalinan yang lama atau perdarahan 

(Kemenkes, 2014). Beberapa penelitian menemukan hubungan antara jarak kelahiran dan survival 

pada anak, yaitu dimana anak yang dilahirkan dalam interval waktu 2 tahun setelah kelahiran 
sebelumnya memiliki risiko kematian jauh lebih tinggi. Di sisi lain ditemukan juga bahwa risiko 
kematian bayi berkaitan dengan interval kelahiran yang pendek. Semenjak tahun 2005, WHO 
merekomendasikan jarak kelahiran setidaknya 24 bulan setelah melahirkan, sebelum memulai 
kehamilan berikutnya untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi selama kehamilan. Jarak 
kelahiran minimum 24 bulan setelah terjadinya kelahiran hidup sebelumnya dikarenakan ibu lebih 

memiliki waktu yang cukup untuk pulih dari masa kehamilan dan persalinan, serta dapat dengan 
baik memberikan ASI kepada bayinya. Jarak kelahiran terbukti memiliki korelasi terhadap 
kematian anak di Nepal dan di negara berkembang lainnya (Lamichhane et al., 2017).  
Selanjutnya, bayi yang dilahirkan dengan jarak kelahiran kurang dari 2 tahun memiliki risiko 1,94 
kali untuk terjadinya kematian dibandingkan bayi dengan jarak kelahiran diatas sama dengan 2 
tahun. Sebenarnya, semakin dekat jarak kelahiran antara anak maka semakin tinggi risiko 
terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan. Selain itu, wanita dengan jarak kelahiran pendek 

tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk menjaga kesehatan tubuhnya dan nutrisi yang 
diperlukan yang kemudian dapat menyebabakan risiko kematian pada ibu dan juga bayi. Hasil 
penelitian membuktikan bahwa jarak kelahiran kurang dari 2 tahun lebih beresiko terhadap 
kejadian kematian bayi, maka akan memantapkan pasangan tersebut perlu menggunakan keluarga 
berencana/kontrasepsi untuk menjarangkan kelahiran. 
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Hubungan Pendidikan Ibu dengan Kematian Bayi  

Salah satu determinan sosial ekonomi terkait kematian bayi adalah pendidikan ibu. 
Asumsinya ketika seorang ibu berpendidikan tinggi maka ibu tersebut akan lebih paham mengenai 
kepentingan kesehatan. Selain itu, dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan mudah 
menangkap informasi yang diterima dan paham tentang kepentingan kesehatan. 

 

Tabel 5. Pendidikan ibu dengan Kematian Bayi 

Uraian 

Kejadian kematian bayi 

Ya Tidak 

N % N % 

Sampai dengan lulus SLTP 2.100 2,43 33.495 38,83 

Lulus SLTA ke atas (standar) 1.610 1,87 49.060 56,87 

Hasil uji Chi Square=376,464 (p-value=0,000) Odd ratio (1/2) =1,910(CI95%) 

 

Dari hasil uji chi square dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) hasil perhitungan 
menunjukkan ada hubungan antara faktor pendidikan terakhir ibu dengan kematian bayi di 
Indonesia dengan nilai hitung sebesar 376,464 dengan p-value 0,000 < α (0,05). Adapun nilai odd 

ratio sebesar 1,910 (CI95%) yang bermakna tingkat pendidikan rendah dalam hal ini lulus SLTP 
ke bawah menjadi faktor risiko kematian bayi.  Pendidikan terakhir ibu SLTP ke bawah berisiko 
1,910 kali lebih besar terjadi kematian bayi dibandingkan ibu dengan tingkat pendidikan terakhir 
ibu yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan temuan (Rachmadiani et al., 2018) yang menyebutkan 
bahwa tingginya kematian bayi terutama dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan ibu. Temuan ini 
akan lebih meyakinkan perlunya program wajib belajar masyarakat selama 12 tahun, mengingat 
tamat SLTP masih terbukti memberikan resiko pada kematian bayi yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan yang berpendidikan di atasnya.   

Hal ini berarti bahwa pembinaan pada masyarakat untuk perlunya peningkatan pendidikan 
ibu penting dilakukan. Penyuluhan kehamilan yang sehat dilakukan untuk menunjukkan lokasi 
pelayanan kehamilan dan kelahiran yang masih aktif dan dapat diakses dengan mudah bagi 
masyarakat penting untuk terus dilakukan.  

Makin banyak sarana pelayanan kesehatan di suatu daerah memperkecil jarak masyarakat 

terhadap sarana pelayanan kesehatan serta makin sedikit waktu serta biaya yang dikeluarkan. 
Keterjangkauan akan pelayanan kesehatan baik dari segi harga, jarak dan waktu pelayanan 
merupakan salah satu hal yang perlu dipertahankan. 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara umur ibu, jumlah anak yang masih hidup, jarak kehamilan (4 terlalu), dan pendidikan 
terakhir ibu dengan kematian bayi di Indonesia tahun 2017. Umur ibu yang terlalu mempengaruhi 
seseorang memanfaatkan pelayanan kesehatan. Selain itu penekanan untuk perencanaan 
kehamilan agar tidak hamil terlalu muda, terlalu tua, atau terlalu sering pada masa pandemi Covid-
19 melalui kepesertaan KB harus terus disebarkan melalui media masa maupun media sosial, baik 
dalam bentuk blog, video, leaflet, flyer, dan lain-lain. Untuk antisipasi pada masa adaptasi 
kebiasaan baru masyarakat terhadap Covid-19 maka perlu memanfaatkan teknologi internet 
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tersebut tanpa harus tatap langsung dengan petugas kesehatan atau KB.  muda (di bawah 20 tahun) 

atau terlalu tua (lebih dari 35 tahun)  beresiko terhadap kematian bayi sebesar 1,486 kali 
dibandingkan ibu yang melahirkan pada umur 20-35 tahun. Jumlah anak yang masih hidup 3 anak 
atau lebih beresiko 1,224 kali terhadap kematian bayi dibandingkan yang memiliki jumlah anak 1-
2. Faktor  risiko  yang  berhubungan  dengan kejadian  kematian bayi di Indonesia adalah juga 
melahirkan terlalu dekat jarak dengan kelahiran sebelumnya maksimal 2 tahun (dengan odd 
ratio=2,429). Pendidikan ibu juga berhubungan secara signifikan dengan kejadian kematian bayi. 
Ibu dengan pendidikan terakhir SLTP ke bawah beresiko terjadinya kematian bayi 1,910 kali 

dibanding yang berpendidikan lebih tinggi. 

Dari hasil penelitian ini diharapkan petugas kesehatan dapat mencegah faktor risiko yang 
berhubungan dengan kematian bayi dengan cara memberikan pembinaan pada masyarakat untuk 
perlunya peningkatan tingkat pendidikan ibu,melahirkan dengan jarak dan umur yang ideal, dan 
memiliki anak tidak lebih dari dua. 
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Abstrak 

 

Pandemi COVID-19 berdampak pada terhambatnya akses masyarakat terhadap layanan kontrasepsi di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dapat memicu tingginya angka putus pakai penggunaan 
kontrasepsi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sosiodemografis pengguna kondom dalam 
rangka memberikan dukungan informasi bagi kebijakan pendistribusian kondom di era pandemi COVID-19 
di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan bersumber dari Survei Demografi dan Kesehatan 
Indonesia (SDKI) 2017 dengan sampel sebanyak 249 wanita usia subur. Penggunaan kondom merupakan 
variabel outcome, sedangkan variabel penjelas meliputi usia responden, indeks kekayaan, pendidikan tertinggi 
yang ditamatkan, partisipasi kerja, jumlah anak, usia suami, kepemilikan telepon seluler, penggunaan 
internet, kategori tempat tinggal, dan penentu keputusan penggunaan kontrasepsi. Analisis deskriptif, 
bivariabel, dan multivariabel dilakukan menggunakan STATA 14.2. Pengujian hipotesis dilakukan pada 
tingkat signifikansi 5% dan interval kepercayaan 95%. Studi ini menunjukkan bahwa probabilitas 
penggunaan kondom yang besar terjadi pada pasangan usia subur yang relatif muda yaitu 30-39 
(AOR=11,15; 95%CI=1,13-110,36) yang melek teknologi internet (AOR=3,34;95%CI=1,10-10,15) serta 

melakukan diskusi dengan pasangan dalam menentukan penggunaan kontrasepsi (AOR=2,74;95%CI=1,05-
7,20). Jumlah anak yang dua dan lebih dari dua merupakan pencegah penggunaan kondom 
(AOR=0,34;95%CI=0,12-0,99 dan AOR=0,20;95%CI=0,05-0,74). Diharapkan kebijakan distribusi 
alat/metode kontrasepsi khususnya kondom di Daerah Istimewa Yogyakarta memepertimbangkan 
karakteristik sosiodemografis tersebut agar efektif dan efisien. 

 

Kata Kunci: kondom, keluarga berencana, Yogyakarta  

 

Pendahuluan  

Pandemi global COVID-19 dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia (World Health 

Organization, 2020). Dampak yang dirasakan menyeluruh di segala bidang, baik aspek ekonomi, 

sosial, maupun kesehatan. Dalam aspek ekonomi, organisasi perdagangan dunia mengindikasikan 

pandemi COVID-19 sebagai ancaman terbesar bagi ekonomi global setelah krisis keuangan 2008-
2009 (Chakraborty & Maity, 2020). Dalam bidang kesehatan, pandemi ini telah memorak-
porandakan sistem kesehatan beberapa negara di dunia, khususnya negara berpenghasilan rendah 
dan menengah. Buruknya layanan kesehatan diduga kuat menjadi penyebab tingginya tingkat 
kematian (Walker et al., 2020).  

Selain itu, pandemi juga menyebabkan hambatan akses layanan kesehatan tak terkecuali 
layanan kesehatan seksual dan reproduksi/sexual and reproductive health (SRH). Pembatasan fisik 
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memaksa layanan kesehatan ditutup jika tidak dianggap penting (Riley et al., 2020). Ketersediaan 

layanan SRH dalam situasi darurat COVID-19 terpaksa menghadapi persoalan pengurangan 
tenaga kesehatan, kelangkaan komoditas, kurangnya peralatan pelindung, dan terbatasnya 
mobilitas. Banyak fasilitas kesehatan publik dan swasta menjadi tidak mampu atau tidak mau 
memberikan layanan SRH karena situasi yang sulit tersebut (IPPF, 2020). 

Sejak diberlakukannya status darurat COVID-19, terdapat penurunan peserta Keluarga 
Berencana (KB) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan data pelayanan 
kontrasepsi di fasilitas kesehatan yang mengalami penurunan sejak bulan Maret 2020. Di Bantul 

misalnya, warga yang mengakses layanan KB di fasilitas kesehatan menurun sejak tiga bulan 
terakhir (Maret-Mei 2020). Bahkan khusus layanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 
sudah terhenti karena rumah sakit tengah fokus menangani pasien terkait COVID-19 (Harian 
Jogja, 2020).  

Selain MKJP, layanan IUD, pil, dan suntik di Puskesmas juga mengalami penurunan 
karena adanya himbauan untuk tidak mengunjungi fasilitas kesehatan kecuali dalam kondisi 
mendesak yang membutuhkan pelayanan. Dampaknya, layanan KB pil pada Maret mencapai 

1.030, namun pada April menurun menjadi 400 orang. Demikian halnya pengguna metode suntik 
juga mengalami penurunan dari 1.180 menjadi 520 orang. Sementara itu, pengguna IUD 
mengalami kenaikan dari 120 menjadi 155, namun trennya tetap menurun dibanding bulan-bulan 
sebelumnya (Harian Jogja, 2020).  

Beberapa kondisi tersebut rentan sekali menyebabkan potensi putus pakai penggunaan 
kontrasepsi yang dapat memicu terjadinya kehamilan tidak diinginkan (KTD). Apalagi dalam 
situasi pandemi, frekuensi hubungan seksual semakin meningkat (Ballard, 2020) sehingga BKKBN 

perlu mengantisipasi terjadinya gelombang baby boom di masa mendatang melalui beberapa 

kebijakan. Salah satu kebijakan yang cukup mendapatkan perhatian adalah pendistribusian 
kontrasepsi ulangan pil dan kondom di era adaptasi kebiasaan baru di bawah supervisi 
puskesmas/dokter/bidan setempat oleh PKB/PLKB (BKKBN, 2020) dengan tujuan untuk 
mencegah akspetor KB mengalami putus pakai kontrasepsi sebagaimana direkomendasikan oleh 
Kementerian Kesehatan, WHO, dan UNFPA (FP2020, 2020; Kementerian Kesehatan RI, 2020; 
Nanda et al., 2020). Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik sosiodemografis 

pengguna kondom di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harapan memberikan dukungan 
informasi dalam proses pendistribusian kondom di era pandemi COVID-19. 

 

Metode Penelitian  

Studi ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Peneliti 

menganalisis paparan dan outcome secara bersama-sama pada kurun waktu tertentu. Studi ini 

dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti melakukan 

prosedur pengolahan data sekunder menggunakan dataset Survei Demografi dan Kesehatan 

Indonesia (SDKI) 2017 (BKKBN, BPS, dan Kementerian Kesehatan RI, 2017). Dalam penelitian 

ini, peneliti menetapkan kriteria inklusi yaitu berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah 

menikah/hidup bersama pada saat SDKI 2017 berlangsung serta menggunakan metode 

kontrasepsi modern. Jumlah sampel yang eligible dan memenuhi kriteria inklusi tersebut adalah 

sebanyak 249 WUS. Skema penarikan sampel penelitian disajikan dalam gambar 1. 
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WUS Kawin/ Tinggal dengan Pasangan
n = 435

Sampel Penelitian: WUS Pengguna 
Metode Kontrasepsi Modern

n = 249

WUS Pengguna Metode Kontrasepsi 
Non-Modern dan Bukan Pengguna

n = 186

Sampel WUS SDKI 2017
n = 49.627

WUS Tidak Berstatus Kawin/ Tinggal 
dengan Pasangan

n = 217

WUS Daerah Istimewa Yogyakarta
n = 652

Sampel Provinsi Lain
n = 48.975

 

 

Gambar 1 

Variabel Outcome 

Penggunaan jenis kontrasepsi merupakan variabel dependen dalam studi ini. Pada SDKI 
2017, jenis kontrasepsi diklasifikasikan menurut alat/metode yang digunakan oleh responden baik 
kontrasepsi modern maupun non-modern. Dalam studi ini, peneliti membatasi hanya pada 
kontrasepsi modern, yang dikategorikan menjadi pengguna kondom dan bukan pengguna kondom 
(pengguna metode modern lainnya) sesuai dengan tujuan analisis. 

 

Variabel Penjelas 

Karakteristik sosiodemografis yang dianggap penting untuk dianalisis meliputi usia 
responden (15-29, 30-39, dan 40-49 tahun), indeks kekayaan (miskin-sangat miskin dan menegah-

sangat kaya), pendidikan tertinggi yang ditamatkan (pendidikan dasar/tidak pernah sekolah, 
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi), partisipasi kerja (bekerja dan tidak bekerja) jumlah 
anak (1 anak, 2 anak, dan lebih dari 2 anak), usia suami (15-29, 30-39, dan 40-49), kepemilikan 
telepon seluler (punya dan tidak punya), penggunaan internet (ya dan tidak), kategori tempat 
tinggal (perdesaan dan perkotaan), dan penentu keputusan penggunaan kontrasepsi (wanita saja, 
suami saja atau orang lain, dan diskusi antara wanita-pasangan).  

Kategori usia responden dan suami dikelompokkan menjadi dewasa muda, menengah, dan 

tua untuk memudahkan dalam proses identifikasi variasi segmen usia menurut program 
pengendalian penduduk dan KB. Indeks kekayaan dikategorikan dengan cara membagi kuintil 
kekayaan menjadi dua yaitu Q1-Q2 dan Q3-Q5. Tingkat pendidikan ditentukan oleh pendidikan 
tertinggi yang pernah ditamatkan sesuai sistem pendidikan formal, sedangkan status pekerjaan 
responden diklasifikasikan menurut sistem sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia secara 
umum yang mendikotomikan pekerjaan wanita sebagai bekerja dan tidak bekerja (termasuk 
mengurus rumah tangga). Adapun jumlah anak yang dimiliki diklasifikasikan sesuai dengan 

program KB yang menyatakan jumlah anak ideal 2 orang. 
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Gambar 1. Skema Penarikan Sampel dari Dataset SDKI 2017 

Prosedur Analisis 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi distribusi frekuensi 
masing-masing variabel penelitian. Proporsi dinyatakan dalam bentuk tertimbang sesuai dengan 
prosedur yang direkomendasikan dalam metodologi SDKI 2017. Selanjutnya dilanjutkan dengan 
analisis statistik bivariabel (tabulasi silang) untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel 

independen dan dependen dengan menghitung odds ratio kasar serta melakukan pengujian hipotesis 

menggunakan statistik Chi-square. Selain itu, analisis multivariabel menggunakan regresi logistik 
berganda dilakukan untuk mendapatkan nilai odds ratio yang telah disesuaikan dan melakukan 
pengujian hipotesis menggunakan statistik Wald. Signifikansi statistik diperoleh dari p-value pada 

tingkat kemaknaan 5% dan interval kepercayaan 95%. Seluruh prosedur analisis dilakukan 
menggunakan STATA versi 14.2. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Distribusi karakteristik sosiodemografis responden ditunjukkan pada Tabel 1. Distribusi 
tersebut menunjukkan bahwa proporsi responden menurut kelompok umur tidak begitu 
menunjukkan perbedaan. Meskipun demikian, kelompok usia 40-49 tahun memiliki jumlah yang 
paling besar yaitu sekitar 42%. Lebih dari setengah dari jumlah responden bekerja dan merupakan 
kelompok ekonomi menengah ke atas. Responden memiliki berbagai tingkat pendidikan; namun, 

setengah dari mereka menyelesaikan pendidikan menengah. Pola serupa diamati untuk jumlah 
anak yang dimiliki; setengah dari jumlah responden memiliki 2 orang anak, dan sisanya hampir 
terbagi secara proporsional antara yang memiliki 1 dan lebih dari 2 orang anak. 

 

Tabel 1. Karakteristik Sosiodemografis Responden Berdasarkan SDKI 2017 

Variabel 
Tidak Tertimbang Tertimbang 

n n % 

Usia       

15-29 53 69 22.5 

30-39 86 110 35.4 

40-49 110 130 42.1 

Indeks kekayaan       

Miskin-sangat miskin 83 103 33.3 

Menengah-sangat kaya 166 206 66.7 

Tingkat pendidikan       

Sekolah dasar – tidak sekolah 36 52 17.0 

Sekolah menengah 167 202 65.5 

Pendidikan tinggi 46 54 17.5 

Partisipasi kerja       

Tidak bekerja 72 89 28.7 
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Variabel 
Tidak Tertimbang Tertimbang 

n n % 

Bekerja 

 

177 

 

220 

 

71.3 

 

Jumlah anak yang dimiliki       

Satu 62 85 27.5 

Dua 134 161 52.2 

Lebih dari dua 53 63 20.3 

Usia suami/ pasangan    

15-29 30 39 12.5 

30-39 75 93 30.0 

40-49 144 177 57.5 

Kepemilikan telepon seluler       

Tidak 39 56 18.0 

Ya 210 253 82.0 

Penggunaan internet       

Tidak 98 128 41.4 

Ya 151 181 58.6 

Kategori tempat tinggal       

Perkotaan 188 197 63.8 

Perdesaan 61 112 36.2 

Keputusan dalam penggunaan kontrasepsi    

Hanya wanita 81 95 30.8 

Hanya suami atau yang lain 19 26 8.3 

Keputusan bersama 149 188 60.9 

Jenis kontrasepsi       

Metode modern lain 202 253 82.1 

Kondom 47 56 17.9 

Total 249 309 100.0 

n = frekuensi sampel; %  = persentase tertimbang 

 

Lebih dari setengah responden memiliki suami yang berusia antara 40 hingga 49 tahun, 
kurang dari sepertiga responden memiliki pasangan berusia 30-39 tahun. Sebagian besar responden 
merupakan pengguna telepon seluler dan tinggal di perkotaan, namun pengguna internet kurang 
dari 60 persen. Proporsi responden yang menggunakan metode kontrasepsi kondom relatif kecil 
yaitu kurang dari 20%. Sebagian besar responden menggunakan metode kontrasepsi modern lain. 
Terkait dengan penentu keputusan penggunaan kontrasepsi, sebagian besar responden 
menyatakan atas persetujuan bersama dengan pasangan dan hampir sepertiga responden 
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memutuskan sendiri jenis kontrasepsi yang akan digunakan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekuatan tawar-menawar (bargaining power) 

yang cukup baik dalam penggunaan metode kontrasepsi dengan pasangannya.  

Pengguna kondom dalam penelitian ini memiliki perbedaan karakteristik yang signifikan 
antar kelompok usia, indeks kekayaan, tingkat pendidikan, usia pasangan, penggunaan internet, 
dan penentu keputusan dalam penggunaan kontrasepsi. Dibandingkan dengan usia 15-29 tahun, 
wanita dengan kategori usia 30-39 tahun memiliki peluang yang lebih besar untuk menggunakan 
kondom. Pola serupa diamati untuk usia pasangan. Wanita yang berpendidikan tinggi relatif 

memiliki peluang yang lebih besar untuk menggunakan kondom dibandingkan wanita yang 
berpendidikan rendah. Demikian halnya dengan wanita dengan indeks kekayaan yang tinggi 
memiliki peluang lebih besar untuk menggunakan kondom. Pola yang sama juga teridentifikasi 
untuk pengguna internet. Hal tersebut menunjukkan bahwa penguna kondom identik dengan 
tingkat pendidikan dan tingkat sosioekonomi yang tinggi serta wanita yang melek teknologi 
internet (Tabel 2).  

Ditinjau dari penentu keputusan dalam penggunaan kontrasepsi, probabilitas suami dalam 
menentukan penggunaan kondom lebih besar dari pada istri. Meskipun demikian, peluang 
penggunaan kondom atas keputusan bersama juga lebih besar dari pada hanya istri saja yang 
menentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa responden cukup memiliki andil besar dalam 
keputusan penggunaan kondom, meskipun identik dengan urusan laki-laki. Sementara itu, 
partisipasi kerja, jumlah anak, kepemilikan telepon seluler, dan kategori tempat tinggal tidak 
menunjukkan perbedaan yang bermakna dalam penggunaan kondom pada analisis bivariabel 

(Tabel 2).  

Setelah dilakukan penyesuaian nilai odds ratio menggunakan analisis multivariabel, usia 

suami, penggunaan internet, dan penentu keputusan dalam penggunaan kontrasepsi memiliki efek 
yang konsisten baik sebelum maupun sesudah dianalisis secara serentak dengan melibatkan 
seluruh variabel sosiodemografis. Sedangkan usia responden, indeks kekayaan, dan tingkat 
pendidikan tidak lagi menjadi prediktor yang signifikan dalam penggunaan kondom. Berdasarkan 
analisis multivariabel ini, terdapat prediktor baru yang signifikan dalam penggunaan kondom, 

yaitu jumlah anak (Tabel 2). 

Penelitian ini memberikan informasi bahwa wanita pengguna internet memiliki peluang 
hampir 3,5 kali untuk menggunakan kondom dibandingkan bukan pengguna internet. Wanita 
dengan akses internet lebih sering kemungkinan mendapatkan informasi mengenai layanan 
penjualan kondom yang menjaga privasi. Sejalan dengan sebuah penelitian di Amerika 
menjelaskan bahwa wanita lebih menyukai cara membeli kondom dengan menyamarkan 

pembelian yaitu membeli kondom dengan produk lain baik di supermarket maupun pemesanan 
produk (Arndt & Ekebas-Turedi, 2017). Pola yang sama terjadi pada wanita yang menentukan 
penggunaan kontrasepsi bersama pasangan. Probabilitas pengguna kondom 2,5 kali lebih besar 
terjadi pada wanita yang melakukan diskusi dengan suaminya dalam memutuskan penggunaan 
kontrasepsi. 

Responden yang memiliki suami berusia 30-39 tahun memiliki peluang yang lebih besar 
untuk menggunakan kondom, dibandingkan dengan yang memiliki suami dengan usia lebih muda. 

Namun, 95% confidence interval untuk variabel ini cukup lebar karena sampel yang relatif sedikit 

untuk melakukan pengujian hipotesis. Hal ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya variabel usia 
suami merupakan prediktor yang potensial dalam penggunaan kondom, hanya saja perlu 
dibuktikan secara empiris dalam riset dengan ukuran sampel yang lebih besar untuk menghasilkan 
nilai confidence interval yang lebih sempit. 

 



39 

Tabel 2. Odds Ratio Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Kondom di Daerah 

Istimewa Yogyakarta Berdasarkan SDKI 2017 

Variabel Crude OR† Adjusted OR‡ 

Usia   

15-29 1 [1,1] 1 [1,1] 

30-39 3.03* [1.15,8.01] 2.36 [0.57,9.68] 

40-49 1.43 [0.53,3.87] 2.38 [0.46,12.30] 

Indeks kekayaan   

Miskin-sangat miskin 1 [1,1] 1 [1,1] 

Menengah-sangat kaya 2.88* [1.28,6.49] 2.20 [0.80,6.07] 

Tingkat pendidikan   

Tidak sekolah – SD 1 [1,1] 1 [1,1] 

Sekolah menengah 7.36 [0.97,55.9] 5.70 [0.65,50.14] 

Pendidikan tinggi 20.52** [2.57,163.60] 8.76 [0.88,87.57] 

Partisipasi kerja   

Tidak bekerja 1 [1,1] 1 [1,1] 

Bekerja 0.95 [0.47,1.90] 0.73 [0.32,1.67] 

Jumlah anak yang dimiliki   

Satu 1 [1,1] 1 [1,1] 

Dua 0.82 [0.40,1.72] 0.34* [0.12,0.99] 

Lebih dari dua 0.52 [0.19,1.41] 0.20* [0.05,0.74] 

Usia suami/ pasangan   

15-29 1 [1,1] 1 [1,1] 

30-39 13.65* [1.75,106.18] 11.15* [1.13,110.36] 

40-49 5.23 [0.68,40.40] 6.76 [0.54,83.78] 

Kepemilikan telepon seluler   

Tidak 1 [1,1] 1 [1,1] 

Ya 1.70 [0.63,4.61] 0.39 [0.10,1.55] 

Penggunaan internet   

Tidak 1 [1,1] 1 [1,1] 

Ya 3.92** [1.74,8.80] 3.34* [1.10,10.15] 

Kategori tempat tinggal   

Perkotaan 1 [1,1] 1 [1,1] 

Perdesaan 0.58 [0.25,1.31] 0.73 [0.27,1.98] 

Keputusan dalam penggunaan kontrasepsi   

Hanya wanita 1 [1,1] 1 [1,1] 

Hanya suami atau yang lain 3.78* [1.05,13.60] 2.72 [0.64,11.60] 

Keputusan bersama 3.24** [1.37,7.69] 2.74* [1.05,7.20] 
† Exponentiated coefficients (odds ratio) regresi logistik sederhana 
‡ Odds ratio regresi logistik berganda; 95% confidence intervals dalam kurung; * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
 

Variabel yang juga potensial menjadi prediktor dalam penggunaan kondom adalah jumlah 
anak yang dimiliki responden. Terlihat bahwa probabilitas penggunaan kondom semakin kecil 
seiring peningkatan jumlah anak yang dimiliki. Probabilitas penggunaan kondom masing-masing 

66% dan 80% lebih rendah pada responden yang memiliki anak dua dan lebih dari dua secara 
berturut-turut. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna kondom identik dengan wanita yang 
memiliki anak yang relatif lebih sedikit. Secara keseluruhan, probabilitas penggunaan kondom 
yang besar terjadi pada pasangan usia subur yang relatif muda dengan paritas rendah yang melek 
teknologi internet serta melakukan diskusi dengan pasangan dalam menentukan penggunaan 
kontrasepsi. Pasangan dengan jumlah anak lebih dari dua maka akan mengupayakan untuk 
menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (Putra et al., 2020).  
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Tidak mengherankan jika karakteristik pengguna kondom identik dengan pria yang berusia 

menengah. Hal ini disebabkan karena kampanye penggunaan kondom selama ini menyasar 
segmen usia dewasa muda yang masih aktif secara seksual. Hal ini didukung oleh studi terdahulu 
yang menyatakan bahwa proporsi penggunaan kondom lebih rendah pada usia kurang dari 20 
tahun, dan meningkat pada usia di atas 20 tahun (Tey et al., 2010). Sedangkan pria pada kelompok 
usia yang lebih tua cenderung menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, termasuk metode 
permanen (Mahendra et al., 2019). Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa jumlah anak yang semakin 
banyak merupakan pencegah penggunaan kondom karena pada umumnya pasangan yang telah 

berusia lanjut dan memiliki anak banyak tidak menginginkan anak lagi sehingga lebih memilih 
menggunakan metode jangka panjang (Damayanti et al., 2019; Joshi et al., 2020; Thapa, 2020).  

Penggunaan internet memberikan peluang lebih besar bagi wanita untuk menggunakan 
metode kontrasepsi jenis kondom. Hal ini terkait dengan masifnya kampanye penggunaan kondom 
di internet dan sosial media oleh perusahaan kondom multinasional (Evans et al., 2020; Purdy, 
2011). Kondisi ini diperkuat dengan akses informasi kontrasepsi yang paling disukai oleh wanita 
adalah media elekronik maupun cetak seperti televisi, radio, internet, koran, dan majalah 

(Mubashar et al., 2016). Meskipun teknologi informasi memiliki dampak terhadap minimnya 
risiko drop out penggunaan kontrasepsi pada wanita yang memiliki gawai (Samosir et al., 2020), 

namun, beberapa studi melaporkan ketidakpuasan masyarakat terhadap informasi kontrasepsi 
yang didapatkan melalui internet (Philipson et al., 2011). Hal tersebut menunjukkan bahwa 
internet merupakan media efektif untuk edukasi kontrasepsi tetapi harus diimbangi dengan 
penyediaan informasi edukasi dan promosi yang lebih lengkap dan benar (Gafar et al., 2020). Di 
sisi lain, penggunaan kondom pun harus diimbangi dengan komitmen dan kedisiplinan yang tinggi 

dan cara yang benar. 

Diskusi dengan pasangan juga berpotensi sebagai pendorong penggunaan kondom. Hal 

ini menunjukkan kemampuan wanita dalam membuat keputusan terkait kesehatan 

reproduksinya, termasuk memilih dan menentukan jumlah anak serta metode kontrasepsi yang 

aman dan nyaman untuk tubuh (Ferdous et al., 2017). Wanita di beberapa negara berkembang 

saat ini memiliki bargaining position yang cukup bagus sehingga pasangannya mau 

menggunakan kondom (Darteh et al., 2019). Hal tersebut tidak terjadi begitu saja, malainkan 

dipengaruhi juga oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan pasangan (Maribeth et al., 2020). 

Semakin tinggi tingkat pendidikan pasangan, maka semakin tinggi pula kepeduliannya dalam 

menentukan penggunaan metode kontrasepsi bersama-sama melalui proses diskusi  (Mahendra 

et al., 2019; Yussuf et al., 2020). Hal tersebut tentu mendukung perubahan paradigma 

pembangunan kependudukan yang mengarah kepada pemenuhan hak reproduksi melalui 

kebebasan memilih metode kontrasepsi (Putra et al., 2020). 

 

Kesimpulan  

Studi ini memberikan informasi bahwa karakteristik pengguna kondom di Daerah 
Istimewa Yogyakarta beragam menurut faktor sosiodemografis. Peluang penggunaan kondom 
yang besar terjadi pada pasangan usia subur yang relatif muda dengan paritas rendah yang melek 

teknologi internet serta melakukan diskusi dengan pasangan dalam menentukan penggunaan 
kontrasepsi. Program dan kebijakan distribusi alat/metode kontrasepsi khususnya kondom dalam 
situasi pandemi COVID-19 diharapkan dapat mempertimbangkan karakteristik sosisodemografis 
calon akseptor KB sehingga tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 
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