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PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Program Keluarga Berencana (KB) yang dilakukan oleh pemerintah, selain 

mengendalikan petumbuhan penduduk juga memajukan kualitas keluarga agar dapat 

mewujudkan keluarga yang memiliki jumlah anak yang ideal yaitu dua orang anak, 

sehat dan sejahtera. 

  Program Keluarga Berencana (KB) suatu adalah suatu  upaya yang dilakukan dalam 

mengendalikan perkembangan penduduk dengan cara mengatur kelahiran anak, jarak 

serta usia ideal melahirkan, mengatur kehamilah melalui promosi, perlindungan dan 

bantuan sesuai dengan hak reproduksi demi mewujudkan keluarga yang berkualitas.1 

Ada beberapa jenis metode kontrasepsi yaitu: Pil, Suntik, Kondom, Implant, IUD, 

Vasektomi dan Tubektomi. 

Kontrasepsi adalah suatu cara usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya 

kehamilan, yang terjadi setelah pertemuan sel telur dan sperma2. Berdasarkan data 

tahun 2019 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk 
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dan KB) di Kabupaten Lampung Utara memiliki 142.222 Pasangan Usia Subur (PUS)  

Sedangkan jumlah akseptor KB aktif adalah 102.752 Peserta Aktif (PA) yang terdiri 

dari IUD: 11707 akseptor, MOW: 1796 akseptor, MOP: 1049 akseptor, implant: 

23123 akseptor, suntik: 34073 akseptor, pil: 27723 akseptor, akseptor kondom adalah 

3281. Rasio antara jumlah peserta KB aktif  dan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 

adalah 72,24 % yang  menunjukkan hasil yang sudah cukup baik, artinya kemauan 

masyarakat dalam mengikuti program KB sudah cukup baik.3 

Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas dibidang kesehatan dalam 

hal ini program Keluarga Berencana (KB) tentu tidak dapat dipisahkan dari kualitas 

sumberdaya manusia yang menyelenggarakan. yaitu tenaga kesehatan yang 

berkompeten dalam memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Tenaga 

kesehatan adalah seseorang yang mendedikasikan  diri untuk kepentingan masyarakat 

pada aspek  kesehatan serta mempunyai ilmu, pengetahuan dan kompetensi yang 

didapatkan melalui jenjang pendidikan kesehatan yang membutuhkan kewenangan 

dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.4 

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lampung 

Utara 2020  jumlah tenaga kesehatan (bidan) adalah 378 orang dan yang sudah 

mendapat pelatihan pemasangan dan pencabutan IUD (Intra Uterin Device ) dan 

Implan adalah 89 0rang dari data diatas menunjukan masih banyak tenaga implan. 

Mengingat  pentingnya pelatihan tersebut sebagai dasar dalam memberikan pelayanan 

                                                           
3 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Lampung Utara, Laporan Hasil Pencapaian  Program   

  KB,Tahun 2019 
4 Marsudi Muchtar,S.H.,M.H,Etika Profesi dan Hukum Kesehatan,Pustaka Baru Press,2016,  

   hlm100 



kontrasepsi. Resiko dalam setiap tindakan medis yang mungkin akan terjadi 

khususnya dalam hal ini pelayanan dibidang  Keluarga Berencana (KB) tentunya 

perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan 

tugasnya. Kesadaran masyarakat dalam mengikuti petunjuk penggunaan alat 

kontrasepsi menjadi penentu dalam keberhasilan  program Keluarga Berencana  

karena di lapangan masih ditemukan kesalahan dalam pemahaman cara penggunaan 

alat kontrasepsi. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mendorong keinginan penulis untuk mengkaji 

lebih jauh yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi 

Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan keluarga berencana (KB)  

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1. Permasalahan 

Dari uraian dasar permasalahan tersebut dapat disimpulkan dasar permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi  Tenaga Kesehatan dalam pelayanan 

Keluarga Berencana ? 

2.  Apa faktor penghambat Tenaga Kesehatan mendapatkan perlindungan hukum   

     dalam memberikan  pelayanan keluarga berencana ? 

1.2.2. Ruang Lingkup 

Bersumber pada permasalahan yang telah diuraikan, selanjutnya masuk dalam 

lingkup bidang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Dan alokasi penelitian 

pada Disdalduk dan KB Kabupaten  Lampung Utara. 



1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian tentunya mempunyai target yang ingin dicapai, oleh karena itu 

tujuan yang hendak dicapai yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk suatu perlindungan hukum bagi tenaga 

kesehatan dalam Pelayanan keluarga berencana (KB) 

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelayanan keluarga 

berencana (KB) 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Manfaat pengkajian ini antara lain : 

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan 

perkembangan secara tertulis dalam bidang disiplin ilmu hukum, serta sebagai 

bahan informasi bagi yang memerlukannya.  

2. Secara praktis, memberikan tambahan ilmu serta merupakan salah satu syarat 

dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1), sehingga meraih gelar Sarjana 

Hukum pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Agar mempermudah membaca serta mempelajari isi skripsi selanjutnya dalam 

penyusunan penelitian ini kedalam beberapa sub bagian yaitu:  

BAB  I   PENDAHULUAN,  pada bab ini dijelaskan dasar permasalah, ruang 

lingkup, tujuan serta manfaat penelitian dan  cara penulisan. 

BAB  II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori 

yang berkaitan dengan observasi yang dilakukan yaitu mengenai dasar hukum bagi 



tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan KB. Hal ini  diperoleh dan hendak 

penulis manfaatkan untuk menanggapi permasalahan. Teori-teori yang didapat adalah 

hasil dari gabungan pendapat para ahli hukum dan hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

 BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini di uraikan tentang cara yang 

dilakukan penulis didalam pada saat  melakukan pengkajian ini, yang terdiri atas:  

pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan 

data serta analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini diuraikan 

tentang gambaran umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

dari hasil observasi yang dilakukan berupa gabungan data-data yang didapatkan lalu 

untuk segera dianalisis. 

 BAB V PENUTUP, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang 

berkaitan dengan hasil observasi dilapangan. 

DAFTAR PUSTAKA, berisikan buku-buku literature dan peraturan perundang-

undangan yang penulis gunakan untuk skripsi ini yang berjudul Perlindungan Hukum 

Bagi Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Keluarga Berncana (KB). 

LAMPIRAN-LAMPIRAN,  adalah berkas-berkas yang berhubungan dengan hasil 

penelitian. 

 

 

 

 


