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Abstrak
Penelitian ini mendeskripsikan implementasi program keluarga berencana Modus Operadi 

Pria (MOP) di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pekanbaru sebagai salah 
satu kota metropolitan mengambil kebijakan untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui program 
keluarga berencana pria selain daripada program keluarga berencana untuk perempuan. Penelitian 
ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan rumusan masalah bagaimana Implementasi program 
keluarga berencana Modus Operadi Pria (MOP) di Kota Pekanbaru dan Faktor-faktor yang 
mempengaruhi implementasi program keluarga berencana Modus Operadi Pria (MOP) di Kota 
Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengambilan data dilakukan 
melalui wawancara dan pengambilan data sekunder. Hasil menunjukkan bahwa implementasi program 
tersebut berjalan baik dibuktikan sebagai salah satu daerah dengan jumlah peserta KB pria tertinggi 
di Provinsi Riau. Meskipun demikian masih ada beberapa permasalahan yang melanda, baik internal 
kelembagaan, persepsi masyarakat dan pelayanan kesehatan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program MOP, Pengendalian penduduk

1. Latar Belakang Masalah 

Kependudukan adalah masalah yang sangat krusial di Indonesia. Setiap tahun 
pertumbuhan penduduk meningkat. Semula penduduk Indonesia yang berkisar kurang 
lebih 200 j uta, saat ini sudah menyentuh 300 j uta lebih penduduk. Oleh sebab itu 
ketika era pemerintahan Suharto gencar mendengungkan perencanaan kependudukan 
melalui program Keluarga Berencana (KB) yang menjadi otoritas Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini bertujuan 
untuk menekan angka pertumbuhan penduduk yang semakin melejit. Jumlah 
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penduduk di Provinsi Riau pada Tahun 2010 berjumlah 5.538.367 jiwa dan meningkat 
menjadi 6.456.322 jiwa di Tahun 2012.1 

 Pertambahan penduduk di Provinsi Riau sama dengan Provinsi lain yang 
menjadi daerah tujuan transmigrasi, yaitu adanya dominasi tingginya mobilitas 
penduduk yang masuk dari provinsi lain. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, 
penduduk Riau telah melebihi proyeksi penduduk pada tahun 2010 s ebesar 5,423 
juta.Proyeksi ini didasari atas laju pertumbuhan penduduk pada dekade sebelumnya, 
di mana periode 1971-1980 sebesar 3,11% kemudian meningkat menjadi 4,3% pada 
periode 1980-1990. Pada periode 1990-2000 meningkat lagi menjadi 4,35% dan pada 
periode 2000-2010 kemudian turun menjadi 3,59 % jauh di bawah rata-rata nasional 
1,49%.2. 

Kebijakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Indonesia termaktub 
dalam  U ndang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 t entang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengamanatkan terbentuknya 
Badan Kependudukan dan Keluarga  Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat 
BKKBN (Pasal 53 UU PKPK). Kemudian dipertegas dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 57 T ahun 2009 t entang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 t entang Pengelolaan Perkembangan 
Kependudukan. 

Perlu dicermati bahwa kebijakan pengelolaan kependudukan yang dibuat 
adalah bersifat umum, dimana tidak bisa serta merta diterapkan di setiap daerah 
karena mempunyai karakteristik yang berbeda. Hal ini juga diperparah dengan 
tiadanya peraturan daerah yang menjadi rujukan setiap daerah untuk melaksanakan 
kebijakan kependudukan sehingga ledakan penduduk yang terjadi di wilayah 
Indonesia umumnya dan Provinsi Riau khususnya menjadi bencana demografi. 
Padahal semestinya bisa menjadi potensi nyata sumber daya yang berguna bagi 
keberlangsungan pembangunan di Negara ini. 

Pengendalian kependudukan berjalan seiring dengan kesejahteraan penduduk 
terutama bila terlaksana dengan baik. Pengendalian merupakan bentuk pengelolaan 
penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi asset berharga dalam 
pembangunan dimana berimplikasi terhadap kemakmuran masyarakat. 

Pengendalian tersebut dilaksanakan melalui pelbagai program pemerintah, 
dimana salah satunya adalah Gerakan Keluarga Berencana Nasional. Keluarga 
Berencana berdasarkan UU No. 10 T ahun 1992 tentang Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran 
serta masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan 
kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan kecil, bahagia 

                                                           
1 Riau-Prov.go.id. diakses tanggal 1 Pebruari 2014 pukul 22.33 WIB 
2 Riau.bkkbn.go.id. diakses tanggal 1 Pebruari 2013 pukul 22.34 WIB 
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dan sejahtera. Tujuan program ini untuk memenuhi perintah masyarakat akan 
pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, 
menurunkan tingkat/angka kematian bayi, ibu dan anak serta penanggulangan 
masalah kesehata reproduksi dalam membangun keluarga kecil berkualitas. 

Program KB dikelola oleh bidang Pengendalian Pelayanan Keluarga 
Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (KR) yang termaktub dalam Peraturan 
Walikota Pekanbaru No 18 tahun 2008 memuat tugas dan fungsi, yakni merencanakan 
program kerja kegiatan pengendalian dalam pelayanan KB dan KR serta 
meningkatkan partisipasi pria. Keikutsertaan pria dalam ber-KB sangat tinggi. Hal ini 
bisa disebabkan adanya pemberian fasilitas sarana dan prasarana dalam penyediaan 
fasilitas KB.  

Pengendalian kependudukan berjalan seiring dengan kesejahteraan penduduk 
terutama bila terlaksana dengan baik. Pengendalian merupakan bentuk pengelolaan 
penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi asset berharga dalam 
pembangunan dimana berimplikasi terhadap kemakmuran masyarakat. 

Pengendalian tersebut dilaksanakan melalui pelbagai program pemerintah, 
dimana salah satunya adalah Gerakan Keluarga Berencana Nasional. Keluarga 
Berencana berdasarkan UU No. 10 T ahun 1992 tentang Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran 
serta masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan 
kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan kecil, bahagia 
dan sejahtera. Tujuan program ini untuk memenuhi perintah masyarakat akan 
pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, 
menurunkan tingkat/angka kematian bayi, ibu dan anak serta penanggulangan 
masalah kesehata reproduksi dalam membangun keluarga kecil berkualitas.  

Program ini akhir-akhir ini mendapat tantangan besar, dimana indikator 
kependudukan yang dulu signifikan menjadi stagnan. Berbeda dengan era orde baru. 
Orde baru menerapkan sentralisasi hal ini mempermudah program KB. Akan tetapi 
semenjak reformasi banyak tantangan dari Kepala Daerah karena dianggap 
menghambur-hamburkan anggaran. Program KB juga terkait dengan penngkatan 
peran serta pria tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara jelas 
semenjak dicanangkan pada tahun 2000.  

Program KB dikelola oleh bidang Pengendalian Pelayanan Keluarga 
Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (KR) yang termaktub dalam Peraturan 
Walikota Pekanbaru No 18 tahun 2008 memuat tugas dan fungsi, yakni merencanakan 
program kerja kegiatan pengendalian dalam pelayanan KB dan KR serta 
meningkatkan partisipasi pria. Keikutsertaan pria dalam ber-KB sangat tinggi. Hal ini 
bisa disebabkan adanya pemberian fasilitas sarana dan prasarana dalam penyediaan 
fasilitas KB.  
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Modus Operadi Pria (MOP) merupakan program dari Kantor KB Kota 

Pekanbaru sebagai salah satu metoda pengendalian kependudukan selain metode-
metode kontrasepsi lainnya. MOP menjadi salah satu layanan KB peserta aktif. 
Pencapaian Peserta KB Aktif sampai dengan bulan Juni 2013 s ebanyak 113.385 
peserta ( 71,18 %) dari 159.300 PUS, dan  tidak  ber  KB  sebanyak  45.915 pasangan   
( 29,22 % ) dari Pasangan Usia Subur ( PUS). 

 
2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
penelitian ini merumuskan rumusan masalah, yakni bagaimana Implementasi program 
keluarga berencana Modus Operadi Pria (MOP) di Kota Pekanbaru dan Faktor-faktor 
yang mempengaruhi implementasi program keluarga berencana Modus Operadi Pria 
(MOP) di Kota Pekanbaru. 

3. Tujuan Penelitian
1. Mendeskripsikan implementasi program keluarga berencana Modus Operadi 

(MOP) di Kota Pekanbaru 
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program keluarga 

berencana Modus Operadi Pria (MOP) di Kota Pekanbaru. 
 

4. Kerangka Teoritis 
Implementasi Kebijakan

 Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian 
tindakan yang mempunyai tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah dimana 
dilaksanakan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan 
untuk memecahkan permasalahan.Pada prinsipnya, pihak-pihak yang membuat 
kebijakan tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.Untuk mencapai 
tujuan tersebut maka dicapai melalui usaha bersama dan untuk itu perlu ditentukan 
rencana-rencana yang mengikat, yang dituangkan oleh pihak yang berwenang dalam 
hal ini adalah pemerintah perumusan kebijakan harus dilandasi dengan pengetahuan 
atas kondisi sosial ekonomi masyarakat, potensi, permasalahan dan kemungkinan.3 

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses 
kebijakan.Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan 
administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.4 Implementasi 
                                                           
3 Jumaidi Husin Irkami. 2014. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Desa Tertinggal di 
Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Riau.Halaman 15. 
4Dr. Haedar Akib, M.Si. & Dr. Antonius Tarigan. Artikulasi Konsep Implementasi 
Kebijakan:Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya. 
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kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil 
kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 
1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan 
tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang 
melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (policy stakeholders).5 

Grindle (1980) mengkonstasi masalah implementasi kebijakan sebagai 
berikut.6 

Attempts to explain this diver gence have led to the realization that 
implementation, even when successful, involves far more than a mechanicsl 
translation of goals into routine procedures, it involves fundamental questions 
about conflict, decision making, and who gets in a society. 

Berdasarkan hal-hal tersebut implementasi kebijakan tidak dipandang semata-
mata sebagai tindakan teknik dan administrasi, melainkan juga tindakan politik. 
Grindle mengemukakan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. 
Dalam teori ini Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh 
isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam teorinya itu Grindle 
mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila 
tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi 
telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.7Kerangka pemikirannya menyatakan bahwa 
keberhasilan implementasiditentukan oleh derajat implementability dari 
kebijakantersebut, yaitu :Content dan Context. 
Content of Policy, mencakup :8 

1. Interest affected
2. Type of benefits
3. Extent of change envisioned 
4. Site of decision making 
5. Program implementor 
6. Resources committed

Context of Implementation, mencakup: 
1. Power, interest, and strategies of actors involves 
2. Institution and regime characteristics 
                                                           
5Ibid. Halaman 3. 
6 Dr. E. Koswara. 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Kemandirian Rakyat. Jakarta: PT 
Sembrani Aksara Nusantara. Halaman 97. 
7Dr. Arifin Tahir,Msi. 2011. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah. Jakarta: PT.Pustaka Indonesia Press .Halamn 113. 
8H. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Halamn 55. 
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6 Dr. E. Koswara. 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Kemandirian Rakyat. Jakarta: PT 
Sembrani Aksara Nusantara. Halaman 97. 
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Daerah. Jakarta: PT.Pustaka Indonesia Press .Halamn 113. 
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3. Compliance and responsiviness 
Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dijelaskan seperti gambar 
dibawah ini;9 

 

Implementasi sebagai Proses Politik Dan Administrasi 
Gambar I.I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: Grindle, Merilee S, 1980:11. 

 Variabel isi kebijakan ini mencangkup;10 
a) Sejauh mana kepentingan kelompok sasran atau target group termuat dalam 

isi kebijakan. 
b) Jenis manfaat yang di terima oleh targe group.  
c) Sejauh mana perubahan yang di inginkan dari sebuah kebijakan. 
d) Adakah letak sebuah program sudah tepat . 

                                                           
9 Drs. Ag. Subarsono. M.Si., MA. 2010. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan 
Aplikasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 94. 
10Ibid. Halaman 93. 
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e) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci. 
f) Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. 

Sedangkan variabel lingkungan yang mencangkup  
1. Seberapa besar kekuasaa, kepentingan, dan stategi yang dimiliki oleh para 

aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. 
2. Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa. 
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 

 
 
5. Metode Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan menggunakan 

metode ini dikarenakan peneliti ingin memperdalam kajian lebih dalam, dimana tidak 
sekedar hanya berhenti pada permukaan (Verstehen). Penelitian ini berupaya untuk 
melihat pelbagai fenomena di lapangan dan menggunakan teori sebagai pisau analisis 
sehingga terlihat kesenjangan antara realitas dan seharusnya (dos sollen Vs dos sein).  

Hasil penelitian ini dipaparkan dalam suatu laporan yang bersifat descriptive 
interpretative. Bersifat demikian karena peneliti ingin menggambarkan secara 
menyeluruh dan sistematis terkait fenomena yang terlihat dalam kajian ini. Kemudian 
menganalisis dan menuangkannya melalui interpretasi yang peneliti pahami. 
Kemudian strategi yang digunakan adalah library research. 

 
 
 

b. Jenis Data 
Data Primer 
Data berupa alasan minimnya MOP di Kota Pekanbaru dan juga upaya lain 

untuk mengendalikan penduduk di Kota Pekanbaru.  
Data Sekunder 
Menurut Moleong (2001:113-116), data tambahan dapat diperoleh dari sumber 

data tertulis, foto, dan data statistik. Adapun datanya adalah data penduduk, data 
indikator kinerja,  perundang-undangan, dan sebagainya.  

c. Teknik Pengumpulan Data 
Peneliti dalam penelitian ini menggunakan 1 (satu) macam pengumpulan data 

secara kualiatif, yakni penelaahan terhadap dokumen tertulis.11 Penelaahan terhadap 

                                                           
11 Bagong Suyanto dan Sutinah.2006.Metode Penelitian Sosial.Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 
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dokumen tertulis. Data yang diperoleh dari metode ini berupa cuplikan, kutipan, atau 
penggalan-penggalan dari catatan-catatan organisasi, klinis, atau program; 
memorandum-memorandum dan korespondensi; terbitan dan laporan resmi; buku 
harian pribadi; dan jawaban tertulis yang terbuka terhadap kuesioner dan survei1. 

6. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Program Modus Operadi Pria (MOP) merupakan salah satu program 

BKKBN untuk mengatur dan mengendalikan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru. 
Pada tahun 2013 p eserta MOP untuk Kota Pekanbaru sangat rendah sekali yakni 
hanya berjumlah 29 pe serta KB MOP. Pencapaian Peserta KB Aktif tahun 2013 
sebanyak 113.385 peserta (71,18 %) dari 159.300 PUS, dan  tidak  ber  KB  sebanyak  
45.915 pasangan   ( 29,22 %) dari Pasangan Usia Subur ( PUS). Peserta KB Aktif 
sebanyak 113.385 peserta terdiri dari : 

Tabel Hasil Pelayanan Peserta KB Aktif Tahun 2013 

No. Metode Kontrasepsi Jumlah % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

IUD 
MOP 
MOW 
IMPLANT 
SUNTIKAN 
PIL 
KONDOM 

15.653 peserta 
171 peserta 

4.863 peserta 
7.276 peserta 

45.354 peserta 
34.544 peserta 

5.524 peserta 

13.81 
0.15 
4.29 
6.42 

40.00 
30.47 

4.87 

           Sumber : BPPMKB Kota Pekanbaru 

Sedangkan Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ber KB sebanyak 45.915 
pasangan  terdiri dari. 
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Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Bukan Peserta KB Tahun 2013 

No. Bukan Peserta KB Jumlah % 
1. 
2. 
3. 
4. 

Hamil 
Ingin Anak Segera (IAS) Ingin 
Anak Ditunda (IAD) Tidak 
Ingin Anak (TIA) 

4.390 pasang 
9.176 pasang 

12.965 pasang 
19.384 pasang 

9.56 
19,98 

28,24 
42,22 

          Sumber: BPPMKB Kota Pekanbaru 

 

Pencapaian peserta KB Aktif  dari data diatas menunjukkan bahwa 
keikutsertaan pria / kaum Bapak hanya 5,02 % dari jumlah peserta KB Aktif yaitu 
yang menggunakan metode kontrasepsi MOP 0,15 % dan Kondom 4,87%. 

Dari sejumlah 113.385 Peserta KB Aktif terdiri dari 27.963 peserta Metode 
Kontrasepsi Jangka Panjang ( MKJP) atau sebesar 24,66 % dan peserta KB bukan 
MKJP 85.422 peserta atau 75,34 % . 

 
Jumlah Peserta KB Aktif MKJP dan Bukan MKJP Tahun 2013 

No. Metode Kontrasepsi Jumlah % 

1. 
 
 
 
 
 
2. 

MKJP 
IUD 
MOP 
MOW 
Implant 

 
Bukan MKJP 
Suntikan 
Pil 
Kondom 

27.963 peserta 
15.653 peserta 

171 peserta 
4.863 peserta 
7.276 peserta 

 
85.422 peserta 
45.354 peserta 
34.544 peserta 

5.524 peserta 

24,66 
13.81 

0.15 
4.29 
6.42 

 
75,34 
40.00 
30.47 
4.87 

                   Sumber : BPPMKB Kota Pekanbaru 

Pencapaian peserta KB  Baru  kum ulatif  k eseluruhan metode kontrasepsi 
sampai Tahun 2013 sebanyak 12.924 pe serta atau 49,52 %   da ri  P PM  s ebanyak  
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26.097 peserta. Berdasarkan Pengolahan Rekapitulasi Laporan Bulanan Pelayanan 
Kontrasepsi dari Klinik KB dari 12 Kecamatan yang masuk pencapaian peserta KB 
Baru sebanyak 12,924 peserta  yang terdiri dari 1.397 P eserta IUD, 495 peserta 
MOW, 2 pe serta MOP, 588 pe serta Implant, 453 peserta Kondom, 7.112 peserta 
Suntikan dan 2.877 peserta Pil.12  

Peserta MOP Kota Pekanbaru menduduki peringkat kedua terbanyak dengan 
jumlah 29 peserta. Bila diprosentasekan dari total peserta KB MOP se Provinsi Riau 
yaitu 12, 18 % . Kemudian untuk prosentase tertinggi adalah Kabupaten Kuantan 
Singingi dengan prosentase 32,35 %. Hasil pencapaian peserta KB Baru pada tahun 
2013 sebanyak 12.924 peserta KB, sebesar 4.555 (36,24 %) dilayani oleh Klinik KB 
Pemerintah, dilayani di klinik KB  Swasta sebanyak 2.636 (20,40 %), dilayani oleh 
Dokter Praktek Swasta sebanyak 244 (1,89 %) dan sebanyak 5.489 (42,47 %) dilayani 
di Bidan Praktek Swasta. Hal ini menunjukkan bahwa Klinik KB Pelayanan oleh 
Bidan Praktek Swasta merupakan pelayanan yang diminati oleh peserta KB   
sebanyak 42,47 % . Untuk pelayanan kontrasepsi Klinik KB Pemerintah juga masih 
merupakan tempat pelayanan kontrasepsi yang banyak diminati oleh 
masyarakat/peserta KB sebanyak 36,24 %. 

Faktor-Faktor yang mendukung Program Keluarga Berencana MOP di Kota 
Pekanbaru

Angka partisipasi pria dalam program keluarga berencana di Kota Pekanbaru 
dalam hal ini MOP menduduki peringkat kedua tertinggi untuk Provinsi Riau. 
Ketercapaian peringkat tersebut dipengaruhi oleh diantaranya faktor tingkat 
pendidikan di Kota Pekanbaru. Tingkat pendidikan di Kota Pekanbaru sebagian besar 
merupakan lulusan SMA ke atas sehingga mempengaruhi tingkat kepemahaman dan 
kesadaran mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Selain 
tingkat pendidikan ada faktor internal yang turut mempengaruhi yakni dukungan istri 
terhadap suami untuk menggunakan kontrasepsi oleh pria. Dukungan tersebut sebagai 
perwujudan keterbukaan antara pasangan suami istri sehingga tercipta kesepahaman 
dan kesepakatan di dalam keluarga.  

Hal ini sesuai yang diutarakan oleh Supriyadi selaku Kasubid Pengendalian 
Kependudukan BKKBN perwakilan Provinsi Riau. Adapun petikan wawancara 
sebagai berikut: “Tinggi MOP di Pekanbaru karena pendidikan yang tinggi dan 
dukungan istri kepada suami untuk menggunakan alat kontrasepsi pria”. 

Selanjutnya angka yang dicapai oleh Kota Pekanbaru dipengaruhi juga oleh 
faktor yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini 
berkaitan dengan konseling di setiap puskesmas atau instansi kesehatan lainnya dan 
                                                           
12 Laporan BPPMKB Kota Pekanbaru Tahun 2013 
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ketersediaan alat kontrasepsi yang ada. Keberhasilan program KB pria di Kota 
Pekanbaru dipengaruhi  ol eh  dukungan dari tokoh masyarakat, para ulama. Ulama 
mengeluarkan semacan ijtihad  yaitu KB MOP dengan syarat untuk tujuan yang tidak 
menyalahi syari’at atau perintah agama dan tidak merugikan  untuk dirinya maupun 
orang lain. Disisi lain program pengendalian kependudukan dan pembangunan 
keluarga ini mendapat perhatian dari  m asyarakat perorangan, NGo, Organisasi 
Masyarakat (Ormas), asosiasi-asosiasi profesi dan pihak swasta. 

Namun meskipun menduduki peringkat kedua tertinggi ada permasalahan 
yang mehinggapi program keluarga berencana Modus Operadi Pria (MOP).  Metode 
kontrasepsi pria yang didengung-dengungkan ini masih tertinggal karena terdapat 
pelbagai hambatan yakni antara lain (a) masyarakat mengalami kesulitan ketika 
mendapatkan informasi mengenai alat kontrasepsi (b) hambatan medis yang berupa 
ketersediaan alat maupun ketersediaan tenaga kesehatan, (c) adanya rumor yang 
beredar di masyarakat mengenai alat kontrasepsi sehingga hal ini menjadi faktor 
penghambat dalam pengembangan metode kontrasepsi. Rendahnya partisipasi pria 
dalam ber KB dapat memberikan dampak negatif bagi kaum wanita karena dalam 
kesehatan reproduksi tidak hanya kaum wanita saja yang selalu berperan aktif.13  

 

8. Kesimpulan dan Saran 
a. Kesimpulan

Implementasi program Keluarga Berencana Modus Operadi Pria (MOP-KB) 
sudah cukup bagus yakni dengan cakupan peringkat kedua tertinggi se Provinsi Riau. 
Kesuksesan program tersebut dipengaruhi oleh adanya dukungan dari pelbagai pihak 
mulai dari pemerintah hingga swasta terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama 
yang memberikan pencerahan mengenai pentingnya MOP bagi pria. Selain itu 
pelayanan kesehatan yang diberikan baik tenaga kesehatan maupun alat kontrasepsi 
menopang kesuksesan program MOP. Akan tetapi dibalik kesuksesan tersebut ada 
kendala yaitu tenaga kesehatan dan alat kontrasepsi yang sering tidak ada, inormasi 
yang masih minim dan rumor mengenai alat kontrasepsi dikalangan masyarakat.   
b. Saran  

Pemerintah menambah tenaga konseling di setiap instansi kesehatan untuk 
memberikan konseling kepada masyarakat. Kemudian menggunakan IT untuk 
distribusi informasi sehingga masyarakat memahami manfaat penggunaan alat 
kontrasepsi pria.

                                                           
13 Poppy Indah Pertiwi.Implementasi Program Keluarga Berencana Modus Operadi Pria (MOP) di 
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2011 
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