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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian
1. Kondisi umum Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur adalah provinsi di Indonesia yang terletak di
Pulau Jawa. Dengan luas wilayahnya 47.922 km², dan jumlah penduduknya
42.030.633 jiwa (sensus 2015). Secara geografis wilayah Provinsi Jawa
Timur terletak antara 111,0′ BT hingga 114,4′ BT dan Garis Lintang 7,12”
LS dan 8,48 ‘LS dengan luas wilayah 47.157,72 Km2. Provinsi Jawa Timur
memiliki wilayah terluas di antara enam provinsi di Pulau Jawa, dan
memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia (BPN Provinsi
Jawa Timur, 2016). Secara umum Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua
bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dengan proporsi lebih luas hampir
mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur dan wilayah
Kepulauan Madura yang hanya sekitar 10 % saja. Provinsi Jawa Timur
mempunyai 229 pulau terdiri dari 162 pulau bernama dan 67 pulau tak
bernama, dengan panjang pantai sekitar 2.833,85 Km. Batas-batas wilayah
Provinsi Jawa Timur Sebelah Utara dengan Laut Jawa dan Pulau
Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan, Sebelah Selatan dengan
Samudera Indonesia, Sebelah Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, Sebelah
Timur dengan Selat Bali/Provinsi Bali.
Kabupaten Mojokerto adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa
Timur, Indonesia. Kabupaten yang secara resmi didirikan pada tanggal 9
Mei 1293 ini merupakan wilayah tertua ke-10 di Provinsi Jawa Timur.
Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Lamongan di utara, Kabupaten
Gresik; Kabupaten Sidoarjo; dan Kabupaten Pasuruan di timur, Kabupaten
Malang dan Kota Batu di selatan, serta Kabupaten Jombang di barat.
Dengan luas wilayah seluruhnya adalah 969.360 km2 atau sekitar 2,09%
dari luas Provinsi Jawa Timur. Secara geografis wilayah Kabupaten
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antara 7°18’35” s/d 7°47” Lintang Selatan. Kabupaten Mojokerto terdiri
atas 18 Kecamatan, 299 Desa dan 5 Kelurahan. Secara administratif
Kabupaten Mojokerto masuk wilayah kerja badan koordinasi wilayah
pemerintahan dan pembangunan Bojonegoro, sedangkan secara spatial tata
ruang Jawa Timur adalah masuk dalam kawasan pengembangan “Gerbang
Kertosusila”.
Masyarakat Kabupaten Mojokerto merupakan orang daerah "timuran",
mempunyai karakter orangnya blak-blakan, jika tidak suka ya bilang tidak
suka. Akan tetapi berbicaranya suka ngawur/tidak aturan, kalau tidak
terbiasa

mendengarkan

akan

terkesan

kasar,

kaitannya

dengan

vasektomi/MOP masyarakat Kabupaten Mojokerto sangat menerima
informasi dengan cepat dan akan mudah menerima atau menolak. Salahsatu
daerah penelitian adalah satu dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten
Mojokerto yaitu Kecamatan Jetis. Kecamatan Jetis adalah sebuah
Kecamatan yang berada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia.
Kecamatan ini berbatasan dengan sungai brantas di bagian selatan,
Kecamatan Gedeg dan Kecamatan Kemlagi di bagian barat, Kecamatan
Dawarblandong di bagian utara, dan Kabupaten Gresik dan Kabupaten
Sidoarjo di bagian timur. Di Jetis sekarang banyak berdiri kawasan industri
baru seperti di Desa Perning dan Mlirip. Kecamatan jetis mempunyai luas
wilayah 57,17 km² dengan jumlah penduduk 69.974 jiwa, kepadatan
1223,96 jiwa/km² mempunyai desa/kelurahan sebanyak 16 desa. Di
Kecamatan Jetis juga banyak pabrik-pabrik yang didirikan namun tidak
dalam satu komplek. (BPD Kabupaten Mojokerto, 2015).
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Sumber: BPD Kabupaten Mojokerto, 2015
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Mojokerto
Karakteristik pencapaian KB baru yang ada di Kabupaten Mojokerto
sampai dengan tahun 2016 perkiraan permintaan masyarakat (PPM) menjadi
peserta baru (PB) di 18 Kecamatan berjumlah 32.980 PPM dan menurut
jenis kontrasepsinya. Hasil pencapaian akseptor baru di 18 Kecamatan
Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 jumlah akseptor diperoleh sebesar
26.311 terdiri dari: 2.471 (9,39%) pengguna Intra Uterine Device (IUD),
312 (1,18%) pengguna medis operasi wanita (MOW), 3 (0,01%) pengguna
medis operasi pria (MOP), 1.254 (4,77%) pengguna kondom, 3.054
(11,61%) pengguna implant, 14.593 (55,46%) pengguna suntik, 4.624
(17,57%) pengguna pil, total akseptor baru menurut jenis kontrasepsi
sebesar 26.311 (100%). Peserta KB aktif (PA) yang ada di Kabupaten
Mojokerto adalah peserta KB yang sampai dengan saat ini masih
menggunakan kontrasepsi. Data dari P2KBP2 jumlah pasangan usia subur
(PUS) sebanyak 238.270. Adapun peserta KB aktif pada tahun 2016,
menurut metode kontrasepsi nya yaitu: Intra Uterine Device (IUD) 22.699
(11,85%), MOW 14.382 (7,51%), MOP 410 (0,21%), Kondom 3.452
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(15,33%), total pengguna kontrasepsi aktif sebesar 191.405 (100%). Peserta
KB baru adalah peserta KB yang baru pertama kali memakai alat
kontrasepsi dan mereka kembali memakai alat kontrasepsi setelah berhenti
karena hamil dan melahirkan atau keguguran. Jumlah peserta KB baru yang
ada di Kabupaten Mojokerto yang ada di 18 Kecamatan diantaranya: di
Kecamatan Jatirejo 736 (2,80%), Gondang 627 (2,38%), Pacet 849 (3,23%),
Trawas 411 (1,56%), Ngoro 1.854 (7,05%), Pungging 1.478 (5,62%),
Kutorejo 1.677 (6,37%), Mojosari 2.016 (7,66%), Dlanggu 1.589 (6,04%),
Bangsal 825 (3,14%), Puri 1.356 (5,15%), Trowulan 886 (3,37%), Sooko
1.566 (5,95%), Gedeg 1.349 (5,13%), Kemlagi 2.141 (8,14%), Jetis 4.513
(17,15%), Dawarblandong 1.080 (4,10%), Mojoanyar 1.358 (5,16%), Total
akseptor baru menurut jenis kontrasepsi dari 18 Kecamatan sebesar 26.311.5
Menurut data penggunaan KB paling tinggi adalah di Kecamatan Jetis,
dengan adanya kelompok kelompok sosial yang ada di masyarakat dapat
memberdayakan masyarakat terkait KB salahsatunya mengenai KB pria
yang efektif dan efisien yaitu MOP/vasektomi.
2. Program KB pria vasektomi di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
Program keluarga berencana memiliki daya ungkit terhadap
pengendalian laju pertumbuhan penduduk (LPP), Akselerasi penurunan
angka kematian ibu dan bayi. Data saat ini jumlah penduduk Jawa Timur
tahun 2015 sebesar 38.847.561 jiwa meningkat dibandingkan tahun 2014
sebesar 38.610.202 jiwa. Total fertility rate (TFR) 2,3 naik dibandingkan
dengan TFR tahun 2007 sebesar 2,0 sebagai pembanding sensus penduduk
2010 TFR sebesar 2,01. (Badan Pusat Statistik SDKI, 2012). Angka
kematian ibu tahun 2015 sebanyak 89,6/100.000 kelahiran hidup dengan
target 102/100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi sebanyak 4126
kasus (Dinkes Provinsi Jatim, 2015).
Di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 pernah diadakan program
peningkatan vasektomi dengan memberikan reward kepada peserta
vasektomi mendapatkan satu buah sepeda motor dan uang saku sebesar 1,5
commit to
user vasektomi daerah Jawa Timur
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mengalami peningkatan yang drastis dengan adanya lomba peserta
vasektomi terbanyak di Jawa Timur terutama Kabupaten Situbondo sebagai
pemenang lomba peserta vasektomi terbanyak saat itu, akan tetapi di
Kabupaten Mojokerto bukan menjadi perubahan yang signifikan dengan
adanyanya reward, dan dibuktikan pada tahun 2012 Kabupaten Mojokerto
dengan adanya safari KB pria dengan vasektomi yang saat itu juga
memberikan reward satu buah sepeda gunung dan uang saku sebesar 500
ribu rupiah tidak ada perubahan yang berarti, namun anggapan masyarakat
yang sadar akan partisipasi MOP/vasektomi hanya sebagai nilai plus saja
atau sebagai hadiah saja atau sebagai pengganti meninggalkan pekerjaan
selama sehari, bukan sebagai pemicu keikutsertaan vasektomi. Di
Kecamatan Jetis merupakan daerah yang mempunyai jumlah akseptor
vasektomi paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada
di Kabupaten Mojokerto. Data peserta vasektomi dari 18 Kecamatan yang
ada di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 dapat di lihat pada Gambar
4.2

Gambar 4.2 Jumlah peserta vasektomi di Kabupaten Mojokerto
Sumber: DP2KB-P2 Kabupaten Mojokerto, 2016
Berdasarkan Gambar 4.2 data peserta vasektomi yang ada di
Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 sebanyak 410 peserta vasektomi,
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mempunyai peserta vasektomi paling banyak di Kabupaten Mojokerto
sebanyak 79 peserta (5%). Vasektomi dilakukan oleh pasangan usia subur
(PUS). Vasektomi merupakan kontap atau metode operasi pria (MOP),
dengan jalan memotong vas deferens sehingga saat ejakuluasi tidak
terdapat spermatozoa dalam cairan sperma. Setelah menjalani vasektomi
tidak segera akan steril, tetapi memerlukan sekitar 12 kali ejakulasi, baru
sama sekali bebas dari spermatozoa. Oleh karena itu, diperlukan
penggunaan kondom selama dua belas kali sehingga tidak ada kandungan
spermatozoa dalam cairan. Vasektomi dilakukan melalui sebuah insisi
kecil di skrotum, dan lumen vas deferens dipotong atau diikat untuk
menghambat lewatnya

sperma dari testis.

Dibandingkan dengan

vasektomi, sterilisasi wanita memiliki prosedur operatif yang lebih sulit
dan biaya tiga kali lipat. Kekurangan vasektomi adalah bahwa sterilisasi
tidak langsung terjadi. Ekspulasi sperma total yang tersimpan di saluran
reproduksi setelah bagian vas deferens yang diikat atau dipotong, untuk
kandungan sperma bisa memerlukan waktu sekitar tiga minggu atau 12
kali ejakulasi. Angka kegagalan vasektomi jauh lebih sedikit kurang dari
0,1%. Cairan semen harus diperiksa sampai dua kali hitung sperma yang
berturutan memberi hasil nol (Leveno, 2004).
3. Gambaran umum kelompok KB pria “BIMA”
a. Sejarah terbentuknya kelompok KB pria “BIMA”
Terbentuknya kelompok sosial yang bertujuan dalam meningkatkan
capaian target-target program KB dan kesehatan. Kemudian diinisiasi
oleh kepala dinas PPKB-PP Kabupaten Mojokerto untuk mendirikan
perkumpulan KB Pria BIMA di wilayah Kabupaten Mojokerto pada
tahun 2012 yang beranggotakan akseptor KB MOP yang telah
melakukan vasektomi, diantaranya ada yang berprofesi sebagai
koordinator PLKB kecamatan, kepala Babinsa, kepala puskesmas,
kepala dusun, ketua kelompok tani, kepala bidang keluarga sejahtera
(KS) Kabupaten Mojokerto. Dengan dibentuknya kelompok sosial
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peningkatan akseptor KB pria MOP, sebagai pelopor vasektomi dan
juga bisa sebagai sumber informasi mengenai vasektomi, sehingga
target capaian MOP bisa meningkat dari tahun ke tahun. Disampaikan
oleh kepala dinas badan P2KBP2 dengan adanya kelompok KB pria
BIMA ini bisa membantu pemerintah dalam memberikan informasi
seputar KB salahsatunya MOP, membantu melakukan sosialisasi
mengenai MOP dengan petugas lapangan keluarga berencana, sebagai
sumber informasi seputar MOP mengenai persiapan pelaksaan MOP
serta kelebihan dari MOP/vasektomi.
b. Tujuan
Dengan terbentuknya kelompok sosial salahsatunya kelompok KB
pria BIMA mempunyai tujuan meningkatkan pengetahuan akan
pentingnya dalam penggunaan KB, dapat juga untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat, salahsatunya meningkatkan derajat
kesehatan ibu dan anak, menurunkan angka kesakitan dan kematian
pada ibu dan anak, kesejahteraan keluarga. Tujuan dibentuknya
kelompok KB pria BIMA ini, diantaranya:
(1) Sebagai pusat informasi seseorang dalam mendapatkan informasi
terkait vasektomi/MOP
(2) Meningkatkan pengetahuan, informasi yang benar, diskusi bebas
dengan cara mendengarkan, berbicara dan komunikasi nonverbal
meningkatkan pengetahuan macam macam alat kontrasepsi dalam
KB oleh calon akseptor KB.
(3) Menjamin pilihan yang cocok, konseling menjamin bahwa petugas
dan calon akseptor KB akan memilih cara yang terbaik sesuai
dengan keadaan kesehatan dan kondisi pasangan usia subur.
(4) Menjamin penggunaan cara yang efektif, konseling yang efektif
diperlukan agar klien mengetahui bagaimana menggunakan cara
KB yang benar, dan bagaimana mengatasi informasi yang keliru
dan isu-isu tentang vasektomi/MOP.
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c. Program
Program yang ada pada kelompok KB yang dibentuk oleh
Pemerintah Kabupaten Mojokerto salahsatunya untuk mengendalikan
dan

mengontrol

laju

pertumbuhan

penduduk

di

Kabupaten

Mojokerto. Berdasarkan wawancara dengan Kepala PPKB-P2
Kabupaten Mojokerto, tahun 2012 pengguna (akseptor) vasektomi
sangat meningkat pesat. Dengan adanya program safari KB yang
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan cara
pemberian hadiah oleh dinas pemerintah berupa uang dan sepeda.
Karena saat itu tahun 2012, adanya pakta integritas antara kepala
BKKBN dengan semua bawahannya, dalam meningkatkan jumlah
MOP/vasektomi agar capaian akseptor vasektomi juga mengalami
peningkatan. Akan tetapi, sejak tahun 2014, hal tersebut sudah tidak
dilakukan lagi, mengingat pentingnya kualitas dibandingkan dengan
kuantitas. Untuk lebih meningkatkan kualitas, saat itulah dibentuk
kelompok KB Pria “BIMA” pada tahun 2012 sebagai sumber berbagi
informasi antar akseptor agar dapat berinteraksi dengan lebih alami.
Sehingga tidak lagi ada paksaan dalam mengikuti KB vasektomi.
Program yang dilaksanakan kelompok KB pria BIMA bersama sama
dengan kader PLKB yang ada di desa maupun di kecamatan.
d. Kegiatan
Kelompok KB pria BIMA ini ini mempunyai potensi yang besar
dalam

penyebarluasan

KIE

salahsatunya

sebagai

motivator

vasektomi/MOP kepada masyarakat. Selanjutnya, agar upaya tersebut
dapat lebih meningkat dan dapat meningkatkan akses serta kualitas
kelompok KB pria dalam melakukan penyebarluasan informasi
tentang MOP di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok
KB pria BIMA ini diantaranya:
(1) Pertemuan rutin anggota kelompok
Pertemuan

yang dilakukan oleh kelompok KB pria
user untuk menyebarkan informasi
dilaksanakan rutincommit
setiaptobulan
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mengenai vasektomi pada calon akseptor vasektomi beserta
pasangannya.
(2) Pendampingan melalui edukasi, proteksi dan advokasi


Edukasi
Edukasi adalah proses perubahan perilaku ke arah yang
positif. Edukasi atau pendidikan bukan hanya dilakukan pada
lingkungan yang formal seperti perguruan tinggi atau sekolah,
akan tetapi edukasi bisa dilakukan yang tidak formal, seperti
dalam lingkungan yang sederhana yaitu dalam keluarga seperti
interaksi antara suami dan istri, orangtua dengan anak
(Nasution, 2004). Macam dari edukasi diantaranya: a) edukasi
formal, 2) edukasi non formal, dan 3) edukasi informal.
Edukasi bisa memberikan manfaat yang sangat banyak kepada
peserta salahsatunya kepada peserta calon vasektomi/MOP,
seperti memberikan pengetahuan mengenai kekurangan dan
kelebihan dari vasektomi, memberikan informasi tentang
pengalaman vasektomi, memberikan pengetahuan mengenai
syarat

mengenai

vasektomi/MOP.

Dengan

memberikan

pengetahuan melalui pengalaman dari akseptor vasektomi
beserta pasangan mulai sebelum dilakukan vasektomi sampai
dengan setelah dilakukan vasektomi dengan memberikan
informasi mengenai, tata cara pelaksaanaan atau teknik
vasektomi, efek setelah dilakukan vasektomi, hal-hal yang
harus diperhatikan setelah dilakukan vasektomi/MOP. Edukasi
atau pendidikan merupakan elemen yang sangat penting bagi
calon akseptor vasektomi/MOP dalam memutuskan sebagai
akseptor atau tidak.
Menurut Kemenkes, 2011 bahwa edukasi terdiri dari
berbagai macam jenis sesuai dengan tujuan kegiatannya,
diantaranya:
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1. Edukasi kesehatan adalah sebuah proses pembelajaran yang
diberikan oleh narasumber yang kredibel kepada peserta
dimana seseorang belajar kepada suatu narasumber yang
kredibel tersebut tentang segala hal yang berkaitan dengan
kesehatan seperti pada vasektomi/MOP. Disinilah terjadi
interaksi antara akseptor vaasektomi sebagai narasumber
dengan calon akseptor vasektomi atau masyarakat, dan
narasumber ini bertugas untuk memberikan pengetahuan
dan pengalaman kepada masyarakat ataupun calon akseptor
vasektomi/MOP.
2. Edukasi lingkungan adalah suatu proses pembelajaran yang
diberikan oleh narasumber kepada peserta atau masyarakat
tentang segala hal yang berkaitan dengan lingkungan.
3. Edukasi gizi adalah proses dimana seseorang narasumber
memberikan pengetahuan kepada peserta tentang segala hal
yang berkaitan dengan nutrisi.
Kegiatan edukasi sangat banyak memberikan manfaat
kepada manusia seperti memberikan pengetahuan yang sangat
luas, mengembangkan manusia untuk lebih baik, menanamkan
nilai-nilai positif bagi manusia, dan untuk melatih manusia
untuk mengembangkan pengetahuannya yang dipunyai untuk
hal-hal yang positif.


Proteksi
Proteksi

merupakan

sistem

perlinduangan

berupa

kompensasi yang tidak dalam bentuk imbalan, baik langsung
maupun tidak langsung. Dengan adanya perlindungan terkait
penggunaan alat kontrasepsi, adanya banyak pilihan berbagai
alat kontrasepsi pada pria. Pemilihan kontrasepsi untuk
mencegah

kehamilan

merupakan

pilihan

yang

harus

diputuskan bersama dengan pasangan. Kontrasepsi permanen
commit to user
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ingin memiliki anak lagi, yaitu vasektomi/MOP. Angka
kegagalan dalam metode vasektomi/MOP ini 1%, dengan
memberikan informasi terkait vasektomi dengan angka
kegagalan yang relatif kecil dalam kehamilan.

Setelah

dilaksanakan vasektomi/MOP peserta vasektomi diwajibkan
memakai kondom selama 3 minggu saat melakukan hubungan
suami istri dikarenakan tertinggal sisa-sisa sperma di saluran
vas deferens dan melakukan uji sperma sampai dipastikan pada
titik nol. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui
kelompok KB Pria BIMA diharapkan bisa memproteksi
informasi yang didapatkan oleh calon akseptor vasektomi agar
calon akseptor tetap pada keputusannya untuk melakukan
vasektomi. Diharapkan calon akseptor vasektomi bisa memilih
kontrasepsi yang rasional, efektif dan efisien, pemilihan
kontrasepsi yang dilakukan oleh pasangan usia subur
memperhatikan rasional, efektif dan efisien sesuai dengan usia,
jumlah anak, mempertimbangkan efektifitas alat kontrasepsi
serta efisiensi pembiayaan, adapun ketentuan yang mengacu
pada rasional, efektif dan efisiensi yaitu:
a) Pilihan kontrasepsi yang rasional, informasi lengkap tentang
metode kontrasepsi perlu diperoleh sebelum pasangan
memilih untuk menggunakan kontrasepsi tertentu sesuai
dengan pilihannya. Pada umumnya setiap pasangan yang
menggunakan kontrasepsi dilandasi tujuan yang jelas,
antara lain: (1) jumlah anak, (2) usia pasangan subur, (3)
faktor-faktor yang ada pada pasangan usia subur. Pilihan
yang didasarkan pada informasi yang lengkap pada
akhirnya akan menghasilkan pilihan metode kontrasepsi
yang

bersifat

rasional

sehingga

dapat

memproteksi

informasiyang salah terkait vasektomi. Pilihan kontrasepsi
commit
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secara sukarela tanpa

adanya unsur paksaan

yang

didasarkan pada pertimbangan secara rasional dan tujuan
penggunaan

kontrasepsi

tersebut,

kondisi

kesehatan

pasangan, kondisi sosial dari masing-masing pasangan.
b) Pilihan kontrasepsi yang efektif, selain pertimbangan secara
rasional

dalam

pemilihan

kontrasepsi

juga

harus

mempertimbangkan aspek efektifitasnya. Yang dimaksud
dengan pemilihan kontrasepsi yang efektif adalah pemilihan
kontrasepsi yang didasari pada pertimbangan efektifitas
masing-masing
kegagalannya.

jenis

kontrasepsi

Vasektomi/MOP

berdasarkan

angka

merupakan

jenis

kontrasepsi yang efektifitasnya tinggi.
c) Pilihan kontrasepsi yang efisien, pertimbangan yang perlu
diperhatikan dalam pemilihan alat kontrasepsiadalah kriteria
efisien. Efisiensi dapat dinilai dari penggunaan biaya
kontrasepsi dalam memproteksi kehamilan yang digunakan
oleh pasangan usia subur.


Advokasi
Advokasi di artikan sebagai upaya pendekatan terhadap
orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap
keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.
Oleh karena itu, orang yang menjadi sasaran atau target
advokasi ini para pimpinan suatu organisasi atau institusi kerja
baik di lingkungan pemerintah maupun swasta dan organisasi
kemasyarakatan di berbagai jenjang administrasi pemerintahan
(tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan).
Dalam advokasi peran komunikasi sangat penting sebab
dalam

advokasi

merupakan

aplikasi

dari

komunikasi

interpersonal, maupun massa yang di tujukan kepada para
penentu kebijakan (policy makers) atau para pembuat
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sosial. Advokasi adalah kombinasi antara pendekatan atau
kegiatan individu dan sosial, untuk memperoleh komitmen
politik, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan adanya
sistem yang mendukung terhadap suatu program kesehatan.
Untuk mencapai tujuan advokasi ini, dapat diwujudkan dengan
berbagai kegiatan atau pendekatan. Untuk melakukan kegiatan
advokasi yang efektif memerlukan argumen yang kuat. Oleh
sebab itu, prinsip-prinsip advokasi ini akan membahas tentang
tujuan, kegiatan, dan argumentasi-argumentasi advokasi. Ada
5 pendekatan utama dalam advokasi (UNFPA dan BKKBN
2005) yaitu:
1. Melibatkan para pemimpin
Para pembuat undang-undang, mereka yang terlibat dalam
penyusunan hukum, peraturan maupun pemimpin politik, yaitu
mereka yang menetapkan kebijakan publik sangat berpengaruh
dalam menciptakan perubahan yang terkait dengan masalah
sosial termasuk kesehatan dan kependudukan. Oleh karena itu
sangat penting melibatkan meraka semaksimal mungkin dalam
isu yang akan diadvokasikan seperti pada vasektomi/MOP.
2. Bekerja dengan media massa
Media massa sangat penting berperan dalam membentuk
opini

masyarakat.

Media

juga

sangat

kuat

dalam

mempengaruhi persepsi masyarakat atas isu atau masalah
tertentu. Mengenal, membangun dan menjaga kemitraan
dengan media massa sangat penting dalam proses advokasi.
3. Membangun kemitraan
Dalam upaya advokasi sangat penting dilakukan upaya
jaringan, kemitraan yang berkelanjutan dengan individu,
organisasi-organisasi dan sektor lain yang bergerak dalam isu
yang sama. Kemitraan ini dibentuk oleh individu, kelompok
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yang bekerja sama yang bertujuan untuk mencapai tujuan
umum yang sama/hampir sama.
4. Memobilisasi massa
Memobilisasi

massa

merupakam

suatu

proses

mengorganisasikan individu yang telah termotivasi ke dalam
kelompok-kelompok atau mengorganisasikan kelompok yang
sudah ada seperti kelompok KB pria BIMA. Dengan
mobilisasi dimaksudkan agar motivasi individu dapat diubah
menjadi tindakan kolektif.
5. Membangun kapasitas
Membangun kapasitas disini di maksudkan melembagakan
kemampuan untuk mengembangkan dan mengelola program
yang komprehensif dan membangun critical mass pendukung
yang memiliki keterampilan advokasi. Kelompok KB pria
BIMA ini harus terbangun kapasitas.
Dalam

advokasi

ini

kelompok

KB

pria

BIMA

mengembangkan program kegiatan yang sudah berjalan dan
berkoordinasi dengan petugas kesehatan. Tindakan vasektomi
mempunyai beberapa ketentuan sebagai calon akseptor
vasektomi antara lain usia peserta vasektomi minimal 35
tahun, minimal telah mempunyai dua orang anak dengan umur
terkecil minimal 2 tahun, tidak memiliki gangguan kesehatan,
terikat dalam perkawinan yang sah serta bahagia, sukarela dan
mendapatkan persetujuan dari pasangan.
(3) Penyuluhan tentang KB dengan KIE
Kegiatan pelayanan penyuluhan - Konseling Sebelum dilakukan
tindakan pelayanan kesehatan perlu diberikan konseling oleh
tenaga yang akan memberikan pelayanan Kontap terhadap calon
Kontap, agar calon memiliki keyakinan yang mantap dengan
pilihannya, bisa melalui akseptor vasektomi sebelumnya yang
to usersebelumnya.
sudah mempunyaicommit
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(4) Pelatihan KB
Pertemuan kelompok KB ini dilaksanakan tidak formal, melainkan
pada kegiatan formal maupun informal seperti pertemuan RT,
tahlilan,pengajian rutin bapak bapak maupun ibu ibu, dan rapat desa,
ketua kelompok KB pria ini di pimpin oleh kepala dusun yang
beranggotakan

akseptor

vasektomi/MOP

beserta

pasangannya.

Pertemuan ini dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi antar
anggota dan tidak rutin waktunya bisa per bulan bisa per tiga bulan,
dan masalah yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya, apa
yang sudah dicapai dalam memotivasi calon akseptor vasektomi/MOP
serta kendala apa yang dihadapi dan membahas kegiatan mereka saat
melakukan kampanye KB terutama vasektomi/MOP. Pertemuan
kelompok KB ini difasilitasi oleh PLKB kecamatan melalui kader
PLKB yang ada di desa.
Kelompok KB pria BIMA yang ada di Kabupaten Mojokerto terdiri
dari kader-kader PLKB yang ada di desa Kecamatan Jetis dengan PLKB
yang ada di Kecamatan Jetis selaku koordinator dalam urusan KB terutama
vasektomi/MOP.

Walaupun

tidak

mendapatkan

bayaran/gaji

untuk

kelompok KB BIMA, tapi pelaksanaan kelompok ini tetap berjalan dengan
koordinasi antara kader PLKB di desa dengan koordinator PLKB
kecamatan. Anggota kelompok KB pria BIMA terdiri dari pasangan suami
istri akseptor vasektomi/MOP yang ada di beberapa desa yang ada wilayah
Kecamatan Jetis, profesi pekerjaan dari anggota kelompok KB pria BIMA
bermacam macam, seperti perangkat desa, kepala dusun, dokter, PNS, guru,
tukang, sopir, dan petani.
4. Distribusi lama vasektomi peserta vasektomi di Kabupaten Mojokerto
Distribusi berdasarkan lama menjadi akseptor vasektomi pada tahun
2016 berdasarkan data dari PPKB-PP Kabupaten Mojokerto jumlah peserta
vasektomi bisa dilihat pada Gambar 4.3
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Gambar 4.3 Distribusi peserta vasektomi berdasarkan lama vasektomi
di Kabupaten Mojokerto
Berdasar 4.3 sebagian besar akseptor vasektomi dilakukan vasektomi
lebih dari delapan tahun sebanyak 212 peserta (51,7%). Hasil ini
menunjukkan bahwa vasektomi merupakan kontrasepsi mantap, efektif dan
efisien serta tidak menimbulkan efek samping yang selama ini masyarakat
pikirkan dan peserta melakukan kegiatan sehari hari dengan seperti biasanya
sebelum dilakukan vasektomi.
5. Distribusi usia pada peserta vasektomi
Distribusi berdasarkan usia pada akseptor vasektomi pada tahun 2016
berdasarkan data dari PPKB-PP Kabupaten Mojokerto usia peserta
vasektomi bisa dilihat pada Gambar 4.4

Gambar 4.4 Distribusi berdasarkan
usia pada peserta vasektomi di
commit to user
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Berdasar Gambar 4.4 menunjukkan bahwa sebagian besar akseptor
vasektomi memiliki usia >35 tahun sebanyak 367 peserta vasektomi
(89,5%). Hasil ini sesuai dengan program pemerintah yang menganjurkan
akseptor vasektomi pada usia diatas 35 tahun. Namun ada yang usianya
kurang dari 35 tahun berdasarkan data yang dikumpulkan rata rata
mempunyai anak lebih dari 3 (tiga) dan pasangannya mengalami masalah
dalam menggunakan alat kontrasepsi pada wanita.
6. Distribusi pasangan usia subur peserta vasektomi dalam memiliki
jumlah anak
Distribusi pasangan usia subur peserta vasektomi dalam memiliki anak
berdasarkan jumlah anak pada akseptor vasektomi pada tahun 2016
berdasarkan data dari PPKB-PP Kabupaten Mojokerto usia peserta
vasektomi bisa dilihat pada Gambar 4.5

Gambar 4.5 Distribusi pasangan usia subur memiliki jumlah anak pada
peserta vasektomi di Kabupaten Mojokerto
Berdasar Gambar 4.5 menunjukkan hasil sebagian besar pasangan
usia subur yang memiliki anak lebih dari 3 (tiga) orang anak sebanyak 298
orang (72,6%). Hasil ini sesuai dengan program pemerintah yang
menganjurkan akseptor vasektomi pada pasangan usia subur yang
memiliki anak lebih dari 2 (dua) orang anak sesuai program keluarga
berencana dan usia anak minimal lebih dari 2 tahun. Namun ada 11
commit
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kurang dari 2 (dua) orang, berdasarkan data dari informan pasangannya
mengalami masalah dalam kehamilan sering mengalami keguguran,
mempunyai masalah dalam menggunakan alat kontrasepsi wanita,
pengalaman melahirkan yang menakutkan.
7. Distribusi pekerjaan peserta vasektomi
Distribusi peserta vasektomi berdasarkan pekerjaan pada tahun 2016
berdasarkan data dari PPKB-PP Kabupaten Mojokerto bisa dilihat pada
Gambar 4.6

Gambar 4.6 Distribusi pekerjaan pada peserta vasektomi di Kabupaten
Mojokerto
Berdasar Gambar 4.6 menunjukkan sebagian besar pekerjaan peserta
vasektomi adalah swasta sebanyak 92 orang (22,4%). Hasil ini
menghilangkan pemahaman atau pengetahuan seseorang, bahwa seseorang
setelah dilakukan vasektomi masih bisa melakukan aktifitas pekerjaan
tanpa terganggu setelah dilakukan vasektomi. Seseorang yang telah
dilakukan vasektomi akan bisa melakukan aktifitasnya dalam bekerja
tanpa ada syarat setelah dilakukan vasektomi.
8. Distribusi lama pernikahan pasangan usia subur peserta vasektomi
Distribusi peserta vasektomi berdasarkan lama pernikahan pada
tahun 2016 berdasarkan data dari PPKB-PP Kabupaten Mojokerto bisa
dilihat pada Gambar 4.7
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Gambar 4.7 Distribusi lama pernikahan pasangan usia subur pada
peserta vasektomi di Kabupaten Mojokerto
Berdasar Gambar 4.7 menunjukkan bahwa sebagian besar lama
pernikahan pasangan usia subur peserta vasektomi adalah >10 tahun
sebanyak 316 orang (77,1%). Hasil ini menghilangkan anggapan bahwa
seseorang setelah dilakukan vasektomi pernikahan mereka tidak bisa
bertahan lama. Peserta vasektomi ada yang menggunakan vasektomi
kurang dari 5 (lima) tahun sebanyak 23 orang (5,6%) berdasarkan data dari
informan karena sudah memiliki anak lebih dari 3 (tiga) orang dan
jaraknya kurang dari 2 (dua) tahun.

9. Distribusi tingkat pendidikan peserta vasektomi
Distribusi peserta vasektomi berdasarkan tingkat pendidikan pada
peserta vasektomi tahun 2016 berdasarkan data dari PPKB-PP Kabupaten
Mojokerto bisa dilihat pada Gambar 4.8
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Gambar 4.8 Distribusi tingkat pendidikan pada peserta vasektomi di
Kabupaten Mojokerto
Berdasar Gambar 4.8 menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat
pendidikan peserta vasektomi adalah SMA sebanyak 171 orang (41,7%).
Hasil ini menunjukkan bahwa memungkinkan peserta vasektomi dapat
bekerjasama serta mudah menerima penyuluhan kesehatan maupun proses
pemberdayaan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Disebabkan makin
tinggi tingkat pendidikan, makin mudah menerima informasi, sehingga
makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki sebaliknya pendidikan yang
kurang akan menghambat perubahan perilaku dan proses adopsi.

B. Hasil penelitian
1. Pengetahuan suami isteri mengenai vasektomi/MOP (medis operatif pria)
di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
a. Pria yang divasektomi
Kesehatan dalam keluarga merupakan tanggung jawab bersama (suami dan
istri), begitu juga perihal KB. Vasektomi bukan hal yang menakutkan bagi pria
karena KB ini juga membantu istri jika istri tidak bisa menggunakan KB jenis
apapun. Sebagai orang yang mencintai dan menyayangi istri, suami akan
melakukan apapun untuk membantu meringankan beban istri. Hal ini dinyatakan
oleh dr.AS (47 tahun) yang menyatakan:
“Sebagai bentuk rasa sayang
saya terhadap
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setelah vasektomi juga tidak mempengaruhi fisik saya sehingga saya tidak
merasa ada masalah.”
Pendapat tersebut diperjelas oleh PA (47 tahun) yang menyatakan sebagai
berikut.
“Alasannya itu karena istri saya ikut KB, istri saya itu gemuk, tambah
suwe tambah gede. selain itu saya sudah tidak ada perasaan takut jika istri
hamil lagi, karena dalam rumah tangga juga sangat butuh biaya pendidikan
yang tinggi, kebutuhan rumah tangga yang banyak. KB vasektomi itu ya
efisien. Lah nek memakai KB suntik bulanan sebulan RP. 30,000, lah kalau
setaun, 5 tahun? Kalo pake kondom ya sama kalau dihitung ketemunya
mahal. Lah sekarang saya sudah menggunakan KB vasektomi lebih enak.
Perasaan saya juga sebagai pria saat melakukan hubungan seks dengan
istri sudah tidak ada beban, istri bebas tidak menggunakan KB lagi karena
merasa tidak nyaman dengan KB yang digunakan”.
Para suami lebih memilih tindakan vasektomi karena alasan ekonomi.
Vasektomi dianggap lebih bisa menghemat biaya yang dikeluarkan untuk KB.
Jika KB yang dilakukan oleh istri adalah KB suntik, setiap bulan istri harus suntik
dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Mahalnya biaya pendidikan juga
menjadi salah satu faktor. Pasangan suami istri lebih memilih memiliki anak
kurang dari 2, daripada kebutuhan biaya pendidikan membengkak.
Alasan lain yang lebih mendasar adalah alasan kesehatan, terutama
kesehatan istri. Banyak dampak buruk yang dirasakan oleh istri yang
menggunakan berbagai metode KB. Dengan menggunakan KB suntik, istri bisa
jadi mengalami flek-flek selama sebulan. Sementara itu, jika memakai KB pil,
wajah mengalami flek hitam. Dan jika menggunakan KB IUD, istri merasa
kesakitan ketika melakukan hubungan seksual dan suami juga tidak nyaman
karena terkadang terkena benang IUD-nya. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh dr
AS (47 tahun) sebagai berikut.
“Alasan saya melakukan vasektomi karena istri mempunyai kendala
menggunakan alat kontrasepsi, menggunakan pil wajah istri menjadi
bopeng hitam hitam di pipinya dan terkadang lupa minum, memakai suntik
badan terasa berat dan berat badan terus naik, Implant istri tidak berani,
IUD istri saat menstruasi darah yang keluar banyak dan selama 1 bulan
hampir 2 minggu lebih, menggunakan kondom kita merasa tidak nyaman
saat menggunakannya, istri tidak berani tubektomi, akhirnya saya
commit
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b. Wanita dari pria vasektomi
Vasektomi adalah pilihan yang efektif dan efisien, dan juga membantu istri
yang mempunyai masalah dalam hal menggunakan alat kontrasepsi. Alat
kontrasepsi yang selama ini digunakan wanita seperti pil, suntik, implant, dan
IUD sering kali membawa efek samping yang membuat jadi tidak nyaman baik
bagi suami maupun istri. Bahkan terkadang pilihan terakhir yang dipilih wanita
yaitu medis operatif wanita (MOW) yang operasinya memakan waktu cukup lama
serta biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut dapat menjadi beban bagi istri dan
ekonomi keluarga. Oleh karena itu, vasektomi bisa dijadikan alternatif yang
menguntungkan. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan kepada
isteri dr AS (44 tahun) isteri dari suami yang telah melakukan vasektomi.
“Setelah suami saya itu ikut MOP, ya, sebelumnya badan saya itu kurus
bu. Kalau KB suntik itu bu, 1 bulan itu mens terus. Terus saya ganti pil, pil
itu seperti orang hamil muda; kepala pusing, perut mual bu. Jadi saya
terus tidak KB, terus punya anak lagi. Terus anak-anak saya masih kecil,
terus ada ini bu, program MOP.
Dengan suami mengikuti program vasektomi, istri tidak perlu lagi
menggunakan alat kontrasepsi sehingga istri menjadi lebih nyaman. Bentuk tubuh
istri juga menjadi ideal. Selain itu, kesehatan istri membaik, siklus menstruasi
berjalan lancar, karena tidak ada lagi gangguan hormonal akibat pemasangan alat
kontrasepsi. Setelah vasektomi, suami tidak mengalami masalah gairah seksual,
bahkan semakin bergairah. Hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga
semakin harmonis. Selain itu, tubuh suami pun semakin berisi dan sehat, sehingga
dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik.
c. Pria non vasektomi
Pria yang tidak atau belum vasektomi menganggap bahwa istri masih bisa
mengggunakan alat kontrasepsi tanpa masalah. Ada pula yang berpendapat bahwa
KB adalah urusan wanita, sehingga pria tidak seharusnya terlibat dalam masalah
itu. Beberapa pria mengaku masih takut untuk melakukan vasektomi karena
anggapan yang berkembang dalam masyarakat bahwa vasektomi sama dengan
kebiri. Dengan adanya kelompok KB pria “BIMA”, masyarakat menjadi lebih
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paham mengenai vasektomi dan keuntungan serta kerugiannya. Mereka sadar
bahwa vasektomi banyak memiliki manfaat bagi kehidupan rumah tangga mereka.
d. Wanita dari pria non vasektomi
Tidak semua pihak setuju dengan vasektomi. Sebagian besar pihak yang
menolak vasektomi adalah sang istri. Banyak alasan yang mendasari mereka
untuk menolak vasektomi, salah satunya adalah alasan fisik suami. Kebanyakan
pria/suami di daerah Mojokerto memiliki pekerjaan yang mengandalkan fisik
mereka. Para istri khawatir jika setelah vasektomi, suami tidak dapat melakukan
pekerjaan berat. Padahal hal tersebut tidak memiliki hubungan sama sekali.
Mereka juga takut jika setelah vasektomi nantinya libido suami akan
menurun. Hal tersebut terjadi karena minimnya informasi yang mereka peroleh
mengenai vasektomi. Kekhawatiran lain yang dirasakan oleh istri adalah
menyangkut moral susila. Bahwa setelah vasektomi suami tidak akan bisa
menghamili wanita. Istri khawatir hal ini akan disalahgunakan oleh suami untuk
berhubungan seksual dengan wanita lain. Hal ini kembali kepada pribadi dan iman
masing-masing individu. Mereka yang setia tentu tidak akan melakukan hal yang
demikian. Uraian secara lebih ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Matrik pengetahuan suami isteri mengenai MOP (medis operatif
pria)/vasektomi
No
Dimensi
1
Pria yang divasektomi

2

Hasil
Vasektomi merupakan salahsatu pilihan untuk
membantu istri jika istri tidak bisa
menggunakan KB jenis apapun.
Para suami lebih memilih tindakan vasektomi
adalah karena alasan ekonomi. Vasektomi
dianggap lebih bisa menghemat biaya yang
dikeluarkan untuk KB.
Wanita dari pria yang Vasektomi adalah pilihan yang efektif dan
divasektomi
efisien, dan juga membantu istri yang
mempunyai masalah dalam hal menggunakan
alat kontrasepsi
setelah vasektomi suami hampir setiap hari
minta melakukan hubungan seks, badannya
semakin berisi, semakin bugar, kehidupan
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Pria
yang
vasektomi

non Pria yang tidak melakukan vasektomi
dikarenakan istrinya masih bisa menggunakan
KB
Sosialisasi tentang vasektomi terbatas
Informasi yang selama ini di terima bahwa
vasektomi adalah dikebiri, vasektomi bisa
mengakibatkan seorang pria loyo, tidak
bergairah, tidak bisa tegang, tidak ada cairan
yang keluar, tidak perkasa, sehingga masih
banyak suami yang takut melakukan vasektomi
4
Wanita dari pria yang Kekhawatiran istri setelah vasektomi, pria akan
non vasektomi
bebas melakukan hubungan seks dengan
wanita lain karena tidak ada resiko bisa
menghamili
informasi mengenai vasektomi minimal
Istri takut suaminya tidak bisa ejakulasi lagi
karena alat kelaminnya di operasi
Sumber: olahan hasil wawancara dan FGD

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat mengambil keputusan
terhadap MOP (medis operatif pria)/vasektomi di Kecamatan Jetis
Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
a. Pengetahuan
Pengetahuan seseorang biasanya dipengaruhi dari pengalaman yang
berasal dari berbagai macam sumber, misalnya media massa, media elektronik,
buku petunjuk, petugas kesehatan, media poster, kerabat dekat dan sebagainya.
Pengetahuan ini dapat membentuk keyakinan tertentu sehingga seseorang
berperilaku sesuai keyakinan tersebut. Notoatmojo (2003) mengatakan bahwa
pengetahuan merupakan resultan akibat proses pengindraan terhadap suatu
obyek. Pengindraan tersebut sebagian besar berasal dari penglihatan dan
pendengaran. Proses penerimaan dan pembuatan keputusan terhadap suatu ide
baru pada individu secara sederhana dapat digambarkan melalui tahap-tahap:
1) Mula-mula individu menerima informasi dan pengetahuan berkaitan
dengan suatu ide baru (KB pria);
2) Individu minat untuk mengenal lebih jauh tentang ide baru, fase ini
seharusnya digunakan petugas untuk membujuk guna bersedia menerima
commit to user
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3) Tergantung dari hasil persuasi petugas lapangan keluarga berencana
(PLKB) dan pertimbangan individu, maka dalam tahap decision dibuatlah
keputusan untuk menerima atau menolak ide baru tersebut.
4) Individu meminta dukungan dari lingkungannya atas keputusan yang telah
diambilnya. Bila lingkungan memberikan dukungan positif maka perilaku
baru tersebut dapat dipertahankan, dan bisa didapatkan dari kelompok KB
pria BIMA sebagai salahsatu sumber informasi untuk mendapatkan
informasi mengenai vasektomi dari pelaku vasektomi, akan tetapi bila ada
pada pelaku vasektomi ada masalah akibat dari vasektomi pada diri
akseptor dan pasangannya, biasanya adopsi tidak jadi dipertahankan dan
kembali pada perilaku semula.
b. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang digunakan dalam program KB pada vasektomi
di Kabupaten Mojokerto cukup lengkap yaitu mulai dari lokasi tempat tindakan
vasektomi yang ada di Kabupaten Mojokerto di rumah sakit dan puskesmas
yang telah ditunjuk oleh Dinas P2KB-PP, alat operasi vasektomi berupa alat
vasektomi tanpa pisau (VTP), buku-buku panduan tentang vasektomi, flipchart
dan alat peraga yang disediakan untuk penyuluhan program KB meskipun
jumlahnya sangat terbatas. Sarana yang diberikan pada pelayanan vasektomi
sudah dimanfaatkan dengan baik oleh calon peserta vasektomi, namun untuk
bisa dilakukan tindakan vasektomi minimal ada tiga peserta yang kemudian
direncanakan untuk tindakan vasektomi dengan fasilitas antar jemput

ke

tempat pelayanan kesehatan oleh petugas PLKB kecamatan dan peserta
vasektomi mendapatkan uang saku sebesar Rp. 150 ,000., (seratus lima puluh
ribu rupiah) sebagai ganti meninggalkan pekerjaan mereka selama satu hari,
serta tindakan vasektomi ini merupakan program pemerintah dalam
pelaksanaan vasektomi peserta vasektomi tidak mengeluarkan biaya operasi
yang artinya gratis.
c. Perilaku
Perilaku masyarakat terbentuk karena dalam mendapatkan sumber
to user pada vasektomi sangat terbatas
informasi mengenai pelayanancommit
KB terutama
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dibandingkan KB perempuan, ini dikarenakan peserta posyandu rata rata
adalah perempuan. Masyarakat pernah mendapatkan penyuluhan tentang
vasektomi pada tahun 2012 saat ada safari KB dan sampai saat ini penyuluhan
khusus mengenai vasektomi belum pernah ada lagi, namun ada penyuluhan
mengenai vasektomi namun secara personal jika ada peserta menjadi calon
peserta vasektomi. Hal ini yang mengakibatkan perilaku masyarakat mengenai
vasektomi masih beranggapan negatif, dikarena informasi mengenai vasektomi
masih terbatas, Jika masyarakat membutuhkan informasi mengenai vasektomi
maka petugas PLKB dan kader dan mengajak akseptor vasektomi untuk
memberikan informasi mengenai vasektomi agar calon peserta atau masyarakat
langsung mengetahui segala bentuk informasi yang diberikan oleh akseptor
vasektomi. Seseorang akan bisa mengadopsi suatu inovasi jika mereka
mendapatkan pengetahuan dari pengalaman seseorang yang sudah pernah
vasektomi, sehingga informasi yang didapatkan bisa diterima oleh orang
tersebut tidak hanya satu kali saja informasi yang didapatkan calon akseptor
vasektomi untuk bisa terbujuk/persuasi yang pada akhirnya seseorang itu bisa
mengadopsi apa yang telah didapatkan mengenai informasi tentang vasektomi.
Sebagai upaya efektif untuk mempromosikan pentingnya sekaligus manfaat
KB pria bagi mereka. Para suami dipastikan akan lebih percaya bila yang
memberi saran, motivasi, anjuran dan ajakan untuk KB khususnya vasektomi
adalah para pelakunya sendiri. Lebih-lebih orang itu selama ini menjadi teman
dekat mereka atau orang yang menjadi panutan mereka.
d. Tenaga kesehatan
Keputusan seseorang menggunakan vasektomi juga berkaitan dengan
peran tenaga kesehatan, kader dan petugas lapangan keluarga berencana
(PLKB) yang mengerahkan atau menyarankan pada calon akseptor KB pria
dengan membawa serta pelaku vasektomi dengan mengunjungi calon akseptor
kerumah untuk memberikan informasi dan memastikan kesiapan calon
akseptor vasektomi. Di Kecamatan Jetis koordinator petugas lapangan keluarga
berencana (PLKB) merupakan akseptor vasektomi sehingga sangat mudah
to user
calon akseptor mendapatkan commit
informasi
vasektomi. Setelah akseptor setuju
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kader melaporkan ke petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) untuk
didata, dan setelah calon peserta akseptor vasektomi minimal ada tiga orang
maka petugas PLKB akan mengantar jemput ke unit pelayanan kesehatan yang
sudah ditunjuk sebagai tempat untuk vasektomi ke rumah sakit dan akan
dilakukan tindakan vasektomi oleh dokter yang ahli dalam melakukan
vasektomi.
e. Tokoh agama
Vasektomi adalah operasi kecil mengikat/memotong saluran sperma pria,
sehingga benih pria tidak mengalir ke dalam saluran air mani pria, yang berarti
pasangan suami istri tidak dapat memiliki keturunan. Vasektomi dilakukan
untuk mencegah ledakan jumlah penduduk. Akan tetapi, pelaksanaan
vasektomi memiliki banyak pro dan kontra dalam masyarakat. Adanya pro
kontra dalam masyarakat mempengaruhi keputusan pasangan suami istri untuk
melakukan tindakan vasektomi. Mereka takut jika tindakan yang mereka
lakukan bertentangan dengan syariat agama.
Pada PUS di Kabupaten Mojokerto juga mempunyai kepercayaan bahwa
penggunaan kontrasepsi diperbolehkan oleh agama asal tidak memutus total
kemungkinan memperoleh keturunan.
f. Tokoh masyarakat
Selama ini belum banyak tokoh masyarakat yang menyampaikan informasi
mengenai vasektomi di acara atau pertemuan publik. Masyarakat masih
menganggap tabu jika pria membahas mengenai alat kontrasepsi, karena
lazimnya yang menggunakan alat kontrasepsi adalah wanita. Minimnya
informasi ataupun forum yang membahas mengenai alat kontrasepsi,
khususnya

vasektomi,

mempengaruhi

banyaknya

pengguna/akseptor

vasektomi.
Keterlibatan tokoh sangat penting dalam setiap kegiatan, termasuk dalam
keterlibatan keluarga berencana, Informasi KB akan lebih diperhatikan dan
dihayati jika melalui suara dari mereka yang ditokohkan di masyarakat.
Termasuk

penggunaan

alat

kontrasepsi vasektomi, Oleh karena itu
commit
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lain nya untuk menggunakan alat kontrasepsi vasektomi sangat penting. Para
tokoh ini merupakan panutan bagi masyarakat, jika yang menjadi panutan
sudah menggunakan alat kontrasepsi vasektomi tentu saja akan membantu
menyadarkan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pria dalam
menggunakan alat kontrasepsi MOP atau vasektomi.
g. Pelayanan kesehatan
Dalam pelayanan kesehatan di masyarakat seperti posyandu tidak ada
informasi mengenai vasektomi, pelayanan KB yang ada di posyandu hanyalah
mengenai pelayanan KB perempuan, jikalau pun ada informasi pelayanan KB,
untuk informasi KB pria hampir tidak ada informasi di posyandu, dikarenakan
identik yang datang pada pelayanan posyandu di masyarakat adalah
perempuan, perlu kader yang paham mengenai vasektomi sehingga bisa
membantu sosialisasi, akan lebih baik jika kader itu adalah salah satu pasangan
suami istri sebagai akseptor vasektomi, sehingga anggapan yang selama ini
diterima oleh masyarakat adalah tidak benar.
Di masyarakat belum ada program atau forum tempat berbagi informasi
mengenai vasektomi. Forum atau program tersebut dapat sangat membantu
bagi mereka yang membutuhkan informasi dan pelayanan vasektomi. Akan
lebih baik jika program dan forum tersebut ditambahkan dalam program
posyandu, sehingga penyampaiannya sejalan dengan program lainnya di
posyandu.
h. Pemerintah
Sosialisasi mengenai vasektomi sudah diberikan, hanya saja intensitas dan
teknik yang digunakan masih perlu dikaji kembali. Perlu adanya program
tambahan terkait vasektomi, seperti program yang memfasilitasi pertukaran
informasi mengenai vasektomi juga menggunakan role model sebagai sumber
informasi yang jelas. Sehingga diskusi mengenai vasektomi tidak lagi menjadi
hal yang tabu, tetapi lazim untuk disebarluaskan. Pada dasarnya pilihan metode
KB serta alat kontrasepsi yang digunkaan adalah hak setiap pasangan, tetapi
informasi tentang jenis KB tetap harus diberikan. Misalnya mengenai prosedur,
commitmanfaat,
to user dan kekurangannya, sehingga
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masyarakat paham betul mengenai vasektomi. Hal ini juga diatur dalam
program pemerintah. Berikut merupahan hasil wawancara yang dilakukan
dengan BAPPEDA yang diwakili oleh Ibu SU mengatakan bahwa:
“Program pemerintah dalam menekan angka kelahiran dan angka
kematian ibu dan anak melalui KB, pasangan suami istri harus
mempunyai wawasan yang luas mengenai alat kontrasepsi yang efektif
dan efisien, sosialisasi perihal KB tidak terbatas oleh status gender”
Adapun faktor yang mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia,
khususnya Mojokerto mengenai pentingnya KB vasektomi adalah budaya
ketimuran yang masih melekat di masyarakat. Anggapan bahwa “banyak anak,
banyak rezeki” pun masih kental melekat dengan masyarakat kita, sehingga
pilihan untuk ber-KB juga masih tersingkirkan. Padahal KB diperlukan guna
meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan
penyuluhan dan pemberian informasi yang intensif kepada masyarakat. Berikut
merupakan hasil wawancara dengan Kepala Bidang PPKB-PP Kabupaten
Mojokerto yaitu Bapak JH.
“Anggapan yang salah yang diterima oleh masyarakat, yaitu tentang
budaya ketimuran yang terkadang masih melekat di masyarakat, pelatihan
kader yang memang perlu di tingkatkan, Dinas P2KB-PP terus
meningkatkan pelatihan kader dan selalu monitoring dan evaluasi petugas
PLKB tiap bulan tentang vasektomi, KB merupakan kebutuhan pasangan
usia subur dalam kesejahteraan keluarga”
Petugas kesehatan yang ahli dalam bidang vasektomi sangatlah terbatas,
sehingga pelaksanaan menjadi kurang maksimal. Berdasarkan wawancara
dengan kepala puskesmas dlanggu yaitu dr. Nn menyatakan sebagai berikut.
“Meskipun tindakan operatif vasektomi tidak memerlukan waktu lama,
yaitu hanya sekitar 10-15 menit, tetapi syarat untuk bisa dilakukan
tindakan vasektomi adalah minimal tiga peserta, sehingga tindakan hanya
bisa dilakukan setelah terpenuhi syarat tersebut. Hal inilah yang membuat
vasektomi tidak bisa dilaksanakan, meskipun sudah ada satu peserta,
karena harus menunggu mencapai tiga akseptor”.
Pelatihan kader terus dilakukan untuk meningkatkan kemapuan dan
keterampilan para kader. Selain itu, monitoring dan evaluasi petugas PLKB
juga dilakukan tiap bulan dengan
commit totujuan
user untuk memantau pelaksanaan
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vasektomi. Pada tindakan operatif vasektomi tidak memerlukan waktu lama
sedangkan petugas kesehatan yang ahli dalam bidang vasektomi sangatlah
terbatas, dan ada persyaratan tertentu yang harus peserta ikuti yaitu minimal
ada tiga peserta, baru kemudian tindakan akan dilakukan. Lebih jelas dapat
dilihat pada matrik ringkasan Tabel 4.2
Tabel 4.2 Matrik faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam
mengambil keputusan terhadap MOP (medis operatif pria)/vasektomi
No
1

Dimensi
Pengetahuan

2

Sarana dan prasarana

3

Perilaku

Hasil
Pengetahuan
masyarakat
mengenai
vasektomi masih terbatas, dikarenakan
jumlah peserta vasektomi sedikit, sehingga
informasi yang didapatkan tidak semudah
metode kontrasepsi yang lainnya.
Pengetahuan masyarakat mengenai kelebihan
dari vasektomi/MOP akan mudah diterima
jika didapatkan informasi langsung pada
pelaku vasektomi, sehingga informasi yang
didapatkan oleh masyarakat lebih valid dan
jelas tentang vasektomi serta akibat yang
ditimbulkan setelah dilakukan vasektomi,
serta efek setelah vasektomi.
Pengetahuan masyarakat tentang vasektomi
akan lebih mudah didapatkan pada akseptor
vasektomi secara langsung, sehingga
informasi jelas dapat diterima.
Sarana dan prasarana mengenai pelayanan
KB terutama pada vasektomi sangat terbatas
dibandingkan KB perempuan, hanya pada
rumah sakit dan puskesmas yang ditunjuk
oleh Dinas P2KB-P2
Sarana yang diberikan pada pelayanan
vasektomi sudah dimanfaatkan dengan baik
oleh calon peserta vasektomi, namun untuk
bisa dilakukan tindakan vasektomi minimal
ada 3 peserta yang kemudian direncanakan
untuk tindakan vasektomi dengan fasilitas
antar jemput ke tempat pelayanan kesehatan
oleh petugas PLKB kecamatan
Perilaku masyarakat mengenai vasektomi
masih beranggapan negatif, dikarena
informasi mengenai vasektomi masih terbatas
commit
to user
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4

Petugas Kesehatan

5

Tokoh agama

6

Tokoh masyarakat

7

Pelayanan kesehatan

8

Pemerintah
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yang memberi saran, motivasi, anjuran dan
ajakan untuk KB khususnya vasektomi
adalah para pelakunya sendiri. Lebih-lebih
orang itu selama ini menjadi teman dekat
mereka atau orang yang menjadi panutan
mereka
Menggunakan vasektomi juga berkaitan
dengan peran tenaga kesehatan, kader dan
petugas lapangan keluarga berencana (PLKB)
yang mengerahkan atau menyarankan pada
calon akseptor KB pria dengan membawa
serta pelaku vasektomi dengan mengunjungi
calon akseptor kerumah untuk memberikan
informasi dan memastikan kesiapan calon
akseptor vasektomi
Petugas PLKB akan mengantar jemput ke
unit pelayanan kesehatan
Vasektomi merupakan salahsatu pilihan
pasangan suami istri dalam menekan angka
kelahiran
Jika untuk kepentingan kesehatan dalam
agama tidak ada larangan
Informasi yang terbatas tentang vasektomi
Masih ada perasaan yang tidak nyaman jika
seorang pria membahas mengenai alat
kontrasepsi
karena
banyak
orang
menganggap kontrasepsi KB itu masih
urusan perempuan
Dalam pelayanan kesehatan di masyarakat
seperti posyandu tidak ada informasi
mengenai vasektomi
informasi KB pria hampir tidak ada informasi
di posyandu,dikarenakan identik yang datang
pada pelayanan posyandu di masyarakat
adalah perempuan
perlu kader yang paham mengenai vasektomi
sehingga bisa membantu sosialisasi
Sosialisasi mengenai vasektomi sudah
diberikan, mungkin intensitas serta teknik
yang digunakan perlu di kaji, perlu adanya
tambahan program terkait vasektomi
Informasi yang salah terkadang masih
melekat di masyarakat
Petugas kesehatan yang ahli dalam vasektomi
terbatas
commit
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wawasan yang luas mengenai alat kontrasepsi
yang efektif dan efisien
Sumber: Olahan hasil wawancara dan FGD
3. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui kelompok KB pria “BIMA”
mengenai MOP (medis operatif pria)/vasektomi pada peserta yang belum
vasektomi di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
a. Bentuk informasi
Masyarakat merupakan komponen yang paling banyak meminta perhatian.
Hal ini disebabkan karena jumlahnya yang banyak serta sifatnya yang
heterogen dan anonim. Sehingga pengenalan situasi dan kondisi sangat penting
dan bentuk serta pelaksanaan sosialisasipun harus secara tepat dilakukan.
Informasi mengenai vasektomi di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur sebagian besar masyarakat menerima informasi masih
terbatas hanya dari mulut ke mulut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara
dengan bapak PA (47 tahun) yaitu sebagai berikut.
“Kalau untuk penyampaian informasi ya langsung dari mulut ke mulut,
Bu. Langsung ketika ada pertemuan bisa tanya jawab tentang vasektomi.
Bagaimana persiapannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana
sesudah vasektomi. Pokoknya langsung bisa sharing atau minta
keterangan sama anggota kelompok KB pria BIMA. Pasti dijawab, diberi
penjelasan, masyarakat tidak perlu takut atau malu, langsung diomongi
langsung dijawab. Jadi lebih percaya, lebih mantep informasinya Bu, lah
langsung dari sumbernya, yang sudah merasakan langsung Bu. Bebas
bisa tanya apa saja, bebas tidak perlu malu. Kan tanya ke temen-temen
bapak-bapak tani sendiri, jadi bis bebas tanya apa saja. Biasanya yang
ditanya ya tentang efek sampingnya itu, Bu. Apa yang terjadi setelah
selesai operasi vasektomi, keluhannya seperti apa saja, atau bagaimana
rasanya setelah divasektomi. Tanya langsung ke orangnya dan langsung
dijawab juga oleh orangnya. Jadi seperti curhat gitu Bu.”
Pak PA merupakan ketua kelompok tani di Desa Jolotundo. Beliau
termasuk menjadi anggota kelompok KB pria BIMA. Salah satu cara untuk
menarik perhatian masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program KB
adalah dengan memberikan pelayanan-pelayanan khusus kepada masyarakat.
Para anggota dari kelompok KB yang tergabung di kelompok BIMA
memberikan informasi mengenai vasektomi lebih sering diberikan secara
commit to user
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personal kepada seseorang yang ada indikasi ingin melakukan vasektomi
daripada berkelompok.
Sosialisasi program keluarga berencana (KB) dilakukan dengan berbagai
macam cara baik secara berkelompok maupun individu tergantung sasaran
yang ingin dicapainya. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan mendatangi atau
memberikan penyuluhan. Informasi diberikan dengan cara sharing atau berbagi
pengalaman, biasanya hal tersebut dilakukan pada saat ada acara yang
melibatkkan banyak warga, misalnya pengajian ataupun pada kelompokkelompok tani. Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada pak HJ, yang
merupakan kepala dusun jolotundo.
“Karena sifatnya sosialisasi informal, sharing atau berbagi pengalaman.
Yang takut atau malu menjadi berani bertanya. kita menjawabnya juga
bebas, enak. Tidak perlu malu, tidak perlu khawatir. Bebas bisa tanya
apa saja ke bapak-bapak dari kelompok BIMA yang sudah operasi.
Tanya jawab langsung dengan bapak-bapak kader. Dijawabnya pun
langsung saat itu juga. Tanya jawabnya santai Bu, yaa… seperti ngobrol
biasa Bu. Tidak perlu bingung, langsung saja dijawab sesuai yang
dirasakan kader vasektomi itu Bu. Semua terbuka dan apa adanya. Tidak
ada yang ditutupi atau tidak ada yang diubah-ubah. Semua jawaban ya
jujur benar-benar sudah dirasakan langsung oleh bapak-bapak kader
yang sudah operasi. Pokoknya santai Bu, bisa sambil tertawa-tawa dan
guyon, tidak selalu serius ya karena tadi sifatnya personal dan informal,
santai seperti itu Bu.”
Sosialisasi mengenai vasektomi melalui kelompok BIMA sesuai
kebutuhan, tidak rutin seperti informasi kesehatan yang lainnya. Tidak ada
pamlet atau baliho khusus untuk KB vasektomi. Sosialisasi rutin mengenai
vasektomi memang perlu sering diberikan, namun kendalanya memang tidak
bisa dilakukan bersama-sama dalam satu kelompok KB BIMA, bisa diberikan
langsung pada anggota masing-masing, dan lebih sering diberikan oleh
perangkat desa dengan di bantu kader dan petugas PLKB yang ada di desa
maupun yang ada di kecamatan. Berikut hasil wawancara yang disampaikan
oleh petugas kesehatan.
“Jika ada yang mau ikut KB vasektomi, ada pertemuan kelompok tani.
Disana itu calon peserta bisa berbagi dengan kader BIMA yang sudah
melakukan vasektomi. Disana
bisatotanya
commit
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dirasakan oleh bapak-bapak yang sudah vasektomi. Pengalaman sendiri
loh Bu, benar-benar sudah dialami langsung, bukan hanya teori ini, atau
teori itu. Jadi yaa calon peserta lebih percaya, lebih bisa menerima
jawaban-jawaban dari bapak-bapak di BIMA. Jadi memang tidak bisa
rutin bu, hanya ada sosialisasi ketika ada calon peserta atau ya yang
sekiranya tertarik ikut vasektomi tapi masih ragu. Mungkin ya karena
kurang informasi ya Bu, jadi masih takut-takut. Kalau posyandu atau
sosialisasi kesehatan yang lain kan sudah ada jadwal rutinnya bu, beda
dengan vasektomi ini, menunggu ada calon peserta. Seperti itu bu.”
Peran kelompok BIMA yang didalamnya tergabung akseptor vasektomi,
sangatlah menunjang untuk peningkatan jumlah vasektomi, karena mereka
lebih paham betul tentang kekurangan serta kelebihan mengenai vasektomi,
dan program dari kelompok BIMA memang perlu di program dengan baik
sehingga bisa membantu petugas PLKB dan dinas P2KB-PP dalam upaya
meningkatkan jumlah peserta vasektomi, sumber informasi langsung
didapatkan pada peserta vasektomi memang bisa memberikan gambaran yang
jelas bagi seseorang yang akan menjadi peserta vasektomi.
b.

Akses informasi
Informasi mengenai vasektomi diberikan jika ada kader PLKB yang

memberikan informasi bahwa akan ada peserta baru yang membutuhkan
informasi lebih jelas tentang vasektomi. Anggota BIMA adalah peserta
vasektomi, mereka sudah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman
mengenai vasektomi, sehingga sumber informasi yang jelas langsung bisa
diberikan kepada masyarakat. Berikut merupakan hasil wawancara dengan
Bapak Pyt.
“Ya informasi tentang orang yang mau vasektomi diperoleh dari kader
PLKB, Bu. Ketika ada yang mau ikut vasektomi itu Bu biasanya dikasih
penjelasan vasektomi itu seperti apa. Mulai dari persiapannya seperti
apa, manfaatnya seperti apa, efek sampingnya juga seperti apa. Yang
ingin ikut vasektomi itu bisa tanya-tanya langsung sama bapak-bapak
yang sudah vasektomi Bu. Jadi kader PLKB tadi kasih penjelasan
vasektomi ke calon peserta. Di situ bisa tanya jawab sepuasnya langsung
dari sumbernya yang sudah jelas-jelas sudah mengalami vasektomi Bu.
Tidak perlu malu, tidak perlu takut. Tanya ke teman sendiri kok, Bu. Jadi
seperti curhat gitu Bu, curhatnya bapak-bapak, hehehee.”
commit to user
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Pelaksanaan sosialisasi program keluarga berencana dilakukan oleh
petugas kesehatan. Petugas kesehatan seringkali meminta bantuan kepada
masyarakat untuk bersama-sama menginformasikan tentang vasektomi. Pada
saat ini dengan berkembangnya teknologi sangat membantu untuk masyarakat
mencari, member, dan menerima informasi. Selain informasi yang diberikan
oleh petugas kesehatan, masyarakan juga dapat mencari atau meminta
informasi tentang vasektomi kepada orang yang sudah vasektomi atau mencari
informasi dari internet menggunakan HP. Hal ini sesuai dengan hasil
wawancara dengan yang dilakukan kepada Pak HJ, yaitu sebagai berikut.
“Sosialisasi mengenai vasektomi, dan biasanya juga koordinasi dengan
kader yang di desa ada program apa dari kesehatan, jika ada petugas
kesehatan minta bantuan ke kita untuk bersama sama menginformasikan
tentang vasektomi, yang sudah vasektomi perlu di libatkan langsung
dalam sosialisasi tentang vasektomi bu, karena masyarakat sekarng
pinter pinter loh bu sudah ada HP, informasi apa saja bisa didapatkan,
kelompok KB pria ini memang harus rutin ada kegiatan, dan itu mungkin
bisa menjadi program petugas PLKB baik di desa maupun di kecamatan,
sosialisasi dari yang sudah vasektomi memang sangat efektif dalam
memberikan informasi tentang vasektomi”.
Peran kelompok BIMA yang didalamnya tergabung akseptor vasektomi,
sangatlah menunjang untuk peningkatan jumlah vasektomi, karena mereka
lebih paham betul tentang kekurangan serta kelebihan mengenai vasektomi,
dan program dari kelompok BIMA memang perlu di program dengan baik
sehingga bisa membantu petugas kesehatan. Petugas memberikan informasi
kepada anggota kelompok KB pria BIMA jika ada masyarakat yang tertarik
atau mendaftar menjadi akseptor baru. Hal ini juga disampaikan oleh petugas
kesehatan yaitu sebagai berikut.
“Ya petugas kesehatan yang berwenang bisa datang dan memberikan
informasi ke kelompok KB BIMA itu Bu. Petugas nanti di sana
menjelaskan bahwa ada calon peserta baru yang tertarik ingin ikut
vasektomi. Akseptor baru namanya. Nanti bapak-bapak kelompok BIMA
ini juga ikut memberikam testimoninya, apa yang mereka rasakan,
seperti apa prosesnya, itu nanti anggota kelompok BIMA ikut
menjelaskan kepada akseptor baru tadi Bu. Petugas juga memberikan
tambahan-tambahan mengenai prosedurnya. Jadi nanti anggota
commit toaktif
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peserta juga diharapkan bisa lebih tenang, lebih percaya, dan tidak takut
lagi. Informasi yang diberikan bapak-bapak kelompok BIMA juga lebih
bisa tepat sasaran jawabannya Bu, ya karena mereka juga dulu pernah
merasakan seperti apa ketika baru pertama ingin ikut vasektomi.”
Pelaksanaan sosialisasi program keluarga berencana dilakukan oleh
petugas kesehatan. Petugas kesehatan seringkali meminta bantuan kepada
akseptor vasektomi untuk bersama sama menginformasikan tentang vasektomi.
Informasi yang diberikan bapak-bapak kelompok BIMA juga lebih bisa tepat
sasaran.

Hal

ini

dikarenakan

bapak-bapak

kelompok

BIMA

sudah

melaksanakan KB vasektomi semua.
c. Kegiatan sosialisasi
Sosialisasi mengenai vasektomi lakukan dengan berbagai macam cara baik
secara berkelompok maupun individu tergantung sasaran yang ingin
dicapainya. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan mendatangi atau memberikan
penyuluhan dan pemberian informasi. Akan tetapi rutinitas sosialisasi
mengenai vasektomi tidak bisa dilaksanakan jika tidak digabung dengan
kegiatan yang lain, jadi informasi mengenai vasektomi diselipkan dalam
kegiatan yang lainnya seperti pertemuan rutin di kelompok tani. Hal ini sesuai
dengan hasil wawancara dengan Bapak Pyt, yaitu sebagai berikut.
“Ya sosialisasi vasektomi itu biasanya pas ada kegiatan lain, semisal pas
kumpul-kumpul kelompok tani. Ya ketika bapak-bapak kumpul-kumpul
bareng Bu. Bisa pas ada pengajian atau pertemuan kelompok tani. Jika
tidak begitu bisanya kesulitan mengumpulkan orang Bu, lah kan bapakbapak tani harus kerja mulai pagi sampai sore Bu. Pulang kerja capek
harus instirahat dirumah. Jadi ya sosialisasi vasektomi harus dengan
kegiatan lain seperti pengajian tadi itu Bu. Setelah pengajian biasanya
ada sedikit sosialisasi vasektomi itu Bu. Yang minat monggo bisa ikut.
Yang pengin tahu lebih tentang vasektomi bisa sambil tanya-tanya disitu
Bu. Ya jadi biasanya tidak ada kegiatan khusus sosialisasi vasektomi.
Susah waktu bekerja bapak-bapak tani Bu. Jadi ya lebih efektif karena
sudah ada pertemuan rutin bapak-bapak tani, tinggal masuk dan
memberi sosialisasi.”
Sosialisasi program KB oleh kelompok KB pria BIMA tidak terjadwal rutin.
Bisa penyuluhan jika ada kegiatan di masyarakat seperti pertemuan kelompok
commit to
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masyarakat dengan strategi yang telah ditetapkan oleh kelompok KB pria
BIMA di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Hal ini
dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan dalam masalah ketepatan pemilihan
waktu, karena pelaksanaan sosialisasi ini tergantung pada calon masyarakat
yang ingin ikut KB, seperti yang dikatakan oleh Pak HJ, yaitu sebagai berikut.
“Untuk sosialisasi sendiri memang tidak ada jadwal rutin seperti
sosialisasi yang lain. Sosialisasi ya biasanya baru diadakan ketika ada
calon masyarakat yang ingin ikut KB. Biasanya diadakan penyuluhan
ketiak ada kegiatan kumpul-kumpul bapak-bapak seperti pengajian atau
perkumpulan anggota tani. Ya memang susah Bu jika hanya sosialisasi
khusus vasektomi. Biasanya pesertanya sedikit. Bilangnya sibuk ini lah,
sibuk itu lah (pesertanya). Jadi ya tidak efektif jika hanya kegiatan
penyuluhan vasektomi. Harus dengan adanya kegiatan lain yang memang
sudah jelas pesertanya. Contohnya itu pertemuan kelompok tani. Jadi kan
sudah jelas nanti yang hadir bapak-bapak tani yang usianya cocok untuk
vasektomi. Disitu diawali kegiatan sesuai dengan pertemuan kelompok
tani tadi, nah nanti diberi kesempatan untuk penyuluhan vasektomi. Bisa
oleh petugas maupun oleh bapak-bapak anggota kelompok BIMA.”
Program kerjasama dengan PLKB desa, jika ada warga yang anaknya
banyak dan masih muda akan didatangi oleh petugas kesehatan untuk
memberikan gambaran mengenai KB. Untuk saat ini petugas kesehatan sering
berikan informasi mengenai vasektomi. Berikut hasil wawancara dengan
petugas kesehatan Kabupaten Mojokerto.
“Kalau untuk kegiatan sosialisasi memang sengaja tidak dipasang baliho
atau selebaran-selebaran yang terlalu mencolok Bu, ya paling hanya ada
pamlet-pamlet itu di puskesmas-puskesmas atau rumah sakit Bu, di
tempat-tempat fasilitas-fasilitas kesehatan. Nah, sosialisasi biasanya
diadakan intensif ketika ada calon peserta. Calon peserta bisa datang ke
puskesmas atau rumah sakit dan bisa langsung tanya jawab ke petugas
kesehatan. Atau bisa juga calon peserta menemui bapak-bapak
tetangganya yang sudah melakukan operasi bu. Ada semacam
perkumpulan kelompok BIMA bu. Nanti disana calon peserta bisa tanya
sepuasnya dan dijawab langsung oleh bapak-bapak dari kelompok BIMA
itu. Jika calon peserta ingin mendapatkan informasi yang lebih lanjut ya
bisa datang menemui petugas.”
Adapun faktor yang mendukung keberhasilan program KB pria di
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yaitu adanya banyaknya pelaku
commit
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dari perangkat desa, dari PLKB kecamatan, juga ada petugas kesehatan,
sehingga masyarakat mudah sekali mendapatkan informasi mengenai
vasektomi, di Kecamatan Jetis vasektomi lebih dikenal dengan istilah KB
lanang, dan bahasa-bahasa seperti ini yang mudah diterima oleh masyarakat.
Uraian di atas lebih jelas dapat dilihat pada matrik ringkasan Tabel 4.3
Tabel 4.3
Matrik upaya pemberdayaan masyarakat melalui kelompok KB pria BIMA
No
Dimensi
Hasil
1
Bentuk informasi
Sebagian
besar
masyarakat
menerima informasi masih terbatas
hanya dari mulut ke mulut
Informasi yang diberikan masih
terbatas
Informasi yang diberikan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat
2
Akses informasi
Masyarakat
dapat
mengakses
informasi dari petugas kesehatan
ataupun dari kader KB
Terdapat
calon
peserta
baru
vasektomi
3
Kegiatan sosialisasi
Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan
belum terjadwal secara rutin
Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan
masih bergabung dengan kegiatan
lain seperti pengajian ataupun pada
saat berkumpulnya kelompok tani
Pemberian
informasi
diberikan
secara
individu
maupun
berkelompok
Sumber: Olahan hasil wawancara dan FGD
4. Hasil upaya pemberdayaan kelompok KB Pria BIMA mengenai MOP di
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
a. Upaya pemberdayaan KB pria oleh kelompok KB BIMA
1) Informasi
Kelompok KB BIMA merupakan wadah komunitas pelopor pelaku
Vasektomi di tengah masyarakat Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
Kelompok KB BIMA ini berdiri pada tahun 2012 yang diinisiasi oleh
petugas KB dari Dinas commit
KB Kabupaten
Mojokerto, yaitu bapak JH
to user
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merupakan Kepala Dinas PPKB-PP. Anggota kelompok KB BIMA berasal
dari peserta KB pria dan pasangannya.

Hal itu linear dengan hasil

wawancara dengan bapak PA (47 tahun) sebagaimana petikan wawancara
di bawah ini:
“Ya saya tahu tentang kelompok BIMA, dan saya sekarang juga
sebagai ketua kelompok tani. Kelompok KB BIMA berdiri sekitar
tahun 2012. Di desa jolotundo kecamatan Jetis dan kebetulan saya
sebagai salah satu pelopor tentang kelompok KB BIMA yang
dibentuk oleh pak JH waktu itu dari dinas KB kabupaten. Anggota
kelompok KB BIMA Banyak bu, saya lupa….yang saya ingat yang
tergabung adalah peserta KB lanang. Peserta KB Lanang bu,
peserta MOP”.
Petikan wawancara di atas menunjukkan bahwa wadah atau komunitas
bagi peserta KB pria atau MOP yang terbentuk di tengah masyarakat Desa
Jolotundo diberi nama kelompok KB BIMA. Bapak Pyt termasuk menjadi
anggota dan juga sebagai ketua kelompok tani di Desa Jolotundo sebagai
tokoh masyarakat dan dapat menjadikan Pak PA contoh nyata bagi
masyarakat atau calon akseptor baru vasektomi. Selaras dengan informasi
bapak PA adalah keterangan yang disampaikan oleh bapak Ssw (47 tahun)
petugas PLKB, demikian
“Kelompok KB pria BIMA merupakan kumpulan dari peserta KB
terutama yang vasektomi. Berdiri Sekitar tahun 2012 kelompok KB
BIMA (bina ibu melalui ayah) dibentuk oleh dinas P2KB-P2 saat
itu oleh pak JH. Disetiap kecamatan ada, salahsatunya di
kecamatan Jetis, kecamatan dlanggu juga ada. Anggota yang
bergabung di kelompok KB BIMA adalah orang orang yang telah
vasektomi”
Didukung oleh pernyataan dari Bapak JH (52 tahun) Kepala Dinas
PPKB-PP Kabupaten Mojokerto, yang menyatakan bahwa:
“BIMA itu berdiri pada tahun 2012. Ya saya memang yang
membentuk, mengawali dulu. Terus itu akseptor bergabung.
Anggota berasal dari bapak bapak yang ikut MOP sampai
sekarang. Kelompok KB BIMA itu kelompok mandiri, kelompok
masyarakat, tidak resmi. Intinya menampung pria atau suami yang
ikut KB pria, begitu.”
commit to user
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian dapat
ditarik pengertian bahwa kelompok KB BIMA merupakan wadah
komunitas yang terbentuk di tengah masyarakat untuk menampung
akseptor KB pria. Komunitas ini telah berdiri sejak tahun 2012, yang
diinisiasi oleh bapak JH seorang Kepala Dinas PPKB-PP Kabupaten
Mojokerto. Menilik dari tahun berdiri kelompok KB BIMA tentu telah
berperan dalam upaya pemberdayaan dalam mensosialisasi KB pria
kepada masyarakat sekitar. Upaya pemberdayaan KB pria oleh kelompok
KB BIMA terhadap masyarakat adalah berupa pemberian informasi
mengenai KB pria, sebagaimana dituturkan oleh Bapak PA (47 tahun),
sebagaimana berikut ini:
“Sosialisasi mengenai vasektomi, dan biasanya juga koordinasi
dengan kader yang di desa ada program apa dari kesehatan”.
2) Koordinasi
Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok KB pria BIMA
dalam melaksanakan program kegiatan pada kelompok KB pria BIMA
berkoordinasi dengan kader PLKB yang ada di desa maupun PLKB
kecamatan
3) Sharing
Upaya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh kelompok KB BIMA
kepada masyarakat dikoordinasikan dengan kader KB atau petugas PLKB
yang ada di desa. Senada apa yang diinformasikan oleh bapak Ssw (47
tahun), demikian yang disampaikan:
“Salahsatu bentuk sosialisasi nya memberikan informasi mengenai
vasektomi. Biasanya didampingi oleh petugas PLKB dan bidan yang ada
di desa. Untuk bisa sharing dan saling memberikan informasi mengenai
vasektomi”.
Linear dengan keterangan yang diberikan oleh bapak JH (52 tahun), terkait
upaya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh kelompok KB BIMA
sebagaimana keterangan di bawah ini;
“Makanya saya membentuk BIMA, itu biar alami. Jadi biar mereka yang
commit
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tidak intervensi. Biar berjalan alami saja. Karena saya sendiri tidak
pernah vasektomi dan tidak pernah gembar-gembor soal vasektomi. Yang
penting saya bentuk, kamu secara alami, bagaimana pengalamanmu,
bagaimana kesadarannya orang bisa kamu hidupkan”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian dapat ditarik
pengertian bahwa kelompok KB BIMA telah berupaya memberdayakan
kelompok KB pria melalui penyebaran informasi kepada masyarakat,
melakukan kegiatan yang ada kaitannya dengan vasektomi. Kelompok KB
BIMA melakukan pemberdayaan melalui sosialisasi didampingi oleh petugas
KB atau kader desa. Wujud penyebaran informasi lebih spesifik berupa
sharing atau berbagi pengalaman antara anggota kelompok KB BIMA yang
telah melakukan vasektomi kepada anggota masyarakat atau calon akseptor
KB pria. Aktivitas penyebaran informasi dari kelompok KB BIMA ini
berjalan alami atau sesuai dengan pengalaman yang dirasakan dan tingkat
kesadaran masyarakat yang diberikan informasi. Sehingga cenderung secara
persuasif dan mandiri yang bersifat terbatas dikarenakan terkait dengan
kesadaran pribadi atau personal untuk mengikuti program vasektomi.
b. Program kegiatan kelompok KB BIMA
Program kegiatan kelompok KB BIMA bersifat insidental atau tidak
menjadi rutinitas kegiatan. Dilakukan hanya jika ada permintaan informasi
tentang vasektomi atau jika ada calon akseptor baru dari masyarakat.
Sebagaimana di informasikan oleh Bapak PA (47 tahun):
“Ya programnya…..…kerjasama dengan PLKB desa, jika ada warga yang
anaknya banyak dan masih muda akan kita datangi untuk memberikan
gambaran mengenai KB, dan biasanya kita berikan informasi mengenai
vasektomi. Visi dan misi khusus kelompok KB BIMA tidak ada bu, yang
penting visi kita bisa saling berbagi infromasi mengenai vasektomi. Tidak
ada sumber dana bu, atau iming iming hadiah, ini hanya pemberdayaan
masyarakat untuk saling berbagi informasi”.
Program kegiatan kelompok KB BIMA sesuai kebutuhan dan kondisi
masyarakat sekitar. Sekira terdapat keluarga PUS yang memiliki banyak anak
didatangi, kemudian diberikan informasi mengenai vasektomi. Kelompok KB
BIMA tidak memiliki visi dancommit
misi khusus.
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bantuan dana atau diberi hadiah dari dari pihak manapun. Melakukan kegiatan
secara mandiri, murni pemberdayaan masyarakat dan keingingan anggota
kelompok KB BIMA untuk berbagi informasi.
Senada dengan keterangan bapak Ssw (47 tahun), seperti penggalan
wawancara di bawah ini;
“Salah satu kegiatan KB BIMA memberikan informasi mengenai
vasektomi. Kegiatannnya tidak fokus ke vasektomi saja, namun ada
kegiatan seperti kegiatan yang ada di desa. Koordinasi dengan kader yang
ada di desa dan bidan yang ada di desa saat dilakukan posyandu atau
pertemuan pertemuan mengenai kesehatan yang ada di desa”
Kegiatan kelompok KB BIMA tidak hanya terfokus mengadakan
pertemuan khusus untuk membahas atau memberikan informasi tentang
vasektomi saja, tetapi terintegrasi dengan kegiatan yang ada di desa, seperti
kegiatan tahlilan, arisan atau rapat RT. Kegiatan tersebut bergabung dengan
kegiatan yang sudah ada, ditambah adanya pemberian informasi tentang KB
pria kepada masyarakat sekitar. Jika ada masyarakat atau akseptor baru
vasektomi, kelompok KB BIMA langsung mengunjungi rumah calon akseptor
baru tersebut. Lebih jelas bentuk kegiatan kelompok KB BIMA disajikan
dalam Gambar 4.9

Gambar 4.9 Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok
KB pria BIMA dengan sosialisasi vasektomi
Deskripsi Gambar 4.9 menunjukkan kegiatan yang tidak terjadwal yang
commit to user
dilakukan oleh kelompok KB BIMA. Dikarenakan terdapat akseptor baru yang

perpustakaan.uns.ac.id

161
digilib.uns.ac.id

mau mengikuti vasektomi, sehingga anggota kelompok KB BIMA berkumpul
bersama sama saling berbagi cerita pengalaman masing masing anggota ketika
dan setelah mengikuti vasektomi di salah satu rumah anggota kelompok KB
BIMA. Pertemuan bersifat informal dan dalam suasana kekeluargaan. Jauh dari
kesan resmi dan formal sebagaimana bentuk penyuluhan yang selama ini sering
diadakan oleh pihak pemerintah. Bentuk kegiatan seperti Gambar 4.9 yang
telah dilakukan oleh kelompok KB BIMA selama ini.
Diperkuat dengan keterangan dari bapak JH (52 tahun), seperti di bawah
ini;
“Dan saya terus terang tidak ada hadiah seperti dulu. Misalkan sampeyan
itu vasektomi itu karena usia, menambah keperkasaan, itu kan yang bisa
menjelaskan kan para akseptor itu sendiri. Camat yang ikut vasektomi
banyak, perangkat desa banyak, danramil banyak, karena kan evaluasi
juga bersama TNI. Makanya, vasektomi ini yang penting kesadarannya,
bukan pemaksaan”.
Merujuk hasil wawancara dengan informan penelitian dapat ditarik
pengertian bahwa program kegiatan kelompok KB BIMA bersifat insidental
atau disesuaikan dengan kebutuhan, tidak terdapat kegiatan yang terjadwal
secara rutin. Jika ada permintaan untuk memberikan informasi tentang KB pria
atau ada akseptor mendaftar vasektomi baru kelompok KB BIMA turun tangan
memberikan informasi berdasarkan pengalaman yang diterima. Pelaku
penyuluhan utama adalah akseptor vasektomi yang menjadi anggota kelompok
KB BIMA. Program kegiatan kelompok KB BIMA merupakan kegiatan
nirlaba, tidak memiliki sumber dana. Tidak ada hadiah bagi anggota kelompok
KB BIMA maupun akseptor calon peserta KB pria. Murni mengikuti
vasektomi dikarenakan kesadaran pribadi.
Cara anggota kelompok KB BIMA memberikan informasi terhadap calon
MOP selain langsung mendatangi calon peserta MOP juga sebelumnya
berkoordinasi dengan kader yang ada di desa dan bidan yang ada di desa saat
dilakukan posyandu atau pertemuan pertemuan mengenai kesehatan yang ada
di desa. Kelompok KB BIMA dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan KB pria
dikarenakan anggota kelompok
KB BIMA
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sebagai perangkat desa, pegawai pemerintah dan ada juga yang berasal dari
tenaga kesehatan. Tidak hanya bapak bapak yang dilibatkan, pasangan atau
isteri akseptor KB pria yang tergabung dalam kelompok KB BIMA juga
diundang. Anggota kelompok KB BIMA diikutkan pelatihan atau kegiatan
khusus terkait sosialisasi MOP yang diselenggarakan Dinkes dan PPKB-PP.
Terdapat pelatihan mengenai vasektomi, biasanya diadakan oleh dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto, dan juga ada pelatihan kader mengenai KB.
Kelompok KB BIMA tidak memiliki media penyuluhan khusus seperti
leaflet, brosur, flip chart atau video untuk membantu sosialisasi KB pria
kepada masyarakat. Jika membutuhkan media penyuluhan biasanya meminjam
kader atau petugas PLKB, dan jika memberikan informasi mengenai
vasektomi, juga mengajak kader atau petugas PLKB. Secara faktual, selama ini
tidak ada media penyuluhan yang menunjang khususnya tentang vasektomi,
terdapat spanduk mengenai program KB salah satunya tentang vasektomi,
spanduk khusus untuk vasektomi belum ada. Untuk memperjelas hasil
wawancara tersebut di atas, berikut ini matrik yang menggambarkan upaya
pemberdayaan

masyarakat

melalui

kelompok

KB

BIMA

tentang

vasektomi/MOP pada Tabel 4.4.
Tabel 4.4
Matrik hasil upaya pemberdayaan masyarakat
melalui kelompok KB pria BIMA
No

Dimensi

1

Informasi

2

Koordinasi

3

Sharing

Hasil
Upaya pemberdayaan
Memberikan
informasi
tentang
vasektomi kepada masyarakat dan calon
akseptor vasektomi
Berkoordinasi
dengan
kader/bidan/PLKB
Mengadakan sharing atau berbagai
pengalaman mengikuti vasektomi
Menumbuhkan kesadaran akseptor dan
calon akseptor vasektomi
Menonjolkan
ketokohan
anggota
kelompok KB BIMA sebagai role
model
commit
to useruntuk menarik minat calon
akseptor baru vasektomi
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4

Program kegiatan kelompok Program kegiatan kelompok KB BIMA
KB BIMA
bersifat insidental atau tidak menjadi
rutinitas kegiatan
Dilakukan hanya jika ada permintaan
informasi tentang vasektomi atau jika
ada calon akseptor baru dari masyarakat
Tidak memiliki sumber dana
Program kegiatan tidak terstruktur
Tidak memiliki media khusus untuk
penyuluhan vasektomi
Kegiatan membaur dengan kegiatan
yang sudah ada dalam masyarakat
seperti dalam acara tahlilan, arisan atau
rapat RT
Dalam melakukan penyuluhan tentang
vasektomi didampingi dan bermitra
dengan kader /PLKB/Bidan
Sumber: olahan hasil wawancara dan FGD.

5.

Rumusan model pemberdayaan masyarakat kelompok KB pria BIMA

a.

Kebijakan pemerintah mengenai vasektomi/MOP dalam meningkatkan
pengetahuan tentang vasektomi/MOP
Kebijakan pemerintah mengenai KB berdasarkan peraturan yang ada agar
program keluarga berencana yang telah dicanangkan oleh pemerintah dapat di
dukung oleh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan

Keluarga;

Peraturan

Kepala

BKKBN

Nomor

249/PER/E1/2011 tentang Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana; Peraturan Kepala
BKKBN Nomor 281/PER/B4/2011 tentang Petunjuk Teknis Monitoring
Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota; Peraturan
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
120/PER/G4/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan
commit Berencana
to user
Program Kependudukan Keluarga
dan Pembangunan Keluarga
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dan Pelayanan Keluarga Berencana (Kemenkes, 2013). Dan saat itu pada
tahun 2012 gubenur Jawa Timur dalam mencapai jumlah vasektomi/MOP
sesuai dengan capaian nasional membuat kebijakan safari KB saat itu dengan
memberikan reward pada peserta vasektomi sebesar 1,5 juta dan
mendapatkan hadiah satu sepeda gunung, dan saat itu memang peserta KB
pria mengalami peningkatan jumlah akseptor vasektomi. Dan kebijakan itu
menjadi contoh bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah peserta
vasektomi/MOP dengan memberikan hadiah/reward, salahsatunya di
Kabupaten Mojokerto saat itu pada tahun 2012, namun dengan memberikan
reward bukan menjadi solusi dalam meningkatkan jumlah peserta vasektomi,
pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui bidang KB dan petugas lapangan
keluarga

berencana

(PLKB)

melakukan

komunikasi

massa

dalam

memberikan informasi mengenai vasektomi, melalui pelopor vasektomi yaitu
akseptor vasektomi. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
tentang vasektomi yang berkoordinasi dengan badan PPKB-PP dalam
meningkatkan jumlah akseptor vasektomi/MOP dan masyarakat mengetahui
pentingnya KB tidak hanya diketahui oleh perempuan saja melainkan lakilaki juga mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan informasi mengenai
kontrasepsi KB.
Manfaat keikutsertaan akseptor vasektomi dalam program KB juga
diterima oleh pihak pemerintah. Hasil FGD untuk peran dan upaya tenaga
kesehatan dan pemerintah pada vasektomi yang dilaksanakan pada 29
September 2017, menyajikan penggalan pendapat ibu RJ (40 tahun) ketua IBI
Kabupaten Mojokerto
“Harapannya vasektomi menjadi pilihan dalam menggunakan akseptor
KB dan mengenai vasektomi, bisa jadi kebijakan dan nanti bisa saya
informasikan bahwa saat posyandu selain memberikan informasi
mengenai KB perempuan juga memberikan informasi mengenai KB pria,
salah satunya mengenai vasektomi, dan informasi ini akan saya berikan
kepada teman teman bidan pemegang program KB dalam pelaksanaan
posyandu”.
commit to user
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Informan berpendapat bahwa vasektomi dapat menjadi pilihan akseptor
dalam mengikuti program KB. Vasektomi dapat menjadi program kebijakan
kegiatan sosialisasi KB pria bagi bidan-bidan di desa. Dapat disosialisasikan
dalam kegiatan posyandu. Sehingga selain memberikan informasi mengenai
KB perempuan juga dapat memberikan informasi mengenai KB pria.
Bapak JH (52 tahun) Kepala Dinas P2KB-P2 Kabupaten Mojokerto,
sebagaimana berikut ini;
“Program KB merupakan salah satu program pemerintah dalam
mengurangi angka kematian pada ibu dan bayi serta meningkatkan
derajat kesehatan, saran saya mengenai vasektomi memang perlu
sosialisasi sosialisasi yang dilakukan secara intensif bisa selama 1 bulan
sekali yang diberikan oleh PLKB atau kader kader yang ada di desa, dan
juga bisa saat dilakukan posyandu yang tadi disampaikan oleh ketua IBI
bu RJ”.
Merujuk pendapat informan penelitian program KB yang dicanangkan
pemerintah bertujuan untuk mengurangi angka kematian pada ibu dan bayi
serta meningkatkan derajat kesehatan. Vasektomi seyogyanya perlu
disosialisasikan sebagai salah satu kontrasepsi KB pria yang dapat dipilih
oleh pasangan usia subur. Bentuk sosialisasi secara intensif dapat dilakukan
sebulan sekali oleh PLKB atau kader kader yang ada di desa. Dapat juga
sosialisasi dilakukan di posyandu. Demikian halnya pemikiran dr Nn (49
tahun) kepala puskesmas Dlanggu
“Vasektomi merupakan salah satu alternatif dalam pemilihan metode
kontrasepsi yang efektif, aman dan efisien. Vasektomi bisa menjadi pilihan
dalam mengurangi kehamilan, sebagai solusi ibu yang mempunyai
masalah dengan kontrasepsi, selain itu vasektomi tidak membutuhkan
waktu lama dan bisa beraktivitas kembali setelah dilakukan vasektomi”.
Dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah dengan memberikan
penilaian positif terhadap pelaksanaan program KB vasektomi. Tokoh masyarakat
dan tokoh agama mendukung program KB yang telah dicanangkan pemerintah
untuk mengatur jarak kelahiran, membatasi jumlah anak yang cukup,
meningkatkan kesejahteraan keluarga. Vasektomi termasuk alternatif kontrasepsi
commitoleh
to user
bagi pihak laki –laki yang dapat dipilih
PUS dan bermanfaat bagi kesehatan.
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Hasil wawancara terkait kebijakan pemerintah tentang vasektomi/MOP tersebut di
atas secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Matrik kebijakan dalam proses pemberdayaan
Stakeholders
Hasil
Pemerintah
Fasilitasi oleh pemerintah daerah Mojokerto
melalui Dinas PPKB-PP
Membangun
komunikasi
dengan
PLKB
kecamatan dan kader desa
Membentuk kelompok sosial beranggotakan
akseptor vasektomi (kelompok KB pria BIMA)
Bekerjasama dengan kelompok sosial dalam
mensosialisasikan pelaksanaan vasektomi
Dukungan pemerintah juga datang dari pihak
puskesmas, IBI (Ikatan Bidan Indonesia),
kegiatan posyandu
Pelatihan up date KB 2 kali dalam setahun
Pelatihan up date pelaksanaan vasektomi
Koordinasi kader 1 bulan sekali
Kegiatan monitoring dan evaluasi 3 bulan sekali
Mendata, menjemput melakukan pelayanan
vasektomi, mengantar akseptor vasektomi
Memberikan uang atau dana pengganti tidak
masuk kerja 1 hari bagi akseptor yang menjalanai
vasektomi
Tokoh masyarakat dan
Kesadaran dan penerimaaan tokoh masyarakat
Tokoh agama
dan tokoh agama terhadap manfaat vasektomi
Memberikan penilaian positif terhadap program
KB pria vasektomi
Membangun komunikasi dengan kelompok KB
pria BIMA
Swasta
Belum
mendukung
dan
mendampingi
pelaksanaan pemberdayaan kesehatan masyarakat
pada program vasektomi
Sumber: Olahan dari hasil FGD dan wawancara
b. Pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi kelompok KB pria tentang
vasektomi/MOP
Pemberdayaan kesehatan masyarakat menggunakan role model melalui
kelompok KB pria dalam mensosialisasikan MOP (medis operatif
pria)/vasektomi di Kecamatan
dapat dilaksanakan dikarenakan
commitJetis
to user
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kebermanfaatan yang diterima bagi pelaku pemberdayaan, meliputi: 1) pelaku
utama terdiri dari warga masyarakat dan anggota keluarganya, 2) kelompok
penentu kebijakan yaitu pemerintah, 3) kelompok pendukung atau kelompok
kepentingan lain seperti: profesi dan pihak swasta. Lebih jelas diterangkan
dalam hasil penelitian sebagai berikut:
1) Pelaku utama terdiri dari warga masyarakat dan anggota keluarganya
Manfaat mengikuti program KB pria MOP telah dirasakan oleh PUS
(pasangan usia subur) peserta vasektomi. Hasil penelusuran penelitian
menampilkan hasil wawancara dengan pria pelaku vasektomi, sebagaimana
dituturkan Tn. HJ (47 tahun) Kepala Dusun Tumapel Jolotundo, berikut
“Banyak kelebihan setelah saya mengikuti MOP, badan saya terasa fit, istri
sudah tidak ada kendala lagi, saat hubungan suami istri juga pikiran
nyaman, istri sekarang tambah seger, tambah ayu….hahaha, dan tidak ada
kekurangan setelah saya mengikuti MOP. Sangat banyak manfaat setelah
saya mengikuti vasektomi, sampun tidak ada kecemasan lagi, dan istri sudah
tidak bingung lagi menggunakan KB. Vasektomi sangat efektif, efisien dan
aman, saya sangat menyarankan ke teman teman, saudara jika istri punya
maslah dengan KB dan banyak anak, segera ikut KB lanang saja….aman
kok, aslah setelah dilakukan vasektomi menggunakan kondom sekitar 3
minggu saat berhubungan suami istri supaya sperma yang tertinggal tidak
ikut masuk saat berhubungan suami istri”
Penggalan wawancara dari informan penelitian menunjukkan bahwa MOP
memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan fisik peserta vasektomi dan
pasangannya. Tubuh informan lebih fit, lebih sehat. Kondisi kesehatan isteri lebih
baik. Informan merasakan vasektomi efektif, efisien, aman. Vasektomi disarankan
bagi suami jika isteri memiliki masalah dalam penggunaan KB wanita. Demikian
juga keterangan yang diberikan Bapak RI (48 tahun) Sopir sapi, sebagai berikut
“ Katah kelebihane sak mantune derek MOP, badan saya terasa fit, istri
sudah tidak ada kendala lagi, saat hubungan suami istri juga pikiran
nyaman, mboten tubo maleh….hahahah, istri sekarang tambah seger, tambah
ayu….hahaha, dan tidak ada kekurangan setelah saya mengikuti MOP.
Sangat banyak manfaat setelah saya mengikuti vasektomi, sampun tidak ada
kecemasan lagi, dan istri sudah tidak bingung lagi menggunakan KB.
Mantap…..jooos pokoknya, mboten kepikiran maleh. Istri kulo tambah
seneng soale istri kulo kan gada masalah kaliyan KB, jadinya sangat
mendukung sekali….malah seneng tambah joos terose…..hahahhah”
commit to user
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Ditambahkan oleh informan bahwa manfaat mengikuti vasektomi adalah
timbulnya perasaan aman dan nyaman, tenang terlepas dari kekhawatiran,
kecemasan. Sekali mengikuti tindakan efek positif dirasakan selamanya, terutama
jika isteri memiliki masalah dalam menggunakan KB wanita. Dikuatkan dengan
keterangan dari Bapak AS (47 tahun) Dokter RSB Mojokerto
“Setelah melakukan vasektomi, yang menjadi kendala saya saat melakukan
hubungan suami istri selama 3 minggu mengunakan kondom agar sisa sisa
sperma yang berada di vas deferens hilang, setelah itu bisa cek apakah masih
ada sperma yang keluar, setelah dipastikan sperma negatif maka bisa
melakukan hubungan suami isteri tanpa menggunakan kondom, kelebihan
setelah vasektomi badan saya merasa semakin bugar dan fit, keluhan keluhan
istri saat menggunakan alat kontrasepsi dulu sudah tidak pernah dirasakan
lagi, kehidupan seksual saya dengan istri biasanya 1 minggu sekali, setelah
vasektomi ini bisa dua hari sekali bisa 2-3 kali, dan saya dengan istri sudah
tidak bingung dengan alat kontrasepsi apa yang cocok. Banyak sekali
manfaatnya vasektomi selain efektif, efisien dan aman, saya dengan isteri
sudah tidak khawatir lagi akan kendala kendala yang ditimbulkan akibat alat
kontrasepsi yang tidak cocok saat dipakai oleh isteri, badan saya semakin
bugar, tidak loyoh, selalu bersemangat dalam kehidupan seksual kami”.
Informan penelitian mengemukakan kendala yang dialami sesudah mengikuti
vasektomi terkait pemakaian kondom selama tiga minggu ketika melakukan
hubungan suami isteri, sebab sisa sisa sperma di vas deferens belum tuntas hilang.
Setelah tiga minggu dapat dicek apakah sperma telah hilang, jika tidak ditemukan
atau negatif maka dapat melakukan hubungan suami isteri tanpa menggunakan
kondom. Manfaat yang dirasakan informan kondisi badan semakin bugar dan fit.
Bagi isteri keluhan keluhan berupa efek menggunakan kontrasepsi hilang. Timbul
perasaan tenang bagi akseptor dan isteri. Demikian halnya yang dikemukakan
Bapak PA (47 tahun) wiraswasta/ketua kelompok tani Jolotundo
“Informasi yang saya terima saat niku saking BKKBN banyak kelebihan nya,
nanging amargi istri kulo gada masalah kaliyan KB istri, akhirnya saya
memutuskan untuk vasektomi, karena hubungan suami istri memakai kondom
mboten eco rasane….hahaha Awalnya ada perasaan cemas, karena
pengalaman pertama kali, namun karena istri punya masalah dengan KB,
karena saya saying sama istri akhire kulo wantun damel KB lanang. Tambah
percaya diri karena setelah vasektomi badan terasa segar dan fit, badan saya
berisi….dulu badan saya kurus, sekarang sudah segeran”.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

169
digilib.uns.ac.id

Hasil wawancara menyiratkan informasi vasektomi yang diperoleh informan
berasal dari BKKBN. Bapak PA melakukan vasektomi pada tahun 2012 dan
termasuk pelopor vasektomi di wilayah Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
Informan memilih mengikuti vasektomi dikarenakan isteri memiliki masalah
dalam menggunakan kontrasepsi. Merasa kasih sayang terhadap isteri informan
memutuskan mengikuti vasektomi. Diceritakan pada awal mengikuti vasektomi
juga merasa cemas dan khawatir, dimungkinkan karena membayangkan efek atau
akibat negatif vasektomi bagi kesehatan dan termasuk angkatan awal akseptor
vasektomi mandiri yang belum memiliki wadah komunitas perkumpulan akseptor
KB pria BIMA sehingga tidak dapat menimba informasi langsung dari akseptor
yang sudah lebih dahulu mengikuti. Seiring berjalannya waktu, kecemasan dan
kekhawatiran yang dibayangkan tidak terjadi. Justru sebaliknya vasektomi
berdampak positif bagi kesehatan dan kondisi fisik tubuh akseptor. Bertambah
percaya diri dikarenakan setelah melakukan vasektomi badan terasa segar dan fit.
Sebelum vasektomi badan akseptor kurus, sesudah vasektomi berat badan
bertambah sehingga lebih berisi dan terlihat lebih segar. Senada sebagaimana
dituturkan oleh bapak Spr (52 tahun) Perangkat Desa Tegaron
“Tambahane niku bu, upomo mantun hubungan niku, nggih biasa nggih.
Terus umpomone cara banyu niku nggih, keran dibuka nggih banter ngaten
bu, estu…..tak sih katah loh bu sing medal…..hahahaha. Sangat banyak
manfaatnya setelah saya mengikuti vasektomi, sampun tidak ada kecemasan
lagi, dan istri sudah tidak bingung lagi menggunakan KB. Mantap…..jooos
pokoknya, mboten kepikiran maleh”.
Hasil penggalan wawancara, diceritakan manfaat mengikuti vasektomi
dirasakan langsung oleh akseptor. Tidak terjadi perubahan fisik dalam hal
hubungan suami isteri. Akseptor tidak mengalami hambatan melakukan hubungan
seksual. Manfaat nyata juga dirasakan pasangan atau isteri yaitu tidak mengalami
kebingungan dalam menggunakan alat KB, dirasakan ketenangan, tidak ada lagi
kecemasan. Sekali mengikuti vasektomi manfaat dirasakan selamanya. Diperkuat
dengan pendapat Bapak Syt (52 tahun) seorang tukang batu
“Katah kelebihane sak mantune derek MOP, badan saya terasa fit, istri
sudah tidak ada kendala lagi, saat hubungan suami istri juga pikiran
commit to user
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ayu….hahaha, dan tidak ada kekurangan setelah saya mengikuti MOP.
Sangat banyak manfaat setelah saya mengikuti vasektomi, sampun tidak ada
kecemasan lagi, dan istri sudah tidak bingung lagi menggunakan KB”
Informan menceritakan manfaat yang dirasakan setelah mengikuti vasektomi.
Ditilik dari kondisi fisik badan terasa lebih fit. Ketika melakukan hubungan suami
isteri pikiran menjadi nyaman. Tidak terjadi kekhawatiran. Manfaat yang
dirasakan pasangan atau isteri kondisi fisik bertambah segar, isteri terlihat cantik.
Manfaat akseptor pria mengikuti vasektomi tidak hanya dirasakan oleh pelaku
atau akseptor tetapi juga dirasakan keluarganya yaitu oleh pasangannya atau isteri.
Sebagaimana dituturkan oleh Ny PA (isteri Tn HJ) (43 tahun) ibu rumah tangga
“Nggih katah kelebihane bu, kelebihan saking kulo sakniki kulo mboten sakit
sakitan, awak kulo seger, wajah kulo nggih mboten flek flek, pon eco mboten
damel KB, nah terus kelebihan sak sampune bojo kulo damel vasektomi,
wayahe hubungan niku nggih bebas mboten enten pikiran meteng, terus
nggih…..hehehehe, joss ngoten loh….hehehehe”.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan merasakan manfaat nyata
pasangan atau suami telah mengikuti vasektomi. Ditinjau dari kesehatan informan
tidak lagi dalm kondisi sakit sakitan, wajah mengalami flek flek hitam akibat
menggunakan kontrasepsi KB. Badan terasa segar, pikiran tenang, tidak khawatir
akibat berhubungan seksual mengakibatkan kehamilan. Demikian pula yang
disampaikan isteri Tn AS 44 tahun pekerjaan sebagai dokter,
“Ya lebih nyaman, karena saya sudah tidak ribet harus minum pil KB setiap
hari, badan saya lebih fit”.
Informan merasakan lebih nyaman, badan terasa fit, tidak terbebani harus
meminum pil KB setiap hari. Hal senada diungkapkan oleh Ny Mj (Isteri Tn Spr)
(50 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga.
“Nggih katah kelebihane bu, mboten kepikiran meteng mpun kulo, kulo nggih
mpun mboten damel KB, awak kulo sak niki nggih seger, nggih riyen niki
awak kulo garing….kuru bu, hehehehe……sak mantune bapak damel KB
lanang katah kelebihane kok bu, niku wau salah satune.Kulo nggih sak niki
mboten enten kendala, soale riyen kulo mboten cocok kaliyan KB suntik
kaliyan pil, sak niki kulo kaliyan bojo kulo nggih mboten mikir kebobolan
yugo maleh”.
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Merujuk hasil wawancara di atas diceritakan bahwa informan telah
merasakan manfaat pasangan atau suami mengikuti vasektomi, diantaranya tidak
khawatir terjadi kehamilan jika melakukan hubungan suami isteri, ditilik dari
kondisi fisik badan menjadi lebih segar. Sebelum suami mengikuti vasektomi
informan telah menggunakan KB suntik dan pil, tetapi tidak cocok sehingga
mengakibatkan badan informan menjadi kurus. Demikian pula yang disampaikan
oleh Ny Mdw (isteri Bapak RI) (46 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga
“Nggih katah kelebihane bu, mboten kepikiran meteng mpun kulo, kulo nggih
mpun mboten damel KB, awak kulo sak niki nggih seger, nggih riyen niki
awak kulo garing….kuru bu, hehehehe……sak mantune bapak damel KB
lanang katah kelebihane kok bu, niku wau salah satune. Kulo nggih sak niki
mboten enten kendala, soale riyrn kulo mboten cocok kaliyan KB suntik
kaliyan pil, sak niki kulo kaliyan bojo kulo nggih mboten mikir kebobolan
yugo maleh”.
Merujuk hasil wawancara di atas diceritakan bahwa informan telah
merasakan manfaat pasangan atau suami mengikuti vasektomi, diantaranya tidak
khawatir terjadi kehamilan jika melakukan hubungan suami isteri, ditilik dari
kondisi fisik badan menjadi lebih segar. Sebelum suami mengikuti vasektomi
informan telah menggunakan KB suntik dan pil, tetapi tidak cocok sehingga
mengakibatkan badan informan menjadi kurus. Selaras sesuai dengan informasi
yang diutarakan oleh Ny Skr (Isteri Tn PA) (43 tahun) pekerjaan PNS Guru SDN
Kupang 1
“Nggih katah kelebihane bu, kelebihan saking kulo sakniki kulo mboten sakit
sakitan, awak kulo seger, wajah kulo nggih mboten flek flek, pon eco mboten
damel KB, nah terus kelebihan sak sampune bojo kulo damel vasektomi,
wayahe hubungan niku nggih bebas mboten enten pikiran meteng, terus
nggih…..hehehehe, joss ngoten loh….hehehehe, terus kulo nggih seger bu.
Nggih nyaman bu….saestu nyaman, mboten di flek flek malih, wajah kulo
mpun resik, nggih awak kulo sak niki nggih seger bu, eco pokok ne
bu…..hehehehe,terose rencang rencang kulo sami sami guru…buk kok pean
sak niki tambah semok, tambah ayu, wajahe resik….nggih kulo jawab yo jelas
lah wong bojoku saiki sing gawe KB lanang,….heheheh, nggih terose bojo
kulo sak niki kulo tambah semok…seger tambah ayu…..hehehehehe”.
Dituturkan oleh informan penelitian manfaat yang diterima dan dirasakan
setelah suami informan menjadicommit
akseptor
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sering sakit sakitan, wajah tidak terkena flek-flek hitam. Tersirat informan
memakai kontrasepsi KB, tetapi tidak cocok sehingga berdampak terhadap
kesehatan termasuk penurunan berat badan. Perbaikan kualitas kesehatan juga
dinyatakan oleh teman –teman informan yang mengatakan bahwa informan
bertambah segar, berwajah cantik bersih dari flek-flek hitam. Dipertegas oleh
informan perbaikan kualitas kesehatan dan tampilan fisik disebabkan informan
sudah tidak menggunakan kontrasepsi KB lagi dan suami yang memilih
melakukan vasektomi. Selain manfaat secara fisik yang dirasakan informan,
manfaat secara psikis juga dirasakan yaitu timbulnya rasa aman, nyaman, tenang
dan tidak khawatir terjadi kehamilan jika melakukan hubungan seksual dengan
suami. Senada dengan yang diungkapkan oleh Ny Slk (Isteri Tn Syt) (Usia 45
tahun) pekerjaan ibu rumah tangga
“Nggih katah kelebihane bu, kelebihan saking kulo sakniki kulo mboten sakit
sakitan, awak kulo seger, wajah kulo nggih mboten flek flek, pon eco mboten
damel KB, nah terus kelebihan sak sampune bojo kulo damel vasektomi,
wayahe hubungan niku nggih bebas mboten enten pikiran meteng, terus
nggih…..hehehehe, joss ngoten loh….hehehehe. Nggih nyaman bu….saestu
nyaman, mboten di suntiki tiap wulan, nggih awak kulo sak niki nggih seger
bu, eco pokok ne bu…..hehehehe, terose bojo kulo sak niki mente’q
Hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai isteri akseptor
vasektomi merasakan manfaat yang diperoleh sesudah suami mengikuti
vasektomi. Ditinjau dari segi kesehatan informan menuturkan sudah tidak
mengalami sakit sakitan, badan terasa segar, tampilan wajah tidak ada flek-flek
hitam. Sebelum suami mengikuti vasektomi informan menggunakan KB suntik.
Setiap bulan harus pergi ke bidan untuk suntik KB. Sesudah suami melakukan
vasektomi, informan tidak perlu menggunakan kontrasepsi KB lagi. Pikiran
menjadi tenang, aman, nyaman, tidak khawatir terjadi kehamilan jika melakukan
hubungan seksual dengan suami, sebab sudah melakukan vasektomi.
Merujuk pada uraian uraian di atas terdapat banyak manfaat yang diterima
oleh pelaku vasektomi dan pasangannya. Manfaat yang diterima dari pihak suami
yang mengikuti vasektomi yaitu: kondisi badan atau fisik suami lebih fit, efektif,
aman, efisien, pikiran tenang, tidak khawatir, hubungan seksualitas nyaman,
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mudah sekali untuk selamanya. Ditinjau dari manfaat yang diterima isteri yaitu ;
wajah terbebas dari flek-flek hitam, tubuh lebih segar, lebih sehat tidak sakit
sakitan, terhindar dari efek samping penggunaan kontrasepsi KB perempuan,
cocok bagi isteri atau perempuan yang memiliki masalah dalam menggunakan
kontrasepsi KB perempuan seperti pil, suntik, tidak perlu mengeluarkan biaya
untuk suntik dan membeli pil KB.
Diperkuat dengan data hasil observasi penelitian terhadap perilaku PUS yang
mengikuti vasektomi sebagaimana berikut: (1) kehidupan rumah tangga pasangan
suami istri terlihat semakin harmonis seperti mengucapkan salam, pamitan jika
keluar rumah, dan sering terlihat bercanda dalam percakapan sehari hari,
(2) pasangan suami istri terlihat tidak pernah berselisih atau bertengkar,
(3) pasangan suami istri selalu pergi dari rumah berdua jika memang ada
kepentingan berdua, seperti saat menghadiri pernikahan warga, rapat desa, (4)
suami terlihat sering keluar rumah nongkrong tidak seperti sebelum vasektomi,
seperti halnya seperti biasanya sebelum vasektomi maupun sesudah vasektomi
kumpul kumpul teman ataupun warga di warung kopi sudah seperti biasanya
namun jam 9 malam sudah pulang ke rumah, tujuannya kumpul kumpul dengan
warga juga ada kelebihannya biar mengerti keadaan desa karena kebetulan juga
sebagai perangkat desa, (5) pasangan suami istri terlihat segar dan bugar,
kehidupan mereka sangat menyenangkan, terlihat bahagia, (6) suami atau isteri
tidak pernah marah marah pada buah hatinya, (7) isteri tidak pernah berbicara
kasar pada suaminya, begitu sebaliknya, meskipun ada peselisihan sedikit namun
tidak pernah marah marah dan berbicara keras.
2) Kelompok penentu kebijakan yaitu pemerintah
Informan penelitian berpendapat bahwa vasektomi merupakan salah satu
alternative kontrasepsi KB yang efektif, aman dan efisien. Vasektomi dapat
menjadi pilihan kontrasepsi KB berguna mengurangi kehamilan, sebagai solusi
bagi isteri atau ibu yang mempunyai masalah dengan kontrasepsi perempuan.
Vasektomi dapat dilakukan dengan cepat, aman, efisien dan akseptor segera dapat
kembali beraktivitas seperti sedia kala setelah melakukan vasektomi. Hal tersebut
commit
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“Vasektomi dilakukan seorang laki laki jika istrinya bermasalah dalam
hal menggunakan metode kontrasepsi, seperti masalah wajah muncul
flek flek hitam yang banyak, selalu keluar darah flek flek, pusing dan
badan terasa tidak nyaman”.
Manfaat vasektomi dapat dirasakan oleh kedua belah pihak yaitu suami
sebagai akseptor vasektomi dan isteri. Vasektomi dapat menjadi kontrasepsi
pilihan suami jika isteri memiliki masalah dalam menggunakan kontrasepsi KB
perempuan. Dengan akseptor mengikuti vasektomi isteri dapat terhindar dari efek
penggunaan kontrasepsi KB perempuan seperti munculnya flek flek hitam di
wajah, keluarnya darah flek, pusing dan kondisi badan yang tidak nyaman.
3) Kelompok pendukung atau kelompok kepentingan lain seperti: LPM,
akademisi, pihak swasta.
Pihak lain yang dapat merasakan manfaat pelaksanaan vasektomi adalah
pelayanan kesehatan swasta (rumah sakit swasta). Sebagaimana dituturkan oleh
Bidan NA (25 tahun) yang bertugas di RS DH Mojokerto
“Pelayanan kesehatan bisa menjadi tempat promosi dan pendidikan
kesehatan salahsatunya mengenai vasektomi bisa juga di informasikan oleh
tenaga tenaga bidan yang ada di pelayanan, mulai dari tingkat dasar di
puskesmas sampai dengan rumah sakit. Termasuk di RS DH Mojokerto”.
Merujuk pendapat informan penelitian pelaksanaan vasektomi seyogyanya
bisa dilakukan mulai dari pelayanan kesehatan tingkat dasar yaitu puskesmas,
Rumah sakit pemerintah dan juga bisa dilaksanakan di rumah sakit swasta.
Pelayanan kesehatan dapat membantu sosialisasi vasektomi kepada masyarakat
atau pasien melalui bidan bidan yang bekerja di tempat pelayanan kesehatan baik
milik pemerintah maupun swasta. Sebagaimana diperjelas oleh ibu RJ (40 tahun)
Ketua IBI Kabupaten Mojokerto
“Selama ini untuk kegiatan promosi dan pendidikan kesehatan mengenai KB
salahsatunya diberikan saat adanya kegiatan posyandu, memang selama ini
dalam kegiatan posyandu informasi tentang vasektomi hampir tidak
diinformasikan, hanya mengenai kontrasepsi wanita saja, ini bisa jadi
masukan dalam promosi kesehatan mengenai vasektomi perlu diberikan
meskipun yang datang ke posyandu mayoritas perempuan dan terkadang 2
sampai 3 orang juga ada peserta posyandu yang laki laki, sehingga informasi
mengenai vasektomi sebagai salahsatu macam dari kontrasepsi bisa
commit to user
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Kegiatan sosialisasi penggunaan kontrasepsi KB selama ini sering
disampaikan dalam kegiatan Posyandu. Informasi KB yang disampaikan biasanya
KB perempuan, untuk informasi tentang vasektomi belum disampaikan. Tentunya
bisa menjadi masukan bagi pihak terkait dalam usaha promosi kesehatan materi
vasektomi perlu diinformasikan kepada masyarakat yang mendatangi posyandu.
Meskipun mayoritas yang pergi ke posyandu adalah perempuan, terkadang
dijumpai dua sampai tiga orang peserta posyandu adalah laki laki. Diharapkan
informasi mengenai vasektomi sebagai salah satu alternatif kontrasepsi dapat
diterima dan dipahami oleh masyarakat. Hasil wawancara untuk pengetahuan
masyarakat melalui sosialisasi kelompok KB pria BIMA tersebut di atas secara
ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.6.
Tabel 4.6 Matrik pengetahuan masyarakat melalui kelompok KB pria BIMA
tentang vasektomi/MOP
Pengetahuan masyarakat
Hasil
Pelaku utama terdiri dari
warga
masyarakat
dan
anggota keluarganya
Suami peserta vasektomi
Kondisi badan atau fisik suami lebih fit
Efektif, aman, efisien
Pikiran tenang, tidak khawatir
Hubungan seksualitas nyaman
Sekali untuk selamanya
Isteri dari suami peserta
Wajah terbebas dari flek flek hitam
vasektomi
Tubuh lebih segar
Lebih sehat tidak sakit sakitan
Terhindar dari efek samping penggunaan
kontrasepsi KB perempuan
Cocok bagi isteri atau perempuan yang memiliki
masalah dalam menggunakan kontrasepsi KB
perempuan seperti pil, suntik,
Kelompok penentu kebijakan Menjadi alternatif pilihan kontrasepsi KB pria
yaitu pemerintah
yang aman, efektif, nyaman, efisien
Kebijakan dalam program posyandu memasukan
materi KB Pria
Diperlukan sosialisasi lebih banyak kepada kader
PLKB di tingkat desa untuk mendukun program
KB
Alternatif
KB bagi pria atau suami
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menggunakan KB perempuan
Kelompok pendukung atau
kelompok kepentingan lain
seperti: profesi dan pihak
swasta
RS non pemerintah
Menjadi tempat promosi dan pendidikan
kesehatan di rumah sakit swasta
IBI
Masukan promosi kesehatan KB pria vasektomi
bagi bidan bidan dalam kegiatan posyandu
Sumber: Hasil olahan FGD dan wawancara
c.

Upaya pemberdayaan yang telah dilakukan di Kabupaten Mojokerto
1) Pemerintah
Akseptor vasektomi yang tergabung dalam kelompok KB Pria BIMA
melakukan aktivitas sosialisasi tentang vasektomi secara langsung kepada
masyarakat atau calon akseptor baru KB vasektomi. Mereka bertemu
bertatap muka langsung dengan masyarakat atau calon akseptor baru
vasektomi yang membutuhkan informasi MOP. Demikian pula yang
keterangan yang disampaikan oleh Bapak JH (52 tahun)
“Pembinaan yang dilakukan dalam meningkatkan vasektomi, upaya yang
telah dilakukan dengan tenaga yang paham mengenai vasektomi sebagai
contoh atau role model bagi orang lain atau calon vasektomi, selalu ada
pertemuan rutin yang dilakukan oleh kepala bidang keluarga sejahtera
dengan tenaga PLKB maupun kader yang ada di desa dalam membantu
PLKB, jika kader mendapatkan informasi mengenai calon vasektomi
maka petugas PLKB akan melakukan kunjungan rumah untuk
mensosialisasikan tentang vasektomi baik sebelum persiapan maupun
setelah dilakukan vasektomi. Pembinaan yang telah dilakukan dengan
membentuk kelompok KB pria melalui kelompok kelompok sosial yang
ada melalui pemberdayaan masyarakat, bisa meningkatkan jumlah
vasektomi, karena akses mengenai vasektomi mudah didapatkan oleh
masyarakat”.
Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan pada layanan
vasektomi telah dilakukan oleh PLKB dengan membentuk dan membina
keberadaan Kelompok KB pria BIMA sebagai kelompok sosial yang
menstimuli kesadaran masyarakat untuk mengikuti program vasektomi.
Personal yang ditampilkan sebagai penyuluh dipilih dari tenaga medis
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BIMA akseptor vasektomi sebagai role model atau contoh bagi masyarakat
dan calon akseptor baru vasektomi. Diindikasikan role model atau
percontohan nyata dari anggota kelompok KB pria BIMA termasuk
individu yang berpengaruh atau disegani karena juga bekerja sebagai
PLKB, Dokter, TNI dan juga dikenal masyarakat dalam kehidupan sehari
hari. Dikuatkan oleh informasi dari bidan AW (39 tahun) bidan
koordinator puskesmas Jetis, seperti tuturan berikut ini
“Dulu kebetulan kepala puskesmas Jetis juga akseptor vasektomi,
sehingga ada kemudahan tim puskesmas jetis ke desa desa yang ada di
jetis, serta ditunjang koordinator PLKB juga akseptor KB, dan juga
terbentuk kelompok kelompok sosial salah satunya kelompok kelompok
sosial seperti kelompok tani dan kelompok KB pria BIMA (bina ibu
melalui ayah)”.
Akseptor vasektomi di wilayah Kecamatan Jetis kebetulan adalah
kepala puskesmas Jetis dan koordinator PLKB. Posisi tersebut turut
membantu dan memudahkan petugas KB dari puskesmas untuk
memberikan penyuluhan vasektomi kepada masyarakat di desa-desa.
Dalam kegiatan sosialisasi vasektomi termasuk dapat membentuk KB pria
BIMA dan bergabung dalam kegiatan kelompok tani. RJ (40 tahun) Ketua
IBI Kabupaten Mojokerto mengungkapkan berikut:
“Memang selama ini untuk vasektomi yang selalu mensosialisakan kader
PLKB yang ada di desa dan PLKB kecamatan jetis, pemberdayaan yang
dilakukan lebih banyak pada koordinator PLKB kecamatan dan kader,
metode dan proses serta teknik pelaksanaan kelompok sosial yang
berjalan langsung di laksanakan oleh akseptor vasektomi, dan kebetulan
perangkat yang ada di kecamatan jetis juga ada yang sebagai akseptor
vasektomi, sehingga langsung diberikan oleh kelompok kelompok sosial
yang ada”.
Untuk pelaksanaan sosialisasi vasektomi kepada masyarakat Jetis
langsung dilakukan oleh PLKB bekerjasama dengan akseptor vasektomi
yang berasal dari kelompok KB pria BIMA. Akseptor vasektomi yang
kebetulan menjadi petugas PLKB dan ketua kelompok tani dinilai dapat
memberikan informasi lebih bermakna jelas, gamblang dan secara
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langsung kepada masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak HJ
(47 tahun) Kepala Dusun Tumapel Jolotundo, berikut:
“Sebelume itu nolak, kayak takut dikira dikebiri itu loh. Saya kasih
informasi kalo ikut KB itu prosesnya nggak lama, nggak sakit, nggak
kayak perempuan yang harus puasa, harus istirahat di rumah beberapa
hari. Kalo laki-laki itu wis tinggal berangkat, digawe, pulang wis dadi.
Pun tinggal berangkat pokoke, alat kelamine digunduli”.
2) Kelompok KB pria BIMA
Kegiatan upaya pemberdayaan tentang vasektomi/MOP yang telah
dilakukan oleh kelompok KB Pria BIMA termasuk dalam kegiatan
pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Kegiatan kelompok
KB pria BIMA berdasar dari, oleh dan untuk masyarakat. Hasil
penelusuran penelitian menunjukkan bahwa kelompok KB pria BIMA
berdiri pada tahun 2012 diinisiasi oleh Bapak JP sebagai Kepala Dinas
PPKB-PP Kabupaten Mojokerto. Kelompok ini beranggotakan para
akseptor KB MOP dan telah melakukan vasektomi. Tujuan kelompok KB
pria BIMA didirikan adalah untuk mewadahi atau menampung akseptor
KB pria vasektomi sehingga dapat berkumpul, sharing atau berbagi
pengalaman ketika mengikuti vasektomi. Anggota kelompok KB pria
BIMA berasal dari berbagai profesi seperti kepala dusun, koordinator
PLKB, kepala puskesmas, ketua kelompok tani, kepala bidang keluarga
sejahtera (KS) BPP-KB (badan pemberdayaan perempuan dan keluarga
berencana) Kabupaten Mojokerto. Anggota kelompok KB pria BIMA ini
secara aktif dan partisipasif bergerak memberikan informasi tentang MOP
kepada masyarakat atau calon akseptor baru vasektomi. Hal ini
diungkapkan oleh Bapak HP (48 tahun)
“Pembinaan yang dilakukan sosialisasi tentang vasektomi yang
dilakukan oleh akseptor vasektomi yang tergabung dalam kelompok KB
pria BIMA”.(Wawancara pada 8 Agustus 2017).
Upaya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh kelompok KB BIMA
kepada masyarakat dikoordinasikan dengan kader KB atau petugas PLKB
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yang ada di desa. Senada apa yang diinformasikan oleh bapak Ssw (47
tahun), demikian yang disampaikan:
“Salahsatu bentuk sosialisasi nya memberikan informasi mengenai
vasektomi. Biasanya didampingi oleh petugas PLKB dan bidan yang ada
di desa. Untuk bisa sharing dan saling memberikan informasi mengenai
vasektomi”.
Linear dengan keterangan yang diberikan oleh bapak JH (52 tahun), terkait
upaya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh kelompok KB BIMA
sebagaimana keterangan di bawah ini;
“Makanya saya membentuk BIMA, itu biar alami. Jadi biar mereka yang
sudah mengalami vasektomi sendiri yang berbagi pada yang lain. Saya
tidak intervensi. Biar berjalan alami saja. Karena saya sendiri tidak
pernah vasektomi dan tidak pernah gembar-gembor soal vasektomi. Yang
penting saya bentuk, kamu secara alami, bagaimana pengalamanmu,
bagaimana kesadarannya orang bisa kamu hidupkan.”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian dapat ditarik
pengertian bahwa kelompok KB BIMA telah berupaya memberdayakan
kelompok KB pria melalui penyebaran informasi kepada masyarakat,
melakukan kegiatan yang ada kaitannya dengan vasektomi. Kelompok KB
BIMA melakukan pemberdayaan melalui sosialisasi didampingi oleh petugas
KB atau kader desa. Wujud penyebaran informasi lebih spesifik berupa
sharing atau berbagi pengalaman antara anggota kelompok KB BIMA yang
telah melakukan vasektomi kepada anggota masyarakat atau calon akseptor
KB pria. Aktivitas penyebaran informasi dari kelompok KB BIMA ini
berjalan alami atau sesuai dengan pengalaman yang dirasakan dan tingkat
kesadaran masyarakat yang diberikan informasi. Sehingga cenderung secara
persuasif dan mandiri yang bersifat terbatas dikarenakan terkait dengan
kesadaran pribadi atau personal untuk mengikuti program vasektomi.
d. Keputusan dalam melakukan vasektomi
Hasil wawancara dengan informan penelitian menujukkan pada awalnya
masyarakat atau calon akseptor baru vasektomi merasa takut malu meminta
informasi serta menolak tindakan vasektomi. Hal itu disebabkan masyarakat
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pengebirian. Anggota kelompok KB pria BIMA kemudian memberikan
informasi tentang pelaksanaan vasektomi yang sesungguhnya dan pernah
dialami akseptor kepada masyarakat bahwa tindakan vasektomi itu aman,
cepat, efisien lebih mudah dibandingkan tindakan tubektomi. Pemberian
informasi kepada masyarakat dengan role model ini juga dilakukan oleh
anggota kelompok KB pria BIMA yang lain, sebagaimana dituturkan oleh
Bapak AS (47 tahun) dokter RS Basoeni Mojokerto, berikut ini;
“Awal mulanya responnya menolak, namun setelah saya beritahu bahwa
saya sudah melakukan vasektomi, orang tersebut tertarik dan sudah ada 8
orang yang sudah saya rekomendasikan saat saya masih menjadi kepala
puskesmas Jetis Mojokerto”.
Petikan wawancara dengan bapak AS (47 tahun) ketika menjabat kepala
puskesmas Jetis, pada awalnya ketika memberi informasi kepada masyarakat
atau calon akseptor baru vasektomi respon yang muncul dari masyarakat
menolak. Tetapi setelah diberi informasi dan memberitahukan bahwa dirinya
ikut melakukan vasektomi, masyarakat mulai tertarik dan mengambil
keputusan untuk mengikuti vasektomi. Hasil pemberian informasi vasektomi
secara langsung terhadap masyarakat dapat dilihat pada pernyataan informan
telah merekomendasikan delapan orang sebagai akseptor baru vasektomi di
Kecamatan Jetis. Demikian pula yang dituturkan oleh anggota Kelompok KB
pria BIMA Bapak PA (47 tahun) wiraswasta/ketua kelompok tani Jolotundo
“Sebelume itu nolak, kayak takut dikira dikebiri itu loh. Saya kasih
informasi kalo ikut KB itu prosesnya nggak lama, nggak sakit, nggak
kayak perempuan yang harus puasa, harus istirahat di rumah beberapa
hari. Kalo laki-laki itu wis tinggal berangkat, digawe, pulang wis dadi.
Pun tinggal berangkat pokoke, alat kelamine digunduli, jika tertarik
langsung saja hubungi saya nanti tak telponkan petugas PLKB kecamatan,
dijemput dan diantar…pokoknya ndak ribet”.
Hasil wawancara di atas menunjukkan respon yang sama dari masyarakat
atau calon akseptor baru vasektomi yang awalnya menolak dan takut untuk
mengikuti vasektomi dikarenakan salah persepsi, dikira vasektomi itu
tindakan pengebirian bagi laki-laki. Akseptor kemudian memberikan
informasi sesuai dengan pengetahuan
pengalaman yang diperoleh bahwa
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vasektomi aman, efektif, tidak sakit, cepat dan mudah dilakukan. Bahkan
akseptor membuka komunikasi jika ada masyarakat yang tertarik untuk
menghubungi dan akan disambungkan dengan petugas PLKB kecamatan agar
calon akseptor baru dijemput diantar ke pelayanan medis vasektomi. Senada
apa yang dituturkan oleh bapak Spr (52 tahun) perangkat desa Tegaron,
berikut
“Nggih tak sih kathah tiyang sing mboten percoyo kaliyan omongane kulo,
kulo sanjangi lek gak percoyo coba en talah….buktine aku tambah greng
loh……hahahah”
Hasil wawancara menunjukkan informan memberikan informasi secara
langsung kepada masyarakat sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman
yang diterima ketika mengikuti vasektomi. Informan mengkomunikasikan
mengikuti vasektomi tidak memiliki dampak negatif terhadap kesehatan,
bahkan menuturkan kalau kondisi fisik tubuhnya semakin kuat dan sehat.
Terlihat informan menggunakan hubungan personal yang dekat dan dalam
suasana informal ketika memberikan informasi. Hasil observasi penelitian
menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi vasektomi yang dilakukan kelompok
KB pria BIMA dilakukan dalam bentuk kegiatan informal yaitu ketika
diadakan kegiatan tahlilan di rumah anggota kelompok KB pria BIMA.
Anggota kelompok KB pria BIMA yang hadir adalah pria pelaku vasektomi
dan isteri dari pelaku vasektomi. Dalam sesi pertemuan tersebut juga dihadiri
oleh calon akseptor baru vasektomi dan pasangannya yang merupakan
pasangan usia subur dan berkehendak untuk mengikuti vasektomi. Pertanyaan
yang muncul dari calon akseptor baru tentang bagaimana persiapan
vasektomi, tata cara vasektomi dan apa yang harus dilakukan sesudah
vasektomi dijawab oleh anggota kelompok KB pria BIMA dengan jelas,
santai dan relaks. Pemberian informasi tidak terkesan menggurui, membuat
takut atau mengucilkan. Bahasa yang digunakan banyak menggunkan kode
bahasa non formal, memakai bahasa jawa ngoko dan diselingi dengan
bersenda gurau. Akseptor dijadikan narasumber bagi calon akseptor, sehingga
calon akseptor dapat lebih memahami
tindakan vasektomi dari sisi pelaku
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secara langsung, bukan sekadar dari pemberi informasi. Sebagaimana
diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak E (32 tahun), calon akseptor
baru vasektomi,
“Saking bapak bapak sing mpun damel KB lanang. Saking pak polo bu.
Sekitar 4 tahun lalu dari pak polo, waktu itu enten tamu dugi kabupaten,
terus enten undangan dugi pak polo, terose enten penjelasan mengenai
MOP”.
Informan penelitian menuturkan, menerima informasi vasektomi atau
dikenal dengan istilah KB lanang dari pengguna vasektomi yaitu Pak polo.
Awalnya ada petugas PLKB berkehendak mensosialisasikan vasektomi,
kemudian Pak polo sebagai akseptor yang telah mengikuti vasektomi
memberi undangan sosialisasi MOP. Tersirat anggota kelompok KB pria
BIMA menindak lanjuti secara aktif membuka komunikasi dengan
masyarakat untuk mengajak mengikuti sosialisasi MOP. Senada seperti yang
dituturkan oleh Bapak B. Menerima informasi vasektomi dari anggota
kelompok KB pria BIMA sekitar 2-3 tahun yang lalu. Lebih jelas berikut
petikan hasil wawancara dengan Bapak B (Usia 48 tahun)
“Dari teman bu. Sekitar 2-3 tahun lalu dari bapak bapak perkumpulan KB
lanang bu. Dampak sak mantune vasektomi terose mboten enten dampake,
nanging amargi istri kulo empun steril, nggih mboten angsal loh bu”.
Pemerolehan informasi tentang vasektomi bersumber dari para pria
anggota perkumpulan KB pria BIMA. Termasuk memperoleh informasi
dampak setelah melakukan vasektomi. Dinyatakan oleh informan penelitian
berdasar informasi dari anggota kelompok KB pria BIMA vasektomi tidak
memiliki efek terhadap kesehatan. Informan memilih tidak mengikuti
vasektomi sebab pasangannya (isteri) telah mengikuti kontrasepsi KB
perempuan steril. Dipertegas hasil wawancara dengan Bapak E, calon
akseptor baru vasektomi yang telah menerima informasi vasektomi dari
Bapak HJ ketua Kelompok KB Pria BIMA dan berkeinginan mengikuti
vasektomi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bapak HJ. Berikut ini
disampaikan oleh Bapak E (usia 32 tahun),
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“Ya tahu dan mendengar cerita dari pak polo HJ. Dari bapak bapak yang
sudah menggunakan KB lanang ini lho bu, bapak bapak yang sudah
menggunakan KB lanang. Dari pak polo dan istrinya pak polo bu. Sekitar
1 tahun lalu dari bapak bapak perkumpulan KB lanang bu. Nggih kulo
dados yakin, mboten takut malih setelah diberikan penjelasan kaliyan
bapak bapak sing sak derange mpun damel KB lanang riyin”.
Informan penelitian mengakui mendengar dan mendapatkan informasi
vasektomi dari Bapak polo (Bapak HJ) dan juga anggota lain yang tergabung
dalam kelompok KB pria BIMA. Termasuk pemerolehan informasi berasal
dari isteri Bapak HJ. Dan anggota kelompok lainnya. Keberadaan sumber
pemberi informasi yang beragam tidak hanya berasal dari satu sumber
menjadikan informan penelitian yakin untuk membuat keputusan memilih
mengikuti vasektomi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman akseptor
vasektomi sebelumnya.
Senada dengan petikan hasil wawancara informan penelitian calon
akseptor baru vasektomi, adalah ungkapan isteri calon akseptor baru yang
telah menerima informasi vasektomi dari akseptor vasektomi, isteri akseptor
vasektomi, dari PLKB, dari kegiatan posyandu dan dari kader desa,
sebagaimana disampaikan oleh Ibu R (Isteri Tn A) (26 tahun),
“Ya dari tetangga tetangga yang suaminya vasektomi, seperti suami bu
polo niku. Saking bu polo nggih, saking pak ssw nggih nate. Wah supe
kulo bu, nggih riyen nate angsal informasi saat enten posyandu, nggih
saat enten penyuluhan saking desa”
Merujuk pada tuturan informan penelitian, diungkapkan bahwa menerima
informasi kontrasepsi vasektomi bersumber dari tetangga yang suaminya
mengikuti vasektomi, dari isteri Pak HJ, dari pak Ssw koordinator PLKB
Kecamatan Jetis yang juga akseptor vasektomi. Informan penelitian juga
pernah mendapatkan informasi vasektomi dari posyandu dan penyuluhan
kader desa. Demikian halnya, yang diungkapkan Ibu Sy KW dalam
wawancara memperoleh informasi vasektomi dari kader, PLKB, koordinator
PLKB dan dari Bidan desa, berikut petikan wawancara dengan Ibu Sy KW
(Isteri Tn B) (56 tahun)
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“Nggih saking kader, nggih saking petugas PLKB. Saking kader PLKB
sing enten teng deso, nggih saking pak sis selaku koordinator PLKB
kecamatan jetis, nggih saking bu bidan”
Sumber sumber untuk mendapatkan informasi vasektomi bagi calon
akseptor baru dapat diperoleh dari petugas PLKB yang ada di desa, dari
Bapak Ssw selaku koordinator PLKB sekaligus pelaku vasektomi dan juga
dari bidan. Hal tersebut menunjukkan Bapak Ssw memainkan peran tidak
hanya sebagai petugas kesehatan dari PLKB yang bertugas memberikan
informasi tetapi juga sebagai pelaku yang dapat menjadi contoh nyata bagi
warga masyarakat untuk berbagi informasi, pengetahuan dan pengalaman.
Hal tersebut dituturkan oleh Ibu T (isteri Tn E) (Usia 28 tahun) berikut ini,
“Nggih saking pak polo, nggih saking pak sis bu. Saking pak polo sing
sampun vasektomi, nggih saking PLKB pak ssw bu. Sekitar 1 tahun lalu
saking bu polo bu”.
Sumber mendapatkan informasi yang tercermin dalam penggalan hasil
wawancara diatas, dapat diakses dan dijangkau oleh masyarakat atau calon
akseptor baru vasektomi. Disebutkan informan penelitian bahwa Bapak HJ,
Bapak Ssw, isteri Bapak HJ telah memberikan informasi mengenai vasektomi
kepada informan penelitian. Hal itu membuktikan peranan anggota kelompok
KB pria BIMA sebagai role model sosialisasi vasektomi bagi lingkungan
sekitar yaitu masyarakat atau calon akseptor baru vasektomi. Lebih jelas
sumber informasi yang didapatkan dari PLKB Kecamatan Jetis pak ssw dan
juga sebagai akseptor vasektomi serta para kader KB dapat disajikan dalam
Gambar 4.10.
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Gambar 4.10 Kegiatan kunjungan petugas PLKB kecamatan, kader
PLKB dan anggota kelompok KB
Dari uraian-uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya
kelompok KB pria BIMA telah memiliki kemauan dan kemampuan
melakukan pemberdayaan kesehatan masyarakat program MOP dengan kuat.
Kehadiran kelompok KB pria BIMA yang beranggota akseptor vasektomi
yang berprofesi sebagai koordinator PLKB Kecamatan Jetis, Babinsa Jetis,
kepala bidang keluarga sejahtera Kabupaten Mojokerto, kepala puskesmas,
kepala dusun, ketua kelompok tani telah berperan menjadi contoh tauladan
nyata bagi proses pemberdayaan kesehatan masyarakat pada program MOP,
sehingga hasilnya akseptor vasektomi semakin bertambah dan berdampak
positif bagi pelaksanaan program KB. Hal ini berarti kelompok KB pria
BIMA telah mampu secara mandiri dan partisipasif menstimulasi masyarakat
mengikuti pelaksanaan kontrasepsi pria vasektomi dengan memberikan
informasi mengenai vasektomi/MOP, dengan sharing dan testimoni yang
dilakukan oleh anggota kelompok KB pria BIMA. Hasil wawancara
pemberdayaan masyarakat pada vasektomi yang telah dilakukan oleh
kelompok KB pria BIMA secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.7.
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Tabel 4.7 Matrik hasil temuan
Keputusan masyarakat melalui kelompok KB pria tentang
MOP/vasektomi
Keputusan masyarakat
Pria vasektomi

Pria non vasektomi

Hasil
Bergerak aktif partisipasif memberikan
informasi vasektomi
Berkomunikasi secara langsung dengan calon
akseptor baru vasektomi
Menerima informasi calon akseptor baru
vasektomi
Merespon dengan memberi jawaban terhadap
akseptor baru vasektomi atau masyarakat yang
bertanya tentang vasektomi
Mengajak masyarakat atau PUS untuk
mengikuti program KB pria/vasektomi
Sharing atau berbagi pengalaman mengikuti
vasektomi
Merekomendasikan kepada akseptor baru
vasektomi
Memperhatikan informasi vasektomi yang
diterima dari akseptor vasektomi
Mengamati kondisi fisik pemberi informasi
yaitu akseptor yang telah melakukan
vasektomi
Muncul ketertarikan terhadap hal yang
dilakukan akseptor yang telah melakukan
vasektomi
Mengingat perilaku pemberi informasi yaitu
akseptor yang telah melakukan vasektomi
Menimbang nimbang terhadap manfaat
vasektomi bagi diri calon akseptor baru
Memutuskan
mengikuti
vasektomi
sebagaimana dilakukan akseptor yang telah
melakukan vasektomi

Sumber: hasil olahan wawancara
e.

Pelaksanaan pemberdayaan kelompok KB pria BIMA pada masyarakat
1) petugas kesehatan
Pemberdayaan kesehatan masyarakat pada vasektomi melalui kelompok
KB pria BIMA merupakan proses panjang. Proses tersebut diawali oleh peran
petugas kesehatan dalam mensosialisasikan pelaksanaan vasektomi bagi
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kepala dinas PPKB-PP Kabupaten Mojokerto untuk mendirikan perkumpulan
KB Pria BIMA di wilayah Kecamatan Jetis pada tahun 2012 yang
beranggotakan akseptor yang telah melakukan vasektomi yang juga
berprofesi sebagai koordinator PLKB kecamatan, kepala Babinsa, kepala
puskesmas, kepala dusun, ketua kelompok tani, kepala bidang keluarga
sejahtera (KS) Kabupaten Mojokerto semakin mendukung pelaksanaan dan
capaian MOP. Peran petugas dalam memberikan informasi kepada
masyarakat dan calon akseptor baru vasektomi dan menginisiasi membentuk
kelompok KB pria demikian penting sehingga capaian jumlah MOP dapat
meningkat sebagaimana diturukan oleh Bapak AK (49 tahun) PNS (Kepala
Bidang KB Dinas P2KB-P2)
“Sangat mendukung dalam pencapaian cakupan MOP, dan sudah ada
tenaga yang di desa desa untuk membantu pelaksanaan MOP, seperti PLKB
di tiap kecamatan dan kader kader yang ada di tiap desa, serta tiap tahun
ada seminar maupun pelatihan bagi kader untuk update informasi.
Melakukan pelatihan pada tenaga kesehatan dengan dana yang diberikan
oleh pusat untuk skill update pelaksanaan vasektomi, pelatihan pada tenaga
PLKB tiap kecamatan, kader kader KB serta ada sosialisasi program KB
salahsatunya mengenai vasektomi. Pelaksanaan vasektomi sangat mudah
sekali dan pemerintah sangat mendukung pelaksanaan vasektomi, jika ada
warga yang mau melakukan vasektomi, maka kader PLKB yang ada di desa
akan mendata dan menginformasikan ke PLKB kecamatan, setelah itu akan
dijadwalkan kapan dan dimana dilakukan vasektomi, jika sudah ada 3
orang yang akan melakukan vasektomi maka akan dijemput oleh PLKB
kecamatan untuk diantar ke rumah sakit tempat pelaksanaan vasektomi,
kemudian setelah vasektomi akseptor diantar pulang dan diberikan dana
150 ribu pada akseptor yang telah melakukan vasektomi sebagai ganti
meninggalkan pekerjaan mereka selama satu hari”.
Tenaga kesehatan sangat mendukung pencapaian kegiatan MOP. PLKB
yang berada di setiap kecamatan dan kader kader yang bertugas di desa desa
memberikan sosialisasi MOP kepada calon akseptor baru. Pemerintah juga
telah melakukan pelatihan up date skill pelaksanaan vasektomi kepada
PLKB yang bertugas di setiap kecamatan, serta memberikan bekal
sosialisasi kepada kader kader di setiap desa. Diberikan kemudahan jika ada
warga ada yang mau mengikuti vasektomi, tenaga kesehatan atau PLKB
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PLKB tingkat kecamatan, serta dijadwalkan kapan pelaksanaan, jika sudah
terkumpul minimal tiga orang maka akseptor akan dijemputdan diantar ke
rumah sakit tempat pelaksanaan vasektomi, kemudian sesudah vasektomi
akseptor diantar pulang dan diberikan dana 150 ribu kepada akseptor yang
telah melakukan vasektomi sebagai dana penganti meninggalkan pekerjaan
selama satu hari. Demikian halnya yang disampaikan oleh Tn HP (48 tahun)
pekerjaan PNS (kepala bidang keluarga sejahtera Dinas P2KB-P2), berikut
ini:
“Peran pemerintah terutama dalam peningkatan vasektomi, kebetulan di
dinas P2KB-P2 Kabupaten Mojokerto, Kepala Bidang KS (Keluarga
Sejahtera) kebetulan saya juga akseptor vasektomi, sehingga jika sosialisasi
mengenai vasektomi lebih jelas karena saya menjalani vasektomi,
pemerintah membentuk kelompok kelompok sosial salah satunya kelompok
KB pria BIMA (bina ibu melalui ayah) harapan pemerintah informasi
mengenai vasektomi akan lebih mudah diakses dan bisa meningkatkan
jumlah vasektomi. Membentuk kelompok kelompok sosial sebagai bentuk
upaya pemerintah agar masyarakat mudah mengakses informasi mengenai
vasektomi. Pembinaan yang dilakukan sosialisasi tentang vasektomi yang
dilakukan oleh akseptor vasektomi. Petugas kesehatan yang melakukan
tindakan vasektomi yang diberikan pelatihan mengenai update vasektomi.
Petugas kesehatan koordinasi dengan kader kader KB, dan kegiatan itu
dilakukan selama 1 bulan sekali”.
Dituturkan informan penelitian dari pemerintah yang diwakili oleh
petugas kesehatan seperti PLKB atau kader berperan penting sejak awal
sampai dengan akhir proses pelaksanaan program MOP. Bahkan petugas
ikut berpartisipasi langsung mengikuti vasektomi, sehingga ketika
mensosialisasikan tentang vasektomi dapat lebih jelas memberikan
informasi kepada calon akseptor baru vasektomi. Tidak hanya sekedar
memberikan sosialisasi, atau ikut terlibat dalam mengikuti vasektomi,
petugas juga membentuk kelompok sosial seperti kelompok KB pria BIMA
yang diharapkan agar informasi lebih mudah diakses sehingga dapat
meningkatkan jumlah peserta vsektomi. Secara tidak langsung pembinaan
vasektomi dilakukan pemerintah melalui anggota kelompok KB pria BIMA.
Juga diadakan koordinasi dengan kader kader KB sebulan sekali. Seperti
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yang telah diungkapkan oleh Bapak JH (52 tahun) pekerjaan PNS (Kepala
Dinas P2KB-P2 Kabupaten Mojokerto)
“Pemerintah sangat mendukung dalam upaya peningkatan vasektomi,
peran pemerintah yang telah dilakukan program vasektomi untuk PB setiap
tahun mengalami peningkatan melalui tenaga PLKB yang ada di tiap
kecamatan, pelatihan pada kader untuk update informasi mengenai
program KB salahsatunya tentang vasektomi, monitoring dan evaluasi
selalu dilakukan tiap 3 bulan untuk mengetahui kendala yang dialami oleh
kader maupun tenaga PLKB tingkat desa maupun tingkat kecamatan, peran
pemerintah yang lain dalam upaya meningkatkan vasektomi, mulai tahun
2012 terbentuk kelompok KB pria BIMA (bina ibu melalui ayah), dengan
adanya kelompok tersebut maka akseptor vasektomi bisa sharing informasi
mengenai vasektomi ke sesama pengguna maupun bisa sebagai sumber
informasi bagi masyarakat tentang vasektomi”
Pemerintah

melalui

tenaga

kesehatan

yaitu

PLKB

mendukung

pelaksanaan vasektomi sehingga makin meningkat. Diadakan pelatihan up
date skill vasektomi bagi PLKB yang berada di setiap kecamatan. Termasuk
kegiatan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan sekali untuk mengetahui
kendala yang dialami kader atau tenaga PLKB. Upaya lain, yaitu
menstimuli pembentukan kelompok KB pria BIMA pada tahun 2012.
Diharapkan dengan berdirinya kelompok KB pria BIMA, calon akseptor
vasektomi dapat sharing dengan sesame pengguna maupun bisa sebagai
sumber

informasi

bagi

masyarakat

tentang

vasektomi.

Dukungan

pemerintah dalam pelaksanaan dan peningkatan program vasektomi
dinyatakan oleh Pak Ssw (47 tahun) PNS (koordinator PLKB Kecamatan
Jetis).
“Membentuk kelompok kelompok sosial sebagai bentuk upaya pemerintah
agar masyarakat mudah mengakses informasi mengenai vasektomi. Petugas
kesehatan yang melakukan tindakan vasektomi yang diberikan pelatihan
mengenai update vasektomi. Petugas kesehatan koordinasi dengan kader
kader KB, dan kegiatan itu dilakukan selama 1 bulan sekali”.
Pembentukan kelompok kelompok sosial seperti kelompok KB pria
BIMA sebagai bentuk dukungan dan upaya pemerintah untuk membantu
masyarakat dengan mudah mengakses informasi tentang vasektomi. Untuk
userdiberikan pelatihan update skill
tenaga kesehatan seperti commit
PLKB to
telah
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vasektomi dan diadakan koordinasi dengan kader-kader KB sebulan sekali.
Peran pemerintah melalui PLKB dalam mendukung pelaksanaan vasektomi
dibenarkan oleh bidan AW (39 tahun) bidan koordinator puskesmas Jetis
“Pembinaan selama ini dari petugas kesehatan hanya memberikan
informasi saja saat di posyandu, selebihnya kader PLKB yang ada di desa
yang memberikan pembinaan pada keluarga yang mempunyai banyak anak
dan masih muda memang di data oleh kader dan setiap saat diberikan
informasi mengenai KB jangka pendek maupun jangka panjang, salah
satunya vasektom. Pelatihan kader mengenai KB rutin dilaksanakan oleh
Dinas P2KB-P2 dan oleh bidan yang ada di puskesmas jetis, namun tidak
kekhususan tentang vasektomi saja, namun kontrasepsi yang lain juga
seperti KB jangka pendek maupun jangka panjang. Tiap tahun ada sekitar 2
kali kader dilatih mengenai KB, kader mendapatkan informasi mengenai
vasektomi lebih jelas dari PLKB, karena kebetulan PLKB kecamatan Jetis
pak siswantoro beliau akseptor vasektomi, sehingga kader PLKB yang ada
di desa lebih mudah mendapatkan informasi dari Pak Ssw.
Petugas kesehatan selama ini lebih banyak membina pelaksanaan KB
dengan memberikan informasi pada kegiatan posyandu. Secara lebih
terperinci untuk pembinaan PUS dengan banyak anak yang ada didesa desa
dipegang oleh PLKB tingkat desa. Diberikan informasi mengenai KB
jangka jangka pendek dan panjang salah satunya mengikuti vasektomi.
Setiap tahun telah dilakukan pelatihan KB sebanyak dua kali bagi setiap
kader. Untuk mendapatkan informasi khusus vasektomi dapat mengakses
langsung dengan PLKB Kecamatan yang kebetulan juga akseptor vasektomi
sehingga lebih mudah dan jelas untuk mendapatkan informasi vasektomi.
Bahwa petugas kesehatan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan KB
termasuk vasektomi juga dibenarkan oleh Ibu NA (25 tahun) Bidan RS DH
Mojokerto
“Menurut saya itu penting bu, karena untuk menekan angka kelahiran di
Indonesia ini yang jumlah penduduknya padat dan terus meningkat perlu
dilakukan pembinaan mengenai kontrasepsi atau tentang KB, sehingga
tenaga kesehatan bisa memberikan penyuluhan kesehatan di setiap program
KB”.
Sebagai tenaga kesehatan mempunyai tugas penting untuk melakukan
pembinaan mengenai kontrasepsi
atau
commit to
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kesehatan seyoganyanya dapat memberikan penyuluhan kesehatan pada
setiap program KB. Dikarenakan tenaga kesehatan harus totalitas
mendukung program KB untuk menekan angka kelahiran dan kepadatan
penduduk. Demikian halnya yang disampaikan oleh Ibu RJ (40 tahun)
ketua IBI Kabupaten Mojokerto
“Kita selaku petugas kesehatan, terutama perihal KB, upaya yang kita
lakukan dengan adanya posyandu, dalam memberikan pelayanan posyandu
di minggu kedua dan keempat memang selama ini lebih banyak dan lebih
sering hanya mengenai KB perempuan saja, untuk laki laki lebih condong
ke pemakaian kondom dan senggama terputus, untuk vasektomi di
informasikan namun sekilas saja. Memang selama ini untuk vasektomi yang
selalu mensosialisakan kader PLKB yang ada di desa dan PLKB kecamatan
jetis, pemberdayaan yang dilakukan lebih banyak pada koordinator PLKB
kecamatan dan kader, metode dan proses serta teknik pelaksanaan
kelompok sosial yang berjalan langsung di laksanakan oleh akseptor
vasektomi, dan kebetulan perangkat yang ada di kecamatan jetis juga ada
yang sebagai akseptor vasektomi, sehingga langsung diberikan oleh
kelompok kelompok sosial yang ada”.
Sebagai petugas kesehatan terkait, para bidan dapat memberikan
informasi KB pada setiap kegiatan Posyandu pada minggu kedua dan
keempat. Sementara ini program KB dalam kegiatan posyandu cenderung
untuk KB perempuan. Untuk vasektomi hanya disampaikan sekilas. Di
lapangan, yang melaksanakan sosialisasi vasektomi adalah kader PLKB
desa dan PLKB Kecamatan Jetis. Pemberdayaan dilakukan oleh koordinator
PLKB Kecamatan dan kader. Model dan teknik pelaksanaan melalui
pembentukan kelompok sosial yang ada di masyarakat yaitu kelompok KB
pria BIMA, akseptor vasektomi yang juga bekerja sebagai PLKB dan
perangkat pemerintahan, sehingga informasi dan pelaksanaan vasektomi
bisa langsung diberikan oleh kelompok sosial ini. Senada dengan
keterangan yang disampaikan oleh dr. Nn (49 tahun) kepala puskesmas
Dlanggu, sebagaimana berikut ini:
“Program pernah diberikan oleh tenaga kesehatan dan teman teman kader
yang ada di desa serta tenaga PLKB di kecamatan maupun desa, dan
salahsatunya saya sebagai tenaga yang bisa melakukan vasektomi.
Pelatihan kader mengenai KB rutin dilaksanakan oleh Dinas P2KB-P2 dan
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vasektomi saja, namun kontrasepsi yang lain juga seperti KB jangka pendek
maupun jangka panjang. Tiap tahun ada sekitar 2 kali kader dilatih
mengenai KB, kader mendapatkan informasi mengenai vasektomi lebih jelas
dari PLKB, karena kebetulan kepala bidang KB untuk keluarga sejahtera
juga sebagai akseptor vasektomi pak heri, dan dari dinas P2KB-P2 ada
kegiatan tentang KB. Kita selaku petugas kesehatan, terutama perihal KB,
upaya yang kita lakukan dengan adanya posyandu, dalam memberikan
pelayanan posyandu di minggu kedua dan keempat memang selama ini
lebih banyak dan lebih sering hanya mengenai KB perempuan saja, untuk
laki laki lebih condong ke pemakaian kondom dan senggama terputus. Tim
puskesmas melakukan pembinaan saat melakukan posyandu, dan pendataan
mengenai vasektomi berkoordinasi dengan petugas PLKB, untuk kecamatan
dlanggu juga wilayah puskesmas dlanggu ada kelompok kelompok sosial,
dulu memang ada yang terbentuk kelompok BIMA (bina ibu melalui ayah),
namun saat ini tidak ada program khusus untuk kelompok tersebut, yang
lebih memahami adalah petugas PLKB “.
Tenaga kesehatan, kader kader di desa, PLKB di kecamatan, dokter
tenaga medis pelaksana sebagai ujung tombak pemerintah dalam
pelaksanaan vasektomi pada masyarakat. Dituturkan informan penelitian
Dinas P2KB-P2 dan puskesmas sebagai pihak yang langsung memberikan
pelatihan KB secara umum mencakup materi KB jangka pendek dan jangka
panjang. Pelatihan KB bagi kader dilakukan dua kali dalam satu tahun.
Sementara ini kader memperoleh informasi vasektomi dari kepala bidang
KB untuk keluarga sejahtera yaitu bapak HP yang juga merupakan akseptor
vasektomi dan dari dinas P2KB-P2. Upaya yang telah dilakukan selama ini
yaitu dalam kegiatan Posyandu diberikan informasi KB secara umum untuk
perempuan, untuk laki-laki vasektomi masih sekilas info. Tim dari
puskesmas melakukan pembinaan dalam posyandu dan berkoordinasi
dengan PLKB untuk pendataan vasektomi. Untuk wilayah kerja puskesmas
Dlanggu sudah terbentuk kelompok sosial kelompok KB pria BIMA.
Namun tidak ada program khusus untuk kelompok KB pria BIMA.
Dikarenakan yang paling memahami adalah PLKB.
2) Masyarakat
Dukungan tokoh masyarakat dalam proses pemberdayaan kesehatan
masyarakat tentang vasektomi melalui kelompok KB pria BIMA terlihat
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telah ada, meskipun tidak secara langsung dapat dilihat. Telah muncul
kesadaran tokoh masyarakat atau agama untuk ikut mendukung program KB
yang dicanangkan oleh pemerintah, dan telah diikuti oleh masyarakat
sebagai akseptor KB pria. Tokoh masyarakat dan tokoh agama memberikan
penilaian positif terhadap program kontrasepsi KB bagi pria atau MOP.
Apalagi untuk mendukung program KB yang bertujuan mengatur kelahiran
dan mencapai kesejahteraan keluaraga. Hal ini terungkap dalam wawancara
dengan salah seorang tokoh masyarakat Bapak Sdk (55 tahun) pekerjaan
wiraswasta berikut ini,
“Damel KB niku tujuane nyekapaken kelahiran, mben mboten katah anak,
nggih menurut kulo KB niku program pemerintah sing sae sing perlu di
dukung. Vasektomi niku khan salahsatu KB sing di damel tiyang jaler,
menurut kulo nggih niku urusane tiyang sing damel vasektomi, nopo
nyuwun sewu nggih bu…jenengan khan tenaga kesehatan, nopo ngoten niku
tah sih medal nggih bu?.....heheheheh, sepuntene loh bu?.....”
Ditilik dari penggunaan kontrasepsi KB bertujuan untuk mengatur
kelahiran, agar tidak banyak memiliki anak yang tidak terjamin
kesejahteraannya. KB merupakan program pemerintah yang baik dan perlu
didukung. Termasuk vasektomi menjadi salah satu pilihan alat kontrasepsi
bagi kaum pria. Untuk teknik dan pelaksanaan vasektomi didukung, perkara
teknisnya diserahkan kepada akseptor. Dukungan tokoh agama juga
diperlihatkan dalam menilai program KB yang dicanangkan oleh
pemerintah termasuk pemilihan alat konstrasepsi vasektomi. Berkaitan
dengan vasektomi Bapak Sho menegaskan bahwa vasektomi merupakan
bagian dari KB pria, menjadi program KB pemerintah yang bertujuan baik
dan perlu didukung, dikarenakan bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran
dan meningkatkan taraf kesejahteraan. Secara lebih jelas berikut penuturan
Bapak Sho (47 tahun),
“Apakah sama kaliyan KB tiyang jaler bu?dari petugas PLKB, saking pak
polo nggih nate damel KB niku tujuane nyekapaken kelahiran, mben mboten
katah anak, nggih menurut kulo KB niku program pemerintah sing sae sing
perlu di dukung. Vasektomi niku khan salahsatu KB sing di damel tiyang
commit
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damel kesehatan, lah sak niki misal katah yugo nggih rezeki, nangging
yugane lek mboten angsal kesejahteraan saking orangtua nggih niku
salah”.
Berdasarkan informan penelitian dapat diungkap bahwa program
vasektomi menjadi program KB yang layak untuk didukung. Peran petugas
PLKB

seperti

kepala

dusun

yang

sekaligus

akseptor

dalam

mensosialisasikan vasektomi telah mampu memberi kiontribusi peningkatan
pemahaman masyarakat termasuk tokoh agama dalam menilai program
vasektomi. Tokoh agama telah memberikan penilaian positif terhadap
program vasektomi, dikarenakan memahami bahwa vasektomi juga
merupakan salah satu kontrasepsi KB pria yang bertujuan untuk mengatur
kelahiran, memiliki anak yang cukup, mencapai hidup sejahtera. Vasektomi
dipahami juga bermanfaat bagi kesehatan pengguna. Dari uraian diatas,
dapat ditarik makna bahwa program MOP atau vasektomi yang digulirkan
pemerintah didukung oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dukungan
tersebut menunjang pelaksanaan program vasektomi di wilayah kecamatan
Jetis.
1) Swasta dan profesi
Dukungan bagi pemberdayaan kesehatan masyarakat pada program
vasektomi belum diperlihatkan oleh kalangan swasta ataupun lembaga
pemberdayaan masyarakat. Sementara ini, tidak terdapat dukungan
pelaksanaan vasektomi di wilayah Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
dari pihak swasta yang diwakili oleh RS DH Mojokerto dan PPNI
Kabupaten Mojokerto. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Ibu NA
(25 tahun) bidan RS DH Mojokerto
“Dulu pernah sewaktu saya masih kuliah, saat ikut di dalam kegiatan
posyandu. Belum pernah bu dulu waktu saya kuliah, dari bidan pernah ada
pelatihan kader mengenai KB. Saya waktu itu belum begitu paham bu. Yang
saya tau memang rumah sakit dian husada belum pernah melakukan ini,
mungkin dengan ibu melakukan penelitian ini, bisa menjadi masukan bagi
tenaga kesehatan di rumah sakit dian husada terutama di poli rawat jalan
untuk bisa memberikan pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan
mengenai KB, salahsatunya vasektomi”.
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Berdasarkan tuturan informan penelitian, dapat ditarik pengertian
bahwa informasi KB diterima dalam kegiatan posyandu dan pernah
menerima pelatihan kader KB pada waktu kuliah. Ketika bekerja di
lingkungan RS non pemerintah, belum ditemui pelatihan atau promosi
kesehatan mengenai KB. Termasuk vasektomi belum menjadi materi
promosi kesehatan di lingkungan RS non pemerintah. RS DH belum pernah
melakukan MOP. Demikian halnya yang disampaikan oleh Bapak H (50
tahun) PNS (Ketua PPNI Kabupaten Mojokerto), berikut
“Waduh….saya belum pernah memberikan informasi mengenai vasektomi
Hehehe…..yang lebih tau memang dinas P2KB-P2 dengan PLKB serta
teman teman bidan. Saya sebagai tenaga kesehatan, di profesi
keperawatan…..upaya tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat
kesehatan, mengurangi angka kelahiran dan mengurangi atau menekan
jumlah penduduk, petugas memberikan pendidikan kesehatan/penyuluhan
kesehatan mengenai program KB di posyandu”.
Merujuk hasil wawancara, informan penelitian belum pernah terlibat
mensosialisasikan atau memberikan informasi mengenai vasektomi kepada
masyarakat atau calon akseptor baru. Sebagai tenaga kesehatan di profesi
keperawatan menyumbang pikiran untuk meningkatkan derajat kesehatan,
mengurangi angka kelahiran, menekan laju pertumbuhan penduduk,
seyogyanya petugas memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan
mengenai

program

KB

di

posyandu.

Berdasarkan

uraian

diatas,

membuktikan bahwa pihak swasta terkait atau organisasi profesi perawat
seperti PPNI belum melakukan pendampingan terhadap pemberdayaan
kesehatan masyarakat pada program vasektomi melalui kelompok KB pria
BIMA.
Pemberdayaan kesehatan masyarakat pada program vasektomi melalui
kelompok KB pria BIMA. Program vasektomi di wilayah Jetis Kabupaten
Mojokerto didukung oleh pihak pemerintah yang diwakili oleh tenaga
kesehatan dan tokoh masyarakat dan belum didampingi oleh pihak lembaga
pemberdayaan masyarakat yang berasal dari RS non pemerintah maupun
organisasi tenaga paramedis seperti PPNI.
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Pemberdayaan kesehatan masyarakat pada program vasektomi melalui
kelompok KB pria BIMA dengan dukungan tenaga kesehatan telah berjalan
dan dapat meningkatkan capaian peserta vasektomi. Pemerintah tidak hanya
mencanangkan program, tetapi juga bermitra dengan tenaga kesehatan yaitu
PLKB tingkat kecamatan dan kader tingkat desa untuk diberikan pelatihan
update KB dua kali dalam setahun, memberikan fasilitas, akses, sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta vasektomi serta membentuk
kelompok sosial seperti kelompok KB Pria BIMA beranggotakan akseptor
vasektomi untuk mempermudah akses informasi masyarakat mengenai
MOP. Lebih jelas akses saran dan prasarana pelayanan kesehatan bagi
peserta vasektomi bisa didapatkan di pelayanan PLKB Kecamatan Jetis
dapat disajikan dalam Gambar 4.11.

Gambar 4.11 Tempat pelayanan PLKB dan kader di Kecamatan Jetis
f.

Keberlanjutan pemberdayaan
kelompok KB pria BIMA

masyarakat

yang

telah

dilakukan

Pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh kelompok KB pria
BIMA diharapkan ada perubahan pengetahuan ataupun stigma negatif
mengenai vasektomi/MOP. Pemberdayaan masyarakat yang telah dicapai oleh
kelompok KB pria BIMA dengan adanya pelopor pelaku vasektomi/MOP
sebagai role model pada masyarakat
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untuk mendapatkan informasi mengenai kelebihan atau efek yang ditimbulkan
setelah vasektomi/MOP. Manfaat mengikuti program KB pria MOP telah
dirasakan oleh PUS (pasangan usia subur) peserta vasektomi. Hasil
penelusuran penelitian menampilkan hasil wawancara dengan pria pelaku
vasektomi, sebagaimana dituturkan Tn. HJ (47 tahun) Kepala Dusun Tumapel
Jolotundo, berikut
“Banyak kelebihan setelah saya mengikuti MOP, badan saya terasa fit, istri
sudah tidak ada kendala lagi, saat hubungan suami istri juga pikiran
nyaman, istri sekarang tambah seger, tambah ayu….hahaha, dan tidak ada
kekurangan setelah saya mengikuti MOP. Sangat banyak manfaat setelah
saya mengikuti vasektomi, sampun tidak ada kecemasan lagi, dan istri sudah
tidak bingung lagi menggunakan KB. Vasektomi sangat efektif, efisien dan
aman, saya sangat menyarankan ke teman teman, saudara jika istri punya
maslah dengan KB dan banyak anak, segera ikut KB lanang saja….aman
kok, lah setelah dilakukan vasektomi menggunakan kondom sekitar 3 minggu
saat berhubungan suami istri supaya sperma yang tertinggal tidak ikut masuk
saat berhubungan suami istri”
Penggalan wawancara dari informan penelitian menunjukkan bahwa MOP
memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan fisik peserta vasektomi dan
pasangannya. Tubuh informan lebih fit, lebih sehat. Kondisi kesehatan isteri
lebih baik. Informan merasakan vasektomi efektif, efisien, aman. Vasektomi
disarankan bagi suami jika isteri memiliki masalah dalam penggunaan KB
wanita. Demikian juga keterangan yang diberikan Bapak RI (48 tahun) Sopir
sapi, sebagai berikut
“ Katah kelebihane sak mantune derek MOP, badan saya terasa fit, istri
sudah tidak ada kendala lagi, saat hubungan suami istri juga pikiran
nyaman, mboten tubo maleh….hahahah, istri sekarang tambah seger, tambah
ayu….hahaha, dan tidak ada kekurangan setelah saya mengikuti MOP.
Sangat banyak manfaat setelah saya mengikuti vasektomi, sampun tidak ada
kecemasan lagi, dan istri sudah tidak bingung lagi menggunakan KB.
Mantap…..jooos pokoknya, mboten kepikiran maleh. Istri kulo tambah
seneng soale istri kulo kan gada masalah kaliyan KB, jadinya sangat
mendukung sekali….malah seneng tambah joos terose…..hahahhah”
Ditambahkan oleh informan bahwa manfaat mengikuti vasektomi adalah
timbulnya perasaan aman dan nyaman, tenang terlepas dari kekhawatiran,
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terutama jika isteri memiliki masalah dalam menggunakan KB wanita.
Dikuatkan dengan keterangan dari Bapak AS (47 tahun) Dokter RSB
Mojokerto
“Setelah melakukan vasektomi, yang menjadi kendala saya saat melakukan
hubungan suami istri selama 3 minggu mengunakan kondom agar sisa sisa
sperma yang berada di vas deferens hilang, setelah itu bisa cek apakah masih
ada sperma yang keluar, setelah dipastikan sperma negatif maka bisa
melakukan hubungan suami isteri tanpa menggunakan kondom, kelebihan
setelah vasektomi badan saya merasa semakin bugar dan fit, keluhan keluhan
istri saat menggunakan alat kontrasepsi dulu sudah tidak pernah dirasakan
lagi, kehidupan seksual saya dengan istri biasanya 1 minggu sekali, setelah
vasektomi ini bisa dua hari sekali bisa 2-3 kali, dan saya dengan istri sudah
tidak bingung dengan alat kontrasepsi apa yang cocok. Banyak sekali
manfaatnya vasektomi selain efektif, efisien dan aman, saya dengan isteri
sudah tidak khawatir lagi akan kendala kendala yang ditimbulkan akibat alat
kontrasepsi yang tidak cocok saat dipakai oleh isteri, badan saya semakin
bugar, tidak loyoh, selalu bersemangat dalam kehidupan seksual kami”.
Berdasarkan data dari informan penelitian diharapkan keberlanjutan dari
pemberdayaan masyarakat bahwa vasektomi bisa menjadi alternatif KB yang
aman, efektif dan efisien, dan adanya kesadaran masyarakat bahwa masalah
KB bukanlah urusan wanita saja melainkan juga menjadi pemikiran laki laki
dalam kesehatan reproduksi untuk kesejahteraan keluarga, dan vasektomi/MOP
yang selama ini informasi dalam kegiatan posyandu kurang diinformasikan,
harapanya keberlanjutan dari pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan
oleh kader yang ada di desa melalui kegiatan posyandu yang rutin dilakukan di
masyarakat.
C. Pembahasan
1. Pengetahuan suami isteri mengenai vasektomi/MOP (medis operatif pria)
Di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
Kesehatan dalam keluarga merupakan tanggung jawab bersama (suami dan
istri), begitu juga perihal KB. Pemahaman pasangan suami istri mengenai
vasektomi sangatlah penting, karena dengan seseorang memahami pentingnya
sebuah informasi akan menjadi seseorang tertarik akan informasi tersebut.
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berdasarkan teori adopsi inovasi menurut Rogers (1983) pada tahap pengetahuan
dimana seorang individu akan mencari dan membentuk yang dicari antara lain
kesadaran bahwa inovasi itu ada yang dikaitkan dengan pilihan KB pria yang
efektif adalah vasektomi, pengetahuan penggunaan inovasi dan pengetahuan yang
mendasar vasektomi bukan hal yang menakutkan bagi pria karena KB ini juga
membantu istri jika istri tidak bisa menggunakan KB jenis apapun. Sebagai suami
yang mencintai dan menyayangi istri, suami akan melakukan apapun untuk
membantu meringankan beban istri. Oleh karena itu, bagi pasangan suami istri
yang tidak lagi menghendaki adanya keturunan, suami berpikiran untuk
melakukan vasektomi. Dengan vasektomi, pasutri tidak takut istri akan hamil lagi.
Selain karena alasan tersebut, suami lebih memilih tindakan vasektomi
adalah karena alasan ekonomi. Vasektomi dianggap lebih bisa menghemat biaya
yang dikeluarkan untuk KB. Jika KB yang dilakukan oleh istri adalah KB suntik,
maka setiap bulan istri harus suntik dan untuk itu, biaya yang dikeluarkan tidak
sedikit. Mahalnya biaya pendidikan juga menjadi salah satu faktor. Pasutri lebih
memilih

memiliki

sedikit

anak,

daripada

kebutuhan

biaya

pendidikan

membengkak.
Alasan lain yang lebih mendasar adalah alasan kesehatan, terutama
kesehatan istri. Banyak dampak buruk yang dirasakan oleh istri yang
menggunakan berbagai metode KB. Dengan menggunakan KB suntik, istri bisa
jadi mengalami flek-flek selama sebulan. Sementara itu, jika memakai KB pil,
wajah mengalami flek hitam. Dan jika menggunakan KB IUD, istri merasa
kesakitan ketika melakukan hubungan seksual dan suami juga tidak nyaman
karena terkadang terkena benang IUDnya.
Selama ini, masyarakat beranggapan bahwa setelah divasektomi stamina
akan turun, tidak bisa ejakulasi, tidak ada cairan yang dikeluarkan, birahi
menurun, dan sebagainya.bahkan ada anggapan di tengah masyarakat bahwa
vasektomi sama dengan kebiri. Padahal hal tersebut sama sekali berbeda. Setelah
divasektomi, pria tetap bisa ejakulasi dan tetap ada birahi, tidak menurun sama
sekali. Sementara jika dikebiri, baik surgical (pembedahan) maupun medical
commit
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vasektomi, suami merasa lebih nyaman dalam berhubungan seksual, karena istri
tidak lagi mengeluh sakit. Selain itu, tidak ada lagi ketakutan bahwa istri akan
hamil.
Vasektomi adalah pilihan yang efektif dan efisien, dan juga membantu istri
yang mempunyai masalah dalam hal menggunakan alat kontrasepsi. Alat
kontrasepsi yang selama ini digunakan wanita seperti pil, suntik, implant, IUD
sering kali membawa efek samping yang membuat jadi tidak nyaman baik bagi
suami maupun istri. Bahkan terkadang pilihan terakhir yang dipilih wanita yaitu
medis operatif wanita (MOW) yang operasinya memakan waktu cukup lama serta
biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut dapat menjadi beban bagi istri dan ekonomi
keluarga.

Oleh

karena

itu,

vasektomi

bisa

dijadikan

alternatif

yang

menguntungkan.
Suami yang mengikuti program vasektomi, istri tidak perlu lagi
menggunakan alat kontrasepsi, sehingga istri menjadi lebih nyaman. Bentuk tubuh
istri juga menjadi ideal. Selain itu, kesehatan istri membaik, siklus menstruasi
berlajan lancar, karena tidak ada lagi gangguan hormonal akibat pemasangan alat
kontrasepsi. Setelah vasektomi, suami tidak mengalami masalah gairah seksual,
bahkan semakin bergairah. Hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga
semakin harmonis. Selain itu, tubuh suami pun semakin berisi dan sehat, sehingga
dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik.
Pria yang tidak atau belum vasektomi menganggap bahwa istri masih bisa
mengggunakan alat kontrasepsi tanpa masalah. Ada pula yang berpendapat bahwa
KB adalah urusan wanita, sehingga pria tidak seharusnya terlibat dalam masalah
itu. Beberapa pria mengaku masih takut untuk melakukan vasektomi, karena
anggapan yang berkembang dalam masyarakat bahwa vasektomi sama dengan
kebiri.
Akan tetapi, dengan adanya kelompok KB pria “BIMA”, masyarakat
menjadi lebih paham mengenai vasektomi dan keuntungan serta kerugiannya.
Dengan demikian, masyarakat dapat menggunakannya sebagai pertimbangan
untuk melakukan vasektomi atau tidak. Setelah mendengarkan pengalaman dari
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melakukan vasektomi. Mereka sadar bahwa vasektomi banyak memiliki manfaat
bagi kehidupan rumah tangga mereka. Menurut Rogers (1983) dalam teori adopsi
inovasi pada tahap persuasi bahwa seseorang individu akan menentukan
bagaimana ia mencari informasi dari sumber yang jelas seorang calon vasektomi
akan mencari informasi pada seseorang yang sudah melakukan vasektomi
sehingga akan terlibat secara psikologis sebagai bentuk pesan atau informasi yang
akan ia terima.
Tidak semua pihak setuju dengan vasektomi. Sebagian besar pihak yang
menolak vasektomi adalah sang istri. Banyak alasan yang mendasari mereka
untuk menolak vasektomi, salah satunya adalah alasan fisik suami. Kebanyakan
pria/suami di daerah Mojokerto memiliki pekerjaan yang mengandalkan fisik
mereka. Para istri khawatir jika setelah vasektomi, suami tidak dapat melakukan
pekerjaan berat. Padahal hal tersebut tidak memiliki hubungan sama sekali.
Mereka juga takut jika setelah vasektomi nantinya libido suami akan
menurun. Hal tersebut terjadi karena minimnya informasi yang mereka peroleh
mengenai vsektomi. Kekhawatiran lain yang dirasakan oleh istri adalah
menyangkut moral susila. Bahwa setelah vasektomi suami tidak akan bisa
menghamili wanita. Istri khawatir hal ini akan disalahgunakan oleh suami untuk
berhubungan seksual dengan wanita lain. Hal ini kembali kepada pribadi dan iman
masing-masing individu. Mereka yang setia tentu tidak akan melakukan hal yang
demikian.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam mengambil
keputusan tentang MOP (medis operatif pria)/vasektomi di Kecamatan
Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
a. Pengetahuan
Pengetahuan ini dapat membentuk keyakinan tertentu sehingga seseorang
berperilaku sesuai keyakinan tersebut. Notoatmojo (2003) mengatakan bahwa
pengetahuan merupakan resultan akibat proses pengindraan terhadap suatu
obyek. Pengindraan tersebut sebagian besar berasal dari penglihatan dan
pendengaran. Pengetahuan yang baik akan membentuk perilaku seseorang
dalam upaya meningkatkan angka
penggunaan
kontrasepsi vasektomi/MOP,
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dapat diperoleh juga dari berbagai sumber informasi seperti tempat pelayanan
kesehatan, puskesmas, posyandu, media cetak, TV, leaflet, flip chart, koran,
buku, teman, kerabat keluarga dan orang orang terdekat lainnya. Bentuk atau
media dalam menyampaikan informasi mengenai vasektomi/MOP berbagai
macam seperti penyuluhan kesehatan, konseling kesehatan, iklan-iklan layanan
kesehatan, spanduk, poster dan lain sebagainya. Pengetahuan atau kognitif
merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk perilaku seseorang,
perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih mudah melekat dalam
pikiran seseorang, daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.
Menurut Rogers (1971) sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku
baru), didalam diri orang tersebut terjadi proses pengetahuan, kesadaran dan
perilaku yang positif. Menurut teori adopsi inovasi Rogers (1983) untuk
pengetahuan seseorang juga didasari oleh kondisi awal seseorang mengenai
kebutuhan dan prioritas masalah serta didukung oleh karakteristik dalam
pengambilan keputusan seperti karakteristik sosial ekonomi, prinsip dari
individunya, serta bagaimana komunikasi yang disampaikan.
b. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang digunakan dalam program KB pada vasektomi
di Kabupaten Mojokerto cukup lengkap yaitu mulai dari lokasi tempat tindakan
vasektomi yang ada di Kabupaten Mojokerto di rumah sakit dan puskesmas
yang telah ditunjuk oleh Dinas P2KB-PP, alat operasi vasektomi berupa alat
vasektomi tanpa pisau (VTP), buku-buku panduan tentang vasektomi, flipchart
dan alat peraga yang disediakan untuk penyuluhan program KB meskipun
jumlahnya sangat terbatas. Sarana yang diberikan pada pelayanan vasektomi
sudah dimanfaatkan dengan baik oleh calon peserta vasektomi, namun untuk
bisa dilakukan tindakan vasektomi minimal ada tiga peserta yang kemudian
direncanakan untuk tindakan vasektomi dengan fasilitas antar jemput ke tempat
pelayanan kesehatan oleh petugas PLKB Kecamatan dan peserta vasektomi
mendapatkan uang saku sebesar Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah)
sebagai ganti meninggalkan pekerjaan mereka selama satu hari, serta tindakan
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vasektomi ini merupakan program pemerintah dalam pelaksanaan vasektomi
peserta vasektomi tidak mengeluarkan biaya operasi yang artinya gratis.
c. Perilaku
Perilaku masyarakat terbentuk karena dalam mendapatkan sumber
informasi mengenai pelayanan KB terutama pada vasektomi sangat terbatas
dibandingkan KB perempuan, ini dikarenakan peserta posyandu rata rata
adalah perempuan. Masyarakat pernah mendapatkan penyuluhan tentang
vasektomi pada tahun 2012 saat ada safari KB dan sampai saat ini penyuluhan
khusus mengenai vasektomi belum pernah ada lagi, namun ada penyuluhan
mengenai vasektomi namun secara personal jika ada peserta menjadi calon
peserta vasektomi. Hal ini yang mengakibatkan perilaku masyarakat mengenai
vasektomi masih beranggapan negatif, dikarena informasi mengenai vasektomi
masih terbatas, Jika masyarakat membutuhkan informasi mengenai vasektomi
maka petugas PLKB dan kader dan mengajak akseptor vasektomi untuk
memberikan informasi mengenai vasektomi agar calon peserta atau masyarakat
langsung mengetahui segala bentuk informasi yang diberikan oleh akseptor
vasektomi. Seseorang akan bisa mengadopsi suatu inovasi jika mereka
mendapatkan pengetahuan dari pengalaman seseorang yang sudah pernah
vasektomi, sehingga informasi yang didapatkan bisa diterima oleh orang
tersebut tidak hanya satu kali saja informasi yang didapatkan calon akseptor
vasektomi untuk bisa terbujuk/persuasi yang pada akhirnya seseorang itu bisa
mengadopsi apa yang telah didapatkan mengenai informasi tentang vasektomi.
Sebagai upaya efektif untuk mempromosikan pentingnya sekaligus manfaat
KB Pria bagi mereka. Para suami dipastikan akan lebih percaya bila yang
memberi saran, motivasi, anjuran dan ajakan untuk KB khususnya vasektomi
adalah para pelakunya sendiri. Lebih-lebih orang itu selama ini menjadi teman
dekat mereka atau orang yang menjadi panutan mereka. Menurut Asare (2017)
persetujuan isteri atau pasangan merupakan kunci seseorang dalam
memutuskan vasektomi. Faktor yang mempengaruhi pasangan melakukan
vasektomi/MOP diantaranya:
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Dukungan dari seorang isteri merupakan faktor mengubah perilaku
seseorang untuk mengikuti atau melakukan vasektomi/MOP, itupun
dikarenakan pasangannya mempunyai masalah dalam kontrasepsi KB dan
tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi. Suami atau istri secara
fungsional, otomatis orang yang paling dekat dan paling berkewajiban
memberikan

dukungan

ketika

salahsatunya

mengalami

kesulitan.

Dukungan isteri ini dapat berupa dukungan informasional, dukungan
penilaian tentang vasektomi/MOP, dukungan instrumental dan dukungan
emosional.


Ketulusan dan keikhlasan
Dengan ketulusan dan keihlasan seseorang akan melakukan apasaja
yang ingin dilakukan untuk membahagiakan pasangannya. Seorang suami
yang melakukan vasektomi/MOP didasari karena ketulusan ikhlas
sehingga tidak ada tekanan setelah seseorang melakukan vasektomi,
namun karena pasangannya tidak bisa menerima alat kotrasepsi lainnya
atau yang bersifat hormonal, sehingga pasangan demi kesehatan
pasangannya tulus dan ikhlas dilakukan vasektomi/MOP.



Rasa cinta dan sayang
Rasa cinta dan sayang terhadap pasangannya sehingga demi keluarga
rela melakukan apa yang menjadi keputusan bersama serta didasari oleh
agama yang kuat. Rasa cinta dan sayang mengalahkan ego pada pasangan,
sehingga pasangan akan rela melakukan apasaja untuk kebaikan
pasangannya maupun kebaikan bersama yang didasari oleh rasa percaya
pada pasangannya.

d. Tenaga kesehatan
Keputusan seseorang menggunakan vasektomi juga berkaitan dengan
peran tenaga kesehatan, kader dan petugas lapangan keluarga berencana
(PLKB) yang mengerahkan atau menyarankan pada calon akseptor KB pria
dengan membawa serta pelaku vasektomi dengan mengunjungi calon akseptor
kerumah untuk memberikan informasi dan memastikan kesiapan calon
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berencana (PLKB) merupakan akseptor vasektomi sehingga sangat mudah
calon akseptor mendapatkan informasi vasektomi.

Setelah akseptor setuju

kader melaporkan ke petugas lapangan keluarga berecana (PLKB) untuk
didata, dan setelah calon peserta akseptor vasektomi minimal ada tiga orang
maka petugas PLKB akan mengantar jemput ke unit pelayanan kesehatan yang
sudah ditunjuk sebagai tempat untuk vasektomi ke rumah sakit dan akan
dilakukan tindakan vasektomi oleh dokter yang ahli dalam melakukan
vasektomi.
e. Tokoh agama
Vasektomi adalah operasi kecil mengikat/memotong saluran sperma pria,
sehingga benih pria tidak mengalir ke dalam air mani pria, yang berarti pasangan
suami istri tidak dapat memiliki keturunan. Vasektomi dilakukan untuk mencegah
ledakan jumlah penduduk. Akan tetapi, pelaksanaan vasektomi memiliki banyak
pro dan kontra dalam masyarakat. Adanya pro kontra dalam masyarakat
memengaruhi keputusan pasangan suami istri untuk melakukan tindakan
vasektomi. Mereka takut jika tindakan yang mereka lakukan bertentangan dengan
syariat agama.
Sebelum sidang komisi fatwa MUI se-Indonesia pada 29 Juni-2 Juli 2012,
MUI mengharamkan praktik vasektomi. Sidang tersebut membahas peninjauan
ulang fatwa tersebut. Sekarang, ada alternatif hukum mubah. MUI masih
menetapkan hukum haram jika tindakan mencegah memiliki keturunan itu
bertentangan dengan syariat Islam. Praktik vasektomi yang sesuai dengan syariat
Islam di antaranya pelaku vasektomi masih memiliki rekanalisasi serta di
kemudian hari masih bisa normal kembali. Selain itu, pelaku telah berusia 50
tahun, sudah beristri, istri menyetujui tindakan vasektomi, serta vasektomi
dilakukan bukan untuk tujuan maksiat (Tempo, 2012).
Pada saat ini agama telah membolehkan penggunaan kondom, vasektomi,
senggama terputus, dan pantang berkala merupakan keyakinan pria terhadap alat
kontrasepsi. Pria meyakini bahwa agama membolehkan penggunaan kondom, hal
ini sejalan dengan ketua majelis ulama Indonesia (MUI) Amidhan dalam Setiawan
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istri sebagai alat kontrasepsi atau pencegah kehamilan, karena memang sudah
menjadi program pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional. Pria meyakini bahwa vasektomi dibolehkan agama dan
memberikan manfaat yang membantu penggunanya. Keyakinan tersebut pria
dapatkan setelah mendengar penjelasan dari ahli agama di Kabupaten Mojokerto
bahwa vasektomi boleh dilakukan selama niat dan tujuan melakukannya baik.
Namun ada sejumlah pengecualian, yakni: untuk tujuan yang tidak menyalahi
syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ada jaminan dapat dilakukan
rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula, tidak
menimbulkan bahaya bagi yang bersangkutan, dimasukkan dalam program dan
metode kontrasepsi mantap (Yunita, 2012).
Dengan demikian hukum vasektomi bisa menjadi mubah ketika terdapat
salah satu dari pengecualian tersebut. Keyakinan pria terhadap metode senggama
terputus adalah yakin bahwa metode senggama terputus dibolehkan agama, hal
tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Solikhin (2010), bahwa senggama
terputus boleh dilakukan oleh suami bila ia sudah mendapat izin dari istrinya. Bila
istri tidak mengijinkan maka suami tidak boleh melakukannya.
Pria PUS di Kabupaten Mojokerto juga mempunyai kepercayaan bahwa
penggunaan kontrasepsi diperbolehkan oleh agama asal tidak memutus total
kemungkinan memperoleh keturunan. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat
Pramushinto (2006) dan Heru (2008), yang menyatakan bahwa para ulama yang
membolehkan KB, sepakat bahwa KB yang dibolehkan syariat adalah usaha
pengaturan dan penjarangan kelahiran, atau usaha pencegahan kehamilan
sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk
kepentingan (maslahat) keluarga.
f. Tokoh masyarakat
Selama ini belum banyak tokoh masyarakat yang menyampaikan informasi
mengenai vasektomi di acara atau pertemuan publik. Masyarakat masih
menganggap tabu jika pria membahas mengenai alat kontrasepsi, karena lazimnya
yang menggunakan alat kontrasepsi adalah wanita. Minimnya informasi ataupun
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forum yang membahas mengenai alat kontrasepsi, khususnya vaektomi,
memengaruhi banyaknya pengguna/ akseptor vasektomi.
Keterlibatan tokoh sangat penting dalam setiap kegiatan, termasuk dalam
keterlibatan keluarga berencana, Informasi KB akan lebih diperhatikan dan
dihayati jika melalui suara dari mereka yang ditokohkan di masyarakat. Termasuk
penggunaan alat kontrasepsi vasektomi, Oleh karena itu keikutsertaan para tokoh
agama, tokoh masyarakat dan instansi pemerintahan lain nya untuk menggunakan
alat kontrasepsi vasektomi sangat penting. Para tokoh ini merupakan panutan bagi
masyarakat, jika yang menjadi panutan sudah menggunakan alat kontrasepsi
vasektomi

tentu

saja

akan

membantu

menyadarkan

masyarakat

untuk

meningkatkan partisipasi pria dalam menggunakan alat kontrasepsi MOP atau
vasektomi.
g. Pelayanan kesehatan
Dalam pelayanan kesehatan seperti posyandu tidak ada informasi
mengenai vasektomi. Petugas kesehatan juga tidak banyak memberikan informasi
mengenai vasektomi. Pelayanan KB yang ada di posyandu hanyalah mengenai
pelayanan KB untuk perempuan. Hal ini karena peserta yang datang ke posyandu
umumnya adalah ibu-ibu.Untuk dapat menyampaikan informasi tentang
vasektomi kepada masyarakat, perlu kader yang paham mengenai vasektomi,
sehingga informasi yang sampai di masyarakat adalah benar adanya. Masyarakat
memerlukan informasi yang jelas dan benar sebagai bahan pertimbangan mereka,
khususnya kaum pria untuk melakukan vasektomi atau tidak.
Di masyarakat belum ada program atau forum tempat berbagi informasi
mengenai vasektomi. Forum atau program tersebut dapat sangat membantu bagi
mereka yang membutuhkan informasi dan pelayanan vasektomi. Akan lebih baik
jika program dan forum tersebut ditambahkan dalam program posyandu, sehingga
penyampaiannya sejalan dengan program lainnya di posyandu.
h. Pemerintah
Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, gerakan
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upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui batas usia
perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan
kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera
(Undang-undang No. 10 Tahun 1992). Data Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan tingkat partisipasi laki-laki sebagai
peserta KB sangat kecil. Dari 100 pasangan usia subur, terdapat 71,93 persen
peserta KB. Dari angka itu peran serta pria selaku peserta hanya 1,69 persen
dengan perincian 1,33 persen pria yang melakukan MOP (medis operasi pria) dan
0,36 persen menggunakan kondom (Suci, 2006).
Terdapat dua pilihan metode kontrasepsi pria di Indonesia yaitu vasektomi
dan kondom. Walaupun vasektomi bukan merupakan hal baru di bidang
kedokteran namun belum semua orang mengenal vasektomi. Vasektomi adalah
prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan
melakukan oklusi vasa deferensia sehingga alur taransportasi sperma terhambat
dan proses fertilisasi penyatuan dengan ovum tidak terjadi (Arum & Sujiatini,
2009).
Sosialisasi mengenai vasektomi sudah diberikan, hanya saja intensitas dan
teknik yang digunakan masih perlu dikaji kembali. Perlu adanya program
tambahan terkait vasektomi, seperti program yang memfasilitasi pertukaran
informasi mengenai vasektomi juga menggunakan role model sebagai sumber
informasi yang jelas. Sehingga diskusi mengenai vasektomi tidak lagi menjadi hal
yang tabu, tetapi lazim untuk disebarluaskan. Pada dasarnya pilihan metode KB
serta alat kontrasepsi yang digunakan adalah hak setiap pasangan, tetapi informasi
tentang jenis KB tetap harus diberikan. Misalnya mengenai prosedur, tata cara,
proses tindakan, biaya, manfaat, dan kekurangannya, sehingga masyarakat paham
betul mengenai vaektomi.
Menurut kepala bidang PPKB-PP Kabupaten Mojokerto, terdapat banyak
hal yang memengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia, khususnya Mojokerto
mengenai pentingnya KB vasektomi. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah
budaya ketimuran yang masih melekat di masyarakat. Anggapan bahwa “banyak
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pilihan untuk ber-KB juga masih tersingkirkan. Padahal KB diperlukan guna
meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan
penyuluhan dan pemberian informasi yang intensif kepada masyarakat.
Pelatihan kader terus dilakukan untuk meningkatkan kemapuan dan
keterampilan para kader. Selain itu, monitoring dan evaluasi petugas PLKB juga
dilakukan tiap bulan dengan tujuan unutk memantau pelaksanaan vasektomi.
Sementara itu, petugas kesehatan yang ahli dalam bidang vasektomi sangatlah
terbatas, sehingga pelaksaan menjadi kurang maksimal. Berdasarkan wawancara
dengan kepala puskesmas dlanggu, meskipun tindakan operatif vasektomi tidak
memerlukan waktu lama, yaitu hanya sekitar 10-15 menit, tetapi syarat untuk bisa
dilakukan tindakan vasektomi adalah minimal tiga peserta, sehingga tindakan
hanya bisa dilakukan setelah terpenuhi syarat tersebut. Hal inilah yang membuat
vasektomi tidak bisa dilaksanakan, meskipun sudah ada satu peserta, karena harus
menunggu mencapai tiga calon akseptor vasektomi.

3.

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui kelompok KB pria “BIMA”
mengenai MOP (medis operatif pria)/vasektomi pada peserta yang
belum vasektomi di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi
Jawa Timur
1) Bentuk Informasi
Sebagai salah satu program pembangunan nasional, program KB
mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan manusia
Indonesia sejahtera disamping program pendidikan dan kesehatan.
Undang-undang

Nomor

52

Tahun

2009

tentang

perkembangan

kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa keluarga
berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal
melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan
bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang
berkualitas. Program KB sekarang sudah berkembang, dimulai dari
pengenalan kontrasepsi, lalu tentang pendewasaan usia perkawinan, lalu
pengaturan kelahiran, lalucommit
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akan menjadi tujuan akhir”. Masyarakat merupakan komponen yang
paling banyak meminta perhatian. Hal ini disebabkan karena jumlahnya
yang banyak serta sifatnya yang heterogen dan anonim. Sehingga
pengenalan situasi dan kondisi sangat penting dan bentuk serta
pelaksanaan sosialisasipun harus secara tepat dilakukan. Informasi
mengenai vasektomi di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi
Jawa Timur sebagian besar masyarakat menerima informasi masih
terbatas hanya dari mulut ke mulut. Petugas kesehatan melakukan
pendekatan dengan cara memberikan media informasi yang mudah
dimengerti oleh masyarakat setempat. Media informasi bisa melalui
leaflet, booklet, pamflet maupun poster. Hal ini didukung oleh penjelasan
(Yunita, 2012) dimana materi yang disampaikan harus mudah dipahami
dan bijaksana bila berasumsi bahwa klien belajar.
2) Akses Informasi
Dengan adanya akses informasi yang mudah dalam mendapatkan
informasi tentang vasektomi/MOP. Bentuk atau media penyampaian
informasi bermacam-macam, misalnya penyuluhan kesehatan, konseling
kesehatan, iklan-iklan layanan kesehatan, spanduk, poster maupun leaflet.
Pengetahuan yang baik dapat membentuk perilaku pada pria dalam upaya
meningkatkan angka penggunaan kontrasepsi vasektomi, dapat diperoleh
dari berbagai akses sumber informasi seperti tempat pelayanan kesehatan,
media cetak seperti koran, media elektronik seperti radio, TV, internet,
ataupun dari mulut ke mulut seperti keluarga, teman dan orang-orang
terdekat lainnya.
3) Kegiatan Sosialisasi
Salah satu cara untuk menarik perhatian masyarakat untuk ikut
berpartisipasi dalam program KB adalah dengan memberikan pelayananpelayanan khusus kepada masyarakat. Para anggota dari kelompok KB
yang tergabung di kelompok BIMA memberikan informasi mengenai
vasektomi lebih sering diberikan secara personal kepada seseorang yang
commit to user
ada indikasi ingin melakukan
vasektomi daripada berkelompok.
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Sosialisasi program keluarga berencana (KB) dilakukan dengan berbagai
macam cara baik secara berkelompok maupun individu tergantung
sasaran yang ingin dicapainya.
Peran kelompok BIMA yang didalamnya tergabung akseptor
vasektomi, sangatlah menunjang untuk peningkatan jumlah vasektomi,
karena mereka lebih paham betul tentang kekurangan serta kelebihan
mengenai vasektomi, dan program dari kelompok BIMA memang perlu di
program dengan baik sehingga bisa membantu petugas PLKB dan dinas
P2KB-PP dalam upaya meningkatkan jumlah peserta vasektomi, sumber
informasi langsung didapatkan pada peserta vasektomi memang bisa
memberikan gambaran yang jelas bagi seseorang yang akan menjadi
peserta vasektomi. Informasi mengenai vasektomi diberikan jika ada
kader PLKB yang memberikan informasi bahwa akan ada peserta baru
yang membutuhkan informasi lebih jelas tentang vasektomi. Anggota
BIMA

adalah

peserta

vasektomi,

mereka

sudah

mendapatkan

pengetahuan dan pengalaman mengenai vasektomi, sehingga sumber
informasi yang jelas langsung bisa diberikan kepada masyarakat.
Sosialisasi mengenai vasektomi lakukan dengan berbagai macam cara
baik secara berkelompok maupun individu tergantung sasaran yang ingin
dicapainya. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan mendatangi atau
memberikan penyuluhan dan pemberian informasi. Akan tetapi rutinitas
sosialisasi mengenai vasektomi tidak bisa dilaksanakan jika tidak
digabung dengan kegiatan yang lain, jadi informasi mengenai vasektomi
di selipkan di kegiatan yang lainnya seperti pertemuan rutin di kelompok
tani.
Dalam sosialisasi program keluarga berencana, diperlukan suatu
cara atau strategi untuk dapat menarik simpati dari masyarakat agar
masyarakat dapat mengerti, memahami, menerima dan menjalankan
program keluarga berencana tersebut. Sosialisasi program KB oleh
kelompok KB pria BIMA tidak terjadwal rutin. Bisa penyuluhan jika ada
commit pertemuan
to user
kegiatan di masyarakat seperti
kelompok tani. Pelaksanaan
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sosialisasi program keluarga berencana harus sesuai antara masyarakat
dengan strategi yang telah ditetapkan oleh kelompok KB pria BIMA di
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Hal ini
dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan dalam masalah ketepatan
pemilihan waktu, karena pelaksanaan sosialisasi ini tergantung pada calon
masyarakat yang ingin ikut KB.
Program kerjasama dengan PLKB desa, jika ada warga yang
anaknya banyak dan masih muda akan kita datangi untuk memberikan
gambaran mengenai KB, dan biasanya kita berikan informasi mengenai
vasektomi. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan program KB
pria di kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yaitu adanya role model.
Role model yang ada di kecamatan jetis banyak yang dari perangkat desa,
dari PLKB kecamatan, juga ada petugas kesehatan, sehingga masyarakat
mudah sekali mendapatkan informasi mengenai vasektomi, di Kecamatan
Jetis vasektomi lebih dikenal dengan istilah KB lanang, dan bahasabahasa seperti ini yang mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini
dilakukan agar masyarakat bisa menuju perubahan lingkungan, kondisi
sosial, politik dan ekonomi untuk mengurangi dampaknya terhadap
kesehatan individu dan masyarakat. (Nutbeam dalam Keleher. et al, 2007)
mendefinisikan promosi kesehatan sebagai proses sosial dan politis yang
menyeluruh, tidak hanya menekankan pada kekuatan keterampilan dan
kemampuan individu, tetapi juga perubahan sosial, lingkungan dan
kondisi ekonomi yang mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat.
Hasil sosialisasi tentang program, akses, dan kegiatan yang
menginformasikan tentang MOP secara faktual terdapat peningkatan
peserta MOP di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dari tahun ke
tahun. Tahun 2014 peserta MOP dari Kecamatan Jetis berjumlah 70
orang, pada tahun 2015 sebanyak 74 peserta vasektomi, pada tahun 2016
sebanyak 79 peserta vasektomi, dan pada bulan april 2017 terdapat 2
orang calon peserta vasektomi. Maknanya kegiatan sosialisasi yang
to user pada awalnya hanya mencakup
dilakukan kelompok KBcommit
pria BIMA
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tindakan untuk individu khusus yaitu anggota kelompok KB Pria BIMA
kemudian berkembang menjadi tindakan yang diarahkan menuju
perubahan lingkungan sekitar yaitu kepada peningkatan kesadaran
kesehatan individu sekitar dan masyarakat. Data penelitian menunjukkan
penambahan jumlah peserta vasektomi di wilayah Kecamatan Jetis
Kabupaten Mojokerto.
Upaya sosialisasi yang dilakukan kelompok KB pria BIMA pada
tataran dasar telah memenuhi prinsip prinsip promosi kesehatan
sebagaimana tersebut dalam SKN (2009) sebagai berikut: (1) berbasis
masyarakat, artinya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan berbasis
pada tata nilai perorangan, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan
keragaman sosial budaya, kebutuhan, permasalahan, serta potensi
masyarakat (modal sosial), (2) edukasi dan kemandirian, artinya
pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dilakukan atas dasar untuk
menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan, serta mejadi
penggerak

dalam

pembangunan

kesehatan,

(3)

kesempatan

mengemukakan pendapat dan memilih pelayanan kesehatan, artinya
masyarakat mempunyai kesempatan untuk menerima pembaharuan,
tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan bertanggung jawab, serta
kemudahan akses informasi, mengemukakan pendapat dan terlibat dalam
proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan diri,
keluarga, masyarakat dan lingkungannya. (4) kemitraan dan gotong
royong, artinya semua pelaku pembangunan kesehatan baik sebagai
penyelenggara maupun sebagai pengguna jasa kesehatan baik sebagai
pengguna jasa kesehatan dengan masyarakat yang dilayani berinteraksi
dalam semangat kebersamaan, kesetaraan, dan saling memperoleh
manfaat.
Pada aspek berbasis masyarakat, kegiatan sosialisasi MOP yang
dilakukan kelompok KB pria BIMA berbasis dari gerakan personal atau
perseorangan untuk mendirikan komunitas sebagai wadah atau tempat
commit
to user
berbagi pengalaman, sharing
akseptor
KB vasektomi. Aspek edukasi dan
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kemandirian, kegiatan sosialisasi MOP yang dilakukan kelompok KB pria
BIMA untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat atau para calon peserta
vasektomi agar mau dan mampu memutuskan mengikuti program MOP.
Aspek

kesempatan

mengemukakan

pendapat

dan

memilih

pelayanan kesehatan, dalam kegiatan sosialisasi MOP yang dilakukan
kelompok KB pria BIMA terbuka lebar kesempatan berpendapat sesuai
dengan pengalaman yang diterima dan pengalaman yang dibagikan serta
tidak ada paksaan dalam mengikuti program MOP, semua akseptor
vasektomi berangkat dari kemauan sendiri,kapan dan dimana mengikuti
program MOP. Aspek kemitraan dan gotong royong, dalam kegiatan
sosialisasi MOP oleh kelompok KB pria BIMA dilakukan dalam kondisi
informal, bersifat kekeluargaan, membaur dengan kegiatan sosial yang
telah ada di masyarakat seperti tahlilan, arisan RT. Semua anggota
kelompok KB pria BIMA secara bersama sama bergerak dan bekerjasama
memberikan informasi tentang MOP kepada masyarakat atau calon
akseptor baru vasektomi.
Dikarenakan kelompok KB pria BIMA ini merupakan wadah atau
komunitas sosial, tidak memiliki sumber dana kegiatan sehingga upaya
yang dilakukan kelompok KB BIMA dalam memberikan informasi
mengenai vasektomi sangat terbatas. Kelompok KB pria BIMA tidak
memiliki program yang menjadi rutinitas, atau terstruktur secara jelas.
Upaya sosialisasi dilakukan jika ada permintaan informasi tentang
vasektomi atau jika ada calon akseptor baru. Sosialisasi program MOP
diwujudkan dalam aktivitas sharing atau berbagi pengalaman dalam acara
informal seperti tahlilan atau arisan RT. Hal tersebut menjadikan ruang
lingkup promosi kesehatan yang dilakukan kelompok KB pria BIMA
selama ini masuk pada kategori ranah: (1) pendidikan kesehatan (health
education), menekankan pada perubahan/perbaikan perilaku melalui
peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan; (2) pemasaran sosial
(social marketing), menekankan pada pengenalan produk/jasa kesehatan
commit to user
melalui kampanye; (3) Penyuluhan
kesehatan (upaya komunikasi dan
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informasi), menekankan pada penyebaran informasi kesehatan, pesanpesan kesehatan, dan program kesehatan dan (4) Pengorganisasian
masyarakat (community organization), penggerakkan masyarakat (social
mobilization), pengembangan masyarakat (community development),
pemberdayaan masyarakat (community empowerment).
4) Koordinasi
Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok KB pria BIMA
dalam melaksanakan program kegiatan berkoordinasi dengan PLKB yang
ada di desa juga dengan PLKB kecamatan. Dari hasil koordinasi tersebut
bisa menjadi kerja dalam tim untuk meningkatkan penggunaan alat
kotrasepsi vasektomi, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh kelompok
KB pria BIMA bisa terfasilitasi oleh PLKB kecamatan maupun
kabupaten.
5) Sharing
Dalam memberikan sebeuah informasi yang mudah dipahami
salahsatunya sharing. Bertukar informasi dan pengalaman perihal
vasektomi/MOP memudahkan seseorang memahami akan sebuah
informasi. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan mendatangi atau
memberikan penyuluhan. Informasi diberikan dengan cara sharing atau
berbagi pengalaman, biasanya hal tersebut dilakukan pada saat ada acara
yang melibatkan banyak warga, misalnya pengajian atapun pada
kelompok-kelompok tani. Sosialisasi mengenai vasektomi melalui
kelompok BIMA sesuai kebutuhan, tidak rutin seperti informasi
kesehatan yang lainnya. Tidak ada pamlet atau baliho khusus untuk KB
vasektomi. Sosialisasi rutin mengenai vasektomi memang perlu sering
diberikan, namun kendalanya memang tidak bisa dilakukan bebarengan
dalam satu kelompok KB BIMA, bisa diberikan langsung pada anggota
masing-masing, dan lebih sering diberikan oleh perangkat desa dengan di
bantu kader dan petugas PLKB yang ada di desa maupun yang ada di
kecamatan. Pesan yang terdapat dalam sosialisasi program keluarga
commit
to user
berencana bersifat informatif,
yaitu
memberikan informasi kepada warga
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atau masyarakat tentang program keluarga berencana. Selain bersifat
informatif, pesan yang diberikan juga bersifat persuasif, yaitu mengajak
warga atau masyarakat untuk mengubah perilaku dan kebiasaan mereka
agar mereka mau ikut berpartisipasi dalam program keluarga berencana.
Sasaran program KB dibagi menjadi dua yaitu sasaran langsung
dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapainya.
Sasaran langsungnya adalah pasangan usia subur (PUS) yang bertujuan
untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrsepsi
secara berkelanjutan. Selain pasangan usia subur, sasaran langsung dari
program KB adalah keluarga yang mempunyai balita, keluarga yang
mempunyai remaja, dan keluarga yang mempunyai anggota lanjut usia.
Sedangkan untuk sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan
pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui
pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai
keluarga yang berkualitas dan keluarga yang sejahtera.
6) Program kegiatan kelompok KB pria ‘BIMA”
(1) Pendampingan
Pelaksanaan pemberdayaan program keluarga berencana dilakukan
oleh kelompok KB pria dan petugas kesehatan. Petugas kesehatan
seringkali meminta bantuan kepada masyarakat untuk bersama-sama
menginformasikan

tentang vasektomi.

Pada

saat

ini

dengan

berkembangnya teknologi sangat membantu untuk masyarakat
mencari, memberi, dan menerima informasi. Selain informasi yang
diberikan oleh petugas kesehatan, masyarakan juga dapat mencari atau
meminta informasi tentang vasektomi kepada orang yang sudah
vasektomi atau mencari informasi dari internet menggunakan HP.
Petugas memberi informasi kepada anggota kelompok KB pria
BIMA jika ada masyarakat yang tertarik atau mendaftar menjadi
akseptor baru. Tujuan diadakannya sosialisasi tentang KB vasektomi
commit
user
agar kehidupan keluarga
lebihtoharmonis
dan sejahtera. Hal ini sejalan

perpustakaan.uns.ac.id

217
digilib.uns.ac.id

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Soleha (2016), yang
menyatakan bahwa dengan program KB masyarakat dapat lebih fokus
dalam menentukan masa depan keluarga dikarenakan beban keluarga
yang stabil dengan berkurangnya angka kelahiran serta hubungan
antara istri dan suami dapat saling membantu dalam mensejahterakan
keluarga serta tidak mempengaruhi keharmonisan keluarga.
Lukianah dan Agus (2017) menyebutkan ada beberapa faktor yang
mempengaruhi perkembangan program KB yaitu:
1. Sosial ekonomi
Tinggi rendahnya status sosial dan keadaan ekonomi penduduk di
Indonesia akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan program
KB. Kemajuan program KB tidak bisa lepas dari tingkat ekonomi
masyarakatnya, karena berkaitan erat dengan kemampuan untuk
membeli alat kontrasepsi yang digunakan. Dengan suksesnya program
KB, maka perekonomian suatu negara akan lebih baik karena anggota
keluarga yang sedikit kebutuhannya dapat lebih tercukupi dan
kesejahteraan dapat terjamin.
2. Budaya
Sejumlah faktor budaya dapat mempengaruhi masyarakat dalam
memilih metode kontrasepsi. Terjadi salah pengertian dalam
masyarakat mengenai resiko kehamilan dan status wanita. Penyedia
layanan harus menyadari bagaimana faktor tersebut mempengaruhi
pemilihan metode di daerah mereka dan harus memantau perubahan
yang mungkin mempengaruhi pemilihan metode.
3. Tingkat pendidikan
Tingkat pendidikan tidak saja mempengaruhi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam program keluarga berencana, tetapi juga
mempengaruhi pemilihan suatu metode. Beberapa studi telah
memperlihatkan bahwa metode kalender lebih banyak digunakan oleh
pasangan yang lebih berpendidikan. Hal ini dilihat karena wanita yang
commit tokeluarga
user berencana yang efektif tetapi
berpendidikan menginginkan
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tidak ingin mengambil resiko yang terkait dengan sebagian metode
kontrasepsi. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi penerimaan
pesan oleh masyarakat. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang
kurang, cenderung tidak terlalu mengerti kegunaan dari program
keluarga berencana sehingga mereka pun tidak ikut berpartisipasi
dalam program keluarga berencana, dibandingkan dengan masyarakat
yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup, mereka dengan mudah
dapat mengerti dan

memahami kegunaan program keluarga

berencana sehingga dapat menerima dan ikut berpartisipasi dalam
program keluarga berencana.
4. Agama
Diberbagai daerah, kepercayaan religius dapat mempengaruhi
masyarakat dalam memilih metode. Sebagai contoh, Sebagian
pemimpin Islam mengklaim bahwa sterilisasi dilarang, sedangkan
sebagian lainnya mengijinkan.
5. Letak geografi
Letak georafis juga ikut mempengaruhi jalannya program keluarga
berencana. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya tenaga
kerja dan sarana maupun prasarana yang memadai. Masyarakat di
pedalaman maupun yang tidak terjamah oleh teknologi, lebih banyak
yang tidak mengetahui masalah keluarga berencana.
(2) KIE (Konseling, informasi dan edukasi)
Upaya yang dilakukan kelompok KB BIMA dalam memberikan
informasi mengenai vasektomi sangat terbatas. Hal ini dikarenakan
oleh kegiatan yang belum menjadi rutinitas, melainkan dilakukan
hanya jika ada permintaan informasi tentang vasektomi atau jika ada
calon akseptor. Kelompok KB pria BIMA telah melakukan upaya
sosialisasi MOP di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi
Jawa Timur. Berdasarkan kesadaran dan kemauan sendiri. Kelompok
KB pria BIMA telah melakukan promosi kesehatan kepada
commit
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telah dijalankan berupa upaya memperkenalkan, menyebarluaskan
informasi MOP sehingga masyarakat menerima dan melaksanakan
MOP. Berdirinya kelompok KB pria BIMA berjalan linear dengan
capaian jumlah peserta MOP. Secara faktual terdapat peningkatan
peserta MOP di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dari tahun ke
tahun. Tahun 2014 peserta MOP dari Kecamatan Jetis berjumlah 70
orang, pada tahun 2015 sebanyak 74 peserta vasektomi, pada tahun
2016 sebanyak 79 peserta vasektomi, dan pada bulan april 2017
terdapat 2 orang calon peserta vasektomi. Upaya pemberdayaan yang
telah dilakukan kelompok KB pria BIMA berbasis pada partisipasi
mandiri anggota kelompok KB BIMA. Dapat ditilik pada kronologi
didirikannya kelompok KB pria BIMA untuk mewadahi peserta
vasektomi agar dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan dan
menumbuhkan

kesadaran

tentang

manfaat

vasektomi.

Upaya

memberikan informasi terkait vasektomi oleh kelompok KB pria
BIMA tersebut termasuk bagian dari pemberdayaan masyarakat
bidang kesehatan. Kelompok KB pria BIMA berupaya menumbuhkan
kesadaran masyarakat atau calon akseptor baru vasektomi sehingga
mau dan mampu melakukan keputusan mengikuti vasektomi. Kondisi
tersebut sejalan dengan pendapat Notoatmojo (2007) Pemberdayaan
dalam bidang kesehatan meliputi upaya menumbuhkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan
kesehatan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan kelompok KB pria
BIMA ini menonjolkan peran ketokohan atau modeling dari anggota
kelompok KB pria BIMA. Tercatat bahwa anggota KB BIMA yang
telah menjadi akseptor vasektomi berprofesi sebagai kepala dusun,
kepala puskesmas, kepala Babinsa, koordinator PLKB tingkat
kecamatan, kepala dusun, dan Kepala Bidang keluarga sejahtera (KS)
BPP-KB (badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana)
Kabupaten Mojokerto. Basis upaya sosialisasi pada awalnya adalah
commit
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BIMA, oleh anggota kelompok dan untuk kalangan anggota kelompok
sendiri, kemudian berkembang diarahkan kepada masyarakat sekitar
atau calon akseptor baru vasektomi. Dalam Ewless dan Simmet
(1994) memperjelas pemberdayaan dalam promosi kesehatan bahwa
proses pemberdayaan melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan
bersama masyarakat sesuai sosial budaya dengan mempengaruhi
lingkungan

sehingga

mampu

memelihara

dan

meningkatkan

kesehatan.
(3) Pelatihan KB
Menggiatkan pelatihan KB bertujuan untuk mengoptimalkan
pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi melalui kelompok
KB pria BIMA. Kemudian untuk penguatan program kependudukan
KB dan pembangunan keluarga yang terintegrasi dengan sektor-sektor
pembangunan lainnya, dengan kegiatan pelatihan KB ini diharapkan
kader-kader PLKB yang ada di desa maupun tingkat kecamatan dapat
mengetahui informasi baru terkait vasektomi/MOP.
(4) Monitoring dan evaluasi
Program keluarga berencana di Kecamatan Jetis Kabupaten
Mojokerto Provinsi Jawa Timur yang dilakukan untuk mengurangi
laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mojokerto menghasilkan
berbagai dampak yang cukup baik. Hasil program keluarga berencana
vasektomi dapat dilihat dari dua aspek antara lain jumlah peserta
vasektomi

yang

mengalami

peningkatan

dan

berkembangnya

pengetahuan dan dan pola pikir masyarakat Kabupaten Mojokerto
tentang program keluarga berencana vasektomi. Dalam melaksanakan
program KB vasektomi tentunya memiliki dampak baik yang positif
bagi masyarakat. Glasier (2006) menjelaskan bahwa di dalam program
KB itu mempunyai dampak positif, yaitu penurunan angka kepadatan
penduduk,

penanggulangan

kesehatan

reproduksi,

peningkatan

kesejahteraan keluarga. Berdasarkan teori disfusi inovasi menurut
commitbahwa
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keputusan (decision) dan ada proses adopsi jika dampak dari
vasektomi memiliki dampak yang baik maka akan terjadi proses
continued adoption dan akan masuk pada tahap implementasi dimana
pada tahap ini proses yang terjadi lebih kearah perubahan perilaku.
Respon dan minat masyarakat di Kabupaten Mojokerto terhadap
program keluarga berencana pada vasektomi beragam. Keberagaman
ini tentukan oleh pandangan setiap warga masyarakat yang
dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu latar belakang budaya,
pendidikan, agama serta sosialisasi yang dilakukan oleh petugas KB.
Respon dan minat masyarakat Kabupaten Mojokerto terhadap
program keluarga berencana pada vasektomi secara umum terbagi
menjadi tiga pandangan. Sebagian masyarakat menerima baik
program KB pada vasektomi serta mau melaksanakan vasektomi,
sebagian lagi menerima program KB pada vasektomi namun menolak
untuk melakukan program KB pada vasektomi karena pasangannya
masih bisa menggunakan KB pada perempuan dan tidak ada masalah,
dan sebagian lagi menolak informasi program KB pada vasektomi dan
sekaligus menolak melakukan vasektomi dikarenakan pasangan sudah
melakukan MOW. Dikaitkan dengan teori difusi inovasi menurut
Rogers (1983) peneliti mengkritisi bahwa pada tahap pengambilan
keputusan ada tahap adoption (mengadopsi) dan rejection (penolakan)
ada proses sebelum meneruskan adopsi ada proses diantaranya: masih
ada pilihan (there is option), menerima (accept), dan tidak ada pilihan
(no choice).

4. Model pemberdayaan masyarakat melalui kelompok KB pria BIMA
tentang vasektomi/MOP
Pemberdayaan kesehatan masyarakat pada vasektomi yang telah dilakukan
oleh kelompok KB pria BIMA membutuhkan strategi yang tepat disebabkan
program KB pria/vasektomi belum
dikenal
commit
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disamping adanya pengetahuan yang keliru mengenai vasektomi seperti tindakan
dikebiri atau sejenisnya. Model pemberdayaan kelompok KB pria merupakan cara
yang tepat untuk membangun kesadaran masyarakat sebagai calon akseptor baru
vasektomi melalui kegiatan sharing atau berbagi pengalaman di kelompok KB
pria BIMA.
Pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya harus muncul dari diri
dalam masyarakat itu sendiri atau secara mandiri. Dengan kondisi awal dengan
adanya kebijakan pemerintah mengenai vasektomi/MOP dalam mengenalkan dan
meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai vasektomi/MOP. Dimensi
partisipasi masyarakat menjadi hal penting. Kelompok KB pria BIMA
berpartisipasi mandiri telah melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk
aktivitas sosialisasi vasektomi bagi lingkungannya. Kelompok KB pria BIMA
terlibat aktif dan langsung dalam program sosialisasi KB pria.
Korten dalam Mardikanto (2010), menyebutkan dua elemen penting yaitu
partisipasi masyarakat dan pemberdayaan yang mengarah pada kemandirian
masyarakat. Partisipasi bukan hanya berarti keterlibatan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan atau masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek,
melainkan harus diikuti dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan
keputusan dan proses perencanaan pembangunan, atau masyarakat ditempatkan
sebagai subjek utama yang harus menentukan jalannya pembangunan. Kelompok
KB pria BIMA tidak semata mata wadah atau komunitas sosial yang
beranggotakan akseptor vasektomi tetapi juga memiliki peran sebagai
pemberdayaan masyarakat agar memiliki kesadaran mengikuti vasektomi.
Pemberdayaan kelompok KB pria BIMA pada vasektomi dengan teknik
contoh pelaku akseptor vasektomi menjadikan kelompok KB pria BIMA bukan
hanya sebagai sasaran primer program vasektomi lebih dari itu juga sebagai
sasaran sekunder. Linear dengan WHO (2011-2016) tentang sasaran promosi
kesehatan berdasarkan pentahapan upaya promosi kesehatan. Sebagai sasaran
primer pada awalnya anggota kelompok KB pria BIMA merupakan individu yang
menjadi objek vasektomi. Menjadi sasaran sekunder yaitu menjadi individu atau
commitatau
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tokoh agama, tokoh masyarakat, serta orang-orang yang memiliki kaitan serta
berpengaruh penting dalam kegiatan promosi kesehatan, dengan harapan setelah
diberikan promosi kesehatan maka kelompok masyarakat tersebut akan dapat
memberikan/menyampaikan promosi kesehatan pada lingkungan masyarakat
sekitarnya.

Anggota kelompok KB pria BIMA yang juga berprofesi sebagai

kepala Babinsa, kepala puskesmas, koordinator PLKB tingkat Kecamatan, kepala
dusun, dan kepala bidang keluarga sejahtera (KS) PPKB-P2 (badan pemberdayaan
perempuan dan keluarga berencana) Kabupaten Mojokerto merupakan tokoh
masyarakat yang disegani serta memiliki kaitan dan berpengaruh dalam kegiatan
program vasektomi di wilayah Kecamatan Jetis. Otomatis anggota kelompok KB
pria BIMA, yang juga bekerja sebagai PLKB, Kepala Puskesmas Kepala Bidang
keluarga sejahtera (KS) PPKB-P2 memiliki kesadaran untuk melakukan
sosialisasi vasektomi terhadap masyarakat sekitar sebagai calon akseptor baru
vasektomi.
Linear dengan pendapat Stokols (1996) bahwa konsep promosi kesehatan
menekankan pada “peran orang”, kelompok dan organisasi sebagai pelaku aktif
dalam melakukan praktik kesehatan dan kebijakan untuk mengoptimalkan
kesehatan individu dan kolektif. Kelompok KB pria BIMA telah melakukan peran
“personal” atau orang dalam melakukan sosialisasi vasektomi. Pendekatan
sosialisasi dilakukan secara orang per orang atau personal sesuai dengan informasi
yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pendekatan personal terhadap masyarakat ini
dilakukan oleh suami pelaku vasektomi maupun isteri atau pasangan dari pria
yang melakukan vasektomi.
Pendekatan personal dimungkinkan dilakukan oleh anggota kelompok KB
pria BIMA dikarenakan kegiatan sosial masyarakat sebagai tempat sosialisasi
vasektomi termasuk kegiatan sosial informal, seperti tahlilan atau pertemuan
kelompok tani. Kegiatan sosialisasi vasektomi belum menjadi kegiatan utama
yang berdiri sendiri, tetapi membaur bahkan mengikuti kegiatan sosial masyarakat
yang sudah berjalan. Kelebihan kegiatan sosialisasi bergabung dengan kegiatan
sosial kemasyarakatan yang sudah ada yaitu; kegiatan sosialisasi vasektomi tidak
to user oleh banyak anggota masyarakat
perlu mengundang secara khusus commit
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yang telah mengikuti kegiatan tahlilan misalnya, tidak memerlukan tempat
khusus, tidak memerlukan jadwal tertentu, tidak mengeluarkan biaya untuk
konsumsi anggota kelompok KB pria tinggal datang kemudian memberikan
sosialisasi vasektomi. Kekurangannya, kegiatan sosialisasi vasektomi tidak bisa
terfokus karena bergabung dengan kegiatan lainnya, jadwal kegiatan tidak dapat
rutin dilaksanakan, materi sosialisasi terbatas dikarenakan lebih banyak
menampilkan testimoni pengalaman pelaku vasektomi, waktu terbatas dan lebih
menonjolkan peran serta pengalaman “orang” atau anggota kelompok KB pria
BIMA belum mempresentasikan peran kelompok KB pria BIMA sebagai
kelompok sosial pemberdayaan masyarakat. Sebagai suatu proses pemberdayaan
merupakan sebuah sistem terdiri dari unsur – unsur yang disebut sub sistem yang
meliputi: input (instrumen, lingkungan fisik), proses, out put (hasil), dan outcome
(pengaruh). Input instrumen adalah kebijakan dan undang-undang serta peraturan
pemerintah tentang KB, petugas kesehatan, penyuluh atau fasilitator (PLKB),
materi, sarana prasarana, kelembagaan, lingkungan dan sosial. Proses merupakan
keseluruhan kegiatan pemberdayaan masyarakat yan dilakukan oleh pemerintah
dan kelompok KB pria “BIMA”. Hasil berupa adopsi inovasi tentang perubahan
perilaku masyarakat penerima manfaat. Pengaruh dan manfaat adalah semua
pengaruh dan manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan
role model atau contoh akseptor vasektomi banyak, Peningkatan kesadaran
masyarakat tentang vasektomi, Peningkatan pengetahuan vasektomi, Peningkatan
jumlah vasektomi, Keberlanjutan kegiatan tentang vasektomi diantaranya
vasektomi menjadi alternatif KB aman, efektif, efisien, vasektomi menjadi
kebijakan promosi kesehatan dalam posyandu, meneruskan atau mengajak orang
lain untuk vasektomi. Model pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil
penelitian melalui kelompok KB pria BIMA tentang vasektomi/MOP peneliti
mengajukan model sebagai berikut:

commit to user
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Input
1. Kebijakan pemerintah tentang vasektomi/MOP
Input dalam kerangka model pemberdayaan masyarakat kelompok
KB pria BIMA adalah dengan adanya kebijakan pemerintah tentang KB
salahsatunya mengenai vasektomi melalui undang-undang No.10 tahun
1992 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga
berencana dan juga undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang
perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga berencana serta juga
diatur dalam peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang
perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga berencana dan
sistem informasi. Arah pembangunan kesehatan tertuju pada peningkatan
promosi kesehatan yang sesuai dengan Permenkes No. 74 tahun 2015
adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan
menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar
berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta
menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang
optimal.
Konferensi Nasional promosi kesehatan telah dilaksanakan 6 kali
dan dapat menjadi ajang untuk menyusun pentingnya kontribusi promosi
kesehatan dalam pembangunan kesehatan nasional. Pada tahun 2016 telah
dilaksanakan konferensi global promosi kesehatan ke-9 di Shanghai dan
menghasilkan deklarasi Shanghai dimana Indonesia turut berkomitmen
untuk menegaskan "Kesehatan Untuk Semua" berdasarkan hubungan
antara kesehatan dengan generasi selanjutnya dan kesehatan dunia.
Menyadari kesehatan sebagai nilai universal sebagai bagian dari tujuan
sosial dan politik dari semua negara sehingga tidak ada yang tertinggal.
Pemerintah dan masyarakat perlu menyikapi percepatan pencapaian
SDG's. Sektor kesehatan dalam SDG's yaitu gizi masyarakat, sistem
kesehatan nasional, akses kesehatan, reproduksi, KB, sanitasi dan air
bersih, serta mengakhiri segala bentuk kemiskinan kaitannya dengan
user
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keluarga berencana nasional (BKKBN) dalam meningkatkan peran pria
dalam penggunaan kontrasepsi terus mengadakan kampanye dan
sosialisasi tentang KB pada pria terutama vasektomi/MOP. Penggunaan
kontrasepsi merupakan salah satu upaya penekanan pertumbuhan
penduduk yang paling efektif. Di dalam pelaksanaannya diupayakan agar
semua metode atau alat kontrasepsi yang ditawarkan kepada masyarakat
memberikan manfaat yang optimal dengan meminimalkan keluhan yang
ditimbulkan (BKKBN, 2007). Dengan adanya kampanye dan sosialisasi
tentang

vasektomi/MOP

bisa

meningkatkan

pengetahuan

kepada

pasangan usia subur dalam memilih serta memutuskan menggunakan
jenis kontrasepsi apa yang telah dipilih, tokoh agama juga bisa
mendapatkan pengetahuan mengenai vasektomi yang bukanlah suatu
pengebirian melainkan menghalangi sperma ikut keluar bersamaan
dengan cairan mani. Vasektomi halal dipakaikan untuk pria karena sudah
sesuai dengan ketentuan agama atau syariat Islam, apalagi peserta KB pria
dapat

melakukan penyambungan kembali

atau rekanalisasi

jika

menginginkan anak kembali menurut wakil sekretaris komisi fatwa
majelis ulama Indonesia (MUI), peran serta laki-laki ber-KB untuk
mendukung keadilan gender dimana selain wanita maka pria juga
diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program KB.
Dalam memperkenalkan cara-cara kontrasepsi kepada masyarakat
khususnya laki-laki tidaklah mudah untuk segera menerima karena
menyangkut pengambilan keputusan oleh masyarakat untuk menerima
cara-cara kontrasepsi tersebut. Hal ini terjadi karena kuatnya pandangan
tokoh masyarakat tentang vasektomi/MOP khususnya secara sosial
budaya. Hal ini karena masyarakat masih menganggap tabu/kurang
mendukung jika laki-laki menggunakan alat kontrasepsi.
2. Sosialisasi tentang vasektomi/MOP
Dengan adanya kampanye dan sosialisasi yang diberikan oleh
pemerintah terkait vasektomi/MOP diharapkan mendapatkan pengetahuan
commit to
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untuk mengambil keputusan menerima inovasi tersebut, yaitu tahap
pengetahuan (knowledge), persuasi (persuasion), tahap keputusan
(decision), tahap implementasi (implementation) dan tahap konfirmasi
(confirmation). Melalui tahap-tahap tersebut, inovasi bisa diterima atau
ditolak. Inovasi akan ditolak jika inovasi tersebut dipaksakan oleh pihak
lain, inovasi tersebut tidak dipahami, atau inovasi tersebut dianggap
sebagai ancaman terhadap nilai-nilai penduduk. Selanjutnya, akan terjadi
penerimaan

secara

selektif

yaitu

ada

beberapa

inovasi

yang

diterima/diterima sebagian, sedangkan beberapa inovasi lainnya ditunda
atau bahkan ditolak. Jadi, penerimaan inovasi tidak bisa bersifat
menyeluruh tetapi bersifat selektif dengan berbagai pertimbangan.
Sumber informasi serta sarana dan prasarana menjadi bagian dari metode
atau cara dalam mengkampanyekan atau mensosialisasikan mengenai
vasektomi/MOP,

seperti

tersedianya

pelayanan

kesehatan,

keterjangkauan, peraturan perundangan, sumber daya pribadi atau
komuniti, kebijakan. Selaras dengan pendapat Korten dalam Mardikanto
(2010) salah satu ciri pemahaman tentang paradigma pembangunan yang
berpusat pada rakyat (people centered develompment) adalah pendekatan
ini mentoleransi variasi lokal, sifatnya luwes menyesuaikan dengan
kondisi lokal. Maknanya kegiatan sosialisasi vasektomi yang dilakukan
kelompok KB pria BIMA mengadaptasi dan menyesuaikan kondisi lokal.
Kegiatan rutin tahlilan setiap bulan dan pertemuan kelompok tani sebagai
kegiatan sosial yang sudah eksis dan berjalan diikuti untuk memasukkan
aktifitas sosialisasi vasektomi.
3. Pengetahuan tentang vasektomi
Dalam upaya pelaksanaan program keluarga berencana tentu target
utamanya adalah masyarakat. Masyarakat yang dimaksud diantaranya:
pasangan usia subur, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga, tetangga.
juga petugas kesehatan maupun petugas PLKB. Karena masyarakat
merupakan target atau sasaran daram program pemberdayaan tentang
commitsangat
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atau keikutsertaan masyarakat dalam program keluarga berencana
khususnya vasektomi/MOP. Serta, bagaimana masyarakat ini mampu
mengetahui

dan

sadar

akan

pentingnya

pengetahuan

mengenai

vasektomi/MOP. Hasil penelitian dengan wawancara dan data dokumen
yang peneliti dapatkan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat
pasangan usia subur di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto telah
berpartisipasi aktif dalam program vasektomi/MOP baik melalui safari
KB maupun mandiri personal yang dilakukan oleh kader PLKB yang ada
di desa maupun oleh kelompok KB pria BIMA. Namun, demikian masih
ada juga masyarakat pasangan usia subur belum berpartisipasi pada
vasektomi/MOP dikarenakan pasangannya masih bisa menggunakan alat
kontrasepsi pada perempuan dan tidak ada kendala dalam menggunakan
alat kontrasepsi, isteri sudah melakukan kontrasepsi dengan tubektomi,
isteri sudah menopause, pasangan usia subur masih belum cukup dengan
memiliki anak hanya dua saja, rata rata memiliki anak paling sedikit tiga
anak atau bahkan lebih dari tiga anak. Hal ini yang kemudian menjadi
tugas pemerintah, khususnya petugas keluarga berencana seperti yang
disampaikan oleh kepala bidang P2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada saat
dilakukan wawancara oleh peneliti untuk bagaimana mendorong
masyarakat yang belum berpartisipasi dalam program keluarga berencana
dapat ikut serta atau dengan kata lain dapat mengurangi tingginya angka
unmet need.
4. Sumber informasi
Sumber informasi dalam sosialisasi program keluarga berencana
(KB) dilakukan dengan berbagai macam cara baik secara berkelompok
maupun individu tergantung sasaran yang ingin dicapainya. Sosialisasi
tersebut dilakukan dengan mendatangi atau memberikan penyuluhan.
Informasi diberikan dengan cara sharing atau berbagi pengalaman,
biasanya hal tersebut dilakukan pada saat ada acara yang melibatkkan
banyak warga, misalnya pengajian ataupun pada kelompok-kelompok
commit to user
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tani. Sumber informasi dapat diperoleh melalui media massa, media
elektronik, leaflet maupun brosur.
5. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang digunakan dalam program KB pada
vasektomi mulai dari lokasi tempat tindakan vasektomi yang ada di
Kabupaten Mojokerto di rumah sakit dan puskesmas yang telah ditunjuk
oleh Dinas P2KB-PP, alat operasi vasektomi berupa alat vasektomi tanpa
pisau (VTP), buku-buku panduan tentang vasektomi, flipchart dan alat
peraga yang disediakan untuk penyuluhan program KB meskipun
jumlahnya sangat terbatas. Sarana yang diberikan pada pelayanan
vasektomi sudah dimanfaatkan dengan baik oleh calon peserta vasektomi,
namun untuk bisa dilakukan tindakan vasektomi minimal ada tiga peserta
yang kemudian direncanakan untuk tindakan vasektomi dengan fasilitas
antar jemput ke tempat pelayanan kesehatan oleh petugas PLKB
kecamatan dan peserta vasektomi mendapatkan uang saku sebesar
Rp. 150,000., (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ganti meninggalkan
pekerjaan mereka selama satu hari, serta tindakan vasektomi ini
merupakan program pemerintah dalam pelaksanaan vasektomi peserta
vasektomi tidak mengeluarkan biaya operasi yang artinya gratis.

Proses
Pembangunan keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan
sektor terkait serta pemberdayaan masyarakat kelompok KB pria BIMA.
Program

keluarga berencana

yang merupakan upaya pemerintah untuk

meningkatkan kualitas penduduk dengan pemberian layanan yang laying di
bidang kesehatan, serta juga sebagai salah satu bentuk menekan angka
pertumbuhan penduduk tentunya merupakan sebuah proses yang panjang dan
memerlukan kerjasama yang baik dari berbagai pihak mulai dari pemerintah
pusat maupun daerah, organisasi profesi, petugas lapangan KB di Kabupaten
maupun Kecamatan, kader PLKB di desa, bidan desa maupun kelompok
to user
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pemberdayaan program KB pada vasektomi/MOP bisa berjalan dengan baik
dan maksimal dan masyarakat benar-benar dapat diberdayakan melalui
program keluarga berencana khususnya pada KB pria vasektomi/MOP.
Sesuai dengan visi dan misi program keluarga berencana sangat menekankan
pada pentingnya upaya menghormati hak-hak reproduksi, sebagai upaya
integral dalam meningkatkan kualitas keluarga, karena pada dasarnya
keluarga adalah salah satu dari kelima matra kependudukan yang tentunya
sangat mempengaruhi perwujudan penduduk yang berkualitas. Pemberdayaan
masyarakat dalam program KB pada vasektomi/MOP dilakukan ada dua jalur
yaitu jalur pemerintah dimana ada tenaga kesehatan pemerintah maupun
tenaga kesehatan swasta, dan ada juga jalur kelompok sosial yang disebut
dengan kelompok KB pria “BIMA”. Adapun program pemerintah untuk
meningkatkan jumlah peserta vasektomi/MOP secara khusus dilaksanakan
oleh bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera (KB-KS) yang dibantu
oleh petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) yang ada di Kabupaten,
Kecamatan maupun yang ada di desa, Adapun program yang dimaksudkan
yaitu disebut dengan program ketahanan keluarga atau yang lebih sering
dikenal dengan tribina. Program tribina ini dibagi ada tiga bagian, meliputi:
1) BKB (bina keluarga balita), BKR (bina keluarga remaja), BKL (bina
keluarga lansia), 2) UPKKS (usaha peningkatan pendapatan keluarga
sejahtera), 3) PIKR (pusat informasi konseling remaja), adapun tujuan dari
inti program tribina dari pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, serta
peningkatan kesadaran keluarga dan pemberdayaan keluarga. Adapun prinsipprinsip penyelenggaraan subsistem pemberdayaan masyarakat sebagai inti
promosi kesehatan dalam SKN (2009) adalah sebagai berikut :
1) Berbasis masyarakat, artinya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
berbasis pada tata nilai perorangan, keluarga, dan masyarakat sesuai
dengan keragaman sosial budaya, kebutuhan, permasalahan, serta potensi
masyarakat (modal sosial).
commit to user
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2) Edukasi dan kemandirian, artinya pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan dilakukan atas dasar untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan
dan kemampuan, serta mejadi penggerak dalam pembangunan kesehatan.
3) Kesempatan mengemukakan pendapat dan memilih pelayanan kesehatan,
artinya

masyarakat

mempunyai

kesempatan

untuk

menerima

pembaharuan, tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan bertanggung
jawab, serta kemudahan akses informasi, mengemukakan pendapat dan
terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
kesehatan diri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya.
4) Kemitraan dan gotong royong, artinya semua pelaku pembangunan
kesehatan baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pengguna jasa
kesehatan baik sebagai pengguna jasa kesehatan dengan masyarakat yang
dilayani berinteraksi dalam semangat kebersamaan, kesetaraan, dan saling
memperoleh manfaat.
Lingkup pemberdayaan masyarakat tentang vasektomi/MOP
melalui kegiatan kelompok KB pria “BIMA” adalah pemberian informasi,
kegiatan kelompok KB yang terstruktur, pertemuan rutin pada kegiatan
tahlilan, gerakan informasi mandiri/personal, testimoni maupun edukasi
ataupun konseling informasi edukasi/KIE, sharing pengalaman seperti saat
dulu dilakukan vasektomi ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus
dilakukan diantaranya: 1) minimal ada tiga peserta vasektomi bisa
dilakukana tindakan vasektomi, 2) usia lebih dari 35 tahun, 3) sudah
memiliki anak minimal dua orang dan yang terkecil usia minimal 2 tahun,
4) persetujuan pasangannya, 5) antar jemput oleh koordinator PLKB, 6)
dilakukan di tempat pelayanan kesehatan/RS yang telah ditunjuk oleh yang
berwenang (BP2KBP2).

Output
Hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang
vasektomi/MOP dalam mengadopsi inovasi dengan adanya keyakinan tentang
commit to KB
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kemauan dikarenakan pasangannya mengalami masalah dalam menggunakan
KB jenis apapun, kesukarelaan berbagi informasi mengenai vasektomi/MOP,
perilaku berubah dengan sadar bahwa vasektomi/MOP informasi yang telah
diterima sebelumnya bahwa salah. Menurut teori Roger’s (1983) ada tahapan
dalam proses adopsi inovasi seseorang setelah mengambil sebuah keputusan,
ada lima tahap, diantaranya: tahap adoption (mengadopsi) dan rejection
(penolakan) namun ada proses sebelum adopsi terbentuk, proses yang
terbentuk terlebih dahulu diantaranya: masih ada pilihan (there is option),
menerima (accept), dan tidak ada pilihan (no choice) yang sifatnya
indigeounes yaitu munculnya pemberdayaan personal berbasis pelaku atau
akseptor vasektomi.

Outcome
Hasil pemberdayaan masyarakat yang didapatkan ketika sudah ada proses
adopsi inovasi calon akseptor baru vasektomi, maka kader PLKB dan anggota
kelompok KB pria BIMA, segera mendatangi atau mengundang calon
akseptor baru untuk bertemu dan berbagi pengalaman tentang vasektomi.
Wujud aktivitas pertemuan berupa sharing atau berbagi informasi, berbagi
pengalaman tentang persiapan, pelaksanaan dan efek sesudah vasektomi.
Anggota kelompok KB pria BIMA merespon dengan memberi jawaban
terhadap akseptor baru vasektomi atau masyarakat yang bertanya tentang
vasektomi. Tanpa tedheng aling aling secara jelas dan gamblang anggota
kelompok KB pria BIMA menjawab semua pertanyaan calon akseptor baru
vasektomi. Kondisi tersebut menunjukan perilaku anggota kelompok KB pria
BIMA dalam merespon stimulus dari luar yaitu berupa pertanyaan dari calon
akseptor baru. Linear dengan Skinner dalam Notoatmodjo (2003), bahwa
perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau
rangsangan dari luar.
Anggota kelompok KB pria BIMA sebagai role model program vasektomi
di lingkungan masyarakat kecamatan Jetis mengajak masyarakat atau
to user
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Melalui kegiatan sharing atau berbagi pengalaman mengikuti vasektomi
anggota kelompok KB pria BIMA berusaha menghargai calon akseptor.
Selanjutnya merekomendasikan tindakan vasektomi kepada calon akseptor
baru. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bloom dalam Notoatmodjo (2003)
bahwa perilaku seseorang terbagi ke dalam ranah kognitif, ranah afektif, dan
ranah psikomotor.
Ditilik dari ranah kognitif, anggota kelompok KB pria BIMA telah
mengetahui, memahami dan mengaplikasikan pengetahun vasektomi pada
dirinya sendiri dan mampu menjelaskan disertai tanggung jawab perihal tata
laksana vasektomi kepada orang lain. Ditinjau dari ranah afektif, anggota
kelompok KB pria BIMA telah bersikap menerima atau memperhatikan
stimulus yang diberikan obyek, merespon dengan memberikan jawaban
apabila ditanya calon akseptor baru, menghargai dengan mengajak orang lain
untuk mengikuti vasektomi dan bertanggung jawab dengan memberikan
jaminan mengikuti vasektomi tidak menimbulkan dampak negatif bagi
kesehatan. Ditelaah dari ranah psikomotor atau tindakan anggota kelompok
KB pria BIMA telah menjadi contoh nyata mengikuti program vasektomi
serta mampu mengadaptasi pengalaman tindakan vasektomi yang dialami
untuk dibagi dengan orang lain.
Kelompok KB pria BIMA dalam upaya pemberdayaan masyarakat tentang
pelaksanaan vasektomi di wilayah Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
menjadi role model bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan
vasektomi. Penerimaan kelompok KB pria BIMA sebagai contoh pelaku
didasari oleh sikap atau perilaku sosial yang dapat dilihat dan diamati oleh
calon akseptor baru. Proses penerimaan kelompok KB pria BIMA menjadi
contoh pelaku bagi masyarakat sekitar melewati tahapan; 1) memperhatikan
informasi vasektomi yang diterima dari akseptor vasektomi, 2) mengamati
kondisi fisik pemberi informasi yaitu akseptor yang telah melakukan
vasektomi, 3) muncul ketertarikan terhadap hal yang dilakukan akseptor yang
telah melakukan vasektomi, 4) mengingat perilaku pemberi informasi yaitu
commit
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manfaat vasektomi bagi diri calon akseptor baru, 6) memutuskan mengikuti
vasektomi sebagaimana dilakukan akseptor yang telah melakukan vasektomi.
Hal tersebut sejalan dengan teori perilaku Rogers (1974) dalam
Notoatmodjo (2003),

bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru

didalam diri orang tersebut terjadi proses berurutan yakni: a) kesadaran
seseorang mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek), b)
ketertarikan seseorang pada stimulus, c) evaluasi yaitu penilaian atau
menimbang-nimbang terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi
dirinya, d) mencoba dimana orang telah mulai mencoba perilaku baru dan e)
menerima dimana subyek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan,
kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. Maknanya kelompok KB pria
BIMA diterima sebagai contoh pelaku pelaksanaan vasektomi setelah
akseptor baru melewati berbagai tahapan tersebut.
Albert Bandura (dalam Woolfolk, 2009) mengemukakan teori sosial
kognitif yang memberikan pemahaman, prediksi, dan perubahan perilaku
manusia melalui interaksi antara manusia, perilaku, dan lingkungan. Teori ini
menjelaskan bahwa dalam belajar, pengetahuan (knowledge), pengalaman
pribadi

(personal

experience),

dan

karakteristik

individu

(personal

characteristic) saling berinteraksi.
Kelompok KB pria BIMA berinteraksi dengan masyarakat sekitar melalui
kegiatan sosial kemasyarakata seperti tahlilan atau pertemuan kelompok tani.
Kelompok KB pria BIMA berinteraksi dengan masyarakat sekitar dalam
mensosialisasikan vasektomi. Masyarakat juga dapat secara langsung
mengamati kondisi fisik, perilaku anggota kelompok KB pria BIMA yang
telah

mengikuti

vasektomi.

Temuan

hasil

pengamatan

masyarakat

menunjukkan tidak ada efek negatif mengikuti vasektomi, bahkan terlihat
manfaat nyata bagi kesehatan mampu menambah pengetahuan dan kesadaran
calon akseptor baru vasektomi. Diperkuat dengan pengalaman pribadi peserta
vasektomi yang dibagikan dan diinformasikan kepada masyarakat atau calon
peserta vasektomi.
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Selaras dengan pendapat Omford (2006) dalam teori sosial kognitif
terdapat salah satu asumsi dasar seseorang dapat belajar dengan mengamati
orang lain. Sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara
selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Inti dari pembelajaran sosial
adalah pemodelan (modelling), menirukan setelah mengamati orang lain.
Teori belajar sosial menekankan observational learning sebagai proses
pembelajaran, dengan bentuk pembelajarannya adalah seseorang mempelajari
perilaku dengan mengamati secara sistematis imbalan dan hukuman yang
diberikan kepada orang lain. Dalam analisis Bandura (1986) dalam Woolfolk
(2009) ada beberapa fase tentang observational learning atau modeling yaitu;
fase perhatian, fase pengingatan, reproduksi, dan fase motivasi.
Masyarakat atau calon akseptor baru vasektomi telah memperhatikan
kondisi fisik dan psikis anggota kelompok KB pria BIMA yang semakin fit,
segar dan bugar, kemudian mengingat perilaku anggota KB pria BIMA
setelah mengikuti vasektomi tidak ada perubahan, bahkan memberikan
testimoni hubungan suami isteri yang semakin romantis, harmonis dan
berkualitas, selanjutnya muncul keinginan untuk mengikuti vasektomi dan
termotivasi sebagaimana yang dialami dan dirasakan oleh anggota kelompok
KB pria BIMA.
Dukungan stakeholder menjadi dimensi yang penting dalam proses
pemberdayaan masyarakat. Dukungan pemerintah yang diwakili oleh peran
petugas kesehatan berfungsi memberikan legitimasi bagi pelaksanaan MOP,
memfasilitasi pelaksanaan MOP melalui Dinas PPKB-PP, membangun
komunikasi dengan PLKB kecamatan dan kader desa, membentuk kelompok
sosial beranggotakan akseptor vasektomi (kelompok KB pria BIMA),
kekerjasama dengan kelompok sosial dalam mensosialisasikan pelaksanaan
vasektomi, mengadakan pelatihan update KB dua kali dalam setahun,
mengkoordinir kader satu bulan sekali, monitoring dan evaluasi, mendata,
menjemput melakukan pelayanan vasektomi, mengantar akseptor vasektomi,
memberikan uang atau dana pengganti tidak masuk kerja satu hari bagi
commit to
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(2007), bahwa peran petugas kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat di
bidang kesehatan adalah: 1) memfasilitasi upaya-upaya kesehatan yang
dilakukan oleh masyarakat, 2) memotivasi masyarakat agar berpartisipasi
secara penuh, 3) melatih kader, 4) memantau upaya kesehatan yang dilakukan
oleh masyarakat, 5) membina upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh
masyarakat, 6) mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat
Dukungan dari pihak tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat berfungsi
menjadi amunisi bagi masyarakat dengan cara memiliki kesadaran dan
penerimaaan terhadap manfaat vasektomi, memberikan penilaian positif
terhadap program KB pria vasektomi serta membangun komunikasi dengan
kelompok sosial seperti kelompok KB pria BIMA. Untuk pihak swasta
seperti RS non pemerintah sementara ini belum terlibat mendukung secara
aktif. Dukungan lembaga pendamping masyarakat belum ada. Semua proses
ini akan menjadi lebih bermakna lagi jika digabungkan dengan dukungan dari
perguruan tinggi yang dilakukan secara kolaboratif dan integratif.
Dimensi penerima manfaat termasuk mendukung model role model
pemberdayaan masyarakat pada vasektomi yang telah dilakukan oleh
kelompok KB pria BIMA. Dimensi penerima manfaat tersebut meliputi: 1)
pelaku utama terdiri dari warga masyarakat dan anggota keluarganya yaitu
suami peserta vasektomi dan isteri dari suami peserta vasektomi, 2) kelompok
penentu kebijakan yaitu pemerintah, 3) kelompok pendukung atau kelompok
kepentingan lain seperti: LPM, akademisi, pihak swasta.
Manfaat yang diterima oleh pria pelaku vasektomi yakni; Kondisi badan
atau fisik suami lebih fit, efektif, aman, efisien, pikiran tenang, tidak
khawatir, hubungan seksualitas nyaman dan mudah, tidak ribet dan cukup
dilakukan sekali untuk selamanya. Manfaat yang diterima isteri pelaku
vasektomi; wajah terbebas dari flek flek hitam, tubuh lebih segar, lebih sehat
tidak sakit sakitan, terhindar dari efek samping penggunaan kontrasepsi KB
perempuan, cocok bagi isteri atau perempuan yang memiliki masalah dalam
menggunakan kontrasepsi KB perempuan seperti pil, suntik, lebih murah
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Manfaat yang diterima oleh kelompok penentu kebijakan yaitu
pemerintah; 1) menjadi alternatif pilihan kontrasepsi KB pria yang aman,
efektif, nyaman, efisien, 2) kebijakan dalam program posyandu memasukan
materi vasektomi/KB pria, 3) kebijakan promosi kesehatan sosialisasi lebih
banyak kepada kader PLKB di tingkat desa untuk mendukung program KB.
Manfaat bagi kelompok pendukung atau kelompok kepentingan lain
seperti: LPM, akademisi, pihak swasta. Dalam penelitian ini bagi RS non
pemerintah dan organisasi IBI. Bagi RS non pemerintah menjadi tempat
promosi dan pendidikan kesehatan di rumah sakit swasta, bagi IBI menjadi
masukan promosi kesehatan KB pria vasektomi bagi bidan bidan dalam
kegiatan Posyandu di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.
Mardikanto (2010) menyebutkan masyarakat sebagai penerima manfaat
memiliki kedudukan yang setara dengan penentu kebijakan, fasilitator, dan
pemangku kepentingan pembangunan yang lain. Penerima manfaat tidak
berada dalam posisi bawah melainkan memiliki arti kebebasan untuk
mengikuti ataupun menolak inovasi yang disampaikan oleh penyuluhnya.
Proses belajar yang berlangsung antara penyuluh dan penerima manfaat
bukanlah bersifat vertikal melainkan proses belajar bersama yang partisipatif.
Model pemberdayaan masyarakat pada vasektomi yang dilakukan
kelompok KB pria BIMA belum dapat mencapai hasil yang maksimal,
dikarenakan berbagai keterbatasan diantaranya kegiatan sosialisasi vasektomi
belum dilaksanakan secara rutin dan terjadwal, bergabung dengan kegiatan
sosial lainnya, tidak memiliki sumber dana. Tetapi perlu dipaparkan bahwa
aktivitas pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh kelompok KB
pria BIMA telah menunjukkan hasil, diantaranya dalam dimensi; 1) perilaku
masyarakat dapat ditinjau dari hubungan suami isteri yang berkualitas
semakin harmonis dan romantis, 2) partisipasi masyarakat pada aspek jalinan
kerjasama semakin erat, semakin banyak warga yang mau bergabung dalam
kegaiatan kelompok sosial KB pria BIMA, 3) peningkatan kesadaran
masyarakat pada masyarakat semakin sadar pentingnya mengatur jarak
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masyarakat dan tokoh agama terhadap kegiatan vasektomi, peningkatan
jumlah peserta vasektomi dari tahun ke tahun, 4) kualitas kader pada semakin
bertambahnya pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman kader dalam hal
sosialisasi vasektomi, 5) harapan masyarakat pada KB pria vasektomi bisa
menjadi alternatif pilihan kontrasepsi pria yang efektif, aman dan efisien,
vasektomi menjadi kebijakan promosi kesehatan KB dalam kegiatan
posyandu, melibatkan RS non pemerintah dalam pelayanan kesehatan
vasektomi.
Selaras dengan pendapat Wijaya (2010) bahwa salah tujuan pemberdayaan
berupa upaya perbaikan tindakan (better action) berbekal perbaikan
pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang
lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan tindakan yang semakin lebih
baik. Diperkuat dengan teori perilaku Bloom (1956) ranah perilaku dibagi
menjadi tiga tingkat : (a) pengetahuan (knowledge), (b) sikap (attitude), dan
(c) tindakan atau praktik (practice). Pengetahuan yaitu hasil penginderaan
manusia atau hasil pengetahuan seseorang terhadap objek melalui indera yang
dimilikinya. Dengan demikian pengetahuan terjadi setelah seseorang
melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Tanpa pengetahuan
seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan
menentukan tindakan terhadap masalah yang di hadapi. Berdasarkan teori
adopsi inovasi Rogers (1983) tingkat adopsi inovasi vasektomi/MOP
dipengaruhi juga oleh perilaku komunikasi seseorang seperti pengaruh istri
dalam memutuskan melakukan vasektomi/MOP. Hasil dari pemberdayaan
masyarakat diantaranya: Role model atau contoh akseptor vasektomi banyak,
Peningkatan
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masyarakat

tentang

vasektomi,
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pengetahuan vasektomi, Peningkatan jumlah vasektomi, Keberlanjutan
kegiatan tentang vasektomi diantaranya: vasektomi menjadi alternatif KB
aman, efektif, efisien, vasektomi menjadi kebijakan promosi kesehatan dalam
posyandu, meneruskan atau mengajak orang lain untuk vasektomi.
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penerimaan vasektomi. Model pemberdayaan masyarakat melalui kelompok
KB pria “BIMA” tentang vasektomi/MOP di Kecamatan Jetis Kabupaten
Mojokerto Provinsi Jawa Timur seperti Gambar 4.12

.
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INPUT

PROSES

Kebijakan
Pemerintah tentang
KB (vasektomi)
- UU No 10 tahun
1992
- UU RI No 52
tahun 2009
Pengetahuan
tentang
vasektomi :
 Pasangan usia subur
 Tokoh agama
 Tokoh masyarakat
 Petugas PLKB
 Petugas kesehatan

1. BKKBN
2. PPKB-P2

Sosialisasi tentang
vasektomi

Sumber Informasi
 Media massa
 Brosur
 Leaflet
 Media elektronik

Sarana dan prasarana
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Pemberdayaan
1. Pemerintah
a.
Pelatihan kader
b. IBI
c.
Posyandu
2. Kelompok KB pria BIMA
a.
Tahlilan
b. Gerakan
informasi
mandiri/personal
c.
Sharing pengalaman
d. Testimoni
e.
Edukasi/KIE

OUTPUT

Tindakan
vasektomi :
1. Minimal tiga
peserta
2. Antar jemput
oleh PLKB
3. Gratis
4. RS/yankes
yang ditunjuk

Keputusan
melakukan
vasektomi

Adopsi
tentang
vasektomi:
 Keyakinan
 Kemauan
 Kesukarelaan
berbagi informasi
 Peningkatan
kesadaran
masyarakat
tentang vasektomi
 Peningkatan
pengetahuan
vasektomi

Rejection/menolak
vasektomi

Masih
ada
pilihan
menggunakan
KB lain

OUTCOME

Hasil Pemberdayaan
1. Role model atau
contoh akseptor
vasektomi
meningkat
2.
Peningkatan
jumlah
vasektomi
3. Keberlanjutan
program
kegiatan
tentang
vasektomi
Konfirmasi tentang
vasektomi
Menularkan
informasi tentang
vasektomi ke orang
lain
Tidak menularkan
informasi tentang
vasektomi ke orang
lain

Gambar 4.12 Model pemberdayaan masyarakat melalui kelompok KB pria ’BIMA” tentang
MOP/vasektomi (studi kasus perilaku masyarakat tentang vasektomi/MOP)
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D. Keterbatasan penelitian
Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengalami keterbatasan:
1)

Dalam penelitian ini tidak diketahui efek dari penghasilan terhadap
kesediaan suami sebagai akseptor vasektomi karena sampel penelitian
ini merupakan program gratis dari pemerintah tentang vasektomi/MOP
serta analisis statistiknya terbatas.

2)

Penelitian ini tidak menganalisis pengaruh usia dan pekerjaan terhadap
kesediaan suami sebagai akseptor sehingga tidak diketahui efek dari
pengaruh usia dan pekerjaan terhadap kesediaan suami sebagai
akseptor vasektomi dan analisis statistiknya terbatas.

3)

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Meskipun sudah
mampu mengeksplorasi dan menganalisis pemberdayaan masyarakat
melalui kelompok KB pria BIMA, namun belum mampu menganalisis
pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan ekonomi kreatif
sehingga pemberdayaan masyarakat melalui kelompok KB pria BIMA
selain meningkatkan jumlah vasektomi juga membawa manfaat dalam
peningkatan ekonomi kreatif dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu
dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan fenomenologi
ataupun etnografi untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat yang
sudah dilakukan oleh kelompok KB pria BIMA untuk meningkatkan
jumlah

peserta

vasektomi/MOP

kuantitatifnya.
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