
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu 

Program pembangunan menjadi bagian integral dari program 

pembangunan manusia Indonesia e tuhn a. Sehingga dengan 

ke berhas i 1 an in i akan membawa pe g uh ang posit if t e rhadap 

kegiatan pembangunan lainnya. 

Betapa pentingnya peran serta as ara-at dalam mendukung 

keberhas i 1 an program Ke 1 uar ga Be e a 

1 aksanakan. Se car a j e 1 as dan t ega 

TAP MPR No.II/MPR/1993 pada b g·a 

cantumkan antara lain : 

( B) yang sedang di 

·ata·an dalam GBHN pada 

Keluarga Sejahtera di 

Peran serta pemuka agama pemuka masyarakat, organisasi 
an lembaga masyaraka lebih ditingkatkan melalui upaya 
ene r angan, bi mb i nga dan penyu 1 uh an yang menj angkau 

se_uruh lapisan mas a at terutama generasi muda agar 
gera an keluarga ber n cana kecil bahagia dan sejahtera 

a - · n memasyarakat dan membudaya diseluruh tanah air.1> 

1). GBHN pada TAP MP o.I /HP./1993, Pada Bagian Keluarga Sejahtera 
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Secara bertahap perlu ditumbuhkan dalam diri masyarakat 

bahwa ke i ku ts er t aan cla lam Ke 1 uar ga Ber enc an a (KB) merupakan 

suatu budaya dan bahkan kebutuhan, sehingga hal jni akan dapat 

menumbuhkan rasa ikut memi 1 iki program. Dengan demikian akan 

timbul dari dalam masyarakat itu sendiri bahwa Keluarga 

Berencana (KB) berarti ikut membangun kesejahteraan sendiri. 

Pada tingkat Kecamatan, sesuai dengan UU No. 5 Tahun 

1979 tentang pemerintahan Kecamatan pasal 10 dinyatakan 

11 Bahwa Kecamatan berhak menyelenggarakan dan penanggung jawab 

utama di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan 

dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintah Kecamatan.2) 

Maka dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), Camat 

bertanggung jawab sebagai ketua yang bertugas 

mengkoordinir semua keg·a a o e o a ilapanga. dengan 

diba t a 

e u_ 

a 

• c 

a a .  a ea g ada dan didukung oleh 

a .. 

e s tertarik untuk memilih judul 

o ."oh !asyaraka t Da 1 am Me 1 aksanakan Program 

e arg a Be e cana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga 

di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat". 

2). UU No. S Tahun 1979, Ten tang Pemerintahan Desa Pasal I 0 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




