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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Program 

pengendalian laju penduduk di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh laju 

pertumbuhan penduduk di Kota Tanjungpinang yang tercatat pada tahun  2015, didapatkan data 

dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tanjungpinang, jumlah penduduk Kota 

Tanjungpinang selalu meningkat 3% sampai 4% pertahun, tehitung tiga tahun terahir.  Dimana 

angka kelahiran yang selalu meningkat dibandingkan angka kematian. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu memberikan penjelasan yang logis 

pada setiap tabel, menggambarkan dan mencari informasi tentang tata kelola 

pemerintahan yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah,observasipeneliti mengamati di lokasi penelitian dengan cara ceklis, wawancara 

dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian dan melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan informan dan kunci informen. dan dokumentasi diambil di lokasi penelitian. 

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan penulis untuk menganalisis data yaitu 

teknik  pemilihan data, penyajian data dan pengambilan keputusan atau verifikasi.  

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Program pengendalian laju 

pertumbuhan penduduk di Kota Tanjungpinang sudah berjalan dengan cukup efektif 

walaupun masih ditemukan sedikit kendala serta masalah dalam pelaksanaannya. 

Dengan menggunakan Pendekatan yang dilakukan melalui perencanaan strategis dalam 

penekanan angka jumlah penduduk, maka dapat dianalisis bahwa pelaksanaan Program 

pengendalian laju penduduk di Kota Tanjungpinang sudah berjalan dengan sebagaimana 

yang telah ditetapkan, walalupun masih ada beberapa indikator yang belum sesuai 

dengan keadaan yang di harapkanoleh pemerintah seperti masih ada perempuan yang 

berkeluarga memiliki anak lebih dari dua orang.Kesimpulannya strategi BP3AKB dalam 

program pengendalian laju pertumbuhan penduduk kota Tanjungpinang bisa dikatakan 

belum berhasil, karena belum memenuhi indikator yang dicanangkan pemerintah. 

Rekomendasi yang diberikan untuk Badan Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Tanjungpinang  yaitu: 1) 

perlu dibuatnya standar kebijakan yang lebih jelas dan rinci; 2) perlu adanya 

peningkatan kerjasama; 3) perlu adanya sumber daya finansial; 4) perlu menambah lagi 

sumber daya manusiadengan memberikan pelatihan-pelatihan; 5) Membuka ruang 

komunikasi publik yang luas. 

 

 

Kata Kunci: Strategi, Pengendalian, Pertumbuhan, Penduduk. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to describe how the implementation of controlling the rate of  

population Tanjungpinang City. This research is motivated bycontrolling population 

growth in Tanjungpinang City recorded a year 2015, Obtained data from official City 

population and civil registration Tanjungpinang, the population of the City 

Tanjungpinang always rises 3% to 4% every year, as of the last three years. Birth rate 

than the increased mortality. 

This research is descriptive qualitative provide a logical explanation on each 

tab, describing and searching for information on good governance. As information 

technical in this paper methods choosing research informant purposive sampling. Data 

collection techniques used were observation, interviews and 

documentations.Furthermore, to see the utilization of the regulation, the research 

applies data election, data presentation and verification technique.  

The results of this study is that the implementation rate of population growth 

control program in Tanjungpinang already works quite effective, though still found few 

obstacles and problems in implementation. By using the approach taken by strategic 

planning for suppressing the number of people, it can be analyzed that the 

implementation of the program controlling the rate of population in Tanjungpinang is 

already running as established, notwithstanding there are other indicators that do not 

correspond to the situation that is expected by the government such as there are still 

women who are married to have a child more than two people. In conclusion strategies 

BP3AKB control program Tanjungpinang city population growth rate can be said to 

have not been successful, because it has not met the indicator launched by the 

government. 

The recommendations of this research are: 1) standart need to be made clear 

and detailed policy; 2) a neet to increase cooperation; 3) should increase resources both 

human and financial; 4) adding human resources with provide training; 5) open space 

spacious public communication. 

 

 

Key words: strategy, control, population growth. 



 
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar belakang 

 

Diera globalisasi ditandai dengan laju  

pertumbuhan penduduk  di Negara 

berkembang sangat berdampak pada 

peningkatan angka pertumbuhan 

penduduk yang sangat pesat dan 

mengakibatkan kan resiko kemiskinan 

yang  tinggi, negara yang laju 

pertumbuhan penduduknya memiliki 

peraturan yang menekan jumlah angka 

kelahiran, peraturan ini diharapkan agar 

bisa  memperlambat angka kelahiran 

yang tidak terkontrol. Saat ini negara 

Indonesia merupakan negara yang sangat 

produktif dalam peningkatan 

pertumbuhan penduduknya bahkan pada 

tahun 2015 tertanggal 01 juli Indonesia 

memiliki jumlah penduduk sekitar 

255,461,700 juta jiwa  dan menjadi 

urutan ke 4 penduduk terbanyak di dunia. 

Masih tingginya tingkat 

pertumbuhan penduduk dan kurang 

seimbangnya struktur umur penduduk di 

beberapa daerah menjadi masalah pokok 

yang dihadapi dalam bidang 

kependudukan dan keluarga 

berencana.Tingkat pertumbuhan 

penduduk yang relative tinggi disebabkan 

masih tingginya tingkat kelahiran dan 

lebih cepatnya penurunan kematian, hal 

tersebutlah yang menyebabkan jumlah 

penduduk Indonesia meningkat dengan 

pesat.Tingkat pertumbuhan penduduk 

yang tinggi disebabkan oleh berbagai 

alasan, disamping struktur umur yang 

kurang seimbang serta angka kelahiran 

yang tinggi, masalah lainnya adalah 

penyebaran penduduk yang kurang 

merata dan migrasi atau perpindahan 

penduduk. 

Provinsi Kepulauan  Riau  adalah  

salah satu  provinsi yang letaknya cukup 

strategis, yaitu  provinsi yang menjadi 

pintu gerbang utama perdagangan 

Internasional.  Posisi yang  demikian  

menjadikan  Kepulauan Riau sebagai 

salah suatu Provinsi yang  menjadi target 



 
 

para inpestor asing atau lokal untuk 

membangun sebuah usaha.  Maka dari 

itu,  sangatlah  diperlukan masyarakat 

yang berkualitas untuk bisa memegang 

potensi yang ada. Namun sampai saat ini 

kualitas sumber daya manusia yang ada 

dirasakan belum adanya peningkatan, 

tetapi kuantitas yang ada malah semakin 

meningkat setiap tahunnya. 

Provinsi Kepulauan Riau memiliki 

penduduk pada tahun 2015 sekitar 

2.019.669  jiwa apabila diperincikan 

setiap kabupaten dan kotanya adalah 

Karimun memiliki jumlah penduduk 

225.298 jiwa, Bintan 153.020 jiwa, 

Natuna 74.520 jiwa, Lingga 88.591 jiwa, 

Kepulauan Anambas 40.414 jiwa, Batam 

1.188.985 jiwa, dan Tanjungpinang 

248.841 jiwa. Data diatas didapatkan dari 

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan 

Riau. Tercatat pada tahun  2015, 

didapatkan data dari dinas kependudukan 

dan pencatatan sipil Kota Tanjungpinang 

jumlah penduduk Kota Tanjungpinang 

selalu meningkat 3% sampai 4% 

pertahun, tehitung tiga tahun terahir. 

Apabila dilihat dari program pemerintah 

yang ingin menerapkan setiap perempuan 

berkeluarga harus mempunyai satu atau 

dua anak maka Kota Tanjungpiang belum 

memenuhi syarat tersebut, masih 

banyaknya perempuan berkeluarga 

memiliki anak lebih dari dua. 

Apabila dibandingkan dengan 

kepadatan penduduk Kota Batam Kota 

Tanjungpinang  memang sangat jauh 

berbeda angka penduduknya.  Meski 

jumlah penduduk yang tidak telalu tinggi, 

tetapi Kota Tanjungpinang merupakan 

salah satu Kota yang mengalami 

kenaikan jumlah penduduk yang tidak 

sedikit dan pertumbuhan penduduknya  

terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Kota Tanjungpinang  merupakan Ibu 

Kota Provinsi baru, yakni hasil 

pemekaran dari Provinsi Riau sejak 

Tahun 2002.  



 
 

Maka suatu daerah harus memberi 

pandangan yang bagus bagi masyarakat, 

guna untuk meningkatkan kualitas hidup 

yang baik bagi masyarakat terkait tentang 

pengendalian pertumbuhan penduduk, 

agar disuatu daerah itu menjadi daerah 

yang mempunyai pengendalian 

pertumbuhan penduduk yang bagus dan 

berkualitas. 

Berdasarkan Peraturan Kepala 

Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 

72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional, pada pasal 

2 (dua) disebutkan bahwa “BKKBN 

mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pengendalian 

penduduk dan penyelenggaraan keluarga 

berencana”. Menurut Undang-undang 

Nomor 10 tahun 1992 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga Sejahtera 

disebutkan bahwa “Keluarga Berencana 

(KB) adalah upaya peningkatan 

kepedulian dan peran serta masyarakat 

melalui pendewasaan usia perkawinan, 

pengaturan kelahiran, pembinaan 

ketahanan keluarga serta peningkatan 

kesejahteraan keluarga untuk 

mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan 

sejahtera”.  

Setelah itu muncul lagi Undang-

undang Nomor 52 tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan 

Perkembangan Keluarga yang 

menyebutkan bahwa “Keluarga 

Berencana ialah 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”. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa Keluarga Berencana ialah upaya 

untuk merencanakan sebuah keluarga, 

yaitu merencanakan kehamilan, jarak 

kelahiran, serta bagaimana untuk 



 
 

menerapkan tentang fungsi-fungsi 

keluarga. 

Program Kelurga Berencana 

merupakan sebuah tindakan yang dibuat 

oleh  pemerintah,yang didalam kegiatan 

tersebut terdapat penyuluhan dan 

konsultasi mengenai Program Kelurga 

Berencana itu, ternyata masalah yang ada 

saat dilakukannya  program Keluarga 

Berencana di Kota Tanjungpinang 

ternyata tidak efektif karna angka 

pertumbuhan penduduk sama sekali tidak 

mengalami penurunan,  bahkan setiap 

tahun masih mengalami peningkatan 

jumlah kelahiran bayi.  

Setelah melihat peningkatan 

jumlah penduduk yang ada di Kota 

Tanjungpinang terlihat bahwa kurang  

efektifnya strategi yang diterapkan 

dimasyarakat. Terkait dari apa yang 

menjadi permasalahnya adalah  apakah 

kesalahan pada teknik pelaksanaanya, 

atau dari implementornya, atau respon 

masyarakan terhadap pemerintah kurang 

baik bahkan atau strateginya itu sendiri. 

Dari latar belakang masalah yang 

penulis paparkan diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan suatu kajian 

dengan judul “Strategi Badan 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak Dan Keluarga Berencana 

(BP3AKB) Kota Tanjungpinang Dalam 

Pelaksanaan Pengendalian Laju 

Pertumbuhan Penduduk”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana strategi Badan 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak Dan Keluarga Berencana dalam 

pengendalian pertumbuhan penduduk di 

Kota Tanjungpinang”. 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1.  Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian 

yang dilakukan ini adalah untuk 

mengetahui strategi Badan 



 
 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak Dan Keluarga Berencana telah 

berhasil dalam pengendalian 

pertumbuhan penduduk di Kota 

Tanjungpinang. 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

 Adapun Kegunaan dari penelitian 

yang dilakukan ini adalah : 

a. Penelitian ini dapat memberikan 

manfaat secara teoritis. 

b. Sebagai masukan meningkatkan 

strategi pemerintah dalam 

menangani laju pertumbuhan 

penduduk. 

c. Menambah ilmu pengetahuan 

tantang strategi untuk mengurangi 

laju pertumbuhan penduduk. 

d. Sebagai bahan pertimbangan atau 

dikembangkan lebih lanjut serta 

referensi terhadap penelitian 

sejenisnya.  

1.4. Konsep Teori 

1.4.1. Strategi   

Strategi berasal dari bahasa Yunani 

"strategia" yang diartikan sebagai "the 

art of the general" atau seni seorang 

panglima yang biasanya digunakan 

dalam peperangan. Konsep ini relevan 

dengan situasi jaman dulu yang sering 

diwarnai perang, dimana jenderal 

dibutuhkan untuk memimpin suatu 

angkatan perang agar dapat selalu 

memenangkan perang. 

Pada awalnya kata strategi 

dipergunakan untuk kepentingan militer 

saja tetapi kemudian berkembang ke 

berbagai bidang yang berbeda seperti 

strategi bisnis, olahraga (misalnya sepak 

bola dan tenis), catur, ekonomi, 

pemasaran, perdagangan, manajemen 

strategi, dan lain-lain.Stoner, Freeman 

dan Gilbert Jr (1995), mengatakan 

konsep strategi didefinisikan berdasarkan 

dua perspektif berbeda yaitu : 

a. apa yang pemerintah ingin lakukan 

b. apa yang pemerintah harus lakukan 



 
 

Berdasarkan perspektif yang 

pertama, strategi sebagai program untuk 

menentukan dan mencapai  tujuan 

pemerintah dan mengimplmentasikan 

misinya. Makna yang terkandung dari 

strategi ini adalah bahwa pemerintah 

memainkan peran yang aktif, sadar dan 

rasional dalam merumusakan strategi. 

Sedangkan pada perspektif kedua, 

strategi sebagai pola tanggapan atau 

respon pemerintah terhadap 

lingkungungannya sepanjang waktu. 

Menurut David (Fred R. David, 

2008,8), Semua organisasi memiliki 

kekuatan dan kelemahan dalam area 

fungsional. Tidak ada perusahaan yang 

sama kuatnya atau lemahnya dalam 

semua area bisnis. Kekuatan atau 

kelemahan internal, digabungkan dengan 

peluang atau ancaman dari eksternal dan 

pernyataan misi 

yang jelas, menjadi dasar untuk 

penetapan tujuan dan strategi.Tujuan dan 

strategi ditetapkan dengan maksud 

memanfaatkan kekuatan internal dan 

mengatasi kelemahan. 

Berikut ini merupakan penjelasan 

dari SWOT (David,Fred R.,2005:47) 

yaitu  

1. Kekuatan (Strenghts) 

Kekuatan adalah sumber daya, 

keterampilan, atau keungulan-

keungulan lain yang 

berhubungan dengan para 

pesaing perusahaan dan 

kebutuhan pasar yang dapat 

dilayani oleh perusahaan yang 

diharapkan dapat dilayani. 

Kekuatan adalah kompetisi 

khusus yang memberikan 

keunggulan kompetitif bagi 

perusahaan di pasar 

2. Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan adalah keterbatasan 

atau kekurangan dalam sumber 

daya, keterampilan, dan 

kapabilitas yang secara efektif 

menghambat kinerja perusahaan. 

Keterbatasan tersebut daoat 

berupa fasilitas, sumber daya 

keuangan,kemampuan 

manajemen dan keterampilan 

pemasaran dapat meruoakan 

sumber dari kelemahan 

perusahaan. 

3. Peluang (Opportunities) 

Peluang adalah situasi penting 

yang mengguntungkan dalam 

lingkungan 

perusahaan.Kecendrungan-

kecendrungan penting 

merupakan salah satu sumber 

peluang, seperti perubahaan 

teknologi dan meningkatnya 

hubungan antara perusahaan 

dengan pembeli atau pemasokk 



 
 

merupakan gambaran 

peluang bagi perusahaan. 

4. Ancaman (Threats) 

Ancaman adalah situasi penting 

yang tidak menguntungan dalam 

lingkungan perusahaan.Ancaman 

merupakan pengganggu utama 

bagi posisi sekarang atau yang 

diinginkan perusahaan. Adanya 

peraturan-peraturan pemerintah 

yang baru atau yang direvisi 

dapat  merupakan ancaman bagi 

kesuksesan perusahaan. 

 

Analisis SWOT ini harus 

memperhatikan seluruh aspek yang 

berkaitan dengan pelaksanaan strategi. 

David (2006:285-286) menjelaskan 

beberapa hal penting dalam 

mempersiapkan sebuah strategi yang baik 

melalui analisis SWOT. David membagi 

penentuan strategi berdasarkan analisis 

SWOT dalam dua bagian penting yaitu 

strategi SO dan strategi WT. Strategi SO 

menggunakan kekuatan internal 

perusahaan untuk memanfaatkan peluang 

eksternal. Semua manajer akan lebih 

suka bila organisasi mereka berada pada 

posisi dimana kekuatan internal dapat 

memanfaatkan trend dan kejadian 

eksternal.  

Organisasi pada umumnya akan 

menjalankan strategi WO, ST, atau WT 

agar dapat mencapai situasi dimana 

mereka dapat menerapkan strategi SO. 

Ketika suatu perusahaan memiliki 

kelemahan utama, ia akan berusaha 

mengatasinya dan menjadikanya 

kekuatan. Ketika sebuah organisasi 

menghadapi ancaman utama, ia akan 

berusaha menghindarinya untuk 

berkonsentrasi pada peluang. 

Strategi WO bertujuan untuk 

memperbaiki kelemahan internal dengan 

memanfaatkan peluang 

eksternal.Kadang-kadang terdapat 

peluang eksternal 

kunci tetapi perusahaan memiliki 

kelemahan internal yang menghambatnya 

untuk 

mengeksploitasi peluang tersebut. 

Strategi ST menggunakan kekuatan 

perusahaan untuk menghindari atau 

mengurangi pengaruh dari ancaman 

eksternal. Ini tidak berarti bahwa 



 
 

organisasi yang kuat harus selalu 

menghadapi ancaman di lingkungan 

eksternalnya secara langsung. 

Strategi WT adalah taktik defensive 

yang diarahkan pada pengurangan 

kelemahan internal dan menghindari 

ancaman eksternal. Sebuah organisasi 

menghadapi berbagai ancaman eksternal 

dan kelemahan internal akan berada pada 

posisi yang tidak aman. 

Berikut ini adalah keterangan dari 

matriks SWOT diatas : 

1. Strategi SO (Strength and 

Oppurtunity). Strategi ini dibuat 

berdasarkan jalan pikiran 

perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan 

untuk merebut dan 

memanfaatkan peluang sebesar-

besarnya. 

2. Strategi ST (Strength and 

Threats). Strategi dalam 

menggunakan kekuatan yang 

dimiliki perusahaan untuk 

mengatasi ancaman. 

3. Strategi WO (Weakness and 

Oppurtunity). Strategi ini 

diterapkan berdasarkan 

pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan 

kelemahan yang ada. 

4. Strategi WT (Weakness and 

Threats). Strategi ini 

berdasarkan kegiatan yang 

bersifat defensif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang 

ada serta menghindari ancaman. 

1.4.2. Badan Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan 

Anak Dan Keluarga Berencana. 

Badan Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak Dan Keluarga 

Berencana adalah merupakan unsur 

pendukung tugas Kepala Daerah. Badan 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak Dan Keluarga Berencana 

mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah dibidang Pemerdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana 

yang bersifat spesifik. Dalam 

melaksanakan tugas pokok tersebut, 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan 



 
 

Keluarga Berencana menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis 

sesuai dengan lingkup 

tugasnya. 

b. Pemberian dukungan atas 

penyelenggaraan Pemerintahan 

daerah sesuai dengan lingkup 

tugasnya. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas 

bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Keluarga Berencana sesuai 

dengan lingkup tugas nya. 

d. Pelaksanaan tugas lain yang 

diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan 

bidang dan fungsinya. Keluarga 

Berencana menurut Undang-

Undang nomor 10 tahun 1992 

adalah upaya peningkatan 

kepedulian dan peran serta 

masyarakat melalui: 

1. Pendewasaan usia 

perkawinan. 

2. Pengaturan kelahiran. 

3. Pembinaan ketahanan 

keluarga. 

4. Peningkatan kesejahteraan 

Keluarga untuk mewujudkan 

keluarga kecil   bahagia 

sejahtera. 

Oleh karena itu Program KB Nasional ini 

berkaitan langsung dengan 

upaya pengaturan perkembangan jumlah 

penduduk yang seharusnya merupakan 

satu kesatuan sistem dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

maka 

dengan menghormati kewenangan 

pemerintah Kabupaten/Kota sebagai 

daerah 

otonom, panduan ini diharapkan dapat 

menjadi acuan bagi pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam 

mengimplementasikan kewenanganya 

melaksanakan urusan pemerintah bidang 

KB & KS, khususnya pengembangan 

kelembagaan Organisasi Perangkat 

Daerah KB Kabupaten/Kota yang akan 

menjadi pelaksananya. 

1.4.3. Penduduk dan pengendalian 

kependudukan. 

Berdasarkan Undang-Undang RI 

Nomor 10 tahun 1992, yang dimaksud 

dengan penduduk adalah orang-orang 

dalam matranya sebagai pribadi, anggota 

keluarga, anggota masyarakat, warga 



 
 

negara, dan himpunan kuantitas yang 

bertempat tinggal di suatu tempat dalam 

batas wilayah negara pada waktutertentu. 

Menurut P.N.H Simanjuntak (2009) 

Penduduk adalah mereka yang bertempat 

tinggal atau berdomisili di dalam suatu 

wilayah Negara.  

Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

perkembangan kependudukan dan 

pmbangunan keluarga, pasal 1 ayat 2 

menjelaskan bahwa kependudukan 

adalah  hal ihkwal yang  berkaitan  

dengan  jumlah,  struktur, umur,  jenis  

kelamin,  agama,  kelahiran,  perkawinan,  

kehamilan,  kematian, persebaran, 

mobilitas  dan  kualitas  serta  

ketahanannya  yang  menyangkut politik, 

ekonomi, sosial, dan 

budaya.Pengendalian kependudukan bisa 

dikatakan usaha mempengaruhi pola 

kembangbiak penduduk ke arah angka 

pertumbuhan penduduk yang diinginkan, 

biasanya Membicarakan kependudukan 

tidak terlepas dengan pengkajian 

angkaangka; dalam bentuk tabel, daftar, 

grafik, atau gambar.Pengkajian tersebut 

sangat berguna dalam perencanaan 

nasional suatu negara, baik dalam jangka 

pendek dan jangka panjang. Bahkan 

diluar itu setiap negara perlu mengkaji 

kependudukan ini, bukan hanya dalam 

ruang lingkup nasional namun juga harus 

mengkajinya secara global 

1.4.4. Pengendalian Pertumbuhan 

Penduduk 

Dimulai dengan tulisan Confucius 

sekitar tahun 500 BC yang menyebutkan 

bahwa pertumbuhan penduduk yang 

terlalu cepat dapat menekan standar 

hidup masyarakat karena dapat 

mengurangi pendapatan 

pekerja.Dianjurkan adanya hubunga 

optimal antara penduduk dan tanah 

pertanian secara proposional yang 

optimal selalau dapat 

dipertahankan.Teori Cina kuno 

menyatakan bahwa: 



 
 

a. tingkat kematian akan naik 

apabila persedian makanan tidak 

cukup. 

b. perkawinan pada usia dini akan 

menyebabkan tingkat kematia 

yang semakin tinggi. 

c. Peperangan dapat 

memperlambat pertumbuhan 

penduduk  

d. upacara perkawinan yang 

mewah dan mahal akan 

menurunkan tingkat pekawinan 

Menurut Thomas Robert Malthus (1766 

– 1844) 

a. Bahan makanan dibutuhkan 

untuk hidup. 

b. Nafsu antara pria dan wanita 

dibutuhkan dan akan tetap 

keadaannya seperti itu. 

c. Apabila tidak ada hambatan 

penduduk akan bertambah 

menurut deret ukur dan bahan 

amakanan akan bertambah 

menurut deret hitung. 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karekteristik Informan 

Pegawai Badan Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang 

yang terlibat secara langsung dalam 

menyususn strategi dalam 

menanggulangi laju pertumbuhan 

penduduk, Secara data olahan penelitian 

Tahun 2017 dalam karekteristik informan 

terdapat 2 orang berjenis kelamin lelaki 

dan 3 orang berjenis kelamin laki-laki 

sehingga tidak terlalu mencolok dalam 

perbedaan gender, sera dari segi 

pendidikan D3 1 orang, S1 2 orang dan 

S2 2 orang Berdasarkan tingkat 

pendidikan tersebut, terlihat bahwa 

Badan Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak dan Keluarga Kota 

Tanjungpinang, telah memiliki sumber 

data informan yang berkualitas dalam 

menangani laju pertumbuhan penduduk 

di Kota Tanjungpinang. 



 
 

4.2. Strategi Yang Dilakukan Dalam 

Pengendalian Laju Pertumbuhan 

Penduduk Kota Tanjungpinang 

Menjalankan sebuah organisasi 

dengan sebuah tujuan, maka tidak dapat 

dilepaskan dari memikirkan strategi-

strategi untuk memajukan organisasi 

tersebut dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Strategi Badan Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak Dan 

Keluarga Berencana Berencana Kota 

Tanjungpinang dilihat dari potensi yang 

dimiliki oleh daerah untuk dikembangkan 

sehingga pengendalian petumbuhan 

penduduk Kota Tanjungpinang bisa 

dikendalikan. 

 Strategi Badan Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak Dan 

Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang 

tidak lepas dari pengawasan Kepala 

Daerah, dengan adanya pengendalian 

pertumbuhan penduduk Kota 

Tanjungpinang ini diharapkan dapat 

menunjang dalam kesejahteraan 

masyarakat dan sangat diharapkan 

keberhasilannya agar pertumbuhan 

penduduk terkendali agar tercitanya 

keseimbangan pertumbuhan penduduk 

dan kualitas penduduk pada seluruh 

dimensi penduduk sebagaimana yang 

telah dijelaskan di dalam Undang-undang 

perkembangan kependudukan dan 

perkembangan keluarga yang tertuang 

pada pasal 1 ayat 3.  

Walaupun demikian dalam 

pengendalian penduduk  Kota 

Tanjungpinang tidak terlepas dari faktor 

pendukung dan faktor penghambat. 

Melihat paparan di atas dapat 

disimpulkan analisis sangat penting 

dalam kehidupanorganisasi. Salah satu 

contoh analisis yang sangat mudah dan 

sangat efesien untuk digunakan adalah 

analisis SWOT (Strength, Weaknesses, 

Opportunities dan Threats), atau analisis 

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan 

Ancaman. Dengan menggunakan SWOT, 

organisasi akan lebih mudah memetakan 



 
 

berbagai potensi internal dan eksternal, 

serta menemukan strategi yang tepat 

untuk pengembangan selanjutnya atau 

pencapaian tujuan tertentu. Dengan 

SWOT organisasi akan mengembangkan 

kekuatan potensial dengan peluang, serta 

menekan pengaruh dari kelemahan yang 

dapat menjadiancaman bagi organisasi.  

Berdasarkan analisis tersebut di atas 

menunjukkan bahwa kinerja organisasi 

dapat ditentukan oleh kombinasi faktor 

internal dan eksternal. Kombinasi kedua 

faktor tersebut ditunjukkan dalam matrik 

analisis SWOT sebagai berikut :  

1. Strategi SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan 

pikiran organisasi dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan 

yang dimiliki untuk merebut dan 

memanfaatkan peluang sebesar-

besarnya. Strategi SO yang diabil 

oleh Badan Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak Dan 

Keluarga Berencana Kota 

Tanjungpinang adalah Strategi 

memanfaatkan seluruh kekuatan 

yang dimiliki dengan meningkatkan 

kualitas pelayanan, mempertahankan 

program KB gratis, dan berupaya 

meningkatkan  sarana dan perasarana 

yang di miliki, seperti obat-obatan, 

alat kontrasepsi program KB geratis, 

memanfaatkan kinerja SDM, 

memberi pandangan positif terhadap 

konsumen dan meningkatkan 

kualitas SDM dengan memberi 

pelatihan 

2. Strategi ST  

Adalah Strategi menggunakan 

kekuatan yang dimiliki oleh 

organisai untuk mengatasi 

ancaman. Strategi ST yang 

diambil oleh Badan 

Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Dan Keluarga 

Berencana Kota Tanjungpinang 

adalah Strategi menggunakan 

kekuatan yang dimiliki Badan 

Pemberdayaan Perempuan Dan 



 
 

Keluarga Berencana, yaitu 

memberi pemahaman-

pemahaman tentang program 

KB/KS melalui sosialisasi, 

pelayanan yang memuaskan dan 

keramahan pada konsumen 

memanfaatkan program pelatihan 

dengan baik dan membangun 

komunikasi antar divsi. 

3. Strategi WO  

Strategi ini diterapkan 

berdasarkan pemanfaatan peluang 

yang ada dengan cara 

meminimalkan kelemahan yang 

ada. Strategi WO yang diambil 

oleh Badan Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak 

Dan Keluarga Berencana Kota 

Tanjungpinang adalah 

meningkatkan kinerja SDM, 

menambah dan  memperbaharui 

sarana dan prasarana 

mensosialisasikan program, dan 

menjaga kerja sama dengan baik 

antara organisasi atau lembaga 

maupun antar sesama tim 

4. Strategi WT  

Strategi ini didasarkan pada 

kegiatan yang bersifat defensif 

dan berusaha meminimalkan 

kelemahan yang ada serta 

menghindari ancaman. Strategi 

WT diambil oleh Badan 

Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak Dan Keluarga 

Berencana Kota Tanjungpinang 

adalah meminimalkan kelemahan 

yang ada sesuai dengan ancaman 

yang segera atau akan terjadi 

antra lain. 

a. Menghindari hal yang 

membuat kinerja pegawai 

bermalas-malasan 

b. Menghindari pindahnya 

pegawai yang memiliki 

kualitas. 

Berdasarakan hasil analisis SWOT 

Badan Pemberdayaan Perempuan, 



 
 

Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 

Kota Tanjungpinang memiliki kekuatan yang 

dapat dipakai untuk mencapai suatu 

keberhasilan dalam pemgendalian 

pertumbuhan penduduk dengan 

memanfaatkan peluang yang tepat serta 

secara bersamaan meminimalkan atau 

menghindari kelemahan dan ancaman yang 

ada. 

Kesimpulan 

Strategi Badan Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak Dan 

Keluarga Berencanadalam pelaksanaan 

program pengendalian  Laju 

Pertumbuhan Penduduk Kota 

Tanjungpinang belum berhasil karena 

belum memenuhi indikator yang 

dicanagkan pemerintah. Uraian secara 

rinci sebagai berikut : 

1. Strategi SO memanfaatkan 

seluruh kekuatan yang dimiliki 

dengan meningkatkan kualitas 

pelayanan, mempertahankan 

program KB gratis, dan berupaya 

meningkatkan  sarana dan 

perasarana yang di miliki, seperti 

obat-obatan, alat kontrasepsi 

program KB geratis, 

memanfaatkan kinerja SDM, 

memberi pandangan positif 

terhadap konsumen dan 

meningkatkan kualitas SDM 

dengan memberi pelatihan 

2. Strategi ST menggunakan 

kekuatan yang dimiliki Badan 

Pemberdayaan Perempuan Dan 

Keluarga Berencana, yaitu 

memberi pemahaman-

pemahaman tentang program 

KB/KS melalui sosialisasi, 

pelayanan yang memuaskan dan 

keramahan pada konsumen 

memanfaatkan program pelatihan 

dengan baik dan membangun 

komunikasi antar tim. 

3. Strategi WO meningkatkan 

kinerja SDM, menambah dan  

memperbaharui sarana dan 

prasarana mensosialisasikan 



 
 

program, dan menjaga kerja sama 

dengan baik antara organisasi 

atau lembaga maupun antar 

sesama tim. 

4. Strategi WT meminimalkan 

kelemahan yang ada sesuai 

dengan ancaman yang segera atau 

akan terjadi antra lain. 

c. Menghindari hal yang 

membuat kinerja pegawai 

bermalas-malasan 

d. Menghindari pindahnya 

pegawai yang memiliki 

kualitas. 

Saran 

Untuk mencapai keberhasilan 

dalam pengendalian pertumbuhan 

penduduk perlu adanya peningkatan kerja 

sama antara pemerintah dan masyarakat 

dalam menjalani program pengendalian 

penduduk, uraian secara rinci sebagai 

berikut : 

1. Perlu dibuatnya pendataan dan standar 

yang lebih rinci dan jelas lagi terkait 

pelaksanaan program.  

2. Menjadikan tim khusus yang cekatan 

dan berintegrasi tinggi terhadap 

masyarakat. 

3. Perlu adanya penilaian data yang 

maksimal dan perkembangan 

kepribadian agar tim dapat untuk 

saling memantau hasil.  

4. Perlu adanya peningkatan sumber 

daya finansial dan SDM yang dapat 

menunjang keberhasilan program serta 

tercapainya sarana prasarana yang 

memadai dengan cara meningkatkan 

anggaran untuk melaksanakan 

program ini. 

Untuk mencapai keberhasilan 

dalam pengendalian pertumbuhan 

penduduk perlu adanya peningkatan kerja 

sama antara pemerintah dan masyarakat 

dalam menjalani program pengendalian 

penduduk, uraian secara rinci sebagai 

berikut : 



 
 

1. Perlu dibuatnya pendataan dan standar 

yang lebih rinci dan jelas lagi terkait 

pelaksanaan program.  

2. Menjadikan tim khusus yang cekatan 

dan berintegrasi tinggi terhadap 

masyarakat. 

3. Perlu adanya penilaian data yang 

maksimal dan perkembangan 

kepribadian agar tim dapat untuk 

saling memantau hasil.  

4. Perlu adanya peningkatan sumber 

daya finansial dan SDM yang dapat 

menunjang keberhasilan program serta 

tercapainya sarana prasarana yang 

memadai dengan cara meningkatkan 

anggaran untuk melaksanakan 

program ini.
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