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ABSTRAK 
 

Kepadatan penduduk di Surabaya menyebabkan Pemerintah Kota Surabaya harus mengambil langkah strategis guna 
meningkatkan partisipasi masyarakat pada program Keluarga Berencana (KB). Saat ini program KB sudah banyak 
dijalankan oleh kalangan wanita, namun sayangnya KB Pria masih jarang diminati. Hal ini disebabkan oleh adanya mitos-
mitos yang keliru maupun ketidaktahuan masyarakat mengenai jenis KB ini. Padahal jenis KB ini relatif lebih aman dan 
mudah pelaksanaannya. Perilaku konsumsi media digunakan untuk menemukan media yang tepat digunakan untuk 
sosialisasi serta membenahi pemikiran mengenai KB  Pria. Dengan menggunakan mixed methods research ditemukan 
Facebook dan web portal adalah media yang yang paling sering digunakan sasaran KB Pria di Surabaya.  
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ABSTRACT 
 

The population density in Surabaya drives Surabaya city government to take strategic steps to strengthen public 
participation in Family Planning program. Currently family planning program is choosen by mostly women, but 
unfortunately it is not popular between the male users. This is caused by misleading myths and public ignorance regarding 
this type for birth control, even though it is relatively safer and easier to implement. That is why in this research, media 
consumption behaviour is used to find the right media for socialization and improving the knowledge about Family Planning 
for male users. This research method that used in this study is mixed methods and the result shows Facebook and web portal 
are the most commonly used by male targets in Surabaya.  
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1.  PENDAHULUAN 

 

Tercatat sampai dengan akhir 2015, penduduk Sura-

baya sudah mencapai angka 2.848.583 jiwa (BPS 

Jatim, 2016). Jumlah penduduk ini masih terus 

meningkat dengan angka pertumbuhan penduduk 

sebesar 0.63 (Pemerintah Kota Surabaya, 2015), 

padahal sejak tahun 2010 kepadatan penduduk di 

Surabaya sudah melebihi batas. Jumlah penduduk 

yang begitu besar menjadikan Surabaya sebagai kota 

terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk-

nya. Menurut data dari Dispendukcapil, jumlah 

penduduk ideal untuk kota Surabaya adalah 75 orang 

per hektar. Namun nyatanya pada tahun 2010 saja 

sudah terdapat 87 orang penduduk per hektar 

(Kristanti, 2010). Hal ini tentunya akan membawa 

dampak negatif bagi penduduk kota Surabaya. 

Luqman dan Kwardiniya dalam salah satu tulisan 

ilmiahnya menjelaskan bahwa penduduk yang tinggal 

di wilayah yang terlalu padat harus berkompetisi 

untuk bertahan hidup (Khaqim & Andawaningtyas, 

2013). Kompetisi ini akan berlangsung dalam hal 

pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, 

papan, pendidikan, maupun pekerjaan yang berujung 

pada meningkatnya kriminalitas dan menurunnya 

kesejahteraan warga. 

 

Melihat kondisi ini, Pemerintah Kota Surabaya sudah 

mulai menggalakkan kembali program Keluarga 

Berencana (KB) melalui Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB). 

Program KB ini berperan dalam penanggulangan 

masalah kesehatan reproduksi yang pada ujungnya 

akan mendorong terbentuknya keluarga cerdas dan 

berkualitas. Ada beberapa metode KB untuk wanita 

yaitu intrauterine device (IUD), Mantap Medis 

Operatif Wanita (MOW) atau Tubektomi, Implant 

atau Susuk, Sutik, dan Pil, serta untuk Pria dengan 

metode Mantap Medis Operatif Pria (MOP) atau 

Vasektomi dan Kondom. Menurut data dari Bapemas 

KB, penggunaan KB pada wanita sudah cenderung 

tinggi, namun KB Pria masih rendah peminat. 

Penggunaan KB Pria terutama metode Vasektomi 

pada tahun 2015 hanya 0,26% dari seluruh pengguna 

KB di Surabaya. Peningkatannya dari tahun ke tahun 

pun cenderung rendah yaitu dari tahun 2013 ke tahun 
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