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Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia telah memiliki usia cukup 

dewasa sejak dijadikan program secara nasional tahun 1970. Selama kurun 

waktu yang cukup panjang tersebut, program KB yang sekarang berkembang 

menjadi Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 

(KKBPK) mengalami beberapa kali perubahan sasaran seiring dengan 

berjalannya waktu. Sebut saja, di awal-awal program, sasaran yang ditangani 

oleh lembaga pengampu (BKKBN) adalah Generasi Baby Boomers, maka di 

tahun 2000 sasarannya berubah menjadi Generasi X, dan di saat sekarang 

berubah lagi menjadi Generasi Y. Perubahan sasaran yang berbeda karakternya 

ini tentu juga akan mempengaruhi cara promosinya, agar program KB tetap 

diterima oleh masyarakat luas.  

Generasi Y atau lebih dikenal dengan nama Generasi Milenial adalah 

generasi yang lahir sejak tahun 1981 hingga 1994. Saat ini mereka berusia antara 

25 tahun hingga 38 tahun. Dalam rentang reproduksi, mereka masuk dalam 

kategori usia subur, baik yang memiliki pasangan (berkeluarga) atau belum atau 

tidak memiliki pasangan (masih lajang atau berkeluarga tetapi pasangannya 

meninggal/bercerai). Generasi Y merupakan generasi awal bertemunya dengan 

teknologi seperti handphone, komputer dan internet. Sehingga di saat sekarang, 

mereka banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, 

WA dan sejenisnya. Secara umum, generasi ini memiliki keingintahuan yang 

besar dan memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Mereka juga menyukai aturan 

yang tidak berbelit-belit, menyukai keterbukaan dan transparansi. 



Dengan karakteristik sasaran yang demikian, promosi program KB disaat 

sekarang harus memadukan cara Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) lama 

melalui kunjungan rumah, pertemuan kelompok dan pengumpulan massa 

dengan KIE cara baru yang menggunakan media tertulis, elektronik dan dunia 

maya. Media tertulis yang dimaksud adalah media KIE dalam bentuk leaflet, 

booklet, poster, sticker, buku, surat kabar, majalah/jurnal yang praktis dibawa 

kemana-mana, atau banner, spanduk dan baliho yang dipasang di tempat 

strategis dan mudah dibaca. Media elektronik berupa radio dan televisi juga 

masih diperlukan terutama untuk promosi KB melalui talkshow atau kegiatan 

KIE kreatif. 

Promosi KB melalui dunia maya atau internet sudah menjadi hal wajib 

yang harus dilakukan oleh BKKBN atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB di 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Seiring dengan akrabnya masyarakat sasaran 

yang akrab dengan dunia maya, maka KIE program KB melalui Media Sosial 

(Medsos) menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Media sosial 

yang dimaksud antara lain Facebook, Twitter, Instagram, YouTube atau 

Pinterest. Pembuatan media KIE KB yang praktis seperti film pendek, animasi, 

iklan layanan masyarakat hingga penjelasan KB melalui pemberian informasi 

yang menyentuh melalui gambar atau tulisan pendek, tentu akan menarik minat 

kaum milenial yang sehari-hari akrab atau tidak lepas  dengan 

gadget/smartphone. 

Konten materi KIE Program KB untuk kaum milenial, selain menyangkut 

dunianya seperti tentang kesehatan reproduksi, tips membina hubungan 

harmonis pasangan suami isteri dan cara mendidik anak, mereka tentu suka 

dengan informasi yang berkaitan dengan penggunaan kontrasepsi dan 

dampaknya, wirausaha untuk menambah penghasilan serta informasi seputar 

membina hubungan baik dengan teman sebaya bagi para remajanya. 



Yang harus menjadi perhatian bagi para pengelola program KB terutama 

yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sasaran adalah informasi harus 

diberikan secara seimbang yang bisa diterjemahkan sebagai transparan dan 

terbuka. Sebagai contoh, penjelasan tentang kontrasepsi IUD, bukan sekedar 

bentuk, cara kerja dan keunggulannya serta di mana tempat pelayanannya, 

tetapi juga kelemahannya, pantangan serta efek samping yang mungkin dialami 

oleh pengguna.  

 
 

 
 


