PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI JAWA TIMUR

“Ketahanan Remaja untuk Generasi Berkualitas
Mewujudkan Indonesia EMAS 2045”

PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI JAWA TIMUR

“Ketahanan Remaja untuk Generasi Berkualitas
Mewujudkan Indonesia EMAS 2045”
Singhasari Resort and Convention
Kota Batu

8–9 Agustus 2019

PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI JAWA TIMUR

Seminar Nasional Youth Day 2019

Perpustakaan Nasional 2019
ISBN : 978-979-3853-62-8
Katalog Dalam Terbitan

Proceeding
Seminar Nasional Youth Day 2019
"Ketahanan Remaja untuk Generasi Berkualitas
Mewujudkan Indonesia Emas 2045"
Steering Committee:
Yenrizal Makmur, S.P., M.M.
Sukamto, S.E., M.Si.
Shodiqin, S.H., M.M.
Dra. Suhartuti, M.M.
Waluyo Ajeng Lukitowati, S.St., M.M.
Dra. Maria Ernawati, M.M.
Dra. Sofia Hanik, M.M.

Organizing Committee:
Ketua
Sukamto, S.E., M.Si.
Sekretaris
Dr. Dra. Rr. Iswari Hariastuti, M.Kes.
Bendahara
Sukatno, S.H.
Humas, Protokol, Perlengkapan Akomodasi dan Transportasi
Iwan Yulianto, S.Pd., M.Si.
Devi Rana Mayasari, S.Sos.
Nizar, S.H.
Seksi Acara, Notulis dan Perumus
R R. Ayu Mayliawati, S.Sos., M.Si.
Drs. Mardiyono, M.Si.
Widi Asih Nurhajati, S.S., M.Pd.
Gita Prianti Pratiwi, A.Md.

iv

Seminar Nasional Youth Day 2019

Registrasi Peserta dan SPJ
Wandera Ahmad Religia, S.Sosio.
Nunik Setiyo Suryaningsih, S.Pd.
Nuning Ermawati, S.H.
Penerima Tamu dan Konsumsi
Heny Tria Wahyuning Diah, S.E., M.A.
Aninda Rose Novila, S.Sos.
Nur Mila Afiati, S.Sos., M.Sosio.
Dokumentasi, Publikasi dan Talkshow
Kasmari, S.E.
Aulia Dikmah Kiswahono, S.Sos., M.Med.Kom
Udin Kurniawan Aziz, S.Sos.
Siswoyo
Siska Prestiwati Wibisono

Reviewer:
Dr. Dra. Rr. Iswari Hariastuti, M.Kes.
Ali Imron, S.Sos., M.A.
Drs. Mardiyono, M.Si.
Diyah Herowati, S.Sos., M.P.H.R.
Udin Kurniawan Aziz, S.Sos.

Editor:
Dr. Dra. Rr. Iswari Hariastuti, M.Kes.

Penerbit:
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
Jl. Airlangga No. 31-33, Surabaya
Telp. (031) 5022331
Email: prov.jatim@bkkbn.go.id; bkkbnjatim@gmail.com

DICETAK OLEH:
Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas AIrlangga
Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115
Telp. (031) 5992246, 5992247 Fax. (031) 5992248
Email: adm@aup.unair.ac.id

v

Seminar Nasional Youth Day 2019

KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kami
telah menyelesaikan diseminasi melalui Seminar Nasional ‘Youth Day’
Tahun 2019. Seminar Nasional dilaksanakan pada tanggal 8-9 Agustus
2019 bertempat di Hotel Singhasari, Batu. Agar laporan hasil penyajian
Seminar Nasional dapat dimanfaatkan dan dipergunakan baik bagi
para peneliti, para mitra, para pengambil kebijakan dan para pelaksana
operasional dalam program Remaja khususnya, maka dipandang perlu
untuk menyusun buku proceeding Hasil Seminar Nasional ‘Youth Day’
Tahun 2019.
Buku proceeding ini berisi Laporan penyelenggara yaitu Kepala
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, arahan Kepala BKKBN yang
diwakili Deputi Lalitbang serta Penyajian para peneliti Bidang Latbang
dan mitra Perguruan Tinggi. Adapun hasil-hasil penelitian tersebut
sebagai berikut :
1. Penanganan Gangguan Jiwa Pada Remaja Di Liponsos Surabaya
(Briliyana Putri Rahmatus Razaq)
2. Pemberdayaan Remaja Melalui Penguatan Pendidikan Kesehatan
Reproduksi Untuk Mewujudkan Generasi Berencana (Humam
Maulana Khakim)
3. Hubungan Rencana Penolong Persalinan Dan Faktor Lainnya Dengan
Perilaku Ibu Dalam Pemilihan Penolong Pertama Persalinan (Ida,
Kenti Friskarini)
4. Pengembangan Program Komunitas Pendidik Sebaya Melalui “Hey
(Health Educator For Youth)” (Ira Nurmala, Riris Diana Rachmayanti,
Muthmainnah, Yuli Puspita D, Kristina Dwi N.A)
5. Dukungan Dan Kendala Dalam Implementasi Program P4K Di
Kabupaten Bogor Dan Kabupaten Serang (Kenti Friskarini*, Ida*,
Sahat H Manalu*, Elsa Elsi*, Tities Puspita*)
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6. Tren Perilaku Pacaran Dan Seksual Di Jawa Timur (Hasil Analisis
Lanjut Survei Kinerja Akuntabilitas Program (SKAP)) (Mardiyono)
7. Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Remaja Dalam Program KKBPK
Di Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Mita Dwi
Ayudha)
8. Efektivitas Metode Edutainment Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku
Berisiko Bagi Remaja SMP (Muthmainnah, Ira Nurmala, Pulung
Siswantara, Riris Diana Rachmayanti)
9. Hubungan Pendapatan, Nilai Norma, Adat Istiadat Dengan
Pernikahan Dini Di Gowa, Sulawesi Selatan (Rahmawati Azis, Akmal
Mahmud)
10. Faktor Personal Yang Berhubungan Dengan Perilaku Santri Husada
Dalam Upaya Peningkatan Status Kesehatan Remaja Di Pondok
Pesantren (M. Bagus Qomaruddin Pulung Siswantara, Riris Diana
Rachmayanti, Muthmainnah)
11. Optimalisasi Pemaparan Program Generasi Berencana (GenRe) Bagi
Remaja Usia 10 s.d. 12 Tahun (Achmad Ryan Fauzi)
Kegiatan Seminar Nasional diselenggarakan atas kerjasama
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dengan Portsmouth Brawijaya
Centre for Global Health, Population, and Policy.
Dengan tersusunnya buku proceeding ini diharapkan persoalan
remaja dapat tergambarkan secara jelas dalam fakta hasil penelitian,
diharapkan diskusi para pakar yang dihadirkan memberikan solusi dan
masukan yang dijadikan landasan kebijakan program Kependudukan
dam Pembangunan Keluarga dalam mempersiapakan generasi berkualitas
mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Surabaya, November 2019
Kasubbid. Program dan Kerjasama Bidang Latbang
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
Dr. Iswari Hariastuti, Dra., M.Kes.
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PENANGANAN GANGGUAN JIWA PADA REMAJA
DI LIPONSOS SURABAYA
Briliyana Putri Rahmatus Razaq
Prodi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
E-mail: briliyanarazaq@mhs.unesa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini berangkat dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai
gangguan jiwa. Hal tersebut membuat orang dengan gangguan jiwa terdiskriminasi,
tidak lain dengan anaknya sendiri yang masih remaja. Padahal upaya penyembuhan
begitu penting guna untuk masa depan remaja tersebut. Penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi pengetahuan mengenai kegilaan dan mendeskripsikan
memahami praktik penanganan pasien gangguan jiwa pada remaja. Penelitian ini
menggunakan penelitian kualitatif menggunakan perspektif teori Michel Foucault.
Penelitian ini mengambil lokasi di Liponsos Surabaya. Subjek penelitian adalah staf,
pendamping barak, perawat dan dokter umum yang diambil secara purposive. Teknik
ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini oleh
pendamping barak dan staf memiliki kesamaan yaitu, lebih mengarah pada fisiknya
atau dari luarnya. Maksud dari hal tersebut bahwa ODGJ tidak dapat merawat dirinya,
berbicara sendiri, dan tidak dapat membedakan mana dunia nyata dengan dunia
halusinasi. Sedangkan pada perawat dan dokter umum memiliki penjelasan yang
lebih ke pengetahuannya. Penjelasan yang diberikan dalam pengetahuan yaitu orang
dengan gangguan jiwa merupakan sesuatu yang abnormal. Abnormal yang tidak
sesuai dengan standart sosial dan pola psikis yang menimbulkan halusinasi ataupun
waham. Penanganan bagi remaja gangguan jiwa lebih mendapatkan penanganan
khusus dan ditangani langsung oleh pendamping barak. Penanganan khusus
yang dilakukan lebih kepada pendekatannya secara terus menerus guna untuk
mengembalikan rasa percaya diri pada remaja tersebut. Pada hasil tersebut setidaknya
akan mengurangi diskriminasi dan marginalisasi pada para gangguan jiwa.
Kata Kunci: Diskursus, Disiplin dan hukuman, kekuatan pengetahuan
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PENDAHULUAN
Penelitian ini berangkat dari fenomena mengenai penentuan
gila-warasa yang ada di Liponsos Surabaya. Berdasarkan pengamatan
awal dari peneliti bahwa penentuan gila-waras tersebut menggunakan
perspektif sendiri. Pada penelitian ini ingin mengetahui bagaimana
penentuan tingkat kegilaan yang ada di Liponsos surabaya serta
bagaimana penanganan terhadap remaja disana yang mengalami
gangguan jiwa. Liponsos Surabaya merupakan unit pelayanan dari dinas
sosial kota Surabaya yang berbentuk sebagai konsekuensi implementasi
UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pelayanan sosial ini
untuk menampung, membina, dan memberdayakan orang-orang yang
kurang beruntung seperti PMKS (penyandang masalah kesejahteraan
sosial). Namun penelitian disini berfokus pada kegilaan dan bagaimana
menangani remaja dengan gangguan jiwa. Tepatnya pelayanan ini
hanya menampung sementara sebelum akhirnya akan dipulangkan atau
disalurkan ke tempat lain. Hal menarik bagi peneliti adalah bagaimana
penentuan kegilaan itu sendiri serta menangani remaja gangguan jiwa
agar dapat memiliki haknya kembali.
Pada saat ini kita dapat mengetahui bahwa orang dengan gangguan
kejiwaan dianggap meresahkan warga dan berbahaya. Orang dengan
gangguan kejiwaan juga mendapatkan perilaku yang kurang baik dari
masyarakat ataupun keluarganya sendiri. Banyak juga yang kita jumpai dari
berbagai media yang mengatakan bahwa keluarganya sendiri memasung
anaknya yang mengalami gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa
selalu mendapatkan punishment dari orang sekitar. Namun, hukuman
atau punishment yang diberikan pada gangguan jiwa tersebut biasanya
dari jaringan kuasa seperti rumah sakit jiwa ataupun yang lainnya dan
salah satunya adalah UPTD Liponsos yang juga menangani pasien
gangguan jiwa. Dengan melalui jaringan kuasa, secara tidak langsung
di dalam jaringan kuasa tersebut telah melakukan pemantauan terhadap
orang dengan gangguan jiwa, pencatatan dari apa yang dilakukan orang
dengan gangguan jiwa, pengawasan terhadap orang dengan gangguan
jiwa, pendisiplinan untuk orang dengan gangguan jiwa, pelatihan dan
penaklukan (invisible) terhadap orang dengan gangguan jiwa. Pada
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unit pelayanan Liponsos ini memiliki 3 barak yang digunakan khusus
untuk menangani gangguan jiwa yaitu barak A digunakan untuk pasien
gangguan jiwa dengan tingkat berat khusus laki-laki, barak B digunakan
pasien gangguan jiwa untuk tingkat sedang/rendah khusus laki-laki, dan
barak C digunakan untuk pasien gangguan jiwa khusus perempuan.
Sebagian orang dengan gangguan jiwa memang dianggap meresahkan
masyarakat salah satunya di kota Surabaya. Kehadirannya memang tidak
diinginkan dimanapun tempatnya dan sebagian dari keluarganya pun
juga ada yang tidak menginginkannya. Banyak kita jumpai orang dengan
gangguan jiwa yang dewasa selalu berkeliaran dimana-mana dan hanya
sedikit remaja gangguan jiwa yang berada di jalanan. Kebanyakan remaja
gangguan jiwa biasanya akan dikurung di rumah atau jika keluarganya
memang tidak mampu merawat akan diberikan ke rumah sakit jiwa
atau juga seperti Liponsos ini. Mengenai gangguan jiwa selalu ada
perspektif berbeda-beda mengenai penyebabnya misalnya, di Bali orang
bisa dikatakan gila semata-mata disebabkan karma dari Tuhan. Karma
Tuhan hadir akibat kurang melaksanakan ibadah secara tekun. Tanda
gila berikutnya adalah sering melakukan tindakan berbahaya misalnya
melukai diri sendiri dan orang lain. Akibat karma Tuhan dan sering
mengancam orang sekitar inilah kemudian pihak keluarga memvonis
bahwa yang bersangkutan adalah gila (Herdiyanto, 2017).
Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai “gila” memunculkan
stigma yang sering dikaitkan dengan hal mistik. Tanpa diketahui penyebab
“gila” yang kemungkinan dikarenakan mengalami sebuah trauma. Tidak
diterimanya oleh masyarakat dan keluarga atas vonis “gila” membuat
mereka dikurung atau dipasung yang kemudian akan didisiplinkan
dengan cara memberikan obat. (Wirya, 2013)
Apa yang dirasakan oleh orang dengan gangguan jiwa ada rasa
dikejar-kejar oleh makhluk halus, terkadang juga memiliki tingkat
halusinasi yang cukup tinggi dan juga mendengar suara-suara halusinasi
yang seakan-akan memberikan suatu perintah (Setyanto, 2017).
Peneliti menggunakan perspektif dari Michel Foucault dalam
membedah persoalan tersebut. Diskursus bagi foucault merupakan
sistem pemikiran atau sistem gambaran yang kemudian membangun
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konsep suatu kultur/budaya. Karena diskursus akan menciptakan sebuah
pengetahuan dan “kebenaran” terkait orang-orang yang mengucapkannya.
Dibalik ini (orang yang mengucapkan) yaitu dimana orang tersebut
memiliki kekuasaan atau hak kuasa. Kekuasaan disini maksudnya adalah
seseorang yang memiliki kedudukan atau hak yang lebih tinggi seperti
yang ahli dalam bidangnya atau orang yang memiliki tugas dalam bagian
tersebut. Bagi Michel Foucault diskursus tidak akan lepas dari kekuasaan
dan pengetahuan.
Berdasarkan hasil observasi diatas peneliti tertarik untuk mendalami
seputar diskursus kegilaan serta penanganan kepada remaja. Nantinya
akan melihat dari konsep diskursus dan power of knowledge Michel
Foucault. Serta metode yang menggunakan metode diskursus perspektif
Postmodern Michel Foucault.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan
kualitatif merupakan sebuah penelitian yang cenderung deskriptif dan
cenderung menggunakan analisis. Perspektif yang digunakan yaitu
diskursus dari Michel Foucault.
Subjek penelitian ini adalah staf, pendamping barak, perawat dan
dokter yang terlibat dalam penanganan ODGJ. Tekik penelitian ini
menggunakan purposive sampling. Untuk lokasi penelitian ini berada di
Keputih Tegal No. 32, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota
Surabaya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian
ini mneggunakan wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan
teknik analisis diskursus dari Michel Foucault.

PEMBAHASAN
A. Bentuk-bentuk Pengetahuan Kegilaan
Pada sebuah konsep mengenai diskursus digunakan untuk melihat
sebuah wacana namun tetap memiliki dasar pengetahuannya mengenai
kegilaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan memiliki sedikit perbedaan
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penelitian antara staf/pekerja, pendamping barak, perawat dan dokter.
Bentuk pengetahuan kegilaan menurut staf dan pendamping barak tidak
begitu jauh berbeda yaitu dimana orang dengan gangguan jiwa tidak
dapat membedakan antara dunia nyata dan dunia halusinasi, orang
dengan gangguan jiwa juga tidak dapat mengendalikan emosinya. Mereka
orang dengan gangguan jiwa biasanya berbicara sendiri, dan sering
berhalusinasi. Bagi pendamping barak kegilaan memiliki dua tingkatan
yaitu tingkat berat dan sedang. Orang dengan gangguan jiwa dalam
tingkat berat bisa sewaktu-waktu melukai orang lain ataupun dirinya
sendiri, melakukan hal yang di luar nalar seperti memakan kotorannya
sendiri, dan hal-hal yang menjijikan. Sedangkan dalam tingkat rendah
masih dapat mengenali dirinya sendiri walau terkadang lupa, masih dapat
sedikit mengendalikan dirinya, namun tetap memiliki halusinasi seperti
bisikan atau halusinasi yang lainnya.
Bentuk pengetahuan menurut perawat yaitu terganggunya sistem
organ bisa karena depresi, faktor genetik atau juga harga diri rendah.
Orang dengan gangguan jiwa kebanyakan menimbulkan waham dan
halusinasi. Orang dengan gangguan jiwa juga disorientasi dari dirinya
sendiri dimana kondisi mentalnya mengalami perubahan. Mereka juga
tidak mengenal waktu dan tempat. Bentuk pengetahuan menurut dokter
umum ‘gila’ merupakan sesuatu yang abnormal. Abnormal yang tidak
sesuai dengan standart sosial. ODGJ itu ada standartnya menurut WHO
(World Health Organization) salah satunya adalah hendaya. Hendaya dalam
melakukan aktivitas dan hendaknya dalam melakukan kenormalan dalam
kehidupan. Pola psikis atau kelainan mental yang dianggap mengalami
gangguan jiwa/gangguan jiwa. Yang ditimbulkan dari penderita gangguan
jiwa adanya halusinasi dan waham.
B. Praktik Penanganan Pasien ODGJ
Mengenai penanganan dan layanan di Liponsos Surabaya terdapat hal
kegiatan yang dilakukan kesehariannya. Layanan dan penanganan yang
diberikan pihak berupa: Pendataan manual dan computerize by fingerprint,
Pemenuhan kebutuhan dasar (makan, sandang, dan tempat tinggal),
Layanan kesehatan dasar non jiwa, Pemeriksaan rutin setiap hari kamis,
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jumat, dan sabtu, Tes PICT (provider initiated counseling and testing) dan
Narkoba, Layanan kesehatan jiwa, Rawat inap, Rawat jalan, Pengobatan
PPDS (program pendidikan dokter spesialis), Pembinaan mental dan
spiritual, Pemberian keterampilan, Terapi okupasi, Pemulangan daerah
asal, Pemulangan lewat provinsi, Pengembalian ke keluarga dan Rujukan
UPT lain baik tingkat kota maupun provinsi.
Selain layanan yang diberikan penanganan orang dengan
gangguan jiwa dalam melakukan pengawasan yaitu menggunakan
teknik panoptikon. Bentuk pengawasan dengan cara panoptikon akan
memunculkan pendisiplinan secara tidak langsung. Teknik tersebut akan
melihat apa saja yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa dan
akan membuat tubuh menjadi patuh. Teknik panoptikon membuat orang
dengan gangguan jiwa tersebut merasa diawasi setiap saat walaupun
belum tentu pengawasan dilakukan 24jam penuh.
Teknik pendisiplinan yang muncul berasal dari petugas yang
memiliki relasi yang kuat. Karna petugas tahu dengan cara menghardik
akan dapat mendisiplinkan mereka secara tidak langsung. Dengan
menghardik atau membentak akan membuat seseorang tersebut akan
merasa patuh terhadapnya. Disiplin ini akan membuat tubuh menjadi
patuh dan membuat tubuh juga menjadi produktif. Pendisiplinan
berkembang dan menjadi pendisiplinan dianggap sebagai punishment
yang berfungsi untuk menekan, menghalangi atau mencegah agar tidak
terulang kembali. Adanya pendisiplinan ini untuk pengontrolan yang
lebih membawa ke arah positif. Kedisiplinan sendiri juga bertujuan
menjaga seseorang untuk tetap berada didalam pengawasan. Hal tersebut
adalah cara untuk engontrol tindakan, perilaku dan sebagainya.
Selain itu untuk penanganan gangguan jiwa pada remaja memiliki
penanganan khusus yaitu pendekatan. Walaupun penanganan ini juga
dilakukan pada semua pasien gangguan jiwa tetapi pada remaja sendiri
lebih menekankan lai untuk melakukan pendekatan. Pendekatan yang
dilakukan adalah dengan pendekatan bina hubungan saling percaya
(BHSP). Pada pendekatan ini setiap pendamping harus memiliki rasa
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percaya, percaya bahwa kita melakukan pendekatan dia tidak akan
melukai kita dan pendekatan dilakukan secara terus menerus sampai
pasien gangguan jiwa tersebut merasa percaya kepada pendamping
tersebut. Melalui pendekata BHSP yang dilakukan akan lebih membantu
pasien remaja dengan gangguan jiwa merasa percaya diri dan akan mampu
untuk lebih muda mengembalikannya seperti normal atau waras. Karna
penanganan yang terpenting adalah dengan secara sosialnya walaupun
obat juga membantu. Namun, secara sosial kita dapat mengembalikan
rasa percaya diri mereka.
C.

Proses Pengembalian ODGJ ke Pihak Keluarga
Proses pengembalian orang dengan gangguan jiwa yang ada
di Liponsos Surabaya biasanya memiliki tahapan-tahapan. Namun
sebenarnya tidak selalu mengikuti tahapan-tahapan tersebut dikarenakan
jumlah orang dengan gangguan jiwa yang melebihi kapasitas yang
akhirnya lebih mudah dikembalikan ke keluarganya. Tetapi orang
dengan gangguan jiwa sebelum dikembalikan ke keluarganya yang perlu
dipastikan pertama adalah apakah keluarga tersebut mau menerima
keluarganya kembali yang menderita gangguan jiwa. Jika orang dengan
gangguan jiwa tersebut mulai mengingat alamat rumahnya barulah tim
tenaga kesejahteraan masyarakat kecamatan (TKSK) datang ke alamat
tersebut untuk memastikan jika alamat tersebut benar-benar memang ada.
Ketika alamat tersebut benar barulah tim TKSK datang kerumah tersebut
dan menanyakan apakah keluarga mampu merawat dan menerima
keluarganya kembali. Jika jawaban dari keluarganya ‘iya’ maka Liponsos
akan segera memulangkannya. Biasanya jika jarak rumah jauh maka akan
dijadwalkan pemulangan yang dilakukan secara bersamaan. Dengan
menunggu adanya pemulangan biasanya dengan gangguan jiwa tersebut
seperti diajak kegiatan untuk melipat baju dengan rapi atau keterampilan
lainnya, dan biasanya petugas melakukan pendekatan lagi untuk melihat
daya ingat gangguan jiwa tersebut dan juga memberikan arahan yang
baik.
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PENUTUP
Kesimpulan
Studi ini membuktikan teori power of knowledge (kekuatan pengetahuan)
menjadi sesuatu yang sangat penting karena sebagai penentu dan sebagai
mengkonstruk adanya realitas-realitas dan membentuk kontrol sosial.
Seperti halnya kontrol sosial yang ada di lembaga masyarakat ini yaitu
Liponsos kota Surabaya. Dimana kontrol sosial yang terjadi dalam
lembaga ini sungguh sangat terkontrol dengan baik karna dengan adanya
power atau kekuatan tersebut dimiliki oleh yang memiliki knowledge atau
pengetahuan. Dari kekuasaan inilah yang nantinya akan membentuk
disiplin tubuh. Selain itu terbentuknya kontrol sosial karena bentuk
pengawasan yang menggunakan konsep penjara panoptikon.
Hasil diatas dapat disimpulkan dari seluruhnya mengenai diskursus
gila-waras, discipline and punishment, dan relasi kuasa yang ada akan
dijelaskan secara berurutan. Mengenai diskursus kegilaan jika dipahami
oleh masyarakat umum ataupun orang awam orang dengan gangguan
jiwa itu adalah orang yang mengalami depresi berat sehingga memicu
gila itu muncul. Selain itu bagi orang awam orang dengan gangguan jiwa
sudah dapat dilihat dari luar yang dimana orang dengan gangguan jiwa
sendiri tidak dapat merawat dirinya, tidak dapat membersihkan diri, jika
diajak bicara tidak nyambung, sulit diajak berkomunikasi, tidak tahu
mana yang benar dan salah, tidak tahu bersih dan kotor, emosi yang tidak
bisa dikendalikan, dan memiliki gaduh gelisah. Sedangkan waras bagi
masyarakat umum yaitu yang dimana seseorang tidak memiliki depresi,
dapat mengendalikan rasa stresnya, dapat mengendalikan emosinya,
bisa merawat dirinya dengan baik, berpenampilan rapi dan memiliki
tujuan dalam hidupnya. Sedangkan jika dengan ilmu pengetahuan yang
dijelaskan oleh salah satu dokter umum yang ada disana orang dengan
gangguan jiwa adalah abnormal yang tidak sesuai dengan strandart
World Health Organization (WHO) jika menurut profesi. Karna secara
umum gila dan waras itu jauh berbeda karna keduanya aada perbedaan
secara mendasar yaitu hendaya. Hendaya sendiri merupakan sesuatu
hal yang menyimpang seperti gangguan emosional, kelainan perilaku
dan sejenisnya. Gangguan jiwa sendiri juga ada yang ringan dan berat,
8
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kemungkinan yang ringan biasanya dalam bentuk waham dan yang berat
yaitu skizofrenia. Penderita skizofrenia juga membahayakan karna bisabisa melukai dirinya sendiri, melukai orang lain, dan mengamuk sendiri
karna gangguan yang dialaminya yang tidak dapat membedakan mana
dunia nyata dan mana yang tidak seperti halusinasi. Dapat diketahui
halusinasi terdapat beberapa macam yaitu halusinasi pendengaran,
halusinasi pengecapan, halusinasi penciuman, halusinasi sentuhan,
halusinasi pengelihatan, dan halusinasi somatik. Sedangkan waham
juga terdapat beberapa yaitu waham kebesaran, waham agama, wahamwaham curiga, waham kejar, waham cemburu, waham nihlistik, dan
waham somatik.
Mengenai discipline and punishment. Siapa saja yang memberi punishment
kepada mereka (orang dengan gangguan jiwa) adalah kebanyakan dari
cakupan satpol pp dan Linmas yang ditemukan dijalanan dan juga ada
warga atau keluarganya sendiri yang membawanya untuk dipindahkan
ke Liponsos Surabaya. Mengapa orang dengan gangguan jiwa diiberikan
punishment seperti dibawa ke lembaga sosial seperti ini karna memang
mereka memerlukan penanganan khusus dan juga berhak untuk sembuh
kembali seperti dulu walaupun tingkat kesembuhannya tidak bisa kembali
seratus persen. Untuk bentuk punishment yang diberikan orang lain seperti
petugas atau keluarga yang membawanya yaitu dengan membawanya
ke lembaga masyarakat seperti Liponsos ini. Sedangkan punishment dari
Liponsos sendiri terhadap orang dengan gangguan jiwa yaitu hanya ketika
mereka sedang kumat saja. Jika kumatnya masih tidak terlalu parah atau
masih bisa diatasi sendiri bentuk punishment yang diberikan hanyalah
dengan menghardik atau membentaknya saja dan juga diberi obat
penenang, dan jika kumatnya tersebut dalam kategori membahayakan
dan mengganggu temannya karna ditakutkan kumat tersebut menular
maka punishment yang diberikan adalah dengan menempatkannya di
tempat isolasi yang kemudian akan dibawa ke rumah sakit menur untuk
mendapatkan pengobatan agar lebih tenang.
Apapun bentuk hukuman yang ada dan yang telah dilakukan tidak
ada yang melakukan penolakan atau melakukan pengkritikan. Hal ini
dikarenakan relasi kuasa yang sangat kuat karna jika adanya penolakan
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atau pengkritikan menandakan bahwa relasi kuasa yang ada di dalam
lembaga tersebut lemah. Relasi kuasa yang ada paada lembaga Liponsos
tersebut tidak hanya terjadi pada atasan dengan para pekerja saja.
Namun, relasi kuasa juga ada diantara orang dengan gangguan jiwa
senior atau yang mulai sembuh tetapi masih perlu terapi dengan orang
dengan gangguan jiwa yang baru atau yang masih nonproduktif atau
yang masih diam saja. Relasi yang ad diantara mereka juga terkesan kuat
karna orang dengan gangguan jiwa yang lain akan lebih patuh dengan
seniornya. Selain itu orang dengan gangguan jiwa yang sebagai senior
tersebut juga sangat membantu para petugas barak. Karna mereka juga
mampu mengontrol teman-temannya, membantu teman-temannya ketika
membutuhkan bantuan, memisahkan temannya yang sedang bertengkar.
Tak hanya membantu dengan sesama teman tetapi mereka juga bisanya
membantu petugas untuk membantu memandikan temannya jika ada
yang mengalami kesusahan, membantu petugas membagikan makanan
kepada teman-temannya dan sebagainya. Dari itulah dapat dilihat relasi
yang kuat antara orang dengan gangguan jiwa.
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PEMBERDAYAAN REMAJA MELALUI PENGUATAN
PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK
MEWUJUDKAN GENERASI BERENCANA
Humam Maulana Khakim
Prodi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: humamkhakim6@mhs.unesa.ac.id

Abstrak - Remaja menjadi fase dilematis bagi seseorang, termasuk rendahnya
pengetahuan remaja mengenai Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Padahal di
usia tersebut terjadi perubahan secara fisiologis maupun sosial. Perubahan tersebut
memerlukan pengetahuan khusus dalam menghadapinya. Apabila tidak dihadapi
dengan benar, maka risiko TRIAD KRR menjadi ancaman dalam mewujudkan
generasi berencana. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi pemberdayaan
remaja melalui penguatan pendidikan kesehatan reproduksi, termasuk peran aktor
di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif
teori struktural fungsional Talcott Parsons dan mengambil lokasi di SeBAYA PKBI
Jawa Timur. Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam
dan partisipatoris, serta dianalisis dengan teknik interaktif Miles and Huberman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SeBAYA sebagai program remaja PKBI Jatim
bertujuan menyasar kalangan remaja. SeBAYA berasaskan dari remaja, oleh remaja
dan untuk remaja yang dilaksanakan melalui konseling layanan, KIE, dan riset
advokasi. Proses pemberdayaan dilakukan di tingkat internal melalui peningkatan
kompetensi, seperti pertemuan, Capacity Building, pelatihan d4l dan You And Me, dan
kegiatan yang dilakukan untuk proses pemberdayaan eksternal, seperti pelatihan
dan pertemuan dengan komunitas dan mitra, serta fasilitasi di sekolah. Peran aktor
internal mulai dari jajaran pengurus, direksi, dan SeBAYA berdampak besar dalam
implementasi program seperti perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan juga evaluasi
program. Sedangkan aktor eksternal menjadi penyelaras dalam proses pemberdayaan
dengan berbagai dukungannya seperti puskesmas untuk layanan remaja dan
dukungan materiil berupa anggaran dana. Program pemberdayaan remaja melalui
HKSR yang dijalankan SeBAYA sejalan dengan proses dan tujuan untuk menyiapkan
generasi berencana.
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Kata Kunci: Pemberdayaan; Kesehatan Reproduksi; Remaja.
Abstract - Teenagers become a dilemma phase for someone, including the lack of knowledge of
adolescents regarding the Rights of Sexual and Reproductive Health. Even though at that age
physiological and social changes occur. These changes require special knowledge in dealing with
it. If not dealt with correctly, then the risk of the KRR TRIAD becomes a threat in realizing
generation planning. This study aims to describe the strategy of youth empowerment through
strengthening reproductive health education, including the role of actors in it. This study uses
a qualitative method with the perspective of Talcott Parsons’ functional structural theory and
takes place in SeBAYA PKBI East Java. Data were obtained using in-depth and participatory
interview techniques, and analyzed with the interactive Miles and Huberman technique. The
results showed that SeBAYA as a PKBI East Java youth program aimed at targeting young
people. SeBAYA is based on adolescents, by adolescents and for adolescents which is carried out
through counseling services, IEC, and advocacy research. The empowerment process is carried
out at the internal level through increased competence, such as meetings, Capacity Building,
training in d4l and You And Me, and activities carried out for the external empowerment
process, such as training and meetings with communities and partners, as well as facilitation in
schools. The role of internal actors ranging from the board of directors, directors, and SEBAYA
has a major impact in the implementation of programs such as planning, implementation,
control, and also program evaluation. Whereas external actors become harmonizers in the
empowerment process with various supports such as puskesmas for youth services and material
support in the form of budget funds. Youth empowerment programs through HKSR run by
SEBAYA are in line with the process and purpose of preparing generation plans.
Key words: Empowerment, Helath Reproduction, teenagers.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Masa remaja menjadi salah satu dari beberapa fase hidup manusia
mulai dari Bayi, Batita, Balita, Anak-anak, Remaja, Dewasa, dan Lansia.
Seseorang dapat diklasifikasikan sebagai remaja memiliki berbagai
pengertian yang berbeda. WHO menyatakan bahwa usia 10 hingga 19
tahun adalah usia untuk fase remaja. Pernyataan berbeda dari Menteri
Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, yang menyatakan fase remaja terjadi
ketika usia penduduk 10-18 tahun. Sementara itu, BKKBN menjelaskan
remaja merupakan kelompok usia 10-24 tahun dan belum menikah
(Kusumaryani, 2017). Perbedaan definisi yang terjadi menunjukkan
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belum adanya kesepakatan secara mutlak dan umum terkait batasan
usia penduduk dapat dikatakan remaja. Meskipun demikian, masa
remaja dapat diasosiasikan dengan masa dimana terjadinya transisi atau
perubahan dari anak-anak menuju dewasa.
Usia remaja dapat diartikan sebagai persiapan seseorang untuk
dewasa dan melewati peristiwa serta tahapan penting dalam hidup.
Selain mengalami kematangan fisik dan seksual, remaja juga menuju
kemandirian sosial dan ekonomi, membangun identitas, serta memiliki
kemampuan (skill) untuk mengarungi kehidupan masa dewasa hingga
tua. Hasil survei penduduk di Indonesia usia 15-24 tahun mencapai
42.061,2 juta atau sebesar 16,5 persen dari total penduduk Indonesia
(Kusumaryani, 2017). Jumlah yang besar akan memiliki peran berarti
apabila dibina dengan baik. Kalau tidak, masa depan dipertaruhkan. Perlu
diingat, remaja adalah satu langkah dan proses menuju fase dewasa (Adib,
2015). Keadaan tersebut menjadikan remaja seharusnya mendapatkan
penanganan dan prototipe khusus sebagai bentuk perhatian dan kontrol
yang nyata. Langkah demikian dapat menjadikan remaja matang dan
berkompeten dalam merencanakan kehidupannya di masa depan.
Salah satu usaha pemerintah untuk membina adalah program
generasi berencana yang dilakukan BKKBN. BKKBN adalah lembaga non
departemen yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan undang-undang
serta peraturan yang berlaku. Melalui tugas tersebut visi utama yang
dijunjung ialah dapat menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam
mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas. Program
remaja yang muncul demi terciptanya visi tersebut adalah Program
GenRe. Dirancang agar kelak remaja dapat mempersiapkan dirinya
dalam mengarungi kehidupan berkeluarga dan mampu melaksanakan
pendidikan, karier, sadar akan pentingnya kesehatan reproduksi, serta
pernikahan yang terencana (bkkbn.go.id).
Beberapa alasan dari program GenRe. Pertama, program ini sebagai
usaha untuk meminimalisir kehamilan tidak diinginkan (KTD). Data
WHO menunjukkan angka kehamilan tidak diinginkan di Indonesia
masih terbilang tinggi. Jumlah kasus dari rentan waktu 2010 hingga 2015
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mencapai 32 ribu kasus perempuan hamil diluar ikatan pernikahan. Kedua,
terkait masalah kehamilan, program ini diharapkan akan menunjang
kualitas kesehatan reproduksi. Kasus yang dapat menunjukkan bahwa
masih rendahnya pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi
dapat dilihat survei yang dilakukan oleh BKKBN Kalimantan Barat dalam
RPJM 2015 menunjukkan bahwa pengetahuan remaja tentang alat/cara
KB sangat terbatas. Pengetahuan remaja wanita tentang alat/cara KB lebih
baik daripada pria (wanita 4% dan pria 2%). Remaja wanita (63%) yang
menyatakan ingin ber-KB di masa mendatang lebih banyak daripada pria
yang hanya 43%. Ketiga, selain masalah reproduksi, pembinaan remaja
yang kurang baik menyebabkan peningkatan resiko penyalahgunaan obatobat terlarang atau narkoba. Data pusat penelitian kesehatan Universitas
Indonesia bersama Badan Narkotika Nasional (2016), semakin tinggi
jenjang pendidikan seseorang justru semakin tinggi tingkat pemakaian
narkoba. Remaja pada jenjang SMP memiliki angka prevalensi terendah
dan yang tertinggi adalah tingkat perguruan tinggi. Sedangkan antara
jenjang SMA dan kuliah mereka yang pernah memakai narkoba relatif
sama besar yakni mencapai (4,3%). Data tahun selanjutnya, pada survei
lanjutan (2016) terdapat perbedaan, pengguna narkoba pada jenjang SMA
lebih tinggi dibanding jenjang kuliah dengan perbandingan 2,4%;1,8%.
(Brief Notes, 2017: 4).
Situasi memprihatinkan terjadi di Bogor seperti yang dikutip dari
liputan6.com dengan kasus pesta narkoba yang dilakukan oleh remaja
dari 18 remaja yang diamankan oleh polisi, 2 diantaranya perempuan dan
1 lainnya masih pelajar SMP. Pesta narkoba tersebut digelar di beberapa
tempat dan digrebek polisi atas laporan dari warga. Akibatnya, remaja
tersebut terancam 4 tahun penjara bagi pemakai dan 5 tahun untuk
pengedar (Hasan, 2013)
Kasus yang demikian menjadikan BKKBN dan sejumlah organisasi
masyarakat melakukan berbagai pemberdayaan. GenRe sebenarnya
merupakan tujuan dari program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga
Bagi Remaja) harus bersinergi dengan kelompok kegiatan (poktan) Bina
Keluarga Remaja yang lebih familiar dengan BKR yang digagas oleh
BKKBN.
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Masalah-masalah tersebut merupakan realitas kehidupan remaja
Indonesia yang rendah kesadarannya akan pentingnya kesehatan
reproduksi. Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan dan penguatan
pendidikan kesehatan reproduksi dari berbagai lini, baik pemerintah
maupun swasta untuk mewujudkan remaja yang berencana dan
memahami sepenuhnya tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi disebabkan
karena akses remaja mendapatkan informasi yang benar tentang
kesehatan reproduksi masih terbatas. Maka tidak heran jika remaja rawan
akan dampak resiko kesehatan reproduksi. Orang tua yang seharusnya
menjadi agen pertama sekaligus utama (primer) dalam mensosialisasikan
berbagai hal tentang kesehatan reproduksi justru kerap kali enggan
membicarakan persoalan-persoalan yang terkait dengan seksualitas atau
kesehatan reproduksi secara terbuka dan transparan karena sang anak
yang sebenarnya sudah memasuki usia remaja dianggap masih kecil dan
belum layak jika membicarakan masalah demikian. Masalah tersebut
didukung dengan kepercayaan terkait nilai yang dipegang masyarakat
bahwa akan sangat tabu jika membicarakan kesehatan reproduksi dan
seksualitas pada anak yang masih dianggapnya belum cukup umur atau
memang orang tua yang tidak mengetahui dan memahami secara baik
perihal informasi kesehatan reproduksi.
Disini perlu ditekankan akan pentingnya peran orang tua agar
turut andil dalam penanganan masalah kesehatan reproduksi. Tugas
orang tua haruslah membimbing anak dan juga tidak menghalangi
akses pengetahuan seputar kesehatan reproduksi yang dibutuhkan.
Selain nilai sosial yang memang sudah dipegang erat oleh masyarakat,
pranata agama menjadi salah satu persoalan dalam menyebarkan
pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja. Pembicaraan tentang
perempuan, hak reproduksi, kesehatan reproduksi serta seksualitas dari
sudut pandang agama memerlukan kehati-hatian karena agama tidak
mungkin memberikan peluang terhadap munculnya sikap yang justru
ditakutkan oleh ajaran agama, terutama yang menyangkut kehidupan
keluarga (Sarapung,dkk,1999). Agama masih menjadi nilai penghambat
tersendiri dalam memaknai seksualitas dan kesehatan reproduksi karena
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masyarakat menilai bahwa agama sudah menutup berbagai hal yang
kemungkinan akan menuju ke jalan yang tidak baik (kesehatan reproduksi
dan seksualitas).
Selain orang tua, pranata dan nilai sosial yang menjadi penghambat,
faktor tersebut juga didukung dengan pihak yang mengerti dan memahami
pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja masih terbatas.
Faktor lain yang dinilai sangat kuat menyebabkan sulitnya pendidikan
kesehatan reproduksi diimplementasikan secara formal adalah melalui
jalur kurikulum dalam institusi pendidikan sekolah karena persoalan
agama dan budaya. Lembaga pendidikan yang masih dinilai sempit
hanya sebagai tempat menimba ilmu menjadikan pendidikan kesehatan
reproduksi tidak etis jika diterapkan dalam wilayah tersebut. Kondisi
demikian yang kemudian menyebabkan remaja mencari informasi yang
justru tidak jarang memberikan informasi yang salah tentang pengetahuan
kesehatan reproduksi.
Kenyamanan dalam berkomunikasi menjadi suatu yang penting
bagi remaja. Teman sebaya (peer group) dianggap lebih nyaman untuk
membicarakan masalah pribadi sekalipun karena dianggap lebih setia
kawan dan dipercaya menjaga rahasia. Apabila remaja memiliki informasi
tertentu cenderung mereka menginginkan teman sebayanya untuk
mengetahui informasi tersebut termasuk masalah seksualitas sekalipun.
Segala informasi tersebut akan diberitahukan dan dikoordinasikan
terhadap teman sebayanya. Remaja merasa aman, nyaman bebas, dan
terbuka dalam menerima segala perbedaan pendapat diantara mereka
(Imron, 2012). Bebas dan terbukanya pertukaran informasi antar remaja
memerlukan suatu pendampingan. Segala informasi yang didapatkan
harus dipastikan merupakan sebuah informasi yang benar termasuk
kaitannya dengan seksualitas dan kesehatan reproduksi.
Kesehatan reproduksi dapat diartikan sebagai keadaan sehat secara
fisik, mental atau psikis, dan sosial. Bersifat menyeluruh pada semua hal
yang berhubungan dengan sistem dan fungsi proses reproduksi. Tidak
hanya terbatas pada penyakit fisik dan kecacatan yang terdapat pada
diri manusia (Tukiran, dkk, 2010). Berdasarkan definisi tersebut, maka
ICPD memberikan batasan tentang perawatan kesehatan reproduksi.
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perawatan itu sendiri terdiri dari beberapa kumpulan metode dan
teknik serta pelayanan yang mendukung kesehatan reproduksi maupun
kesejahteraan, melalui pencegahan dan penanganan masalah-masalah
kesehatan reproduksi. Perawatan tersebut mencakup kesehatan seksual
yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup, hubungan antar pribadi,
serta bukan hanya perihal konseling dan perawatan kesehatan yang
berhubungan dengan proses reproduksi maupun penyakit menular
seksual.
Pengetahuan akan kesehatan reproduksi menjadi hal penting bagi
remaja karena memiliki ruang lingkup yang kompleks. Terdapat beberapa
ruang lingkup pengetahuan kesehatan reproduksi, diantaranya; 1)
pelayanan KB, yang meliputi konseling serta pengetahuan penggunaan
alat KB; 2) pelayanan kebidanan, meliputi pelayanan bagi perempuan
dan bayi; 3) pelayanan Penyakit Menular Seksual, meliputi konseling
berbagai penyakit seputar penyakit kelamin; 4) pelayanan kesehatan
reproduksi, meliputi proses pemberian informasi seputar pendidikan
kesehatan reproduksi remaja (Imron, 2012). Remaja perlu dibekali dengan
pengetahuan seputar kesehatan reproduksi agar tidak salah dalam
menanggapi segala isu seputar remaja.
Pentingnya pemberdayaan melalui penguatan pendidikan kesehatan
reproduksi remaja dapat menjadikan remaja sebagai agent tegar remaja.
Tegar remaja dapat dikatakan sebagai remaja dengan perilaku sehat dan
terhindar dari masalah seksualitas, narkotika, HIV dan AIDS. Kemudian
menikah pada usia ideal, memiliki perencanaan kehidupan keluarga kecil
sejahtera sehingga menjadi contoh, teladan, idola, dan sumber informasi
bagi teman sebayanya. Implementasi nyata dan jelas mengenai kesehatan
reproduksi dari berbagai pihak dapat mendorong remaja Indonesia lebih
berfikir positif dan menjadi generasi yang berencana.
Secara sosiologis, suatu proses pemberdayaan diharapkan mampu
meningkatkan kualitas kelompok/masyarakat sasaran. Selama ini,
berbagai program yang dilaksanakan pihak tertentu masih bersifat top
down. Maka upaya penguatan pendidikan ini dapat menjadi cara untuk
menangani masalah kesehatan reproduksi remaja. Pentingnya peran
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pendidikan kesehatan reproduksi sangat dibutuhkan oleh masyarakat
terutama remaja. Remaja yang akan digadang-gadang sebagai generasi
penerus bangsa harus merencanakan kehidupan masa depannya dengan
baik dan matang termasuk akan pengetahuannya mengenai kesehatan
reproduksi. Remaja belum sepenuhnya mengerti dan paham dengan halhal reproduksi yang dimiliki dan dialaminya sehingga memang peran
teman sebaya diperlukan untuk memberikan informasi yang benar dan
tepat. Masalah yang terjadi pada remaja menjadikan penelitian ini fokus
mencari strategi yang digunakan khususnya oleh pengurus SeBAYA
dalam melaksanakan pendidikan kesehatan reproduksi agar tercapai
generasi remaja yang terencana.

Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka
rumusan masalahnya adalah bagaimana pemberdayaan remaja melalui
penguatan pendidikan kesehatan reproduksi untuk mewujudkan generasi
yang berencana?

Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:
1. Mendeskripsikan strategi pemberdayaan remaja melalui penguatan
pendidikan kesehatan reproduksi.
2. Mendeskripsikan peran aktor dalam pemberdayaan remaja melalui
pendidikan kesehatan reproduksi.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya manfaat
teoritis dan praktis.
Teoritis:
1. Memperkaya kajian sosiologi khususnya sosiologi kependudukan
dan kesehatan kajian kesehatan reproduksi remaja.
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Praktis:
1. Sedangkan manfaat praktisnya adalah menjadi referensi bagi
pemerintah terkait perumusan kebijakan tentang perlindungan hak
kesehatan reproduksi remaja.

KAJIAN TEORI
Teori Strukural Fungsional Talcott Parsons
Pendidikan kesehatan reproduksi pada dasarnya sebagai suatu
proses untuk memberikan pengetahuan teoritik maupun empirik terhadap
individu atau masyarakat sehingga diharapkan dapat menyelesaikan
masalah kesehatan yang dihadapi maupun dialaminya. Pendidikan
kesehatan reproduksi diharapkan dapat menciptakan suatu proses
yang menuju ekuilibrium serta menciptakan suasana harmoni di dalam
tubuh masyarakat itu sendiri. Talcott Parsons yang merupakan sosiolog
struktural fungsional berpendapat bahwa terdapat fungsi dan kebutuhan
tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap sistem. Sistem tersebut
memiliki tatanan dan bagian yang tergantung satu sama lain, cenderung
ekuilibrium, mengalami perubahan secara tertata dan bahkan statis, sifat
satu sistem berdampak pada kemungkinan bentuk bagian lain, sistem
memelihara batas dengan lingkungan, alokasi dan integrasi sebagai alat
fundamental menuju ekuilibrium, sistem cenderung memelihara batas
dan hubungan dengan keseluruhan bagian (Ritzer, 2008). Asumsi-asumsi
yang dikemukakan Parsons menjadi sebuah rangkaian dalam suatu sistem
sosial. Dimana antara komponen atau bagian saling mempengaruhi
satu sama lain. Dalam sistem tersebut tentu memiliki aktor individual
maupun suatu masyarakat yang saling berinteraksi satu sama lain secara
terstruktur dalam keadaan dan situasi yang sama.
Parsons kemudian merumuskan konsep AGIL sebagai bentuk
pemenuhan kebutuhan fungsional dalam sistem sosial. Adaptation
menjadi kebutuhan sistem untuk menjamin apa yang dibutuhkan
lingkungan serta mendistribusikan sumber tersebut kepada sistem. Goal
attainment, memberikan jaminan bagi upaya pemenuhan tujuan sistem
serta penerapan prioritas diantara tujuan-tujuan tersebut. Integration
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membutuhkan kesesuaian dari bagian sistem-sistem sehingga seluruh
sistem dapat berjalan secara fungsional. Latten patern maintenance mengatur
bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem agar sesuai
dengan norma yang berlaku di masyarakat (Ritzer, 2008). Suatu sistem
akan berhasil bertahan hidup apabila keempat fungsi tersebut berhasil
dijalankan oleh sistem itu sendiri. Keempat kebutuhan dalam sistem
tersebut (AGIL) harus dipenuhi agar tidak mengganggu fungsi sistem
lain.
Dalam konteks pendidikan kesehatan reproduksi kebutuhan
adaptation terkait erat dengan masalah komersil atau anggaran dana untuk
menjalankan aktivitas pendidikan kesehatan. Tanpa adanya dana, ide,
gagasan, atau program apapun tidak akan terwujud dan terealisasi. Goal
attainment merupakan tujuan yang harus dirumuskan dalam pendidikan
kesehatan. Tujuan yang dimaksudkan ialah harus bersifat realistis, artinya
tujuan tersebut dapat diwujudkan oleh individu dalam sistem. Integration
menuntut adanya kerjasama tim dari dalam sistem sendiri maupun
berbagai elemen dalam pendidikan kesehatan yang dijalankan. Oleh
karena itu diperlukan penyesuaian terhadap sistem yang ada. Sedangkan
Latten patern maintenance dapat dipenuhi melalui motivasi individual yang
kuat dari berbagai aktor dalam pendidikan kesehatan untuk mewujudkan
tujuan yang hendak dicapai. Motivasi dan dorongan individual dapat
muncul dengan dukungan sistem budaya, seperti saling mempercayai,
toleransi, tenggangrasa, gotong royong, dan lain sebagainya.
Proses yang terdapat pada penguatan pendidikan kesehatan
reproduksi diartikan sebagai sebuah interaksi dan mekanisme yang
memiliki kemungkinan terjadinya perubahan perilaku subjek belajar.
Dalam proses tersebut diperlukan interaksi antara subjek (konseli) dengan
pendidik sebayanya (konselor) dengan metode pengajaran, alat bantu
serta materi belajar yang sesuai. Keluaran dari proses tersebut adalah
munculnya kemampuan perubahan perilaku sehat dari sasaran didik
(konseli). Tujuan atau output yang diharapkan dari keluaran pendidikan
kesehatan ini adalah perilaku remaja atau masyarakat dapat berubah
terkait dengan kepedualiannya meningkatkan derajat kesehatannya secara
mandiri.
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Pemberdayaan
Selesainya perang dunia kedua memunculkan segmen negara
baru, yakni dunia ketiga. Negara ini digambarkan sebagai negara yang
terbelakang dan belum berkembang meliputi negara yang ada di Asia
dan Afrika. Negara ketiga tersebut tidak berdaya dan gagal dalam
melaksanakan proses pembangunan. Kegagalan tersebutlah yang menjadi
latar belakang munculnya pemberdayaan. Kemudian berbagai upaya
dan model pemberdayaan terus dilakukan untuk proses pembangunan,
mulai dari trickle down effect dan top down. Namun alih-alih mengentas
kemiskinan, model tersebut justru gagal mensejahterakan rakyat karena
dinilai program yang dijalankan cenderung menguntungkan kalangan
tertentu dan program-program yang ada tidak sesuai kebutuhan serta
masalah yang dihadapi rakyat. (Ari Wahyudi,dkk: 2015).
Pemberdayaan sendiri merupakan (Sumaryo,1991) suatu proses yang
memperkuat serta mengembangkan kemampuan masyarakat dengan cara
terus melibatkan masyarakat secara aktif di dalam proses pembangunan.
Proses tersebut dilakukan secara dinamis sehingga masyarakat dapat
mengatasi masalah yang dihadapi secara mandiri. Selama ini, proses
pemberdayaan yang terjadi masih menjadikan masyarakat sebagai
objek sebuah program, hal inilah yang menghambat program tersebut.
Pemberdayaan dengan model tersebut menjadikan masyarakat menjadi
tergantung kepada penyelenggara program (pemerintah) dan tidak
berhasil menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Maka dari
itu idealnya dalam sebuah program pemberdayaan harus menjadikan
masyarakat sebagai subjek pemberdayaan, dengan begitu masyarakat
akan menjadi lebih aktif dan dinamis dalam melaksanakan program
yang dijalankan. Hal ini juga didukung dengan Margono (2000) yang
menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian
upaya untuk mengembangkan keadaan masyarakat hingga mereka
memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya.
Jika serangkaian upaya tersebut berhasil, maka kesan bahwa perkembangan
tersebut merupakan efek dari pihak eksternal tidak lagi muncul karena
baik pihak eksternal maupun masyarakat dalam prosesnya sama-sama
menjadi subjek.
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SeBAYA sebagai sebuah program yang dijalankan dari, oleh remaja
dan ditujukan untuk remaja dinilai dapat menjalankan suatu model
pemberdayaan yang dinamis. Hal tersebut menunjukkan bahwa remaja
baik pendidik maupun remaja sasaran sama-sama menjadi subjek dalam
proses pemberdayaan. Antara pendidik dan remaja bersama saling belajar
dan memahami apa yang dibutuhkan satu sama lain untuk menyelesaikan
masalah-masalah yang dihadapi remaja terlebih tentang kesehatan seksual
reproduksi.

METODE PENELITIAN
Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena menggunakan
pendekatan metode kualitatif metode ini dapat menggambarkan
secara utuh dan menyeluruh tentang efektivitas pendidikan kesehatan
reproduksi bagi remaja yang dilakukan melalui peer educator (SeBAYA).
Data yang diperoleh berupa kata lisan atau ungkapan bahas, cara berpikir,
pandangan dari subjek penelitian melalui wawancara dan pengamatan
terhadap perilaku subjek sehingga data yang diperoleh di lapangan mampu
mengungkapkan interpretasi subjek akan perilakunya. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif struktural fungsional
milik Talcott Parsons.

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dimulai setelah proposal ini disetujui dan akan
dilakukan dengan jangka waktu lima bulan hingga data yang diperlukan
dirasa sudah mencukupi. Penelitian mengambil lokasi di sebuah organisasi
remaja yakni SeBAYA PKBI Jawa Timur. Lokasi ini diambil karena dalam
prakteknya, SeBAYA merupakan organisasi yang digunakan sebagai
wadah remaja/anak muda untuk belajar mengenai isu kesehatan seksual
reproduksi sekaligus bergerak dalam bidang layanan konseling kesehatan
seksual dan reproduksi remaja. SeBAYA sebagai sebuah organisasi
memang diberikan tempat khusus untuk menarik dan bergerak dengan
remaja melalui kepengurusan, kegiatan dan juga program yang dijalankan.
"Ketahanan Remaja untuk Generasi Berkualitas
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Lokasi yang demikian, sudah tepat secara metodologis dan dapat dijadikan
sebagai lokasi pencarian data sesuai kebutuhan.

Subjek Penelitian
Salah satu metode dalam penentuan subjek penelitian kualitatif
adalah menggunakan teknik purposive, teknik ini digunakan untuk
memecahkan masalah sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam prakteknya,
teknik purposive memiliki karakteristik tertentu untuk menentukan
subjek penelitian. Adapun karakteristik subjek yang dibutuhkan antara
lain:
1. Pengurus SeBAYA PKBI Jawa Timur minimal 1 tahun menjabat.
2. Berdomisili di Jawa Timur
3. Aktif dalam program dan kegiatan SeBAYA
Kriteria subjek tersebut dipilih untuk memudahkan dan memfokuskan
proses penelitian. Sesuai dengan kriteria diatas, maka subjek yang
ditentukan adalah koordinator SeBAYA dan koordinator divisi SeBAYA.
Alasan memilih subjek tersebut dikarenakan subjek dinilai berkompeten
dan berpengalaman dalam proses pengungkapan data oleh peneliti. Selain
itu subjek yang telah lama bergabung dan aktif dengan program kegiatan
SeBAYA Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Data
Dalam proses pengambilan data, penelitian ini menggunakan dua
cara, yaitu penggalian data primer dan sekunder. Teknik pengambilan
data primer yang digunakan adalah pengamatan berpartisipasi dan
wawancara mendalam. Dalam teknik pengambilan data primer, peneliti
akan berpartisipasi secara aktif dan masuk ke dalam area subjek
penelitian. Dalam hal ini peneliti masuk menjadi relawan SeBaya yang
bertugas membantu pengurus untuk melaksanakan program yang telah
direncanakan. Alur peneliti untuk menjadi partisipan adalah mulai dari
ketertarikan peneliti terkait isu kajian kesehatan seksual reproduksi.
Kemudian peneliti ikut serta mendaftar menjadi relawan melalui proses
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seleksi wawancara dan tertulis. Setelah berhasil bergabung menjadi
relawan peneliti mulai diikutkan dalam kegiatan-kegiatan yang sudah
direncanakan hingga saat ini.
Dalam proses partisipasi akan dilakukan wawancara yang bersifat indepth interview menggunakan pedoman semi terstrukur. Teknik tersebut
dilakukan untuk mendapat kedalaman data dari sisi informan. Hal ini
didukung dengan panduan semi terstruktur dengan alasan, ketika di
tengah-tengah wawancara ditemui temuan data yang menarik, peneliti
bisa memberikan pertanyaan baru terkait dengan jawaban informan. Selain
menggunakan teknik in-depth interview. Dalam penelitian ini partusipan
juga menggunakan teknik partisipatoris. Teknik ini memberikan
pengalaman lebih dan dapat menghasilkan data yang kompleks.
Sedangkan data sekunder, dikumpulkan dari sumber-sumber lain
yang berbentuk data olahan dari pihak kedua atau ketiga yang bersifat
given. Data sekunder dalam penelitian ini bersifat mendukung data primer
dalam tahap analisis. Sumber data sekunder yang digunakan berasal dari
buku, jurnal, artikel, dan website tentang kesehatan reproduksi, generasi
berencana dan pendidikan sebaya.

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik
interaktif milik Miles and Haberman. Teknik ini terbagi menjadi beberapa
tahapan, yakni: 1) mengorganisasi data; 2) membuat kategori menentukan
tema dan pola; 3) dengan menjabarkan secara dekriptif data-data dan
hasil temuan di lapangan. Sedangkan untuk menguji keabsahan data
yang dipakai adalah teknik triangulasi, yakni menguji keabsahan data
dengan cara membandingkan hasil wawancara dari beberapa subjek yang
berbeda. Selain itu, triangulasi juga dilakukan terhadap sumber data.
Yakni, membandingkan hasil data dari observasi, data hasil wawancara
terhadap subjek, dan data sekunder yang didapat dari jurnal penelitian
terdahulu yang dipakai sebagai referensi membangun asumsi awal.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
SeBAYA sebagai sebuah organisasi keremajaan melalui pengurusnya
melakukan berbagai strategi dengan tujuan suksesnya pendidikan Hak
Kesehatan Seksual Reproduksi Remaja. Pengalaman yang didapatkan
dari realita kehidupan remaja kemudian menjadi alasan untuk bergerak
dan mengatasi masalah yang ada didalamnya. Pengalaman tersebut
didapatkan oleh setiap objek atau pengurus SeBAYA, yang kemudian
melalui pengalaman tersebut dilakukan sebuah rencana yang akan
dilaksanakan sebagai bentuk dari praktik SeBAYA dalam kehidupan sosial
masyarakat. Setiap divisi dituntut untuk bisa memberikan strategi terbaik
dalam melaksanakan tujuan SeBAYA. Seperti divisi Riset dan Advokasi
yang melaksanakan riset berdasarkan observasi yang telah dilakukan dan
mengamati keadaan sebenarnya suatu sasaran. Pengurus mengidentifikasi
masalah dan kebutuhan yang ada yang kemudian akan dilaksanakanlah
riset yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sasaran. Strategi tersebut
juga dilakukan oleh divisi KIE ketika melaksanakan sosialisasi dan menjadi
fasilitator. Pengurus menggunakan strategi mengidentifikasi masalah yang
ada pada kelompok sasaran baru kemudian ditentukan metode atau cara
sekaligus materi yang akan disampaikan ketika kegiatan. Keadaan sedikit
berbeda dilakukan oleh divisi Konseling dan Layanan yang memberikan
layanan tak berbayar terhadap remaja. Strategi demikian dilakukan
karena melihat keadaan remaja yang membutuhkan bimbingan, serta
belum berdayanya remaja dalam perekonomian. Berdasarkan masalah
tersebut maka divisi Konseling melakukan strategi yang demikian untuk
mempermudah akses remaja.
SeBAYA berasaskan dari remaja, oleh remaja dan untuk remaja
yang dilaksanakan melalui konseling layanan, KIE, dan riset advokasi.
Proses pemberdayaan dilakukan di tingkat internal melalui peningkatan
kompetensi, seperti pertemuan, Capacity Building, pelatihan d4l dan You
And Me, dan kegiatan yang dilakukan untuk proses pemberdayaan
eksternal, seperti pelatihan dan pertemuan dengan komunitas dan
mitra, serta fasilitasi di sekolah. Peran aktor internal mulai dari jajaran
pengurus, direksi, dan SeBAYA berdampak besar dalam implementasi
program seperti perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan juga evaluasi
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program. Sedangkan aktor eksternal menjadi penyelaras dalam proses
pemberdayaan dengan berbagai dukungannya seperti puskesmas untuk
layanan remaja dan dukungan materiil berupa anggaran dana. Program
pemberdayaan remaja melalui HKSR yang dijalankan SeBAYA sejalan
dengan proses dan tujuan untuk menyiapkan generasi berencana.
St rat eg i i mple me nt at i f ya ng d i l a k u k a n ole h S eBAYA
mengkolaborasikan program setiap divisi untuk melaksanakan pendidikan
kesehatan seksual reproduksi. Setiap divisi dituntut untuk memiliki
strategi khusus. Diantara strategi yang dijalankan adalah, pembukaan
konseling dan layanan gratis, fasilitator kegiatan keremajaan secara
gratis, memahami keadaan remaja sasaran dengan riset, penyebarluasan
informasi HKSR melalui media sosial dan siaran radio, Dance For Life, dan
kegiatan rutinan untuk memperingati hari besar.
SeBAYA mempraktikkan sebuah pemberdayaan dalam remaja
dengan model subjek-subjek. Pengurus SeBAYA dengan kelompok sasaran
sama-sama berkegiatan dan belajar untuk memahami lebih jauh tentang
kesehatan seksual reproduksi. Kegiatan penyuluhan di sekolah misalnya,
pengurus SeBAYA memang mengajukan terlebih dahulu ke pihak sekolah
untuk melaksanakan kegiatan, namun tidak langsung menentukan
kegiatan apa yang harus dilaksanakan. Setelah proses pengajuan dan
lobbiying antara SeBAYA dengan pihak sekolah maka ditentukan materi
atau isi kegiatan yang dilaksanakan. isi kegiatan ini sangat terbuka dan
sesuai keinginan serta kebutuhan sekolah sebagai kelompok sasaran.
SeBAYA hanya menjadi fasilitator atas permintaan dan kebutuhan
tersebut.
Disisi lain, peran komunitas dan mitra juga menjadi strategi
pemberdayaan yang dilakukan, para komunitas remaja selalu diberikan
kesempatan jika ada kegiatan. Beberapa kesempatan SeBAYA dan
komunitas mitra melakukan kajian bersama dengan SeBAYA sebagai
fasilitatornya. Keinginan SeBAYA untuk memberdayakan mereka, maka
dilakukanlah pelatihan untuk beberapa pimpinan komunitas mitra agar
dapat menjadi fasilitator di komunitasnya maupun komunitas lain. Satu
hal yang cukup berhasil seperti yang pernah dilakukan terhadap Bonek
Mania (Fans Persebaya Surabaya), dalam beberapa kesempatan mereka

"Ketahanan Remaja untuk Generasi Berkualitas
Mewujudkan Indonesia EMAS 2045"

27

SEMINAR NASIONAL YOUTH DAY 2019

berhasil menjadi fasilitator bagi anggota bonek yang hadir ketika kopdar
atau berkumpul. SeBAYA berharap kegiatan kopdar bonek tidak hanya
diisi dengan ngobrol dan ngopi saja tapi pembicaraan mereka juga diisi
dengan muatan pendidikan kesehatan seksual reproduksi.

KESIMPULAN
SeBAYA merupakan sebuah organisasi semi otonom atau berada
di bawah naungan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
Jawa Timur. Asas yang ada di dalam tubuh mereka adalah dari remaja,
oleh remaja, dan untuk remaja. Organisasi ini memang dibentuk dan
dilaksanakan serta tujuan programnya adalah remaja. PKBI selaku
induknya menilai peran SeBAYA sangat diperlukan untuk menjangkau
kalangannya (remaja). Posisi SeBAYA sebagai organisasi remaja yang fokus
pada masalah kesehatan seksual reproduksi remaja (HKSR) menilai masih
kurangnya pengetahuan remaja mengenai hal tersebut, terlebih didukung
dengan anggapan masyarakat bahwa hal demikian adalah tabu. Melalui
teori habitus Piere Bordieu, pengurus SeBAYA melihat fenomena tersebut
dengan menyusun strategi dalam bentuk program kegiatan melalui
struktur SeBAYA yang juga bekerjasama dengan pihak eksternal.
Strategi yang dilakukan diimplementasikan kedalam program
kerja setiap divisi yang ada didalamnya. Divisi Konseling dan Layanan
memberikan strategi pelayanan konseling dan tindak lanjut secara
gratis terhadap remaja. Divisi Riset dan Advokasi melaksanakan riset
sesuai dengan keadaan dan kebutuhan remaja serta melakukan advokasi
terhadap remaja. Divisi KIE memberikan edukasi melalui berbagai media
yang digunakan seperti media sosial dan radio. Ketiga divisi tersebut
berjalan di bawah pantauan koordinator SeBAYA dan juga PKBI.
Segala bentuk kegiatan yang dilakukan SeBAYA dapat disimpulkan
bahwa strategi yang dilakukan salah satu tujuannya adalah mendukung
program Generasi Berencana melalui bidang kesehatan reproduksi remaja.
Selain itu juga bertujuan sebagai upaya pemberdayaan remaja melalui
pendidikan kesehatan seksual reproduksi yang berusaha menciptakan
kemandirian berfikir remaja mengenai hal tersebut sehingga dapat
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menjadi Tegar Remaja (remaja panutan yang mampu menjadi tauladan
terhadap teman serta lingkungannya).
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Abstrak - Kematian ibu masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Untuk
menurunkan kematian ibu dan kematian bayi, pemerintah melakukan berbagai
program untuk mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih diantaranya dengan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi (P4K). Tulisan ini merupakan hasil analisa data Survei Indikator Kesehatan
Nasional (Sirkesnas) tahun 2016. Populasi dari Sirkesnas 2016 ini adalah seluruh
rumah tangga yang berada di Indonesia, sedangkan sampel adalah rumah tangga
yang mempunyai anak 0 – 59 bulan. Tulisan ini mengambil data individu khusus
anggota rumah tangga perempuan usia 10-54 tahun yang pada periode 1 Januari
2014 sampai dengan saat wawancara pernah mengalami kehamilan yang berakhir
lahir hidup atau lahir mati, dan didapat sejumlah 7.313 responden. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemilihan tenaga kesehatan sebagai penolong pertama saat
ibu bersalin sudah relatif tinggi yaitu 81,3%. Terdapat 3,1% ibu berusia remaja. Hasil
uji chi square menunjukkan bahwa rencana dalam pemilihan pertolongan persalinan
berhubungan bermakna dengan pemilihan penolong pertama persalinan. Ibu yang
merencanakan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan memilih tenaga kesehatan
sebagai penolong pertama persalinan yaitu sebesar 8,349 kali dibandingkan ibu yang
merencanakan persalinan oleh non tenaga kesehatan dan tidak merencanakan.
Faktor lain yang berhubungan bermakna adalah tempat tinggal, pendidikan ibu,
pemeriksaan kehamilan, dan keikutsertaan ibu dalam kelas ibu hamil. Mengingat
pentingnya perencanaan persalinan oleh ibu hamil, oleh karena itu program P4K
masih sangat diperlukan.
Kata Kunci: Rencana, Penolong Pertama Persalinan, Perilaku Ibu
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Abstract - Maternal mortality is still a public health problem. To reduce maternal mortality
and infant mortality, the government carried out various programs to encourage every birth
to be assisted by trained health personnel including the Maternity Planning and Complication
Prevention Program (P4K). This paper is the result of analysis of the 2016 National Health
Indicator Survey (Sirkesnas). The population of the Sirkesnas 2016 is all households in
Indonesia, while the sample is households with children of 0-59 months. This paper draws
individual data specifically for female household members aged 10-54 years who in the period
1 January 2014 until the time of the interview had experienced a pregnancy that ended in life
or stillbirth, and obtained a total of 7,313 respondents. The results showed that the selection of
health workers as first birth delivery assistance was relatively high at 81.3%. There are 3.1% of
teenage mothers. The chi square test results show that the plan in the selection of birth delivery
assistance has a significant relationship with the selection of the first birth attendant. Mothers
who planned for birth delivery assistance by health workers would choose health workers as
the first birth delivery assistance of 8,349 times compared to mothers who planned by non
health workers and did not plan. Other factors that are significantly related are residence,
maternal education, antenatal care, and maternal participation in the class of pregnant women.
Considering the importance of childbirth planning by pregnant women, therefore the P4K
program is still very much needed.
Key words: Plan, First Birth Delivery Assistance, Mother Behavior

PENDAHULUAN
Kematian ibu masih merupakan masalah kesehatan masyarakat.
Menurut WHO setiap hari, di seluruh dunia, sekitar 830 wanita meninggal
karena kehamilan yang dapat dicegah dan penyebab kelahiran. Pada
tahun 2015, angka kematian ibu di negara berkembang adalah 239 per
100.000 kelahiran hidup, padahal itu hanya 12 per 100.000 kelahiran hidup
di negara maju (Zobaida Ahmed Piu, 2017).
Keberhasilan upaya kesehatan ibu, di antaranya dapat dilihat dari
indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu
selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh
kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan
karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000
kelahiran hidup. Indikator ini tidak hanya mampu menilai program
kesehatan ibu, terlebih lagi mampu menilai derajat kesehatan masyarakat,
karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik
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dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Penurunan AKI di Indonesia
terjadi sejak tahun 1991 sampai dengan 2007, yaitu dari 390 menjadi 228.
Namun demikian, SDKI tahun 2012 menunjukkan peningkatan AKI
yang signifikan yaitu menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran
hidup. AKI kembali menunjukkan penurunan menjadi 305 kematian ibu
per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar
Sensus (SUPAS) 2015 (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Penyebab terbesar
kematian ibu di Indonesia selama tahun 2010-2013 masih sama yaitu
perdarahan. Sementara penyebab lain-lain juga berperan cukup besar
dalam menyebabkan kematian ibu. Yang dimaksud dengan penyebab
lain-lain adalah penyebab kematian ibu secara tidak langsung seperti
kondisi penyakit kanker, ginjal, jantung, tuberculosis atau penyakit lain
yang diderita ibu (Kementerian Kesehatan, 2014).
Kematian ibu juga dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat sosial
ekonomi, tingkat pendidikan, kedudukan dan peran perempuan, faktor
sosial budaya serta faktor transportasi, yang kesemuanya berpengaruh
pada munculnya dua keadaan yang tidak menguntungkan, yaitu: (1)
Tiga Terlambat (terlambat mengenal bahaya dan mengambil keputusan,
terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapatkan
pelayanan di fasilitas kesehatan); (2) Empat terlalu (terlalu muda untuk
melahirkan, terlalu sering melahirkan, terlalu rapat jarak melahirkan, dan
terlalu tua untuk melahirkan) (Departemen Kesehatan RI, 2009).
Untuk untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi,
pemerintah melakukan berbagai program untuk mendorong agar setiap
persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis
kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta
diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan
persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala
I sampai dengan kala IV persalinan. Keberhasilan program ini diukur
melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
(cakupan PF). Sejak tahun 2015, penekanan persalinan yang aman adalah
persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurut laporan Ditjen Kesehatan Masyarakat, pada tahun 2016 terdapat
80,61% ibu hamil yang menjalani persalinan dengan ditolong oleh tenaga
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kesehatan dan dilakukan difasilitasi pelayanan kesehatan di Indonesia.
Secara nasional, indikator tersebut telah memenuhi target Renstra sebesar
77%. Namun demikian masih terdapat 19 provinsi (55,9%) yang belum
memenuhi target tersebut. Provinsi NTB memiliki capaian tertinggi
sebesar 100,02%, diikuti oleh DKI Jakarta sebesar 97,29%, dan Kepulauan
Riau sebesar 96,04%. Sedangkan Provinsi Maluku Utara memiliki capaian
terendah sebesar 17,79%, diikuti oleh Maluku sebesar 25,71%, dan Papua
sebesar 39,18%. Analisis kematian ibu yang dilakukan Direktorat Bina
Kesehatan Ibu pada tahun 2010 membuktikan bahwa kematian ibu
terkait erat dengan penolong persalinan dan tempat/fasilitas persalinan.
Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terbukti berkontribusi
terhadap turunnya risiko kematian ibu (Kementerian Kesehatan RI,
2016). Pada tahun 2007 Menteri Kesehatan mencanangkan Program
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan stiker
yang merupakan upaya terobosan dalam percepatan penurunan angka
kematian ibu dan bayi baru lahir melalui kegiatan yang membangun
potensi masyarakat, khususnya kepedulian masyarakat untuk persiapan
dan tindak dalam menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir (Departemen
Kesehatan RI, 2009) Dengan adanya P4K ini, salah satu tujuannya adalah
adanya perencanaan persalinan termasuk dalam memilih tenaga penolong
persalinan. Tulisan ini merupakan bagian dari Kajian Efektivitas Program
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Dalam Upaya
Peningkatan Penggunaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ibu Hamil
Resiko Tinggi, yang diantaranya melakukan analisa data Survei Indikator
Kesehatan Nasional (Sirkesnas) tahun 2016.

METODE
Tulisan ini merupakan bagian dari Kajian Efektivitas Program
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Dalam Upaya
Peningkatan Penggunaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ibu Hamil
Resiko Tinggi. Dalam kajian selain melakukan kajian secara langsung
tentang pelaksanaan P4K, juga melakukan analisis data Sirkesnas tahun
2016. Tulisan ini merupakan hasil analisa data Survei Indikator Kesehatan
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Nasional (Sirkesnas) tahun 2016 yang akan memaparkan pemilihan
pertolongan pertama persalinan dan hubungannya dengan perencanaan
penolong persalinan, tempat tinggal, pendidikan ibu, melakukan
pemeriksaan kehamilan, dan mengikuti kelas ibu.
Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas) 2016 adalah survei
yang dilakukan secara potong lintang. Pengumpulan data diantaranya
dilakukan di tingkat masyarakat. Disain dari Sirkesnas ditujukan untuk
dapat menggambarkan pencapaian indikator yang telah disusun di tingkat
nasional, sehingga diharapkan dapat membantu para pemegang kebijakan
dalam melakukan evaluasi dan perbaikan program yang telah disusun
apakah dapat mencapai target dan sasaran dengan tepat. Populasi dari
Sirkesnas 2016 ini adalah seluruh rumah tangga yang berada di Indonesia,
sedangkan sampel adalah rumah tangga yang mempunyai anak berumur
0–59 bulan (rumah tangga eligible) terpilih. Sampel Sirkesnas 2016 didesain
untuk penyajian pada level nasional. Jumlah sampel yang ditetapkan
memperhitungkan populasi target, prevalensi kejadian terhadap target
populasi, proporsi target populasi terhadap populasi dan margin of
error. Sampel sebanyak 30.000 rumah tangga yang tersebar pada 1.200
Blok Sensus (BS) dan 400 kecamatan terpilih di 34 provinsi seluruh
Indonesia. Dari total 30.000 rumah tangga eligible terbagi ke dalam 1.200
BS maka setiap BS diambil 25 rumah tangga eligible yang dipilih secara
simple random sampling dari sejumlah rumah tangga eligible. Pada setiap
rumah tangga yang terpilih tersebut, selain data rumah tangga, juga
dilakukan pengumpulan data kesehatan setiap individu yang menjadi
anggota rumah tangga. Pada tahap pelaksanaannya, jumlah sampel
yang didapat adalah 1.200 blok sensus, 22.795 rumah tangga, dan 97.986
individu. Pengumpul data adalah peneliti Badan Litbangkes, politeknik
kesehatan (poltekkes), universitas (perguruan tinggi), organisasi profesi,
ataupun institusi penelitian kesehatan lainnya yang memenuhi kriteria
yang dipersyaratkan (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
2016). Tulisan ini mengambil data individu khusus anggota rumah tangga
perempuan usia 10-54 tahun yang pada periode 1 Januari 2014 sampai
dengan saat wawancara pernah mengalami kehamilan yang berakhir lahir
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hidup atau lahir mati, dan didapat sejumlah 7.313 responden. Analisa data
menggunakan uji chi square.

HASIL
Distribusi frekuensi penolong pertama persalinan dan beberapa
faktor terkait, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Penolong Pertama Persalinan dan Beberapa Faktor
Terkait
Variabel
Penolong Pertama Persalinan
– Tenaga Kesehatan
– Non Tenaga Kesehatan
Perencanaan Penolong Persalinan
– Tenaga Kesehatan
– Non Tenaga Kesehatan dan tidak
merencanakan
Tempat Tinggal
– Kota
– Desa
Pendidikan Ibu
– Tinggi
– Rendah
Usia
– 10-19 Tahun
– 20-35 Tahun
– >35 tahun
Pemeriksaan Kehamilan
– Ya
– Tidak
Mengikuti Kelas Ibu Hamil
– Ya
– Tidak

Jumlah (N = 7313)

Persentase (%)

5948

81,3

1365

18,7

5763

78,8

1550

21,2

3360
3953

45,9
54,1

3250
4063

44,4
55,6

226
5542
1545

3,1
75,8
21,1

7042
271

96,3
3,7

1167
6146

16,0
84,0

Berdasarkan tabel diatas, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar
81,3% ibu memilih tenaga kesehatan sebagai penolong pertama persalinan
sedangkan sebesar 18,7% masih memilih non tenaga kesehatan sebagai
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penolong pertama persalinan. Sedangkan berdasarkan merencanakan
penolong persalinan, ibu yang merencanakan penolong persalinan oleh
tenaga kesehatan sebesar 78,8% dan sebanyak 21,2% merencanakan oleh
non tenaga kesehatan dan tidak merencanakan. Untuk tempat tinggal,
ibu yang tinggal di desa sebesar 54,1% sedangkan sebanyak 45,9% tinggal
di kota. Sebesar 55,6% ibu berpendidikan rendah (berpendidikan SMP
ke bawah) dan sisanya 44,4% berpendidikan tinggi. Pada saat survei
dilakukan, sebesar 3,1% ibu berusia 10-19 tahun atau masih berusia remaja.
Hal tersebut artinya bahwa ada 3,1% remaja sudah pernah mengalami
kehamilan pada usia remaja. Masih banyak ibu yang tidak mengikuti kelas
hamil yaitu sebesar 84,0%, hanya 16% yang mengikuti kelas ibu hamil
selama kehamilan.
Tabel 2. Hubungan Beberapa Fak tor Terkait dengan Penolong Per tama
Persalinan

Variabel

Perencanaan Penolong
Persalinan
– Tenaga Kesehatan
– Non Tenaga Kesehatan
dan tidak merencanakan
Tempat Tinggal
– Kota
– Desa
Pendidikan Ibu
– Tinggi
– Rendah
Pemeriksaan Kehamilan
– Ya
– Tidak
Mengikuti Kelas Ibu Hamil
– Ya
– Tidak
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Penolong Pertama
Persalinan
Tenaga
Non Tenaga
Kesehatan
Kesehatan
n
%
n
%

Nilai P

OR

95% CI

5162
786

89,6
50,7

601
764

10,4
49,3

0.000

8,349

7,327 – 9,513

3006
2942

89,5
74,4

354
1011
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan merencanakan
penolong persalinan pada tenaga kesehatan, pada ibu yang merencanakan
penolong persalinan, sebanyak 89,6% memilih tenaga kesehatan sebagai
penolong pertama saat persalinan dan sebanyak 10,4% memilih tenaga
non kesehatan. Sedangkan pada ibu yang merencanakan persalinannya di
non tenaga kesehatan dan tidak merencanakan, sebanyak 89,6% memilih
tenaga kesehatan sebagai penolong pertama saat persalinan dan sebanyak
10,4% memilih tenaga non kesehatan. Hasil analisis bivariat menunjukkan
bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara variabel merencanakan
penolong persalinan dengan penolong pertama saat persalinan. Ibu yang
merencanakan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan akan memilih
tenaga kesehatan sebagai penolong pertama persalinan sebesar 8,349
kali dibandingkan ibu yang merencanakan persalinan oleh non tenaga
kesehatan dan tidak merencanakan.
Berdasarkan tempat tinggal, pada ibu yang tinggal di kota, sebanyak
89,5% memilih tenaga kesehatan sebagai penolong pertama saat persalinan
dan sebanyak 10,5% memilih tenaga non kesehatan. Sedangkan pada ibu
yang tinggal di desa, sebanyak 74,4% memilih tenaga kesehatan sebagai
penolong pertama saat persalinan dan sebanyak 25,6% memilih tenaga non
kesehatan. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat hubungan
bermakna antara tempat tinggal ibu dengan penolong pertama persalinan.
Ibu yang bertempat tinggal di kota, akan memilih tenaga kesehatan
sebagai penolong pertama persalinan sebesar 2,918 kali dibandingkan
ibu yang tinggal di desa.
Untuk pendidikan ibu, pada ibu yang berpendidikan tinggi, sebanyak
90,1% memilih tenaga kesehatan sebagai penolong pertama saat persalinan
dan sebanyak 9,9% memilih tenaga non kesehatan. Sedangkan pada ibu
yang berpendidikan rendah, sebanyak 74,3% memilih tenaga kesehatan
sebagai penolong pertama saat persalinan dan sebanyak 25,7% memilih
tenaga non kesehatan. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa
terdapat hubungan bermakna antara pendidikan ibu dengan penolong
pertama persalinan. Pada ibu yang berpendidikan tinggi, akan memilih
tenaga kesehatan sebagai penolong pertama persalinan sebesar 3,155 kali
dibandingkan ibu yang berpendidikan rendah.
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Pada ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan, sebanyak 83,5%
memilih tenaga kesehatan sebagai penolong pertama saat persalinan
dan sebanyak 16,5% memilih tenaga non kesehatan. Sedangkan pada ibu
yang tidak melakukan pemeriksaan kehamilan, sebanyak 24,4% memilih
tenaga kesehatan sebagai penolong pertama saat persalinan dan sebanyak
75,6% memilih tenaga non kesehatan. Hasil analisis bivariat menunjukkan
bahwa terdapat hubungan bermakna antara melakukan pemeriksaan
kehamilan dengan pemilihan penolong pertama persalinan. Pada ibu yang
melakukan pemeriksaan kehamilan, memilih tenaga kesehatan sebagai
penolong pertama persalinan sebesar 15,750 kali dibandingkan ibu yang
tidak melakukan pemeriksaan kehamilan.
Berdasarkan mengikuti kelas ibu hamil, pada ibu yang mengikuti
kelas ibu hamil, sebanyak 87,6% memilih tenaga kesehatan sebagai
penolong pertama saat persalinan dan sebanyak 12,4% memilih tenaga
non kesehatan. Sedangkan pada ibu yang tidak mengikuti kelas ibu hamil,
sebanyak 80,1% memilih tenaga kesehatan sebagai penolong pertama saat
persalinan dan sebanyak 18,9% memilih tenaga non kesehatan. Hasil
analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara
mengikuti kelas ibu hamil dengan penolong pertama persalinan. Pada
ibu yang mengikuti kelas ibu hamil, memilih tenaga kesehatan sebagai
penolong pertama persalinan sebesar 1,746 kali dibandingkan ibu yang
tidak mengikuti kelas ibu hamil.

PEMBAHASAN
Persalinan yang ditolong oleh tenaga terlatih adalah salah satu
indikator yang ditetapkan untuk memantau pencapaian MDGs. Persalinan
yang ditolong oleh tenaga yang terlatih mencegah penyebab kematian
ibu dan anak secara langsung dan tidak langsung seperti, infeksi, syok,
kehilangan darah, kejang dan prosedur bedah seperti persalinan caesar.
Penggunaan tenaga penolong persalinan yang terlatih dilaporkan dapat
mengurangi angka kematian ibu dengan kisaran 13% hingga 33%. Secara
global, selama periode 2005 hingga 2012, 70% wanita dibantu oleh petugas
terampil selama kelahiran. Namun akses ke perawatan terampil paling
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rendah di wilayah Asia tenggara dan Afrika dengan negara berpenghasilan
rendah. Pada negara yang berpenghasilan rendah melaporkan 47%
cakupan petugas terampil saat melahirkan dibandingkan dengan 60% di
negara berpendapatan menengah bawah dan 99% di negara berpendapatan
menengah atas (Sophia W, et al, 2016). Pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang kompeten. Dokter dan bidan yang terampil sebagai tenaga
kesehatan yang dapat memberikan pelayanan pertolongan persalinan
yang akan membantu mengurangi angka kematian ibu. Pemilihan tenaga
penolong persalinan akan berdampak terhadap kematian adanya kematian
ibu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 81,3% ibu memilih
tenaga kesehatan sebagai penolong pertama saat melahirkan. Angka
ini relatif sudah baik dan diharapkan ke depannya semua ibu hamil di
Indonesia akan melakukan persalinan oleh tenaga kesehatan.
Hasil survei menunjukkan bahwa pada saat survei dilakukan, sebesar
3,1% ibu berusia 10-19 tahun atau masih berusia remaja. Hal tersebut
artinya bahwa ada 3,1% remaja sudah pernah mengalami kehamilan pada
usia remaja dengan hasil kehamilan hidup atau mati.
Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia
10-19 tahun, menurut Permenkes RI Nomor 25 tahun 2014, remaja
adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja
adalah usia 10-24 tahun dan belum menikah. Jumlah kelompok usia 10-19
tahun di Indonesia menurut Sensus Penduduk tahun 2010 sebanyak 43,5
juta jiwa atau sekitar 18% dari jumlah penduduk. Menurut United Nations
Development Economic and Social Affairs (UNDESA, 2010) Indonesia termasuk
Negara ke-37 dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi dan
merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pernikahan usia
muda berisiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan,
mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi, dan reproduksi. Kehamilan
remaja berdampak negatif pada kesehatan remaja dan bayinya, juga dapat
berdampak sosial dan ekonomi. Kehamilan pada usia muda atau remaja
antara lain berisiko antara lain kelahiran prematur, berat badan bayi
lahir rendah (BBLR), perdarahan persalinan, yang dapat meningkatkan
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kematian ibu dan bayi. Kehamilan pada remaja juga terkait dengan
kehamilan yang tidak dikehendaki dan aborsi tidak aman. Persalinan
pada ibu di bawah usia 20 tahun memiliki kontribusi dalam tingginya
angka kematian neonatal, bayi, dan balita. SDKI 2012 mendapatkan bahwa
angka kematian neonatal, post neonatal, bayi dan balita pada ibu yang
berusia kurang dari 20 tahun lebih tinggi dibandingkan pada usia ibu
20-39 tahun (Kementerian Kesehatan RI, 2018).
Hasil analisa bivariat menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
bermakna antara variabel merencanakan penolong persalinan dengan
penolong pertama saat persalinan. Hasil ini menunjukkan bahwa
program perencanaan persalinan merupakan program yang baik dalam
mendukung keberhasilan capaian penggunaan tenaga kesehatan sebagai
penolong persalinan. Pada tahun 2007 Menteri Kesehatan mencanangkan
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
dengan stiker yang merupakan upaya terobosan dalam percepatan
penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir melalui kegiatan yang
membangun potensi masyarakat, khususnya kepedulian masyarakat untuk
persiapan dan tindakan dalam menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir
(Departemen Kesehatan RI, 2009). Dengan adanya program P4K ini ibu
hamil diharapkan diantaranya dapat membuat perencanaan melahirkan
oleh tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas kesehatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna
antara tempat tinggal ibu dengan penolong pertama persalinan. Ibu
yang bertempat tinggal di kota, akan memilih tenaga kesehatan sebagai
penolong pertama persalinan sebesar 2,918 kali dibandingkan ibu yang
tinggal di desa. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian di Myanmar yang
menunjukkan bahwa ibu-ibu di pedesaan cenderung melahirkan lebih
banyak anak daripada di daerah perkotaan, dan sebanyak 80% kelahiran
terjadi di rumah dan ditolong oleh tenaga yang tidak terlatih (Kyaw Oo,
2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses yang lebih baik ke
pusat kesehatan berhubungan bermakna dengan penggunaan tenaga
kesehatan yang terlatih dalam menolong persalinan. Wilayah perkotaan
lebih memungkinkan ibu dapat mengakses tenaga kesehatan dan fasilitas
kesehatan dibandingkan ibu yang tinggal di desa. Hasil penelitian di India
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juga menunjukkan bahwa tempat tinggal memainkan prediktor penting
untuk lebih memilih tempat persalinan wanita. Tinggal di daerah perkotaan
meningkatkan kemungkinan wanita hamil menggunakan profesional
terlatih untuk kelahiran melahirkan. Penelitian ini mengungkapkan
bahwa semua wanita yang tinggal dalam radius satu kilometer (km) dari
institusi kesehatan, memilih institusi tersebut untuk persalinan sedangkan
proporsi ini kurang di antara wanita yang tinggal empat km dari institusi.
Di India Selatan, tempat tinggal perkotaan meningkatkan kemungkinan
melahirkan difasilitasi kesehatan dibandingkan dengan tempat tinggal di
pedesaan (Rejoice Puthuchira Ravi, et al, 2014). Hasil penelitian di Kenya
menunjukkan bahwa tinggal enam kilometer atau lebih dari fasilitas
kesehatan dikaitkan dengan kemungkinan berkurangnya kelahiran yang
ditolong oleh tenaga terampil. Efek penghalang jarak jauh lebih kuat ketika
dikombinasikan dengan kondisi wilayah dan kurangnya transportasi
seperti ambulans untuk membawa wanita hamil ke fasilitas kesehatan, jika
mereka mengalami persalinan. Jarak yang lebih jauh ke fasilitas kesehatan
secara signifikan mempengaruhi pilihan ibu menggunakan penolong
persalinan terampil saat lahir (Anne Gitimu, et al, 2015). Hasil kajian di
Indonesia menunjukkan bahwa bila diurut penyebab belum turunnya
angka kematian ibu dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya
adalah akses yang belum merata karena pemetaan fasilitas kesehatan
berdasar kondisi geografis setempat belum baik (Ova Emilia, 2010).
Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mempercepat penurunan
Angka Kematian Ibu adalah dengan mendekatkan pelayanan kebidanan
kepada setiap Ibu yang membutuhkan. Untuk itu sejak tahun 1990 telah
ditempatkan bidan di desa dengan polindesnya. Dengan penempatan
bidan di desa ini diharapkan peranan dukun makin berkurang sejalan
dengan makin tingginya pendidikan dan pengetahuan masyarakat dan
tersedianya fasilitas kesehatan (Nurhapipa, 2015).
Notoadmojo, (2010) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat
pendidikan individu maka semakin banyak bahan atau sumber informasi
yang diperoleh untuk mencapai perubahan perilaku yang diharapkan.
Pendidikan tinggi membuat individu mempunyai pengalaman lebih
lama dalam mendapatkan pengetahuan mulai dari sekolah dasar, sekolah
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menengah pertama, sekolah menengah akhir sampai perguruan tinggi.
Begitu banyak variasi bahan sumber informasi yang dimiliki khususnya
tentang pemilihan tenaga penolong persalinan, karena hal ini berkaitan
dengan kesehatan reproduksi. Tingkat pendidikan individu akan
menentukan keputusan yang terbaik dalam menentukan tenaga penolong
persalinan yang aman untuk dirinya (Notoatmodjo, 2010). Hasil penelitian
ini sejalan dengan teori tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pada ibu yang berpendidikan tinggi, akan memilih tenaga kesehatan
sebagai penolong pertama persalinan sebesar 3,155 kali dibandingkan ibu
yang berpendidikan rendah. Hasil penelitian di India menunjukkan bahwa
semua wanita yang telah menyelesaikan pendidikan menengah lebih tinggi
lebih memilih tenaga kesehatan pada saat melahirkan (Rejoice Puthuchira
Ravi, et al, 2014). Studi tentang faktor-faktor penentu penggunaan dukun
beranak di Nigeria menemukan bahwa wanita yang melahirkan dengan
dukun beranak cenderung memiliki pendidikan yang kurang. Perempuan
yang berpendidikan lebih tinggi memiliki pengetahuan tentang bahaya
perawatan tidak terampil dan kurang. Para wanita ini juga lebih mungkin
memiliki pekerjaan yang baik untuk mengakses perawatan kesehatan
yang berkualitas termasuk layanan kesehatan ibu. Karena itu, pendidikan
wanita dan pemberdayaan adalah intervensi utama dalam mengurangi
penggunaan tenaga yang tidak terampil (dukun beranak). Pendidikan
gratis dengan pemberdayaan petugasnya, terutama bagi mereka yang
tinggal di daerah pedesaan akan jauh mengurangi tingkat penggunaan
tenaga tidak terampil saat melahirkan (Joseph Odirichukwu Ugboaja, et al,
20018). Penelitian lain di pedesaan Bangladesh menunjukkan bahwa faktor
penentu pemanfaatan layanan dengan dukun beranak adalah: status
pendidikan yang lebih rendah, status sosial ekonomi yang lebih rendah
dan perawatan yang lebih welas asih oleh dukun beranak. Responden
dengan pendidikan sekolah menengah atau lebih rendah 50% lebih
memungkinkan menggunakan layanan dukun beranak dibandingkan
dengan mereka yang berpendidikan tinggi (Bidhan Krishna Sarker, et al,
2016).
Pelayanan kesehatan masa hamil bertujuan untuk memenuhi hak
setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas
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sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan
selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Pelayanan
antenatal terpadu merupakan pelayanan kesehatan komprehensif dan
berkualitas yang dilakukan melalui penyiapan persalinan yang bersih dan
aman Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan sekurang-kurangnya
4 (empat) kali selama masa kehamilan. Pelayanan antenatal terpadu
sebagaimana dimaksud merupakan pelayanan kesehatan komprehensif dan
berkualitas yang dilakukan melalui: pemberian pelayanan dan konseling
kesehatan termasuk stimulasi dan gizi agar kehamilan berlangsung sehat
dan janinnya lahir sehat dan cerdas; deteksi dini masalah, penyakit dan
penyulit/komplikasi kehamilan; penyiapan persalinan yang bersih dan
aman; perencanaan antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan
rujukan jika terjadi penyulit/komplikasi; penatalaksanaan kasus serta
rujukan cepat dan tepat waktu bila diperlukan; dan melibatkan ibu hamil,
suami dan keluarganya dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil,
menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit/komplikasi
(Departemen Kesehatan RI, 2014).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan
bermakna antara melakukan pemeriksaan kehamilan dengan penolong
pertama persalinan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Jekti dan
Muntiatikum (2011) yang dikutip Karningsih (2015) membuktikan bahwa
ibu hamil yang patuh melaksanakan antenatal care banyak yang memilih
persalinan ditolong oleh bidan dibanding dengan ibu hamil yang tidak
patuh atau tidak teratur dalam melakukan antenatal care. WHO sangat
menganjurkan kepada ibu hamil agar patuh melakukan pemeriksaan
kehamilan setiap 4 minggu sekali selama kehamilan berusia 28 minggu,
kemudian dilanjutkan 2 minggu sekali dari usia kehamilan 28-36 minggu
dan setiap satu minggu sekali dari usia kehamilan 36 minggu hingga
waktunya melahirkan. Hal ini penting agar dapat dilakukan deteksi
sedini mungkin masalah-masalah yang terjadi pada kehamilan, sehingga
dapat menentukan dengan tepat tempat dan tenaga penlolong persalinan
(Karningsih, 2015). Hasil analisis penelitian yang dilakukan di beberapa
negara mengungkapkan adanya peningkatan yang sangat besar dari
ANC kurang berefek di Uganda. Sebaliknya, efek frekuensi perawatan
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antenatal care tetap signifikan di Ghana, sedangkan di Tanzania, baik
frekuensi ANC maupun kualitas ANC memiliki dampak yang signifikan
pada penggunaan penolong persalinan yang terlatih.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan
bermakna antara mengikuti kelas ibu hamil dengan penolong pertama
persalinan. Kelas Ibu Hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil
dengan umur kehamilan antara 20 minggu sampai dengan 32 minggu
dengan jumlah peserta maksimal 10 orang. Di kelas ini ibu-ibu hamil akan
belajar bersama, diskusi dan tukar pengalaman tentang kesehatan Ibu dan
anak (KIA) secara menyeluruh dan sistimatis serta dapat dilaksanakan
secara terjadwal dan berkesinambungan. Kelas ibu hamil difasilitasi
oleh bidan atau tenaga kesehatan dengan menggunakan paket Kelas Ibu
Hamil. Meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar
memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama
kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan Nifas, KB pasca
persalinan, perawatan bayi baru lahir, mitos atau kepercayaan atau adat
istiadat setempat, penyakit menular dan akte kelahiran (Departemen
Kesehatan RI, 2009). Keikutsertaan ibu dalam kelas ibu hamil ikut
mempengaruhi ibu dalam pemilihan pertolongan persalinan. Dengan
mengikuti kelas ibu hamil dapat mempengaruhi peningkatan pengetahuan
ibu, semakin besar peningkatan pengetahuan ibu akan member dampak
pada perubahan sikap seseorang. Menurut Notoatmodjo upaya yang
dapat ditempuh agar masyarakat atau individu dapat berperilaku atau
mengadopsi perilaku kesehatan adalah dengan cara persuasif, bujukan,
himbauan, ajakan memberikan informasi, memberikan kesadaran
melalui kegiatan pendidikan. Dampak pendidikan kesehatan terhadap
perubahan perilaku akan memakan waktu panjang, namun demikian
apabila perilaku tersebut berhasil diadopsi oleh individu dan masyarakat,
maka akan berlangsung langgeng (Ova Emilia, 2010).

KESIMPULAN
Pemilihan tenaga kesehatan sebagai penolong pertama saat ibu
bersalin sudah relatif tinggi, meski masih ada yang menggunakan
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tenaga non kesehatan. Rencana dalam pemilihan pertolongan persalinan
berhubungan bermakna dengan pemilihan penolong pertama persalinan.
Begitu pula dengan tempat tinggal, pendidikan ibu, pemeriksaan
kehamilan, dan keikutsertaan ibu dalam kelas ibu hamil berhubungan
bermakna dengan pemilihan pertolongan pertama persalinan.

SARAN
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
merupakan program yang sangat bermanfaat dalam upaya peningkatan
penggunaan tenaga kesehatan pada saat persalinan. Dengan perencanaan
dan persiapan yang baik dapat mengurangi risiko ibu ketika melahirkan.
Oleh karena itu sebaiknya program P4K tetap menjadi program di
Puskesmas.
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Abstrak: Program pelatihan peer educator sudah banyak dilakukan dari berbagai
sektor. Program ini sebagai upaya pencegahan perilaku berisiko remaja yang berbasis
pendidik sebaya. Program ini sesuai dengan karakteristik remaja. Namun dari
hasil penelitian tahun 2018 diketahui bahwa remaja belum mengetahui tugasnya
sebagai peer educator dan remaja berharap keterlibatannya tidak hanya untuk event
kompetisi seperti lomba duta kesehatan, lomba sekolah sehat. Tujuan penelitian ini
adalah mengembangkan program pelatihan peer educator berbasis dari oleh untuk
remaja. Desain penelitian adalah quasi experimental dengan pre-post test. Jenis
sampel penelitian adalah total sampling dengan jumlah sampel 50 siswa Kelas 1
SMA Pembentukan Health Educator for Youth (HEY) merupakan hasil kerjasama
antara FKM UNAIR dan Rumah Remaja Surabaya (komunitas remaja yang dibentuk
sejak tahun 2011). Pelatihan yang dilakukan melalui metode edutainment dimana
keterlibatan remaja sangat penting dan pesan yang disampaikan dari oleh untuk
remaja. Pembentukan HEY ini juga dievaluasi pengetahuan dan sikap terkait dengan
beberapa topik pelatihan yang diberikan. Tahap pertama pelatihan HEY dengan
topik “Dinamika Kelompok” dan “Kesehatan Mental Remaja”. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan pengetahuan dan sikap HEY sebelum
dan sesudah diberikan pelatihan tentang dinamika kelompok dan kesehatan mental.
Selain itu berdasarkan observasi dari catatan proses, diketahui partisipasi aktif
remaja yang mengikuti pelatihan 98%. Hal ini dikarenakan metode pelatihan HEY
adalah metode edutainment yang memerlukan keterlibatan aktif dari semua peserta.
Pelatihan peer educator HEY ini akan dilanjutkan secara bertahap melalui metode

50

SEMINAR NASIONAL YOUTH DAY 2019

edutainment (modul dan aplikasi) dengan berbagai tema yang diberikan secara
bertahap dan selanjutnya akan dimonitoring selama 3 tahun melalui kajian kohort.
Kata Kunci: pendidik sebaya, HEY, Dinamika Kelompok, Kesehatan Mental
Abstract: Peer educator training programs have been carried out from various sectors. This
program discusses the protection of adolescent-based peer educators. This program matches
the characteristics of adolescents. However, result of study conducted in 2018 showed that
teenagers as peer educators wish that they can be involved more than just in competition such
as health ambassador competitions, healthy school competitions. The purpose of this study is
to develop a peer-based peer educator training program for adolescents. The study design was
a quasi-experimental with pre-post test. This type of research sample is a total sampling with
a sample of 50 students in first grade of high school. Health Educator for Youth (HEY) is the
result of collaboration between FKM UNAIR and Rumah Remaja (a youth community formed
since 2011). The training is carried out through an edutainment method that were delivered
by teenagers to their own peers. The activities in HEY also evaluated knowledge and attitudes
related to several training topics provided in the module. The first phase of HEY training was
the topics of “Group Dynamics” and “Teen Mental Health”. The results showed a significant
difference between HEY’s knowledge and attitude before and after training. In addition, from
observing the field notes of the process, 98% of teenagers that attended the training involved
in active participation which are encouraged by the HEY Program. The HEY peer educator
training will be completed in stages through edutainment methods (modules and applications)
with various themes and will be monitored for 3 years through a cohort study.
Key words: peer educators, HEY, Group Dynamics, Mental Health

PENDAHULUAN
Program kesehatan remaja telah banyak dilaksanakan di Indonesia
oleh berbagai sektor (kesehatan, pendidikan, seni dan olahraga, agama,
keluarga berencana hingga LSM). Namun berdasarkan kajian tentang
mapping stakeholder diketahui bahwa belum semua stakeholder mempunyai
sikap mendukung, keterlibatannya aktif dan mempunyai power yang
kuat. Bahkan ada stakeholder yang harusnya mempunyai kewenangan
yang kuar, merasa tidak punya wewenang (Suryoputro, Isarabhakdi, &
Muthmainnah, 2016). Hal ini dikarenakan stakeholder tersebut menyatakan
sumber daya yang dimiliki masih terbatas, belum mengetahui pentingnya
upaya promosi kesehatan remaja bahkan ada yang belum mengetahui
permasalahan kesehatan remaja. Oleh karena itu perlu adanya penguatan
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komitmen dari berbagai stakeholder melalui koordinasi, kolaborasi hingga
ada sinergisitas program kesehatan remaja (M. Muthmainnah, Jati, &
Suryoputro, 2016). Pelatihan peer educator menjadi salah satu kegiatan pada
implementasi program tersebut.
Tim kelompok kajian penelitian dan pengmas kesehatan remaja
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga telah melaksanakan
banyak kegiatan sejak tahun 2011. Beberapa hasil riset yang dihasilkan
antara lain berkaitan dengan persepsi keterlibatan remaja dalam
pelaksanaan program. Hasilnya menunjukkan bahwa 76,2% remaja
belum mengetahu keberadaan program, belum sesuai antara harapan,
kebutuhan dan kenyataan implementasi program. Remaja menyatakan
bahwa selama ini kegiatannya masih menggunakan metode dan media
yang cenderung menggurui dan sangat membosankan. Remaja yang
terlibat dalam perencanaan program hanya 8,4%. Padahal menurut standar
nasional implementasi program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja,
keterlibatan remaja sangat penting terutama dalam perencanaan hingga
evaluasi program (Muthmainnah, Nurmala, Siswantara, Rachmayanti, &
Pertiwi, 2019).
Konseling merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan peer
educator. Namun pelaksanaannya dipengaruhi oleh niat dan norma
subjektif peer educator. Hal ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh
Ira Nurmala dan tim tahun 2018, menunjukkan bahwa remaja mempunyai
niat berpartisipasi yang cukup tinggi (83,1%) dan gender memiliki
hubungan yang signifikan dengan niat, memiliki hubungan dengan norma
subjektif. Oleh karena itu perlu adanya lingkungan yang kondusif untuk
meningkatkan norma positif yang selanjutnya meningkatkan memotivasi
remaja untuk berpartisipasi dalam kegiatan peer educator (Nurmala &
Muthmainnah, 2019).
Guru menjadi salah satu tim monev dalam keberhasilan program
peer educator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemangku
kepentingan untuk program pendidikan sebaya masih terbatas pada
dukungan informatif dan dukungan instrumental. Sedangkan untuk
dukungan emosional, dukungan jejaring sosial dan dukungan hadiah
belum dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Namun peran guru
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belum sampai sebagai advokator (Nurmala, Elisa Dwi, Muthmainnah, &
Riris Diana, 2019).
Remaja sebagai penggerak utama dalam kegiatan peer educator hanya
sebatas sebagai user atau pengguna program. Hal ini diperkuat dengan
hasil riset yang menyatakan bahwa keterlibatan remaja sebagai peer educator
masih cenderung pasif. Hal ini dikarenakan wewenangnya hanya sebatas
pada tahap implementasi program. Padahal harapan remaja terlibat juga
pada perencanaan hingga evaluasi program. Sedangkan keterlibatan
kelompok remaja di luar sekolah cenderung lebih sangat pasif bahkan ada
yang belum terpapar program (Siswantara, Soedirham, & Muthmainnah).
Berdasarkan beberapa hasil riset sebelumnya, maka tim mengembangkan
program komunitas pendidik sebaya melalui “HEY (Health Educator For
Youth)”

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan quasi experimental dengan pre-post
test. Jenis sampel penelitian adalah total sampling dengan jumlah sampel
50 siswa Kelas 1 SMA. Pembentukan Health Educator for Youth (HEY)
merupakan hasil kerjasama antara FKM UNAIR dan Rumah Remaja
Surabaya (komunitas remaja yang dibentuk sejak tahun 2011). Pelatihan
yang dilakukan melalui metode edutainment dimana keterlibatan
remaja sangat penting dan pesan yang disampaikan dari oleh untuk
remaja. Pembentukan HEY ini juga dievaluasi pengetahuan dan sikap
terkait dengan beberapa topik pelatihan yang diberikan. Tahap pertama
pelatihan HEY dengan topik “Dinamika Kelompok” dan “Kesehatan
Mental Remaja”.
Data yang telah diolah baik secara manual maupun menggunakan
bantuan komputer, tidak akan ada maknanya tanpa dianalisis. Analisis
penelitian ini terdiri dari deskriptif dan analisis inferensial. Analisis
inferensial berkaitan dengan analisis uji signifikansi yang digunakan.
Uji T berpasangan dilakukan untuk menganalisis perbedaan sebelum dan
setelah dilaksanakan pelatihan dengan α < 0,05.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Responden adalah peserta pelatihan HEY yang berasal dari 10
sekolah dari 5 wilayah di Surabaya. Responden adalah siswa SMA kelas
1 yang selanjutnya akan dilatih dan didampingi sampai 3 tahun tekait
dengan pelaksanaan tugasnya sebagai peer educator. Penelitian ini mengkaji
perbedaan sebelum dan setelah dilakukan pelatihan terkait dengan topik
dinamika kelompok dan kesehatan mental. Responden berjenis kelamin
perempuan (66%) lebih banyak daripada berjenis kelamin laki-laki
(34%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan
pengetahuan dan sikap HEY sebelum dan sesudah diberikan pelatihan
tentang dinamika kelompok dan kesehatan mental. Selain itu berdasarkan
observasi dari catatan proses, diketahui partisipasi aktif remaja yang
mengikuti pelatihan 98%. Hal ini dikarenakan metode pelatihan HEY
adalah metode edutainment yang memerlukan keterlibatan aktif dari
semua peserta. Hal ini dapat diketahui dari tabel 1.
Tabel 1. Hasil Uji Siginifikansi sebelum dan setelah pelatihan
Pengukuran
Pengetahuan
Sikap

Rata-rata skor (mean)
Pre-test
Post-test
6,56 (93,71%)
6,74 (96,29%)
60,32 (70,96%)
63,02 (74,14%)

Uji t berpasangan
0,005
0,000

Pelatihan peer educator telah banyak dilakukan dan telah banyak
dikaji. Hasilnya sebagian besar menunjukkan sangat efektif terhadap
perubahan pengetahuan dan sikap peserta yang dilatih. Hal ini sesuai
dengan penelitian Nur 2010, menunjukkan bahwa ada peningkatan
pengetahuan (p-value= 0,000) dan sikap (p-value=0,000). Selain itu ada
perbedaan pengetahuan pada kelompok yang diberikan pendidikan
kesehatan dengan kelompok yang tidak diberikan pendidikan kesehatan
(p-value=0,000). Ada perbedaan sikap pada kelompok yang diberikan
pendidikan kesehatan dengan kelompok yang tidak diberikan pendidikan
kesehatan (p-value=0,000) (Dewi, 2010).
Metode pendidikan sebaya lebih efektif dibandingkan dengan
metode ceramah. Hal ini juga ditunjukkan dari penelitian tahun 2013.
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Berdasqrkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata
pengetahuan pada kelompok eksperimen lebih tinggi dari pada kelompok
kontrol dan secara statistik bermakna (beda mean = 2,033, p < 0,001). Ratarata sikap pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan
kelompok kontrol dan secara statistik bermakna (beda mean = 4,083,
p = 0,012) (Rahayu, 2008).

PENUTUP
Pelatihan HEY dengan topik dinamika kelompok dan kesehatan
mental mempunyai pengaruh terhadap pengetahuan dan sikap remaja
yang dilatih. Hal ini terbukti dari adanya perbedaan signifikan antara
sebelum dan sesudah pelatihan. Pendampingan peer educator harusnya
terus dilakukan melalui pelatihan berbagai topik yang dibutuhkan remaja
terutama tentang tupoksinya sebagai peer educator.
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Abstrak: Kematian ibu di Indonesia merupakan salah satu masalah kesehatan
masyarakat. Risiko kematian maternal dapat terjadi sejak awal kehamilan hingga pasca
persalinan dengan risiko paling tinggi terjadi pada periode persalinan. Kenyataan
menunjukkan lebih dari 90 persen kematian ibu disebabkan komplikasi obstetri yang
sering tidak dapat diramalkan pada saat kehamilan. Salah satunya penyebabnya
adalah terlalu mudanya usia pada saat hamil dan melahirkan. P4K dengan stiker
merupakan “upaya terobosan” dalam percepatan penurunan angka kematian ibu dan
bayi baru lahir. Kajian ini bertujuan melihat dukungan dan kendala implementasi
program P4K. Desain kajian dilakukan secara potong lintang. Metode pengumpulan
data melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait kebijakan program P4K di
Kabupaten Bogor dan Serang, penelusuran dokumen serta kepustakaan. Hasil kajian
menunjukkan faktor pendukung terlaksananya P4K adalah dukungan kebijakan
pusat dan daerah, dari tokoh masyarakat dengan desa siaga, serta tersedianya sarana
kesehatan. Kendala adalah keterbatasan tenaga kesehatan, dana operasional, pedoman
program P4K yang belum dimiliki, pengetahuan masyarakat tentang kesehatan masih
rendah, persepsi masyarakat melahirkan bukan di tenaga kesehatan, pemberdayaan
masyarakat yang belum optimal, serta kelompok donor darah desa yang tidak efektif.
Rekomendasi dari hasil kajian ini adalah perlunya sosialisasi kembali program P4K,
peningkatan komitmen tenaga kesehatan, pembinaan pengetahuan ibu hamil, dan
peningkatan pemberdayaan masyarakat termasuk aparat desa sebagai penggerak
utama.
Kata Kunci: Dukungan, Kendala, P4K
Abstract: Maternal mortality in Indonesia is one of the public health problems. The risk of
maternal death can occur from the beginning of pregnancy to postpartum. The fact shows that
more than 90 percent of maternal deaths are caused by obstetric complications which often cannot
be predicted during pregnancy. P4K with sticker is a program to monitoring, recording and
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marking every pregnant woman which is a “breakthrough effort” in accelerating the reduction
of maternal and newborn mortality. This program still had problems in implementation. The
aim of the study is to know the support and constraints of the program. Study design is cross
sectional. Data were obtain with in-depth interviews with program policies in Bogor and
Serang Districts, tracking documents and literature Results show that the supporting factors are
policies, support from community leaders with “desa siaga” and health facilities. The constraints
are limited health personnel, operational funds, program guidelines that are not yet owned,
health knowledge, community perceptions and decision makers in helping birth, community
empowerment, and ineffective village blood donor groups. Re-socialize the program, increasing
commitment of health workers, knowledge for pregnant women, and community empowerment
of village officials were required.
Key Words: Support, Constraint, P4K

PENDAHULUAN
Kematian ibu di Indonesia masih merupakan salah satu masalah
kesehatan masyarakat. Angka Kematian Ibu di Indonesia berdasarkan
hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, mencapai
305 per 100.000 kelahiran hidup1, sedangkan dari data laporan dari daerah
yang diterima Kementerian Kesehatan RI tahun 2015 menunjukkan bahwa
jumlah ibu yang meninggal karena kehamilan dan persalinan adalah
sebanyak 4809 orang 2. Melihat data-data di atas maka dapat dikatakan
bahwa angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Jika dibandingkan
dengan negara ASEAN, dari lima juta kelahiran yang terjadi setiap
tahunnya di Indonesia diperkirakan dua puluh ribu ibu meninggal akibat
komplikasi kehamilan atau persalinan. Menurut laporan UNDP tahun
2011, risiko kematian ibu karena melahirkan di Indonesia adalah 1 dari 65
ibu, lebih tinggi dari kematian ibu di Thailand sebesar 1 dari 1.100.1
Menurut International Statistical Classification of Disease, Injuries, and
Causes of Death, Edition X (ICD-X), kematian ibu adalah kematian seorang
perempuan yang terjadi selama kehamilan sampai dengan 42 hari setelah
berakhirnya kehamilan, tanpa memperhatikan lama dan tempat terjadinya
kehamilan, yang disebabkan oleh atau dipicu oleh kehamilannya atau
penanganan kehamilannya, tetapi bukan karena kecelakaan. 3 Risiko
kematian ibu maternal dapat terjadi sejak awal kehamilan hingga
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pasca persalinan/nifas dengan risiko paling tinggi terjadi pada periode
persalinan.4 Kenyataan menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen kematian
ibu disebabkan komplikasi obstetri yang sering tidak dapat diramalkan
pada saat kehamilan. Kebanyakan komplikasi tersebut terjadi pada saat
atau sekitar persalinan. Karena itu pendekatan yang dianjurkan adalah
menganggap bahwa semua kehamilan itu berisiko dan setiap ibu hamil
agar mempunyai akses ke pertolongan persalinan yang aman dan
pelayanan obstetri yang adekuat.5 Komplikasi obstetri adalah penyulit atau
penyakit yang timbul pada ibu baik pada waktu kehamilan, persalinan
dan nifas. Komplikasi obstetri sebenarnya dapat dicegah, minimal dapat
diperingan walaupun 15%-20% kehamilan normal dapat berubah menjadi
komplikasi pada saat persalinan. Salah satu cara yang efektif adalah deteksi
dini risiko tinggi kehamilan dengan cara pemeriksaan yang teratur ke
petugas kesehatan dan mendapat pelayanan yang adekuat.2 Berdasarkan
analisis yang dilakukan terhadap data Riskesdas tahun 2010, diketahui
bahwa jenis kejadian komplikasi persalinan yang tertinggi adalah mulas
yang kuat dan teratur lebih dari sehari semalam 88,0%, perdarahan lebih
banyak dibandingkan dgn biasanya 11,5%, suhu badan tinggi dan atau
keluar lendir berbau dari jalan lahir 8,9%, kejang-kejang dan pingsan 2,5%,
keluar air ketuban lebih dari 6 jam sebelum anak lahir 14,4%, kesulitan
atau komplikasi lainnya 5,8%. Kenyataan lain yang masih harus dilakukan
adalah perlunya memberikan perhatian yang besar pada faktor kurangnya
pengetahuan dan perilaku masyarakat yang tidak mengenali tanda bahaya
dan yang berkontribusi secara tidak langsung terjadinya kematian yaitu
3T dan 4T meliputi terlambat keluarga mengambil keputusan kontak
dengan tenaga kesehatan, terlambat memperoleh pelayanan kesehatan,
serta terlambat merujuk dan terlalu muda/tua usia ibu untuk memutuskan
untuk hamil, terlalu sering melahirkan, dan terlalu dekat jarak antara
kehamilan/persalinan satu dengan berikutnya.7
Berdasarkan data SDKI tahun 2012, dari 83,1% pertolongan persalinan
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih, sebanyak 63,2% yang
melaksanakannya di fasilitas kesehatan8. Sedangkan berdasarkan data
dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, proporsi kelahiran berdasarkan
tempat bersalin di Indonesia sebanyak 29,6% yang masih melahirkan di
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rumah, selain terbanyak di rumah bersalin, klinik dan praktek nakes yaitu
38,0%. Melihat bahwa pembangunan kesehatan Indonesia pada periode
2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan
derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan
finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan, maka perlu dilakukan
upaya terobosan yang efektif dan berkesinambungan.3 Berkaitan dengan
penyebab dan latar belakang kematian ibu yang sangat kompleks dan
menyangkut bidang-bidang yang ditangani oleh banyak sektor, baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta, maka upaya terobosan untuk
percepatan penurunan AKI memerlukan penanganan yang menyeluruh
dengan melibatkan sektor terkait.4 Berdasarkan fakta tersebut di atas,
kemitraan antara tenaga kesehatan, kader, dan dukun serta masyarakat
dalam utilisasi pelayanan antenatal (ANC) pada dasarnya merupakan
penapisan awal (key strategy) untuk menurunkan indikator outcome
yaitu Angka Kematian Ibu dan Bayi, serta Angka Kesakitan Ibu dan
Bayi, dengan utilisasi yang baik dan tepat berimplikasi positif pada
meningkatnya indikator outcome Kesehatan Ibu dan Anak.7
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
(P4K) dengan stiker adalah suatu program yang dicanangkan dalam
upaya mempercepat penurunan AKI dengan cara memantau, mencatat
serta menandai setiap ibu hamil dengan stiker yang merupakan “upaya
terobosan” dalam percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi
baru lahir melalui kegiatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan,
yang sekaligus merupakan kegiatan yang membangun potensi masyarakat,
khususnya kepedulian masyarakat untuk persiapan dan tindakan dalam
menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir. Program yang sejak tahun
2007 sudah dicanangkan Kementerian Kesehatan ini sesungguhnya
mempunyai manfaat yang luar biasa, termasuk di dalamnya antara lain
adalah meningkatkan cakupan ANC sesuai standar juga meningkatnya
cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terampil di fasilitas
pelayanan kesehatan. Secara teoritis, ibu yang memasang stiker P4K
akan mendapatkan fasilitas aktif oleh bidan, antara lain persiapan donor
darah, transport berupa ambulans desa, dan meningkatkan kesadaran
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suami atau keluarga menemani ibu saat bersalin. Adanya dukungan dari
masyarakat desa merupakan bagian penting dari terlaksananya program
ini. P4K seharusnya merupakan program yang efektif dan berperan dalam
menurunkan angka kematian ibu di Indonesia. Dalam perjalanannya,
program dengan stiker yang sudah dicanangkan sejak tahun 2007 ini,
belum pernah dilakukan evaluasi dan program kesehatan keluarga
membutuhkan data tentang efektivitasnya. Tulisan ini mengangkat hasil
kajian tentang evaluasi implementasi P4K dengan stiker yang dilakukan
pada tahun 2017 untuk mendapatkan gambaran dan memberikan
rekomendasi tentang pelaksanaan program tersebut.8

METODOLOGI
Disain kajian merupakan cross sectional (potong lintang). Jenis data
berupa data kualitatif, dan penelusuran dokumen serta kepustakaan.
Metode pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara
mendalam dengan pihak terkait kebijakan program. Untuk penelusuran
dokumen serta kepustakaan, meliputi kebijakan pusat dan daerah,
laporan kegiatan, serta hasil penelitian terkait dengan kesehatan ibu dan
pelaksanaan P4K.
Dalam kajian yang dilakukan juga dilakukan konfirmasi lapangan.
Konfirmasi ini dilakukan untuk mendapat gambaran tentang pelaksanaan
P4K di dua daerah yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Bogor.
Konfirmasi dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu
dengan wawancara mendalam kepada pemegang program kesehatan
keluarga dan penanggung jawab program kesehatan ibu dan anak di
tingkat kabupaten dan puskesmas. Analisis data kualitatif dilakukan secara
tematik (thematic analysis) dimana menurut Liamputtong (2005) dikatakan
bahwa proses dari thematic analysis adalah melakukan mencatat lalu
melakukan koding, kemudian mengelompokkan dokumen yang diperoleh
sesuai tema, lalu mengorganisasikan data mengidentifikasi kesenjangan
untuk bahan rekomendasi berdasarkan artikel, hasil penelitian, atau hasil
pengumpulan data kualitatif untuk menjawab tujuan kajian.9
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HASIL
Dukungan
Dalam pelaksanaannya, P4K ternyata memiliki dinamika tersendiri.
Dari wawancara mendalam yang dilakukan terhadap para pemegang
program di tingkat kabupaten maupun puskesmas di Kabupaten Bogor
dan Serang, terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan
program P4K. Dukungan tersebut diantaranya adalah:
1.

Dukungan Kebijakan
Pihak dinas kesehatan di kedua kabupaten menyampaikan bahwa
masalah kesehatan ibu masih menjadi prioritas utama mereka. Kenyataan
ini dapat dilihat dari pernyataan di bawah ini:
“...Untuk kita di kesehatan ibu, jelas masalahnya kita masih tinggi angka
kematian ibu dan bayi di Kabupaten Serang. Untuk kita, secara jumlah nomor
satu terbanyak di Provinsi Banten karena memang secara jumlah penduduk
sasarannya tinggi dan kemudian yang kedua karena faktor pencatatan dan
pelaporan kita mungkin lebih baik daripada yang lain.”

Sebagai perwujudan dari prioritas program, kedua kabupaten
memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun pada tahun 2016
untuk dilaksanakan pada tahun 2017. Kabupaten Serang sudah memiliki
dasar dalam penyusunan RAD tersebut, antara lain adalah Perda nomor 11
tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten, Perbup no 11 tahun 2011
tentang Petunjuk Pelayanan Qibla Kesehatan Ibu baru melahirkan, bayi
baru lahir, dan anak, Perbup no 9 tahun 2015 tentang Pedoman Jaminan
Kesehatan daerah (Jamkesda) dimana salah satu sasaran khusus Jamkesda
itu adalah ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, dan bayi baru lahir, SK
Bupati tentang Tim Qibla terpadu, SK Bupati tentang Tim AMP Kabupaten.
Isi di dalam RAD dimulai dari SDM, kemudian fasilitasnya sarana dan
prasarananya, dan partisipasi masyarakatnya.
Segala usaha yang mendukung kesehatan ibu dan anak tentu saja
tidak dapat dilakukan oleh pihak kesehatan sendiri. Kerjasama yang solid
perlu dilakukan dengan lintas sektor termasuk di dalamnya pemerintah
desa. Pentingnya kesehatan ibu dan anak dimulai dari usia remaja, dimana
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berdasarkan pedoman pelayanan kesehatan reproduksi terpadu di tingkat
pelayanan kesehatan dasar disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat
sangat diperlukan.10 Kegiatan pemberdayaan masyarakat diperlukan
untuk meningkatkan kemampuan masyarakat secara mandiri dalam
mengatasi masalah kesehatan reproduksi, misalnya pengorganisasian
transportasi rujukan ibu hamil/bersalin, arisan peserta KB, tabulin dan
sebagainya. Kegiatan tersebut sangat berkaitan dengan keberhasilan
pelaksanaan P4K.
P4K sendiri sudah dimasukkan dalam RAD di kedua kabupaten
tersebut, walaupun tidak ada perencanaan secara spesifik karena masuk
dalam kegiatan buku KIA. Walaupun begitu mereka membuat target
dalam pelaksanaannyan yaitu semua sasaran ibu hamil tercatat dalam
program tersebut.
2.

Dukungan dari Tokoh Masyarakat dan Desa Siaga
Dalam pelaksanaannya, P4K ternyata memiliki dinamika tersendiri.
Dari wawancara yang dilakukan terhadap para pemegang program di
tingkat kabupaten maupun puskesmas ada kesamaan pada pandangan
mereka tentang Program ini. Program P4K dengan stiker dalam
implementasinya membutuhkan kerjasama semua pihak sehingga dapat
menjawab kebutuhan ibu hamil, terutama yang berisiko tinggi. Kebutuhan
di sini adalah dalam mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh
semua pihak dalam penanganan ibu hamil, apalagi yang sudah memiliki
tanda beresiko. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan informan dari
dinas kesehatan kabupaten berikut:
“..P4K itu untuk penguatan program kami sinergikan, kan konsep implementasi
kegiatan sebenarnya sama, dimana tujuan utama mensinergikan antara
kemampuan kapasitas pelayanan, petugas kita yang ada, baik bidan desa
sampai puskemas. dengan masyarakat.”

Dukungan dari masyarakat di sekitar ibu hamil tersebut merupakan
hal yang penting dalam memperbesar peluang berjalannya program
ini dengan baik. Perencanaan dalam persalinan yang aman dan sehat
melibatkan masyarakat baik tokoh dan tetangga ibu hamil tersebut.
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Menurut petugas dari dinas kesehatan dan puskesmas hal tersebut tidak
lepas dari berjalannya Program Desa Siaga, misalnya saja dari adanya
ambulan, adanya poskesdes atau polindes dan adanya Rumah Tunggu
Kelahiran (RTK) dan juga donor darah:
“..Jadi kalau mau P4K berjalan dengan baik harus sejalan dengan pembentukan
desa siaga aktif. Manakala desa siaganya berjalan, otomatis P4K nya akan
terbawa. Karena desa siaga kan sama komponennya.”

Pelaksanaan P4K bukan sesuatu yang mudah, di mana dukungan
dari lintas sektor masih sangat diperlukan, sehingga kesehatan ibu bukan
hanya menjadi tanggung jawab bidang kesehatan saja namun butuh
dukungan dari semua pihak, termasuk lingkungan terdekat dengan sang
ibu, yaitu keluarga dan masyarakat.
3.

Dukungan Sarana Kesehatan
Semua puskesmas di Kabupaten sudah memiliki ambulan, namun
belum semua desa memilikinya. Sebagai gambaran, menurut informan dari
dinas kesehatan dan puskesmas di Kabupaten Serang, semua puskesmas
sudah memiliki ambulan baik yang sudah sesuai standar atau pusling
dan ada juga empat desa yang sudah memiliki.

Hambatan
Di puskesmas sendiri sesuai dengan kebijakan dari dinas kesehatan
kabupaten, P4K dengan stiker sebetulnya sudah menjadi program UKM
prioritas karena beriringan dengan buku KIA. Sehingga jika dilaporkan
bahwa orientasi P4K sebagai indikator berjalannya P4K sudah mencapai
100% karena dalam anggaran BOK puskesmas diwajibkan untuk
mengambil anggaran untuk melakukan orientasi ke masyarakat. Hanya
saja menurut dinas kesehatan, tetap terjadi kendala. Beberapa kendala
yang ada diantaranya adalah:
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1.

Keterbatasan Tenaga Kesehatan
Masalah SDM kesehatan ternyata masih menjadi masalah di
Kabupaten Serang, seperti yang disampaikan petugas di Dinkes Kabupaten
berikut ini:
“... SDM kita memang masih bermasalah dengan jumlah, jenis, dan kompetensi
SDM kita. Jumlah itu masih kurang dokternya, kayak di Tanara itu satu dokter
kepala puskesmas, di sana puskesmas perawatan poned. Bisa dibayangkan
beban kerjanya, padahal disana itu kasus komplikasi masih sangat tinggi.
Tahun ini Ibu Kadis kita punya kebijakan rekruitmen tenaga, tapi karena
semua ditutup pintunya tidak boleh merekruitmen PNS, akhirnya kita pakai
THL yaitu Tenaga Harian Lepas”.

Dalam stiker P4K yang merupakan indikator pelaksanaan program,
ada pula pendapat berbeda yang disampaikan oleh petugas dari dinas
kesehatan kabupaten. Informan tersebut lebih mengutamakan konseling
dan terisinya kartu ibu sebagai parameter dilakukannya P4K. Hal ini
penting karena banyak bidan desa atau puskesmas yang sudah melakukan
kegiatan P4K namun lemah dalam pencatatan dan pelaporan. Terjadinya
hal tersebut di atas disebabkan oleh beban kerja yang berlebihan kepada
bidan. Berikut adalah pernyataan informan tersebut:
“... tidak harus pakai stiker, apa gunanya ada stiker dipasang kalau tidak
dikerjakan konselingnya. Saya lebih mengutamakan konseling kepada P4K
karena di kita masih masalah melahirkan banyak di rumah, masih ditolong
dukun, terus pembiayaan sampai melahirkan pun mereka belum mempunyai
rencana pembiayaan. Cakupan JKN di sini masih sangat rendah, belum semua
masuk JKN. Pencatatan dengan pakai kartu ibu. Itu yang selalu saya tekankan
ke teman-teman bikor. Jangan misalnya bidan desa melaporkan P4K misalnya
100% tetapi ternyata di kartu ibunya kosong, berarti oleh kita hal itu dianggap
tidak dikerjakan.”

2.

Keterbatasan dana operasional
Faktor penghambat secara umum juga disampaikan dari para
pelaksana program P4K dengan stiker dari kedua kabupaten yang menjadi
daerah konfirmasi kajian ini. Di Kabupaten Serang, masalah tidak adanya
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dana operasional dan partisipasi masyarakat yang dianggap menjadi
faktor penghambat. Hal ini dapat dibaca dari pernyataan di bawah ini.
“... Sebetulnya untuk pelaksanaan P4K kan kita butuh transport, tapi itu kan
tidak ada di BOK. Di BOK itu kan adanya hanya untuk pertemuan, penguatan
istilahnya. Tapi dana untuk kader dan bidannya kan tidak tersedia. Kunjungan
rumahpun karena dananya terbatas, kita masih prioritaskan yang resti. Itu
dari faktor penghambat ya…, dana operasional untuk pelaksanaan P4K nya
yang tidak tersedia, kemudian faktor penghambat yang lain adalah P4K itu
tidak hanya bidan desa saja yang melakukan, tapi dibutuhkan partisipasi
masyarakat. Partisipasi masyarakat ini yang masih kurang. Jadi harus ada
yang menggerakkan. Tokoh yang dapat menggerakkan itu masih kurang.
Kalau dibebankan semuanya ke bidan desa, sangat berat, harusnya mereka
bisa focus di pelayanan. Tapi selama ini pelayanan iya, advokasi iya, organisasi
masyarakat juga iya. Selain itu kultur budaya dimana decision makernya ada
di mertuanya, suaminya. Makanya kebijakan kita itu nantinya mungkin
nantinya di beberapa puskesmas akan kita buat kelas bapak.”

Pendanaan dalam pelaksanaan menuju kecamatan Sehat menjadi
bagian dari prioritas dana desa, seperti yang termaktub dalam Permendes
no 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan
Permendes no 8 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21
Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2015.11 Dalam mendukung desa sehat, dalam pelaksanaannya program
Desa Siaga membutuhkan partisipasi masyarakat di dalamnya, yang
diharapkan dapat mengurangi angka kematian Ibu dan Bayi, serta
mewujudkan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan, sehingga
cita-cita mewujudkan Indonesia Sehat akan tercapai.
Sedangkan di Kabupaten Bogor kesulitannya berhubungan juga
dengan penganggaran karena berkaitan dengan tata kelola keuangan
daerah. Usaha yang dilakukan untuk mengatasinya adalah mendorong
adanya peraturan bupati yang berkaitan dengan jampersal. Berikut
pernyataan dari petugas dinas kesehatan kabupaten.
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“Sebenarnya itulah yang kita fokuskan dengan penguatan di layanan
puskesmas khususnya PONED sistem jejaring cuman jampersal kami belum
jalan. Soalnya kalau itu jalan apapun bentuknya kan pokoknya hamil tarik
taro di PONED..gratis..free. ini yang kita belum jalan karena berkaitan dengan
tata kelola keuangan daerah yang masih berbenturan. Ada beberapa akun yang
tidak bisa kita serap anggaran. Jampersal kami belum diserap sama sekali 2016
sampai 2017. Aplikasi akun keuangannya…kalau dijuknis kan diperbolehkan
transport Karena tujuannya mendekatkan akses jadi tidak memandang. Di
akun keuangan daerah itu tidak ada untuk masyarakat. Nah sekarang yang
bersalin siapa kalau yang bersalin petugas buat apa, justru itu masalahnya
disitu. Kami nggak bisa mengeluarkan karena nggak ada pertanggung
jawabannya seperti apa. Karena itu sekarang ini didorong Perbup berkaitan
khusus jampersal. Di seksi pembiayaan.”

3.

Pedoman program P4K yang belum dimiliki
Pedoman program P4K dengan stiker sendiri ternyata belum semua
pelaksana baik dinas kesehatan dan puskesmas memilikinya, walaupun
sosialisasi tetap dilakukan karena P4K merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari program buku KIA.
4.

Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan masih rendah
Menurut informan dari dinas kesehatan kabupaten masalah
pengetahuan masyarakat tentang kesehatan masih sangat kurang.
Pernyataan tersebut dapat dilihat di bawah ini:
“...Kalau untuk partisipasi masyarakat, ini memang kita agak berat untuk yang
di sini. Kita ada beberapa hal misalnya tadi dengan P4K nya kita menggandeng
kader, tokoh agama, tokoh masyarakat, karena memang masyarakat kita masih
menengah ke bawah pengetahuan tentang kesehatan masih sangat kurang”

Pernyataan tersebut ternyata memang dialami oleh petugas
puskesmas. Puskesmas memang merupakan ujung tombak pelaksanaan
P4K. Mereka melakukan orientasi dan sosialisasi tentang P4K kepada
masyarakat. Mulai dari kepala desa, hingga ke masyarakat secara
langsung. Mereka memberikan konseling tentang P4K kepada pasien
ibu hamil dan keluarganya jika mereka datang ke puskesmas, dan jika
ke posyandu atau BP KIA juga tetap melakukan konseling terutama
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tentang rencana persalinan, hal ini dilakukan tidak hanya untuk ibu
hamil yang mempunyai indikasi beresiko. Namun dalam pelaksanaannya
perencanaan persalinan di dalam buku KIA dan juga dalam stiker P4K
tidak selalu mudah untuk terisi. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan
petugas puskesmas di bawah ini:
“... Diisi, tapi tidak bisa satu pertemuan terisi semua.Jadi mereka katakan
nanti ya bu fikir-fikir dulu, belum bisa tanda tangan.Kalau kita paksa tanda
tangan ya percuma saja.Jadi kadang-kadang di sini itu si suami belum bisa
mengambil keputusan karena yang memutuskan biasanya adalah orang tua
si ibu hamil. Mertua biasanya tidak terlalu berperan. Yang sangat berperan
orang tua ibu hamil karena kan dia melahirkan di rumah orang tua si ibu
hamil. Pasti kan diurus oleh ibunya, tidak mandiri. Jadi si suami katakan nanti
akan tanyakan dulu ke ibu mertua perempuan. Paling kita tanyakan lagi di
pertemuan selanjutnya, bagaimana sudah diputuskan rencana persalinannnya.
Biasanya jawabannya yang penting selamat bu melahirkan dimana juga.”.

5.

Persepsi masyarakat melahirkan bukan di tenaga kesehatan dan
pembuat keputusan
Dalam pengisian stiker hingga pelaksanaannya bukan sesuatu yang
mudah. Jika pun ditempel stiker di rumah ibu hamil tersebut dan sudah
dibuat kesepakatan, tetap saja masih ada yang melahirkan di dukun.
Menurut petugas kesehatan puskesmas, masih terjadinya hal tersebut
karena masyarakat masih ada yang merasa lebih nyaman melahirkan
di rumah. Mereka masih ada berangggapan bahwa kalau dibawa ke
puskesmas maka dapat saja dibawa ke rumah sakit, dan jika dibawa ke
rumah sakit maka menimbulkan gunjingan mengapa hal tersebut dapat
terjadi. Hal ini memang masih berhubungan dengan pengetahuan, sikap
dan perilaku masyarakat dalam kesehatan ibu hamil dan melahirkan. Hal
ini dapat digambarkan dari penuturan informan di bawah ini:
“... Kendalanya kalau di kami beberapa hal mungkin berkaitan dengan provider,
kan kita melibatkan prinsipnya kalau P4K ada ibu hamil. Ibu hamil sampai
bersalin di faskes dsb selamat aman itu kan tujuannya. Konsep deteksinya
ini, deteksinya kan secara menejemennya deteksinya kan mau dengan bidan
desa. Namun masyarakat di Bogor itu kan kontak pertama dengan dukun itu
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masih banyak. Itu kalau yang terlaporkan saja total sekabupaten bisa seribu,
dukunnya aja. Belum tahu yang terbina berapa.”

6.

Pemberdayaan masyarakat yang belum optimal
Dari hasil wawancara dengan informan dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Bogor diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat masih
belum optimal dalam pelaksanaan program. Bagi informan, forum
pemberdayaan seharusnya lebih dimaksimalkan, seperti desa siaga.
Informasi ini dapat diketahui dari pernyataan di bawah ini:
“...Saya juga selalu menyampaikan jangan sampai mengkambing hitamkan
masalah masyarakat: sulit kerjasamanya, pemberdayaannnya susah. justru
itulah letaknya disitulah, karena P4K mendorong sinergi tidak hanya petugas
dengan objek sasaran tapi yang paling penting adalah pemberdayaan kan ada 3
elemenkan di P4K itu. Kalau kiita bicarakan bidan.. gampang, bidan disuruh
datang kedinas aja..hari ini suruh datang…saya yakin jam 12 datang. Tapi
untuk masyarakat tarolah pak lurah, suruh datang kesini misalkan besok aja
belum tentu dari sekian ratus itu datang, contohnya seperti itu. Nah itulah
seninya, itulah mungkin untuk penguatan pemberdayaan, makanya kami
mengharapkan ke teman-teman di lapangan, forum-forum yang sudah ada
itu dimaksimalkan. Kalau memang sudah ada forum desa siaga ya itulah
digunakan pastikan ada di pertemuan musrembang itukan atau pertemuan
yang namanya minggon di Bogor itu istilahnya minggon, di minggon itukan
ada orang desa, tingkat kecamatan, dari tingkat kecamatan turun kedesanya
harus ditindak lanjut sehingga nanti desa yang mungkin sudah bisa efektif
bisa menularkan.”

Dalam kaitannya dengan kebijakan tentang melahirkan harus di
fasilitas kesehatan sesuai dengan kebijakan Restra Kemenkes 2015-2019
dimana persalinan di fasyankes sebesar 85 persen, dan PP No. 61 Tahun
2014, dan Permenkes No. 97 Tahun 2014, maka setiap dinas kesehatan dan
puskesmas di dalam kajian ini memberikan tanggapan.11 Dinas Kesehatan
Kabupaten Serang menyampaikan bahwa target utama dalam kesehatan
ibu salah satunya adalah meningkatkan melahirkan di fasilitas pelayanan
kesehatan agar jika terjadi kegawatdaruratan dapat segera tertangani.
Tapi yang dipermasalahkan adalah Poskesdes dan Polindes termasuk
dalam UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) dan bukan salah
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satu fasyankes. Kesulitan akses maupun untuk mengajak masyarakat
untuk melahirkan di puskesmas, daripada melahirkan di poskesdes akan
menyebabkan rendahnya cakupan, sehingga mereka lebih mengharapkan
adanya peningkatan kualitas poskesdes atau polindes. Hal ini dapat
diketahui dalam pernyataan di bawah ini:
“...Masalahnya adalah definisi dari linfaskes, yang saya tidak setujui adalah
digariskan Kemenkes karena menurut Kemenkes poskesdes dan polindes itu
termasuk dalam UKBM bukan faskes. Sementara bidan desa kita adanya di
Poskesdes dan Polindes, kalau itu tidak dianggap persalinan di faskes akan
kecil cakupannya. Kita menarik orang untuk melahirkan di poskesdes saja
sudah setengah mati. Kalau persalinan di Poskesdes tidak dianggap linfaskes,
maka cakupannya akan rendah sekali mungkin sekitar 20%. Banyak yang
masih melahirkan di poskesdes. Menarik dari rumah ke poskesdes saja setengah
mati, apalagi ke puskesmas. Kalau alasannya adalah belum terstandar, ya
kita standarkanlah poskesdesnya. Kalau misalnya harus empat tangan, kita
atur nanti bidan desa A bersinergis dengan bidan desa B yang bersebelahan.
Kalau ada partus mereka suruh datang berdua. Alatnya dikasih di situ. Karena
akses masyarakat kita itu berbeda dengan kota besar. Lebih bagus diupgrading
poskesdes dan kita ada supervise fasilitatif. Kalau kita diajak berlari seperti
itu, sudahlah saya menyerah saja.., Makanya saya selalu bilang jika merujuk,
masih dalam kandungan rujuk saja.., karena kalau sudah lahir selalu nggak
dapat..”

7.

Kelompok donor darah desa yang sudah tidak berjalan dengan
efektif
Untuk donor darah masih harus mengandalkan PMI karena
kelompok donor darah desa sudah tidak berjalan dengan efektif. Untuk
donor darah sendiri belum semua puskesmas melaporkan bahwa di setiap
desanya memiliki data tentang donor. Dalam mengatasi hal ini dengan
mengaktifkan informasi tentang pentingnya donor darah ini pada waktu
pelaksanaan penyuluhan di kelas ibu.

PEMBAHASAN
Dalam kajian yang dilakukan Bappenas pada tahun 2014, disebutkan
bahwa beberapa indikator menunjukkan bahwa angka kematian ibu (AKI)
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tetap tinggi, dan beberapa indikator bahkan menunjukkan peningkatan
sejak tahun 2007. Namun tren tersebut tidak konsisten dengan indikator
lainnya, seperti jumlah persalinan oleh bidan dan persalinan pada fasilitas
pelayanan kesehatan, yang meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena
kurangnya informasi yang akurat atau kurang efektifnya program yang
ada, atau disebabkan oleh kedua hal tersebut. Pengukuran kematian ibu
masih menghadapi tantangan; Indonesia tidak mempunyai data AKI
yang akurat, dan adanya selang kepercayaan (confidence interval) yang
besar pada berbagai estimasi AKI di Indonesia. Sedikitnya data juga
ditunjukkan oleh perbedaan dengan estimasi yang dihasilkan oleh UN
dan World Bank.12
Dari kajian Bappenas tersebut, dapat dikutip bahwa kesehatan ibu
masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu:
1. Informasi: Tidak adanya metode pengukuran AKI yang tepat
2. Kepemimpinan: Masih rendahnya continuum of care atau pelayanan
kebidanan berkelanjutan, yang memerlukan koordinasi, baik antar
program di sektor kesehatan, termasuk rumah sakit, dan sistem
di dalam Dinas Kesehatan, termasuk juga komitmen kuat dari
sektor terkait lainnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya
kepemimpinan pemerintah daerah yang kuat.
3. Kesadaran masyarakat: Masih rendahnya kesadaran masyarakat,
terutama dalam perencanaan persalinan dan kesiapan dalam
menghadapi situasi darurat komplikasi kebidanan.
4. Ekuitas: Adanya disparitas antar provinsi, tempat tinggal, tingkat
pendidikan dan pendapatan pada hampir semua indikator utama.
5. Pendanaan kesehatan: Perubahan dari system Jaminan Persalinan
(Jampersal) ke sistem JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang
memiliki paket pelayanan berbeda
Peluang dalam implementasi atau pelaksanaan P4K yang
berhubungan dengan kesehatan ibu, adalah dimilikinya dasar hukum.
Dasar Hukum P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi) tersebut adalah: 13
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1.

Surat edaran Menteri Kesehatan No. 295 tahun 2008 tentang
percepatan pelaksanaan program perencanaan persalinan dan
pencegahan komplikasi (P4K) dengan stiker
2. Surat edaran Menteri dalam Negeri No. 441.7/1935.SJ tahun 2008
tentang percepatan pelaksanaan program persalinan dan pencegahan
komplikasi (P4K).
3. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Undang-undang No. 32 tentang Pemerintah Daerah.
6. Keputusan Menteri Kesehatan No. 900 tahun 2002 tentang registrasi
dan Praktek Bidan.
7.
Keputusan Menteri No. 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang
8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 284 tahun 2004 tentang Buku
KIA.
9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 564 tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.
10. PMK No 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum
hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan,
penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan
seksual.
Dalam Undang-undang Kesehatan No.23 tahun 1992 dituliskan
bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mewujudkan derajat
kesehatan yang optimal bagi masarakat diselenggarakan upaya kesehatan
dengan pendidikan pemeliharaan kesehatan (promotif), pencegahan
secara menyeluruh, terarah, dan berkesinambungan (Undang-undang
kesehatan No. 23 tahun 1992).
1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak,
Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
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4.
5.

Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang
Berkualitas
6. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan
Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
7.
Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
8. Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya
Manusia Kesehatan
9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem
Informasi
11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang
Kesehatan
12. Mengembangkan dan Meningkatkan efektivitas Pembiayaan
Kesehatan.
Arah pembangunan kesehatan ditujukan untuk mencapai tujuan
akhir pembangunan kesehatan, yaitu “meningkatkan derajat kesehatan
dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat
individu, keluarga maupun masyarakat”. Untuk mencapai tujuan
pembangunan tersebut, diperlukan reformasi pada sektor kesehatan.11
Reformasi difokuskan pada lima area berikut ini:
1. Upaya penurunan kematian ibu dan kematian bayi
2. Penguatan upaya promotif dan preventif,
3. Penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) yang
berkualitas
4. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan,
5. Pemantapan SJSN bidang kesehatan
Implementasi dari lima area reformasi tersebut diatas juga harus
didukung oleh kerangka pendanaan dan regulasi, serta sistem birokrasi
dan struktur kelembagaan yang memadai.
Keterkaitan pelaksanaan program P4K berkaitan dengan pelaksanaan
desa siaga, seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.
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564 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.
Di dalamnya diketahui bahwa Program Desa Siaga merupakan program
yang relevan dengan menunjang kesehatan ibu dan anak karena dapat
menjadi media monitoring terhadap kesehatan ibu dan anak di desa
tersebut. Di dalam Kepmenkes tersebut, definisi desa siaga adalah desa
yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan
serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan,
kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga adalah suatu
konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa,
disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk
memelihara kesehatannya secara mandiri.
Selanjutnya dalam perkembangannya, maka konsep desa siaga
ini berubah menjadi desa siaga aktif sesuai dengan Kepmenkes 1529/
MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa
dan Kelurahan Desa Siaga Aktif. Definisi dari desa siaga aktif adalah
penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan
dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan
Desa atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut, dan memiliki
upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang melaksanakan
upaya survailans berbasis masyarakat (pemantauan) penyakit, kesehatan
ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), penanggulangan bencana
dan kegawatdaruratan kesehatan serta penyehatan lingkungan.
Dengan demikian selain sebagai upaya untuk mendekatkan
akses pelayanan kesehatan, penduduk desa dan kelurahan siaga aktif
diharapkan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang
kesehatan melalui pengembangan UKBM dan PHBS dalam rumah
tangga. Pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilaksanakan di
bidang kesehatan dipandu dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa
dan Kelurahan Siaga Aktif. Dalam pedoman ini disebutkan bahwa
pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan merupakan kelanjutan dari
pemberdayaan keluarga melalui pengembangan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS) tatanan rumah tangga. Tujuan dari pengembangan Desa
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dan Kelurahan Siaga Aktif itu tidak lain adalah terciptanya Desa Sehat
dan Kelurahan Sehat.
Kenyataan di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya masalah
kesehatan ibu menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Namun masih
diperlukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang ada tersebut
kepada lintas sektor dalam tingkatan kabupaten hingga di tingkat
pelaksana di puskesmas. Sosialisasi tentang program P4K dengan stiker di
tingkatan pelaksana masih kurang ditandai dengan belum semua memiliki
pedoman P4K. Pedoman itu sendiri juga sudah terlalu lama (sejak tahun
2009) dan belum pernah dilakukan pembaharuan atau evaluasi terhadap
buku pedoman itu sendiri. Sedangkan kebijakan tentang kesehatan ibu
sudah terus mengalami perubahan setiap tahunnya.
P4K dengan stiker sebenarnya merupakan perwujudan pencatatan
tentang kesiapan ibu hamil dan keluarga serta masyarakat di sekitarnya
dalam mengantisipasi segala kemungkinan dalam proses melahirkan,
apalagi ibu hamil yang memiliki resiko tinggi. Di dalamnya terkandung
pengetahuan hingga penggerakan masyarakat untuk bersama sama
bertanggung jawab terhadap keselamatan si ibu hamil tersebut. Program
ini merupakan salah satu kegiatan Kelurahan Siaga. Melalui P4K dengan
stiker yang ditempel dirumah ibu hamil, maka setiap ibu hamil akan
tercatat, terdata dan terpantau secara tepat. Stiker P4K berisi data tentang:
nama ibu hamil, taksiran persalinan, penolong persalinan, tempat
persalinan, pendamping persalinan, transport yang digunakan dan calon
donor darah.
Dengan data dalam stiker, suami, keluarga, kader, dukun, bersama
bidan di desa dapat memantau secara intensif keadaan dan perkembangan
kesehatan ibu hamil, untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standar
pada saat antenatal, persalinan dan nifas, sehingga proses persalinan
sampai nifas termasuk rujukannya dapat berjalan dengan aman dan
selamat, tidak terjadi kesakitan dan kematian ibu serta bayi yang dilahirkan
selamat dan sehat. Berdasarkan Teori Evaluasi Program Kesehatan,
pada umumnya suatu program kesehatan diadakan sebagai realisasi
dari rencana program kesehatan di bidang kesehatan yang nantinya
akan memberikan dampak pada peningkatan derajat kesehatan suatu
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masyarakat. Oleh karena itu untuk memastikan suatu program dapat
berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan suatu perundangundangan dan rencana yang sudah disepakati dari awal. Perencanaan
satu unsur yang penting dan mendasar dari suatu program yang sangat
menentukan, hal ini disebabkan karena di dalamnya terdapat apa yang
ingin dicapai dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.14
Winarno (2008) yang dikutip oleh Hasnawati mengatakan sumber
daya merupakan segala sesuatu yang di gunakan untuk memperlancar
implementasi P4K agar berjalan efektif, meliputi sumber daya finansial
yaitu: dana dan sumber daya non financial yaitu: tenaga, sarana dan
prasarana. Informasi yang ingin didapatkan dari wawancara mendalam
tentang sumberdaya dalam pelaksanaan P4K di puskesmas meliputi
ketenagaan (SDM), dana dan fasilitas. Sebuah tujuan kebijakan harus
didukung oleh ketersediaan alat, sarana dan prasarana. Tanpa alat atau
sarana dan prasarana, tugas tidak dapat dilakukan serta tujuan tidak dapat
diselesaikan sebagaimana mestinya. Ketersediaan sarana dan prasarana
merupakan faktor penentu kinerja sebuah kebijakan.15
Diantara penyebab tidak langsung kematian yang terjadi antara lain
karena rendahnya tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, kedudukan
dan peran perempuan, faktor sosial budaya serta transportasi. Hal
tersebut berdampak pada terjadinya keterlambatan dalam pengambilan
keputusan di masyarakat untuk merujuk. Dalam program P4K dengan
“stiker”, bidan diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator dan dapat
membangun komunikasi persuasif dan setara di wilayah kerjanya agar
dapat mewujudkan kerjasama dengan ibu, keluarga dan masyarakat.
Tujuannya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya
peningkatan kesehatan ibu. Melalui program P4K dengan “stiker”,
masyarakat diharapkan dapat mengembangkan norma sosial bahwa
cara yang aman untuk menyelamatkan ibu hamil, bersalin, nifas dan
bayi baru lahir ke bidan adalah dengan memeriksakan kehamilan secara
rutin, bersalin, melakukan perawatan nifas dan perawatan bayi baru lahir
pada bidan atau tenaga kesehatan terampil di bidang kebidanan.13
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Pratiwi (2007) yang dikutip oleh Naimah, dalam Buletin Penelitian
Sistem Kesehatan menyimpulkan beberapa hambatan peningkatan peran
serta masyarakat antara lain tingkat pendidikan masyarakat relatif
rendah, kondisi ekonomi masyarakat sebagian besar menengah ke
bawah, kesibukan dan respons terhadap program kesehatan ibu dan anak
kurang.16
Hasil penelitian Rizki l (2013) dan Martadila (2013) yang dikutip oleh
Riani Isyana Pramasanthi menyimpulkan bahwa ada hubungan yang
signifikan antara pengetahuan ibu tentang P4K dengan pemilihan tempat
persalinan dimana pemilihan tempat persalinan merupakan salah satu
komponen dari P4K.¹5 Ibu hamil yang berpengetahuan rendah, kurang
menyikapi sehingga sebagian besar tidak mengetahui pentingnya
penerapan P4K. Semakin meningkatnya pengetahuan ibu hamil akan
diikuti peningkatan kepatuhan melaksanakan P4K, sebaliknya semakin
rendah pengetahuan ibu hamil maka kepatuhannya juga semakin rendah.
Hal ini menuntut para tenaga kesehatan untuk memberikan informasi
yang lengkap tentang pentingnya P4K.16,17
Dalam rangka pencapaian kemandirian kesehatan, pemberdayaan
masyarakat merupakan unsur penting yang tidak bisa diabaikan.
Pengertian Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses
untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat
dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan
kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan adalah upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran
kemauan dan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan
kesehatan. Memampukan masyarakat, “dari, oleh, dan untuk” masyarakat
itu sendiri. Pemberdayaan kesehatan di bidang kesehatan merupakan
sasaran utama dari promosi kesehatan. Masyarakat merupakan salah
satu dari strategi global promosi kesehatan pemberdayaan (empowerment)
sehingga pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar
masyarakat sebagai primary target memiliki kemauan dan kemampuan
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.
Adi (2003) yang dikutip oleh Naimah, menyatakan bahwa meskipun
proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang
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berkesinambungan, namun dalam implementasinya tidak semua yang
direncanakan dapat berjalan dengan mulus dalam pelaksanaannya.
Tak jarang ada kelompok-kelompok dalam komunitas yang melakukan
penolakan terhadap ”pembaharuan” ataupun inovasi yang muncul. Peran
tenaga kesehatan dalam mewujudkan desa Siaga sangat penting, mereka
diharapkan dapat memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dengan
cara menggalang kemitraan dengan masyarakat, melibatkan peran aktif
masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi
dengan mempertimbangkan potensi masyarakat serta sumber-sumber
yang tersedia di masyarakat. 16
Keberhasilan berjalannya program P4K bukan hanya berhenti
dengan terpasangnya stiker di rumah ibu yang akan melahirkan, tapi
ditandai dengan terwujudnya kerjasama semua sektor yaitu keluarga dan
masyarakat untuk siaga ketika ibu tersebut akan melahirkan. Terutama
untuk ibu yang memiliki tanda komplikasi. Hal ini yang masih menjadi
masalah karena masih ada yang melahirkan tidak menggunakan tenaga
kesehatan dan fasilitas kesehatan. Begitu juga masih perlunya mendorong
dukungan dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh
pelaksanaan desa siaga dalam dukungannya terhadap pelaksanaan
program P4K. Bukan hanya terbentuknya forum kesehatan ibu dan
anak namun dengan berjalannya forum tersebut. Juga bukan karena
tertempelnya stiker di depan pintu rumah, namun terisinya stiker disertai
dengan kesepakatan keluarga untuk apa yang akan dilakukan jika terjadi
komplikasi kehamilan. Kedua hal tersebut seharusnya menjadi bentuk
nyata dukungan masyarakat yang terwujud dengan kesadaran bahwa
kesehatan ibu adalah milik bersama bukan hanya puskesmas di tingkat
pelaksana pelayanan kesehatan di daerah.

KESIMPULAN
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
sudah terimplementasi dalam menunjang percepatan penurunan AKI
dengan segala tantangan dan peluangnya. Adanya masalah dengan
rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan
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ibu melahirkan, pemberdayaan masyarakat yang masih kurang serta
kepemilikan pedoman pelaksanaan menjadi penyumbang utama
kendala pelaksanaan program selain itu masih dibutuhkannya dukungan
pemerintah daerah yang sudah ada tentang kesehatan ibu hamil. Saran
yang dapat disampaikan adalah perlunya sosialisasi kembali Program
P4K termasuk pembaharuan pedoman dan terintegrasi dalam pencapaian
indikator program Indonesia sehat, perlunya peningkatan komitmen
tenaga kesehatan khususnya dalam penjangkauan ke masyarakat dalam
implementasi atau pelaksanaan program P4K baik di tingkat Dinas
Kesehatan maupun puskesmas, peningkatan pembinaan pengetahuan
tentang kesehatan bagi ibu hamil dan keluarganya sesuai budaya setempat
agar mampu mengenali dan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri,
serta pemberdayaan masyarakat dan aparat desa juga perlu ditingkatkan
terutama dalam penggerakan desa siaga secara aktif.
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TREND PERILAKU PACARAN DAN SEKSUAL DI
JAWA TIMUR
(Hasil Analisis Lanjut Survei Kinerja
Akuntabilitas Program [SKAP])
Mardiyono
Peneliti Madya Perwakilan BKKBN Jawa Timur
E-mail: mardiyonolisa@yahoo.co.id

Abstrak: Remaja merupakan kelompok umur yang memegang tongkat estafet
pembangunan suatu bangsa. Untuk itu, remaja perlu mendapat perhatian. Pada
masa remaja seseorang mengalami perubahan yang besar baik secara fisik, mental
maupun sosial. Pada masa ini pula beberapa pola perilaku remaja mulai dibentuk,
termasuk identitas diri, kematangan seksual dan keberanian untuk melakukan
perilaku berisiko. Survei Kinerja Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP) merupakan
survei berskala Nasional dan merupakan evaluasi terhadap program yang sedang
berjalan, yaitu untuk melihat hasil pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di lini lapangan. Tujuan survei ini
adalah untuk mengidentifikasi karakteristik remaja berdasarkan pendidikan yang
ditamatkan di provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2018, mengetahui Persentase
remaja mengenai pacaran dan perilaku seksual berdasarkan Persentase remaja yang
berpacaran, pengalaman seksual dan pendapat tentang hubungan seksual sebelum
menikah. 2015-2018. Adapun hasil analisis faktor penyebab perilaku pacaran dan
seksual adalah adanya faktor internal remaja melakukan hubungan seksual
pranikah hal ini karena perkembangan psikologis remaja yang lebih cepat, faktor
eksternal minimnya pengetahuan agama dan seks yang dimiliki, perkembangan
gaya berpacaran, pengaruh lingkungan (teman sebaya, keluarga dan media social),
ekonomi keluarga yang serba kekurangan.
Kata kunci: Trend Perilaku Pacaran, Perilaku Seksual, di Jawa Timur.

PENDAHULUAN
Pada masa remaja seseorang mengalami perubahan yang besar baik
secara fisik, mental maupun sosial. Pada masa ini pula beberapa pola
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perilaku remaja mulai dibentuk, termasuk identitas diri, kematangan
seksual dan keberanian untuk melakukan perilaku berisiko (Widyastuti,
2009).
Usia 15-20 tahun merupakan masa perkembangan emosi, karena
pada tahap ini terjadi bangkitan dorongan seksual (Sarwono, 2011).
Perilaku tertarik pada lawan jenis merupakan suatu bentuk pengungkapan
perasaan yang banyak terjadi di masa remaja, terutama perasaan kepada
teman sebaya (Marheni, 2004). Perasaan seperti ini sering diwujudkan
dalam bentuk perilaku seksual.
Seksualitas merupakan segala sesuatu yang menyangkut hidup
manusia sebagai mahluk seksual seperti emosi, perasaan, kepribadian,
sikap yang berkaitan dengan perilaku seksual, hubungan seksual dan
orientasi seksual (BKKBN, 2012). Pacaran menjadi awal mula perilaku
seksual seperti kissing, necking, petting, dan intercourse. Paul dan White
mengatakan bahwa pacaran di masa remaja merupakan bagian dari
proses sosialisasi, mempelajari keakraban dan memberi kesempatan untuk
menciptakan relasi bermakna dan unik dengan lawan jenis, serta menjadi
konteks untuk melakukan eksperimen dan eksplorasi seksual (Santrock,
2007).
Gaya pacaran remaja yang senang berduaan, saling berpegangan
tangan dan berpelukan, merupakan kegiatan berisiko yang mengarah pada
perilaku hubungan seksual. Perilaku ini muncul karena rasa ingin tahu
remaja tentang seksualitas tanpa adanya pengetahuan yang melindungi
mereka dari bahaya negatif kegiatan seks pranikah.
Hasil penelitian yang dilakukan di negara maju dan berkembang
menunjukkan bahwa sebagian remaja berpacaran dan melakukan
hubungan seksual pranikah. Penelitian di Ghana menyebutkan bahwa 41%
remaja wanita dan 36% remaja pria (usia 12-24 tahun) pernah melakukan
hubungan seks pranikah (Karim et al., 2003). Hal ini sejalan dengan survei
oleh Youth Risk Behavior Survei (YRBS) di Amerika Serikat tahun 2006, yang
menunjukkan 47,8% pelajar yang duduk di kelas 9-12 telah melakukan
hubungan seks pranikah dan 35% pelajar di tingkat menengah atas bahkan
aktif melakukan aktivitas seksual (Damanik, 2012).
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Data Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) tahun
2007 menyebutkan bahwa di Indonesia 39,5% wanita dan 36,9% pria
berusia 15-19 tahun mengaku mulai berpacaran sejak usia 15-17 tahun.
Pengalaman berpacaran remaja di Indonesia cenderung semakin berani
dan terbuka. Remaja mulai berpegangan tangan, berciuman dan meraba/
merangsang. Dalam survei juga diungkap 1% remaja perempuan dan 5%
remaja laki-laki usia 15-24 tahun menyatakan pernah melakukan hubungan
seksual pranikah.

PENGERTIAN REMAJA
Masa remaja adalah masa yang menunjukkan masa peralihan dari
masa kanak-kanak menuju ke masa selanjutnya yaitu masa dewasa.
Pada masa remaja ini terjadi perkembanga seperti perkembangan fisik,
psikologi, sosial, dan secara moral. Menurut Hall (Mussen, 1994: 478), masa
remaja merupakan masa topan badai, di mana pada masa tersebut timbul
gejolak dalam diri akibat pertentangan nilai-nilai akibat kebudayaan yang
makin modern. Batasan usia untuk remaja (adolescence) menurut Hall
antar usia 12-25 tahun (Sarwono, 2002: 23).
Batasan usia remaja menurut WHO adalah 10-20 tahun, hal ini
didasarkan atas kesehatan remaja yang mana kehamilan pada usia-usia
tersebut memang mempunyai resiko yang lebih tinggi daripada kehamilan
dalam usia-usia diatasnya (Sarwono, 2002: 9).
Selanjutnya yang dimaksud dengan remaja adalah individu yang
sedang mengalami masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa
dewasa yang dalam rentangannya terjadi perubahan-perubahan dan
perkembangan pada aspek fisik, psikologis, kognisi, dan sosialnya.
Sedangkan, rentang usia pada masa remaja tersebut adalah antara 12-21
tahun.

PERILAKU BERPACARAN
Steinberg’s dalam Triangulasi theory of love, mengemukakan bahwa
sebuah Intimacy merupakan komponen emosional cinta yang mencakup
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perasaan dari penggabungan wujud dengan orang lain. Memasukkan
perasaan yang hangat ketika sharing dan kedekatan emosi. Keintiman
juga mencakup kesediaan untuk membantu yang lain dan keterbukaan
untuk berbagi pengalaman pribadi dan perasaan dengan yang dicintai
(Robert & Baur, 2005).

PERILAKU SEKSUAL
Perilaku seksual dapat didefinisikan sebagai bentuk perilaku yang
didorong oleh hasrat seksual yang baik dengan lawan jenis maupun
sejenis. Bentuk tingkah laku ini beraneka ragam mulai dari perasaan
tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggam.
(Amrillah, 2006: 10).
Menurut Chaplin, tujuan seksual sendiri adalah untuk kesenangan
atau kepuasan seksual atau juga pengendoran ketegangan seksual.
Kartono juga menjelaskan bahwa seks adalah mekanisme bagi manusia
untuk melanjutkan keturunan. Seks bukan hanya perkembangan dan
fungsi primer saja, tetapi juga termasuk gaya dan cara berperilaku kaum
pria dan wanita dalam hubungan interpersonal atau sosial. (Amrillah,
2006: 9).
Kartini Kartono (1999:97) mendefinisikan bahwa seks bebas tidak
beda dengan pelacuran (prostitusi) karena aktivitas seksual yang mereka
lakukan tidak lagi mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma dalam
masyarakat.
Seks pranikah merupakan aktivitas seksual yang dilakukan tanpa
mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat yang
mengaturnya. Selain itu relasi seks mereka bersifat tidak tetap atau
cenderung tidak setia pada pasangan mereka. Sebagian besar remaja yang
terjerumus pada perilaku seks pranikah merupakan akibat dari stimuli
atau rangsangan melalui gambar-gambar porno, seringnya nonton film
porno, dan stimuli melalui lingkungan pergaulan misalnya seorang teman
yang menceritakan pengalaman seksualitasnya.
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METODE PENELITIAN
Survei Kinerja Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP) merupakan
survei berskala Nasional dan merupakan evaluasi terhadap program
yang sedang berjalan, yaitu untuk melihat hasil pelaksanaan program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di lini
lapangan. Survei ini tidak mengevaluasi suatu program, akan tetapi hanya
memotret hasil (out put) yang telah dicapai.
Adapun tahapan dalam penarikan sampelnya adalah tahap I;
memilih sejumlah desa/kelurahan secara PPS (Proportional Probability to
Size) sampling dengan size jumlah rumah tangga. Pemilihan sampel desa/
kelurahan dilakukan independen antara daerah perkotaan dan perdesaan
di suatu Kabupaten/Kota. Tahap II; memilih 1 klaster dari desa/kelurahan
terpilih secara PPS sampling dengan size jumlah rumah tangga. Untuk
desa terpilih pada Survei Kinerja Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP),
pemilihan klaster dilakukan sedemikian rupa sehingga wilayah klaster
yang terpilih berbeda dengan klaster PMA. Tahap III; memilih 35 rumah
tangga dari hasil updating/pemutakiran rumah tangga (hasil listing rumah
tangga eligible) di klaster terpilih. Pemilihan 35 rumah tangga dilakukan
secara random, yaitu dengan menggunakan RNG (Random Number
Generator)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Data yang digunakan dalam analisis ini adalah hasil penelitian Survei
Kinerja Akuntabilitas trend perilaku remaja terkait pacaran dan aktivitas
seksual di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018. Penelitian ini berfokus
pada hal-hal berikut ini:
1) Jenjang pendidikan responden.
2) Umur responden pertama kali punya pacar.
3) Cara remaja mengungkapkan kasih sayang
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TREN PERILAKU REMAJA TERKAIT PACARAN DAN PERILAKU SEKSUAL
Umur dan Pendidikan yang ditamatkan

Grafik diatas menunjukkan bahwa remaja di Jawa Timur yang
memiliki jenjang pendidikan hingga SLTA dalam 4 tahun terakhir semakin
meningkat. Hal tersebut wajar jika dilihat dari persentase remaja kelompok
SLTA (usia 15-19 tahun) dari tahun 2015-2018 lebih banyak dari pada
remaja usia 20-24 tahun. Sebaliknya, remaja di Jawa Timur yang memiliki
jenjang pendidikan SLTA ke bawah baik tidak sekolah, tidak tamat SD,
tamat SD, dan tamat SLTP dalam 4 tahun terakhir semakin menurun. Hal
tersebut menunjukkan bahwa program pemerintah terkait pendidikan dari
tahun ke tahun semakin bagus. Sarana prasarana yang memadai dapat
menunjang pendidikan di Jawa Timur.
Remaja yang tidak sekolah di tahun 2015, sebesar 0,6% kemudian
menurun menjadi 0% hingga tahun 2017. Remaja yang tidak tamat SD
pada tahun 2015 sebesar 1,1% kemudian menurun menjadi 0% hingga
tahun 2017. Pada jenjang SD pada tahun 2015 sebesar 18,9% kemudian
menurun menjadi 1,5% di tahun 2016 kemudian meningkat kembali
meskipun tidak signifikan pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,5%.%. Pada
tahun 2018 menurun menjadi 2,2%. Untuk jenjang SLTP pada remaja di
Jawa Timur dari tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami fluktuatif.
Pada jenjang SLTA keatas baik akademi maupun perguruan tinggi dari
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tahun 2015-2018 cenderung mengalami peningkatan, meskipun terdapat
penurunan pada salah satu jenjang tetapi tidak signifikan.
Persentase Pacaran dan Perilaku Seksual

Pacaran didefinisikan sebagai aktivitas hubungan antar dua orang
lawan jenis yang belum menikah, yang dilandasi cinta kasih untuk saling
mengenal. Umur pertama kali punya pacar dikalangan remaja Jawa Timur
laki-laki maupun perempuan sebagian besar berpacaran pertama kali pada
kisaran umur 15-17 tahun ( Pada tahun 2015 sebesar 49.6%, meningkat
pada tahun 2016 sebesar 51.1%, dan pada tahun 2017 juga mengalami
peningkatan sebesar 62.4% untuk tahun 2018 mengalami penurunan
yaitu 53.8%)) pada umur 15-17 tahun pertama kali remaja punya pacar
mengalami peningkatan setiap tahunnya, berikutnya umur 10-14 tiap
tahunnya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar 32,5%
tahun 2016 sebesar 18,7%, berikutnya tahun 2017 sebesar 10,1%, dan
di tahun 2018 sebesar 29% diumur 10-14 remaja yang punya pacar tiap
tahunnya mengalami penurunan, sedangkan pada umur 18-20, tahun 2015
sebesar 12,5%, tahun 2016 sebesar 23,4% sedangkan tahun 2017 sebesar
18,6% Dan tahun 2018 sebesar 13.2%. Jadi dapat disimpulkan bahwa umur
pertama kali remaja Jawa Timur punya pacar pada umur 15-17 tahun
dimana setiap tahunnya semakin meningkat.
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Persentase Remaja yang Punya Pacar Menurut Cara Kasih Sayang

Diantara remaja yang mempunyai pacar, tabel diatas memberikan
gambaran bahwa sebagian besar mereka berpegangan tangan dapat
dilihat pada tahun 2015 sebesar 82,6%, menurun pada tahun 2016 sebesar
52,4%, namun mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan 2018 sebesar
77,8%, mereka berpegangan tangan. Selanjutnya melakukan ciuman bibir
tiap tahunnya mengalami penurunan, dimana tahun 2015 sebesar 26,2%,
menurun tahun 2016 sebesar 10,8%, selanjutnya 2017 sebesar 8,8% dan
tahun 2018 sebesar 77,8%.
Kegiatan pacaran lain adalah melakukan perabaan/perangsangan
bagian tubuh yang sensitif dari lawan jenisnya yaitu tahun 2015 sebesar
9,2%, selanjutnya tahun 2016 sebesar 2,5%, sedangkan tahun 2017 sebesar
1,4%, dan kembali meningkat pada tahun 2018 dengan persentase 5%.
Perilaku ini sangat berbahaya karena mendekati kegiatan pada tahapan
berikutnya yaitu berhubungan seksual.
Kondisi ini harus diantisipasi pengelola program atau pejabat desa/
kelurahan/lingkungan agar dilakukan kegiatan atau aktivitas yang
bermanfaat dan positif bagi remaja. Perilaku yang sangat berbahaya pada
saat berpacaran yaitu meraba atau merangsang bagian yang sensitif. Tidak
heran jika banyak perilaku berisiko seperti aktivitas pacaran berujung
pada hubungan seksual yang mengakibatkan terjadinya kehamilan.
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Persentase remaja yang pernah melakukan hubungan seksual

Survei Kinerja Akuntabitas Program KKBPK (SKAP) ini juga
mengumpulkan data tentang perilaku seksual dikalangan remaja. Kepada
setiap responden remaja laki-laki maupun perempuan diajukan pertanyaan
apakah pernah melakukan hubungan seksual. Secara umum temuan survei
tahun 2015 menunjukkan diantara remaja pernah melakukan hubungan
seksual sebesar 2,2%, apabila dibangdingkan dengan tahun berikutnya
cenderung menurun. Persentase remaja yang mengaku melakukan
hubungan seksual pada tahun 2016 tercatat 1,6%, tahun 2017 sebesar 0,2%,
pada tahun 2018 meningkat menjadi 2,4%. Perlu diinformasikan bahwa
data tentang hubungan seksual ini bersifat sangat pribadi dan sensitif,
sehingga remaja dalam menjawab kemungkinan tidak mengaku atau tidak
berani mengungkapkan jawaban yang sebenarnya.
Indeks Pengetahuan KRR mengukur pengetahuan tentang: (1) masa
subur, (2) umur sebaiknya menikah dan melahirkan, (3) penyakit anemia
dan HIV/AIDS, dan (4) narkoba. Harapannya, setelah mengetahui keempat
aspek tersebut, remaja tidak melakukan aktivitas seksual sebelum menikah
yang menjadi penyebab kehamilan yang tidak diinginkan dan pernikahan
di usia yang belum ideal yang akan menambah daftar panjang jumlah
kelahiran di kelompok usia remaja.
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Persentase Jika melakukan hubungan seks sebelum menikah

Remaja yang pernah mempunyai pacar ditanya pendapatnya apabila
seorang wanita maupun seorang pria melakukan hubungan seksual
sebelum menikah. Responden remaja pria maupun wanita pada umumnya
tidak setuju apabila pria maupun wanita melakukan hubungan seksual
sebelum menikah. Sembilan puluh persen (90 persen) remaja tidak setuju
apabila remaja pria maupun perempuan melakukan hubungan seksual
sebelum menikah. Terdapat dugaan ada hubungan antara perilaku
seksual remaja dengan sikap/pandangan remaja terhadap perilaku seksual
pranikah.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.

2.

Pada tabel jenjang pendidikan dari tahun 2015-2018 cenderung
mengalami peningkatan, meskipun terdapat penurunan pada salah
satu jenjang tetapi tidak signifikan.
Pada tabel umur pertama kali punya pacar bahwa umur pertama
kali remaja Jawa Timur punya pacar pada umur 15-17 tahun dimana
setiap tahunnya semakin meningkat.
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3.

4.

5.

Pada tabel cara ungkapan kasih sayang memberikan gambaran
bahwa sebagian besar mereka berpegangan tangan, selanjutnya ada
beberapa yang melakukan cium bibir, dan beberapa yang melakukan
perabaan didaerah yang sensitif, perilaku ini sangat berbahaya karena
mendekati kegiatan pada tahapan berikutnya yaitu berhubungan
seksual.
Pada tabel remaja yang pernah melakukan hubungan seksual
secara umum temuan survei tahun 2015 menunjukkan diatara
remaja pernah melakukan hubungan seksual sebesar 2,2%, apabila
dibandingkan dengan tahun berikutnya cenderung menurun, dan
meningkat lagi menjadi 2,4% pada tahun 2018. Namun data tentang
hubungan seksual ini bersifat sangat pribadi dan sensitif, sehingga
remaja dalam menjawab kemungkinan tidak mengaku atau tidak
berani mengungkapkan jawaban yang sebenarnya.
Pada tabel pendapat jika melakukan hubungan seksual, sembilan
puluh persen (90 persen) remaja tidak setuju apabila remaja pria
maupun perempuan melakukan hubungan seksual sebelum
menikah. Terdapat dugaan ada hubungan antara perilaku seksual
remaja dengan sikap/pandangan remaja terhadap perilaku seksual
pranikah.

Faktor penyebab perilaku seksual pranikah pada remaja yaitu
disebabkan adanya faktor internal dan eksternal dari remaja. Adapun
faktor internal remaja melakukan hubungan seksual pranikah yaitu
disebabkan perkembangan psikologis remaja yang lebih cepat.
Selajutnya faktor eksternal remaja melakukan hubungan seksual
pranikah yaitu disebabkan minimnya pengetahuan agama dan
pengetahuan seks yang dimiliki, perkembangan gaya berpacaran,
pengaruh dari lingkungan (teman sebaya, keluarga dan media sosial),
keadaan ekonomi keluarga yang serba kekurangan, situasi dan kondisi
serta adanya kesempatan. Adapun dampak perilaku hubungan seksual
pranikah pada remaja yaitu dapat menimbulkanstress, ketidakseimbangan
mental sehingga berdampak pada kehidupan sosial remaja di masyarakat.
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Hubungan seksual pranikah yang dilakukan remaja berdampak pada
kehamilan tidak diinginkan

SARAN
1.

2.

Orang tua seharusnya dapat memberikan pendidikan dasar seks
yang baik terhadap anak tidak hanya berbekal ilmu agama saja
melainkan juga pengetahuan dan pengalaman orang tua. Dalam hal
ini berarti orang tua juga harus mengikuti perkembangan zaman agar
dapat mengontrol perkembangan anak terutama pada usia pubertas
(remaja).
Lembaga sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar siswa dapat
memberikan pembinaan dan pendidikan yang baik terhadap siswa.
Demikian juga BKKBN perlu mensosialisasikan pendidikan seks
melalui PIK/R pada saat ini dianggap sangat perlu karena melalui
pendidikan seks siswa dapat mengetahui dampak dan resikonya
melakukan hubungan seks pranikah. Tidak hanya pada masa depan
siswa namun lebih jauh akan berdampak pada generasi penerus.
Remaja sebaiknya sebelum melakukan hubungan seks pranikah
dipikirkan terlebih dahulu dampak dan akibatnya
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PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN PADA REMAJA
DALAM PROGRAM KKBPK DI KECAMATAN
SARIREJO, KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR
Mita Dwi Ayudha
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan
JL. Pahlawan No. 27 Lamongan, Kode Pos 62251
E-mail: mitaayudha_354@yahoo.com

Abstrak: Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa.
Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat menentukan bagi kehidupan
masa depan mereka selanjutnya. Kespro (Kesehatan Reproduksi) Remaja adalah
suatu kondisi sehat yang menyangkut system, fungsi dan proses reproduksi yang
dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat disini tidak semata-mata berarti bebas dari
penyakit atau bebas dari kecacatan namun juga sehat secara mental serta sosiokultural
(WHO). Data usia kawin Pertama Penduduk wanita di Kabupaten Lamongan sampai
dengan bulan Juni 2019 tercatat 5.235 orang, dan wanita menikah dengan usia kawin
pertama di bawah/sama dengan 20 Tahun sebanyak 656 (12,53%). Metode Penelitian:
ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang dilakukan di
Kecamatan Sarirejo dengan melihat dan mendiskripsikan data sekunder dari laporan
usia perkawinan mulai bulan Januari s.d Juni 2019. Hasil dan Pembahasan: dari
Penelitian ini adalah, masih cukup tingginya usia kawin pertama perempuan di bawah
20 tahun yang terjadi di Kecamatan Sarirejo dalam kurun Januari s.d Juni 2019 yaitu 21
orang (22,58%). Hal ini dapat terjadi karena sosiokultural di kecamatan Sarirejo yang
takut akan anaknya menjadi perawan tua dan tidak laku nikah. Kesimpulan dan
Saran: pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Sarirejo didasari oleh rendahnya
pengetahuan orang tua tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi remaja.
Saran yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penyuluhan tentang kespro
remaja yang dapat dilakukan dengan pendekatan pada Sekolah-sekolah yang ada di
Kecamatan Sarirejo, pendekatan kelompok BKR dan PIK R.
Kata Kunci: Pernikahan Dini, Kespro Remaja, Pendewasaan Usia Perkawinan
Abstract: Adolescence is a period of transition from childhood to adulthood. Adolescence has
a very decisive for their future life futhermore. Adolescent Reproductive Health is a healthy
condition that involves the reproductive system, functions and reproduction processes that
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are possessed by adolescents. Understanding of health here is not solely mean free of disease
or disability but also mentally healthy as well as sociocultural (WHO). Data on age of first
marriage Female population in Lamongan until June 2019 is recorded 5,235 people, and women
married with age of first marriage under/equal to 20 years were 656 (12.53%). This Research
method is qualitative research with descriptive method that was conducted in the District of
Sarirejo with Observasing and describing the secondary data from marital age reports from
January to June 2019. Results and Discussion of this Research is still quite a high age at
first marriage of women under 20 years occurred in the District of Sarirejo in the period of
January - June 2019 that 21 people (22,58%). This can occur due to the sociocultural in the
district of Sarirejo which the parents are afraid of their children becoming spinsters and not
married. Conclusions and Suggestions, early marriage that took place in Sarirejo Subdistrict
was based on parents’ low knowledge about the importance of Keeping adolescent reproductive
health. Suggestions that can be made is to increase counseling on adolescent reproductive
health which can be done with an approach to schools in Sarirejo Subdistrict, the approach of
the BKR and PIK R groups.
Key words: Early Marriage, Adolescent Health, Adulthood of Marriage Age

PENDAHULUAN
Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke
masa dewasa. Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat
menentukan bagi kehidupan masa depan mereka selanjutnya. Pada tahun
2010 jumlah remaja umur 10-24 tahun sangat besar yaitu sekitar 6,4 juta
atau 27,6% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa
(Sensus Penduduk, 2010) (BKKBN, 2012).
Menurut SDKI tahun 2007, median usia kawin pertama perempuan
adalah 19,8 tahun. Hasil penelitian puslitbang kependudukan BKKBN
tahun 2011 menemukan bahwa ada beberapa factor yang mempengaruhi
median usia kawin pertama perempuan diantaranya yaitu factor social,
ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa/kota). Diantara beberapa factor
tersebut ternyata factor ekonomi yang paling dominan terhadap median
usia kawin pertama peremuan. Hal ini dilatarbelakangi alasan kemiskinan
karena tidak mampu membiayai sekolah anaknya sehingga Orang tua
ingin anaknya segera menikah, ingin lepas tanggung jawab dan orang
tua berharap setelah anaknya menikah akan mendapat bantuan ekonomi
(BKKBN, 2012).
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Terdapat lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun yang
sudah menikah di Indonesia. Jumlah perempuan muda berusia 15-19
tahun yang menikah lebih besar dibandingkan jumlah laki-laki muda
berusia 15-19 tahun. Indonesia sendiri menempati rangking 37 di dunia
untuk persentase pernikahan usia muda tertinggi dan rangking 2 di Asia
Tenggara setelah Kamboja. Pada Tahun 2010 terdapat 158 Negara dengan
usia legal minimum menikah adalah 18 tahun ke atas dan Indonesia masih
diluar itu (BKKBN, 2018: 37). Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015,
pernikahan dini di Indonesia, khususnya perempuan yang menikah di
sebelum usia 18 Tahun tercatat sebesar 23 persen (BKKBN, 2018: 38).
Melihat data Pencapaian Program Keluarga Berencana bulan Juni
Tahun 2019 Dinas PPKB Kabupaten Lamongan, untuk data usia kawin
pertama penduduk wanita di Kabupaten Lamongan sampai dengan bulan
Juni 2019 tercatat 5.235 orang, dengan rincian sebagai berikut: a.) wanita
menikah dengan usia kawin pertama di bawah/sama dengan 20 Tahun
sebanyak 656 (12,53%), b.) wanita menikah dengan usia kawin pertama
rentang 21 tahun sampai dengan 25 Tahun sebanyak 3.037 (58,01%), c.)
wanita menikah dengan usia kawin pertama 26 tahun sampai dengan 30
Tahun sebanyak 798 (15,24%), dan, d.) wanita menikah dengan usia kawin
pertama lebih dari/sama dengan 31 Tahun sebanyak 744 (14,21%). Hal ini
dapat dilihat bahwa Usia Kawin Pertama kurang dari/sama dengan 20
tahun di Kabupaten Lamongan masih cukup tinggi (Laporan PUP bulan
Juni, 2019).
Resiko-resiko yang dapat terjadi pada pernikahan dini diantaranya
adalah Mudah Tertular Penyakit Menular Seksual, Kekerasan Seksual,
Kehamilan Berisiko Tinggi, dan lain sebagainya.
Menanggapi permasalahan remaja tersebut, pemerintah telah
melakukan pendekatan-pendekatan untuk bisa menurunkan angka
pernikahan usia dini di masayarakat, melalui karang taruna, posyandu
Remaja, dan dalam BKKBN sendiri memiliki program yang sangat strategis
yaitu program Generasi Berencana (Genre) bagi remaja dan keluarga
yang memiliki remaja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya
dilaksanakan oleh Direktorat Bina Ketahanan Remaja (Dithanrem)
(BKKBN, 2012: 6).
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Identifikasi Masalah
1)
2)
3)

Bagaimana deskripsi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dan
Pernikahan Usia Dini?
Bagaimana deskripsi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan
(PUP)?
Bagaimana gambaran Usia Perkawinan Pertama (UKP) di Kecamatan
Sarirejo?

Tujuan dan manfaat
Tujuan Umum
Mengidentifikasi Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Remaja di
Kecamatan Sarirejo.
Tujuan khusus
1)
2)
3)

Mengidentifikasi gambaran tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
dan Pernikahan Usia Dini
Mengidentifikasi gambaran tentang Pendewasaan Usia Perkawinan
(PUP)
Mengidentifikasi gambaran tentang Usia Perkawinan Pertama (UKP)
di Kecamatan Sarirejo

METODE PENELITIAN, HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan pada makalah ini adalah penelitian
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, pendekatan ini secara primer
menggunakan strategi wawancara, dan analisis data sekunder.
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan
dengan melihat dan menganalisis data Usia Perkawinan Pertama periode
Januari-Juni 2019.
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Hasil dan Pembahasan
Gambaran Lokasi Penelitian

Gambar 1.

Peta Kecamatan Sarirejo

Kecamatan Sarirejo berada di sisi Selatan dari Kabupaten Lamongan
dengan Luas wilayah 47,38 km2 dan memiliki batas-batas wilayah sebagai
berikut:
Batas Utara
: Kecamatan Deket
Batas Timur : Kecamatan Duduk sampeyan (Kab. Gresik)
Batas Selatan : Kecamatan Balongpanggang (Kab. Gresik)
Batas Barat
: Kecamatan Tikung
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Kecamatan Sarirejo terdiri dari 32 Dusun, 34 RW Dan 179 RT
yang tersebar di 9 Desa: Kedungkumpul (KK), Dermolemahbang (DL),
Gempoltumloko (GT), Sarirejo (S), Tambakmenjangan (TM), Sumberjo
(SR), Simbatan (SI), Canggah (C), Beru (B).
Jumlah Penduduk di Kecamatan Sarirejo per Juni 2019 adalah 24.651
jiwa. Jumlah Petugas Lapangan/Penyuluh KB di Kecamatan Sarirejo
sebanyak 2 orang.
Gambaran Usia Perkawinan Pertama Kabupaten Lamongan
Gambaran Usia Perkawinan Pertama Kabupaten Lamongan mulai
Bulan Januari sampai dengan Juni 2019 akan dipaparkan pada tabel di
bawah ini:
Tabel 1. Data Usia Perkawinan bulan Januari s/d Juni 2019 Kabupaten
Lamongan.
Rentang Usia
No

Kecamatan

≤ 20
Thn

%

21-25
Thn

%

26-30
Thn

%

>30
Thn

%

Jml

1

Sukorame

9

9,89

61

67,03

14

15,38

7

7,69

91

2

Bluluk

16

17,02

63

67,02

11

11,70

4

4,26

94

3

Modo

39

21,55

73

40,33

23

12,71

46

25,41

181

4

Ngimbang

19

8,48

151

67,41

26

11,61

28

12,50

224

5

Babat

20

8,51

121

51,49

36

15,32

58

24,68

235

6

Kedungpring

17

5,45

195

62,50

39

1,50

61

19,55

312

7

Brondong

5

1,85

164

60,74

49

18,15

52

19,26

270

8

Laren

29

14,43

94

46,77

34

16,92

44

21,89

201

9

Sekaran

3

1,28

231

98,72

0

0,00

0

0,00

234

10 Maduran

5

2,54

105

53,30

72

36,55

15

7,61

197

11 Sambeng

70

31,96

81

36,99

30

13,70

38

17,35

219

12 Sugio

24

8,79

248

90,84

1

0,37

0

0,00

273

13 Pucuk

5

3,50

122

85,31

16

11,19

0

0,00

143

14 Paciran

63

17,50

159

44,17

63

17,50

75

20,83

360

15 Solokuro

74

32,46

67

29,39

45

19,74

42

18,42

228

16 Mantup

7

4,02

131

75,29

28

16,09

8

4,60

174
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Rentang Usia
No

Kecamatan

≤ 20
Thn

17 Sukodadi

42

Jml

%

21-25
Thn

%

26-30
Thn

%

>30
Thn

%

20,10

133

63,64

26

12,44

8

3,83

209

18 Karanggeneng

20

12,82

83

53,21

22

14,10

31

19,87

156

19 Kembangbahu

46

30,46

52

34,44

20

13,25

33

21,85

151

20 Kalitengah

20

14,08

74

52,11

22

15,49

26

18,31

142

21 Turi

7

5,30

81

61,36

31

23,48

13

9,85

132

22 Lamongan

28

11,11

115

45,63

58

23,02

51

20,24

252

23 Tikung

38

19,90

114

59,69

14

7,33

25

13,09

191

24 Karangbinangun

0

0,00

105

71,43

42

28,57

0

0,00

147

25 Deket

22

13,17

80

47,90

27

16,17

38

22,75

167

26 Glagah

7

4,40

89

55,97

36

22,64

27

16,98

159

27 Sarirejo

21

22,58

45

48,39

13

13,98

14

15,05

93

656

12,53 3.037 58,01

798

15,24

744 14,21 5.235

Total

Sumber: Data Pencapaian Program Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Bulan Juni
Tahun 2019

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Lamongan
pada bulan Januari sampai dengan Juni 2019, rentang usia nikah pertama
paling dominan adalah usia 21-25 Tahun yaitu 3.037 pernikahan (58,01%),
kemudian rentang usia 26-30 Tahun yaitu 798 pernikahan (15,24%), rentang
usia >30 Tahun sebanyak 744 pernikahan (14,21%), dan rentang usia ≤ 20
Tahun sebanyak 656 pernikahan (12,53%).
Kecamatan yang memberikan konstribusi paling besar dalam capaian
pernikahan usia ≤ 20 Tahun di Kabupaten Lamongan adalah Kecamatan
Solokuro sebesar 74 pernikahan (11,28%) sedangkan Kecamatan Sarirejo
sendiri memberikan kontribusi sebanyak 21 pernikahan pada rentang
usia ≤ 20 Tahun (3,20%). Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemegang
Program PUP Kabupaten Lamongan, rendahnya angka pendewasaan usia
perkawinan di Solokuro dikarenakan masyarakat Solokuro banyak yang
menjadi TKI, sehingga wanita disana yang akan ditinggal pacarnya ke
Luar Negeri meminta untuk dinikahi, sedangkan pihak orang tua sendiri
meminta untuk agar anaknya segera dinikahi.
"Ketahanan Remaja untuk Generasi Berkualitas
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Capaian usia perkawinan di kecamatan Sarirejo dapat dilihat bahwa
wanita yang menikah pertama kali di usia kurang dari sama dengan 20
tahun memberikan kontribusi 22,58% terhadap total pernikahan.
Gambaran Usia Perkawinan Pertama Kecamatan Sarirejo
Gambaran usia perkawinan pertama di kecamatan Sarirejo bulan
Januari sampai dengan Juni 2019 dapat digambarkan dengan tabel di
bawah ini:
Tabel 2. Data Usia Perkawinan bulan Januari s/d Juni 2019 di Kecamatan
Sarirejo
No

Nama Desa

≤20
Thn

%

21-25
Thn

%

2630
Thn

%

>30
Thn

%

Jml

2

16,67

7

58,33

1

8,33

2

16,67

12

1

Kedungkumpul

2

Dermolemahbang

4

20

11

55

3

15

2

10

20

3

Gempoltumloko

3

27,27

4

36,36

2

18,18

2

18,18

11

4

Sarirejo

3

50

3

50

0

0

0

0

6

5

Tambakmenjangan

6

42,87

4

28,57

2

14,28

2

14,28

14

6

Sumberjo

1

7,69

7

53,84

3

23,07

2

15,38

13

7

Simbatan

0

0

4

44,45

2

22,22

3

33,33

9

8

Canggah

0

0

3

75

0

0

1

25

4

9

Beru

2

50

2

50

0

0

0

0

4

TOTAL

21

22,58

45

48,39

13

13,98

14

15,05

93

Sumber: Laporan Data Usia Perkawinan Kecamatan Sarirejo bulan Januari-Juni 2019

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pernikahan ≤ 20 tahun sebesar
21 pernikahan (22,58%) dari 93 pernikahan sepanjang bulan Januari s/d
Juni 2019.
Dari 9 Desa tersebut, angka pernikahan usia ≤ 20 tahun 3 tertinggi
adalah Desa Beru (2 pernikahan/50%), Desa Sarirejo (2 pernikahan/50%),
dan Desa Tambakmenjangan (6 pernikahan/42,87%). Setelah dilakukan
wawancara kepada Kader PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga
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Berencana Desa) dari 3 desa tersebut, muncul beberapa alasan mengapa
PUS (Pasangan Usia Subur) tersebut memilih untuk menikah di usia dini.
Alasan-alasan tersebut yaitu: 1) Remaja putri tersebut sering di datangi
pacarnya ke rumah, sehingga orang tua khawatir dan anaknya juga tidak
melanjutkan kuliah; 2) Orang tua merasa anak perempuannya sudah
pantas untuk dinikahkan jika sudah lulus SMA; 3) Orang tua sudah janda
dan hanya tinggal dengan anak perempuannya seorang, sehingga butuh
lelaki agar ada yang melengkapi rumah. Dari beberapa alasan tersebut,
dapat ditarik kesimpulan mendasar alasan Orang tua menikahkan anaknya
adalah faktor ekonomi dan kurangnya pengetahuan orang tua untuk
menunda pernikahan anak perempuannya, juga pentingnya kesehatan
reproduksi.
Merujuk data nikah yang ada di KUA (Kantor Urusan Agama)
Kecamatan Sarirejo, usia termuda wanita adalah menikah pada usia 17
tahun, dan PUS tersebut tinggal di Desa Sarirejo dengan alasan anak
Sudah lulus SMA, dan ada yang melamar sehingga Orang tua senang
karena anaknya telah laku.
Baru-baru ini di bulan Juli 2019 juga ada kasus hamil di luar nikah
yang terjadi di Desa Gempoltumloko, remaja ini masih duduk di bangku
SMP kelas 9 dan pacarnya juga masih SMP. Kedua remaja ini sama-sama
tinggal di Pondok pesantren yang sama, dan baru diketahui ketika remaja
putri tersebut sudah hamil 5 bulan.
Peran orang tua dan pengasuh sangat penting, pergaulan remaja
saat ini harus di perhatikan. 8 Fungsi keluarga juga harus diterapkan di
dalam keluarga. Walaupun anak sudah dipondokkan, orang tua masih
berkewajiban untuk selalu memantau perkembangan anak. Terkadang
perhatian sudah diberikan dengan lebih, tetapi pengetahuan yang kurang
tentang Teknologi Informasi (IT) seperti Gadget/Gawai beserta isinya,
terkadang menjadikan orang tua lambat mengikuti pergaulan anak. Untuk
itu orang tua masa kini disarankan melek IT, sehingga dapat memantau apa
yang di akses oleh anak dan dengan siapa saja anak remajanya bergaul.
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Program KKBPK yang Mendukung Program Pendewasaan Usia
Perkawinan
Dalam rangka mengemban amanat undang-undang dan merespon
permasalahan remaja, BKKBN mengembangkan Program Generasi
Berencana (GenRe) bagi Remaja dan Keluarga yang memiliki remaja yang
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dilaksanakan oleh Direktorat
Bina Ketahan Remaja (Dithanrem). Program ini didasarkan pada peraturan
Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 47/
HK.010/B5/2010 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional 2010-2014 dan Addendum Peraturan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 133/PER/B1/2011 tentang
Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun
2010-2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Dalam Adendum tersebut dinyatakan sebagai berikut:
1. Meningkatnya usia kawin pertama (UKP) perempuan dari 19,8 (SDKI
2007) menjadi sekitar 21 Tahun.
2. Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja
dalam kegiatan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) dari
1,5 juta menjadi 2,7 juta keluarga remaja.
(BKKBN, 2012: 6-7)
Dalam upaya meningkatkan kualitas Pendewasaan Usia Perkawinan
pada remaja di kecamatan Sarirejo, maka telah dibentuk kelompok kegiatan
PIK-R dan BKR. Adapun penjelasan tentang Kelompok Kegiatan tersebut
akan dipaparkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 3. Nama-nama Kelompok Kegiatan Program Genre di Kecamatan
Sarirejo
No.
1
2
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Nama Kelompok

Lokasi/Alamat

BKR “Apel”
Desa Gempoltumloko
PIK R “Semangat” SMKN 1 Sarirejo
(Desa Gempoltumloko)
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Tahun
Pembentukan
2012
2018

Keterangan
Pasif
Cukup Aktif
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No.

Nama Kelompok

3

PIK R “Harapan”

4

BKR “Semangka”

5

PIK R “Arwa”

6
7
8
9

BKR “Jeruk”
BKR “Anggrek”
BKR “Melati”
BKR “Mawar”

Lokasi/Alamat
SMPN 1 Sarirejo
(Desa Gempoltumloko)
Desa Kedungkumpul
(Desa Kampung KB)
Desa Kedungkumpul
(Desa Kampung KB)
Desa Dermolemahbang
Desa Sarirejo
Desa Tambakmenjangan
Desa Simbatan

Tahun
Pembentukan
2013

Keterangan
Pasif

2012

Cukup Aktif

2017

Cukup Aktif

2012
2012
2012
2012

Pasif
Pasif
Pasif
Pasif

Sumber: Laporan Bulanan Kecamatan Sarirejo, 2019

Meskipun telah dibentuk kelompok kegiatan tersebut, pada
kenyataannya sejak tahun 2015 kegiatan tersebut tidak berjalan dengan
baik. Pembinaan kader sendiri telah aktif dilaksanakan baik di tingkat
Kabupaten maupun tingkat kecamatan. Tetapi Kader tidak mampu
melaksanakan kegiatan tersebut secara mandiri. Peran Penyuluh KB
di lapangan sangat dibutuhkan, karena peran Penyuluh KB sendiri
sebagai pendamping dan Pembina kelompok kegiatan tersebut. Tetapi
di kecamatan Sarirejo yang berjumlah 9 Desa ini hanya di bina oleh 2
Penyuluh KB dan Program-program KKBPK lainnyapun penting untuk
dibina.
Kelompok kegiatan PIK R yang cukup aktif di Kecamatan Sarirejo
adalah di SMKN 1 Sarirejo, kegiatan PIK R di Sekolahan ini masih
sederhana. Kegiatan hanya berupa pertemuan dengan siswa di awal tahun
ajaran yaitu saat masa perkenalan sekolah dan kedua dilaksanakan pada
awal semester 2. Kegiatan PIK R di isi dengan kegiatan penyuluhan dan
berbagi informasi dengan para remaja. Sumber dana berasal dari swadaya
sekolah.
Kelompok kegiatan berikutnya yang cukup aktif adalah BKR dan
PIK R yang ada di Desa Kedungkumpul. Kedua kelompok kegiatan ini
mendapat perhatian lebih karena berada di Desa Kampung KB. Desa

"Ketahanan Remaja untuk Generasi Berkualitas
Mewujudkan Indonesia EMAS 2045"

105

SEMINAR NASIONAL YOUTH DAY 2019

Kampung KB sendiri adalah Program Nasional, pendanaan kegiatan juga
mendapat dana dari APBN. Meskipun demikian, kegiatan ini tidak dapat
dilaksanakan rutin tiap bulan, karena kader masih tidak bisa melaksanakan
kegiatan ini secara mandiri, juga keterbatasan kemampuan Penyuluh KB
dalam mendampingi kegiatan Poktan di lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesimpulan dari makalah ini adalah:
1. Usia Kawin Pertama di Kecamatan Sarirejo masih cukup tinggi
pada periode Januari-Juni 2019 yaitu 21 Perkawinan (22,58%). Hal
ini dikarenakan beberapa alasan yaitu 1) Remaja putri tersebut
sering didatangi pacarnya kerumah, sehingga orang tua khawatir
dan anaknya juga tidak melanjutkan kuliah; 2) Orang tua merasa
anak perempuannya sudah pantas untuk dinikahkan jika sudah
lulus SMA; 3) Orang tua sudah janda dan hanya tinggal dengan
anak perempuannya seorang, sehingga butuh lelaki sebagai sosok
pelengkap rumah.
2. Dari beberapa alasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan
mendasar Orang tua menikahkan anaknya adalah faktor ekonomi
dan kurangnya pengetahuan orang tua untuk menunda pernikahan
anak perempuannya, juga pentingnya kesehatan reproduksi.
3. Program KKBPK yang mendukung peningkatan Usia Kawin Pertama
di Kecamatan Sarirejo adalah kelompok kegiatan PIK R dan BKR.
Kelompok kegiatan yang cukup aktif ada 3 kelompok dari 9 kelompok
kegiatan yang ada, yaitu PIK R “SEMANGAT” di SMKN 1 Sarirejo,
BKR “SEMANGKA” di desa Kedungkumpul, dan PIK R “ARWA” di
desa Kedungkumpul.
4. Kurang aktifnya kelompok kegiatan dikarenakan 1) Kader belum
bisa mandiri dalam pelaksanaan kegiatan, 2) Penyuluh KB yang
jumlahnya masih kurang, 3) Kurangnya Dana untuk mendukung
operasional kegiatan.
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Saran
Saran yang dapat diberikan untuk masalah ini adalah:
1. Peningkatan penyuluhan kepada orang tua remaja dan Remaja itu
sendiri melalui kegiatan PIK R dan BKR
2. Peningkatan kualitas Kader dengan mengadakan pelatihanpelatihan
3. Penambahan Penyuluh KB/Petugas Lapangan sebagai pendamping
4. Peningkatan pendanaan baik APBN maupun APBD
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EFEKTIVITAS METODE EDUTAINMENT SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN PERILAKU BERISIKO BAGI
REMAJA SMP
Muthmainnah*, Ira Nurmala*, Pulung Siswantara*,
Riris Diana Rachmayanti*
*Fakultas

Kesehatan Masyarakat, Kampus C Universitas Airlangga, Mulyorejo,
Surabaya, 60115, Indonesia
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Abstrak: Saat ini remaja dihadapkan dengan berbagai tantangan terutama yang
berkaitan dengan perilaku berisiko bagi remaja. Banyak temuan permasalahan remaja
yang berkaitan dengan perilaku yang berisiko seperti merokok, minuman beralkohol,
penyalahgunaan narkoba, dan hubungan seksual pranikah. Upaya pemerintah dari
berbagai sektor telah dilaksanakan misalnya program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR), Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR). Berbagai bentuk kegiatan pendidikan kesehatan mulai dari penyuluhan hingga
pelatihan peer educator. Namun berdasarkan hasil riset sebelumnya menunjukkan
bahwa selama ini metode yang diterapkan belum sesuai dengan karakteristik remaja
bahkan keterlibatan remaja masih sebagai sasaran program. Tujuan penelitian ini
adalah menganalisis efektivitas metode edutainment sebagai upaya pencegahan
perilaku berisiko remaja SMP Surabaya. Desain penelitian adalah quasi experiment
with control group. Jenis sampel penelitian adalah total sampling dengan jumlah
sampel 50 responden kelompok kontrol dan 50 responden kelompok intervensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode edutainment sangat efektif untuk
meningkatkan pengetahuan (p-value= 0,000) dan sikap (p-value=0,000). Selain itu
hasil penelitian membuktikan bahwa ada perbedaan rata-rata pengetahuan remaja
tentang kesehatan reproduksi (p value = 0,004), sikap remaja (p value = 0,002), perilaku
seksual remaja (p value = 0,05), dan motivasi remaja (p value = 0,001) antara siswa
yang mengikuti pendidikan kesehatan melalui metode edutainment dengan metode
ceramah melalui media slide. Keterlibatan remaja dalam pelaksanaan edukasi
kesehatan melalui edutainment sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan
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pengetahuan, sikap dan mencegah perilaku berisiko remaja. Apalagi pesan yang
disampaikan melalui metode ini tidak secara frontal melainkan secara terselubung
dan remaja sendiri yang menyimpulkan isi pesan tersebut.
Kata Kunci: Edutainment, perilaku berisko, remaja
Abstract: Nowadays young people are faced with various challenges, especially those related
to risk behaviors for teenagers. Many findings of adolescent problems related to risky behavior
such as smoking, alcoholic drinks, drug abuse, and premarital sexual relations. Government
efforts from various sectors have been implemented, for example the Youth Care Health Service
Program (PKPR), the Center for Information and Adolescent Reproductive Health Counseling
(PIK-KRR). Various forms of health education activities ranging from counseling to peer
educator training. However, based on the results of previous research shows that so far the
method applied has not been in accordance with the characteristics of adolescents and even the
involvement of adolescents is still the target of the program. The purpose of this study was to
analyze the effectiveness of the edutaniment method as an effort to prevent risky behavior of
Surabaya junior high school adolescents. The research design is a quasi experiment with control
group. This type of research sample is a total sampling with a total sample of 50 respondents in
the control group and 50 respondents in the intervention group. The results showed that the
edutainment method was very effective in increasing knowledge (p-value = 0,000) and attitude
(p-value = 0,000). In addition, the results of the study prove that there are differences in average
adolescent knowledge about reproductive health (p value = 0.004), adolescent attitudes (p value
= 0.002), adolescent sexual behavior (p value = 0.05), and adolescent motivation (p value =
0.001) between students who took part in health education through the edutainment method
and the lecture method via slide media. The involvement of adolescents in the implementation
of health education through edutainment is needed so as to increase knowledge, attitudes and
prevent risky behavior of adolescents. Moreover, the message conveyed through this method is
not frontal but in disguise and adolescents themselves conclude the contents of the message.
Key words: Edutainment, risky behavior, adolescents

PENDAHULUAN
Remaja merupakan aset bangsa yang populasinya hampir 30% di
Indonesia (B. BKKBN, Kemenkes, USAID, 2017). peran remaja sebagai
generasi penerus pembangunan bangsa dan negara adalah hal yang
perlu diperhatikan. Hal ini harus didukung dengan berbagai program
yang meningkatkan status kesehatan remaja. Berbagai program telah
dilaksanakan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Namun
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kenyataannya program tersebut masih bersifat parsial dan belum
termapping dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan program
kesehatan remaja dari berbagai sektor belum totalitas bersinergi
(Suryoputro, Isarabhakdi, & Muthmainnah, 2016).
Hasil Survei Kependudukan, Keluarga Berencana, Kesehatan
Reproduksi Remaja dan Pembangunan Keluarga di kalangan remaja,
menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan kesehatan remaja.
Permasalahan kesehatan remaja meliputi narkoba, seks pranikah, hingga
banyaknya kasus HIV di kalangan remaja (BKKBN, 2017). Keterlibatan
remaja dalam pelaksanaan program masih cenderung pasif. Hal ini dapat
dibuktikan dari riset Muthmainnah yang menunjukkan bahwa 76,2%
remaja belum mengetahui keberadaan program kesehatan remaja. Menurut
remaja program yang ada belum sesuai dengan kebutuhan, karakteristik
dan kapasitas remaja. Bahkan metode dan media yang digunakan
masih relatif konvensional (ceramah dan cenderung membuat bosan).
Keterlibatan remaja dalam perencanaan hanya 8,4%. Padahal keterlibatan
remaja menjadi hal yang sangat penting terutama dalam perencanaan
hingga evaluasi program. Menurut standar nasional implementasi
program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja, remaja sebagai pelopor
kesehatan yang harusnya dilibatkan dari awal (Muthmainnah, Nurmala,
Siswantara, R, & P, 2019).
Remaja harusnya tidak hanya sebagai user melainkan dapat
dilibatkan sebagai planner. Berdasarkan hasil penelitian Pulung, tahun 2019
menunjukkan remaja berharap dapat dilibatkan mulai dari awal program.
Selama ini keterlibatan remaja sebagai peer educator masih cenderung pasif.
Hal ini dikarenakan wewenangnya hanya sebatas pada tahap pelaksanaan
program dan hanya sebagai sasaran program (topdown). Bahkan remaja
di luar sekolah belum pernah terpapar program (remaja jalanan, remaja
di Lapas Anak) sehingga cenderung lebih sangat pasif (Siswantara,
Soedirham, & Muthmainnah, 2019). Pengalaman remaja dalam memperoleh
program dapat berasal dari lingkungan formal maupun informal. Paparan
remaja pada program kesehatan remaja, dapat meningkatkan pengetahuan
remaja dalam mengalami perubahan-perubahan yang perilaku yang
menyimpang yang terjadi pada remaja saat sekarang ini dan hambatan
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remaja dalam menerima pendidikan seks dikarenakan pendidikan seks
tabu untuk dibicarakan (Marpaung, 2012).
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program kesehatan
remaja perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik remaja.
Oleh karena itu perlu adanya need assessment pada setiap awal program dan
melibatkan remaja. Hasil need assessment penulis dan tim, menunjukkan
bahwa metode edutainment dapat digunakan sebagai alternatif metode
dalam upaya pencegahan perilaku berisiko remaja.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan quasi experimental dengan pre-post
test. Jenis sampel penelitian adalah total sampling dengan jumlah sampel
50 responden kelompok kontrol dan 50 responden kelompok intervensi.
Responden adalah siswa SMP yang dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok
yang diberikan edukasi kesehatan melalui metode edutainment dan
kelompok yang diberikan edukasi kesehatan melalui metode konvensional
(ceramah). Topik kesehatan yang diberikan meliputi kesehatan reproduksi
remaja dan perilaku berisiko seks remaja. Selanjutnya dianalisis
pengetahuan, sikap dan motivasi remaja.
Data yang telah diolah baik secara manual maupun menggunakan
bantuan komputer, tidak akan ada maknanya tanpa dianalisis. Analisis
penelitian ini terdiri dari deskriptif dan analisis inferensial. Analisis
inferensial berkaitan dengan analisis uji signifikansi yang digunakan.
Uji T dilakukan untuk menganalisis perbedaan sebelum dan setelah
dilaksanakan pelatihan dengan α < 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Responden adalah peserta pelatihan edutainment siswa SMP dari
5 wilayah di Surabaya. Responden berjenis kelamin perempuan (56%)
lebih banyak daripada berjenis kelamin laki-laki (44%). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa metode edutainment sangat efektif untuk
meningkatkan pengetahuan (p-value= 0,000) dan sikap (p-value=0,000).
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Selain itu hasil penelitian membuktikan bahwa ada perbedaan rata-rata
pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi (p value = 0,004), sikap
remaja (p value = 0,002), perilaku seksual remaja (p value = 0,05), dan
motivasi remaja (p value = 0,001) antara siswa yang mengikuti pendidikan
kesehatan melalui metode edutainment dengan metode ceramah melalui
media slide. Hasil uji statistik dapat diketahui dari tabel 1 dan tabel 2.
Tabel 1. Hasil Uji Siginifikansi sebelum dan setelah pelatihan Kelompok
Intervensi
Pengukuran
Pengetahuan
Sikap
Perilaku Seksual
Motivasi

Rata-rata skor (mean)
Pre-test (%)
Post-test (%)
43,5
96,5
70,7
93,7
60,7
97,2
55,6
98,8

Tabel 2. Hasil Uji Siginifikansi sebelum dan setelah pelatihan Kelompok
Intervensi
Pengukuran
Pengetahuan
Sikap
Perilaku Seksual
Motivasi

Rata-rata skor (mean)
Pre-test (%)
Post-test (%)
56
75,6
63,3
82,2
60,6
85,6
60,8
80,4

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode edutainment lebih
efektif daripada metode konvensional. Hal ini juga sesuai dengan
penelitian dari gizi, yang menunjukkan bahwa metode konseling gizi
seimbang melalui edutainment (video) pada remaja putri lebih efektif
(Yuliati, Pramiadi, & Rahayu, 2014). Topik yang disampaikan adalah
topik yang sensitif maka diperlukan upaya penyampaian edukasi yang
tidak frontal. Masalah Maka diperlukan metode dan media yang menarik
(Wulandari & Sos, 2013). Apalagi dari tahun ke tahun kasus permasalahan
kesehatan remaja semakin meningkat. Hal ini dikarenakan akses informasi
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dan program yang belum merata. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan
penelitian dari Arulita, yang menunjukkan bahwa edukasi melalui
edutainment (film) cukup efektif dapat meningkatkan pengetahuan dan
merubah sikap siswa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak
dini (Fibriana, 2013).

PENUTUP
Pelatihan edutainment lebih efektif dalam upaya pencegahan perilaku
berisiko remaja. Keterlibatan remaja dalam pelaksanaan edukasi kesehatan
melalui edutainment sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan
pengetahuan, sikap dan mencegah perilaku berisiko remaja. Apalagi pesan
yang disampaikan melalui metode ini tidak secara frontal melainkan
secara terselubung dan remaja sendiri yang menyimpulkan isi pesan
tersebut.
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Abstrak - Berbagai dampak negatif dapat terjadi pada pernikahan usia dini, antara
lain dampak psikologi, ekonomi, angka risiko kematian ibu dan bayi lebih besar, bayi
lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko mengalami stunting.
Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang berhubungan dengan kejadian
pernikahan dini di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Desain penelitian adalah crosssectional study, sampel sebanyak 156 responden diseleksi dengan multistage random
sampling. Pengolahan data menggunakan program SPSS, dianalisis secara univariat,
bivariat (chi square dan odd ratio) dan multivariat (regresi logistik). Hasil penelitian
menunjukkan ada hubungan signifikan pendapatan keluarga (p=0,008; OR=3,4;
95%CI=1,4-8,4), nilai norma (p=0,008; OR=2,9; 95%CI=1,4-6,0) dan adat istiadat (p=0,000;
OR=6,4; 95%CI=3,0-13,9) terhadap kejadian pernikahan dini. Faktor yang mempunyai
hubungan paling besar adalah adat istiadat. Sementara pendidikan, pengetahuan,
pekerjaan, perjodohan dan seks pranikah berhubungan tidak signifikan dengan
pernikahan dini. Rekomendasi adalah penguatan peran pemda dalam mencegah
pernikahan dini melalui kebijakan dan saling koordinasi lintas sektor. Membangun
komunikasi lebih efektif melalui pendekatan promotif kepada tokoh agama/adat agar
merumuskan aturan/kesepakatan untuk pencegahan pernikahan dini berdasarkan
kearifan lokal. Mengoptimalkan peranan kelompok ekonomi keluarga bersinergi
melakukan upaya pencegahan pernikahan dini. Jika pernikahan tidak mungkin
dihindari pada usia dini, maka harus ada dukungan kepada perempuan muda untuk
mendapatkan akses melanjutkan pendidikan dan pengetahuannya tentang kesehatan
reproduksi.
Kata Kunci: Pernikahan dini; norma; adat istiadat.
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Abstract - Various negative impacts can occur at early marriage, including the impact of
psychology, the economy, the risk of maternal and infant mortality is greater, babies born
prematurely, experiencing malnutrition, and children at risk of stunting. This study aims to
analyze factors related to early marriage in Gowa Regency, South Sulawesi. The study design
was a cross-sectional study, in which a sample of 156 respondents were selected with multistage
random sampling. Processing data using the SPSS program. Data analysis was done by chi
square and odd ratio test. The results showed that there was a significant relationship of family
income (p=0.008; OR=3.4; 95%CI=1.4-8.4), norm value (p=0.008; OR=2.9; 95%CI=1.4-6.0)
and customs (p=0.000; OR=6.4; 95%CI=3.0-13.9) for early marriage. The factors that have the
greatest relationship are customs. While the variables of education, knowledge, employment,
matchmaking and premarital sex are not significantly associated with early marriage. The
recommendation is to strengthen the role of local governments in preventing early marriages
through policies and mutual coordination across sectors. Building more effective communication
through approaches to religious/traditional leaders to formulate rules/agreements for the
prevention of early marriage based on local wisdom. Optimizing the role of the family group in
synergizing early marriage prevention efforts. If marriage cannot be avoided at an early age,
then there must be attention and support for young women to gain access to continue their
education and knowledge about reproductive health.
Key words: Early marriage; norms; customs.

PENDAHULUAN
Pernikahan mempengaruhi jumlah penduduk melalui kelahiran.
Lama masa subur yang dijalani sepasang suami istri dalam status
pernikahan mempengaruhi tingkat fertilitas pasangan tersebut. Semakin
cepat menikah, maka semakin panjang masa subur yang dijalani, yang
menyebabkan laju kelahiran dan selanjutnya berdampak pada laju
pertambahan penduduk.
Perlu persiapan matang dalam memasuki jenjang pernikahan. Tidak
hanya persiapan materi maupun fisik namun juga persiapan mental.
Sehubungan dengan hal tersebut ada batasan usia minimal seseorang
untuk melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang
Perkawinan tahun 1974 bab II pasal 7 ayat 1. Pada pasal tersebut dijelaskan
bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun
dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun, sedangkan dari
aspek kesehatan, usia yang ideal menikah bagi laki-laki 25 tahun dan
perempuan 20 tahun.
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Ada kepercayaan sebagian masyarakat, apabila anak perempuan tidak
segera dinikahkan, akan menjadi perawan tua dan sulit mendapatkan
jodoh. Pernikahan dianggap dapat membantu meringankan beban orang
tua. Selain permasalahan ekonomi dan budaya, pergaulan anak remaja
juga dapat menjadi penyebab terjadinya pernikahan di usia muda..
Semakin hari semakin memprihatinkan yang diakibatkan perkembangan
teknologi dan media sosial yang sudah tidak dapat terkontrol dengan baik
oleh orang tua, sehingga akibatnya terjadi kehamilan. Untuk menutup aib,
maka remaja dengan usia yang masih dini harus segera dinikahkan.
Pernikahan usia anak melanggar Konvensi Hak Anak (KHA),
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan (CEDAW), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM). Hukum HAM internasional menyatakan bahwa pernikahan
merupakan perjanjian formal dan mengikat antara orang dewasa. CEDAW
menyatakan bahwa pernikahan usia anak tidak boleh dinyatakan sah
menurut hukum. KHA mendefinisikan setiap orang di bawah usia 18
tahun sebagai anak dan berhak atas semua perlindungan anak. Menurut
United Nations Development Economic and Social Affairs (2010), persentase
pernikahan dini di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu peringkat 37
di dunia dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (BPS, 2015).
Menurut BKKBN, usia perempuan menikah minimal 21 tahun dan
pria 25 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara
psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk
melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara lakilaki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu
menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis,
emosional, ekonomi, maupun sosial.
Angka pernikahan usia dini (usia 15 tahun ke bawah) di Sulawesi
Selatan tertinggi dan untuk usia 15-19 tahun juga di atas rata-rata nasional.
Sulsel menjadi provinsi yang berada pada peringkat pertama untuk
pernikahan dini usia anak 15 tahun. Angkanya mencapai 6,7 persen
dibandingkan angka nasional yang hanya 2,46 persen. Sementara untuk
pernikahan usia 15-19 tahun, Sulsel berada diurutan ketujuh dengan angka
13,86 persen atau lebih tinggi dari angka nasional yang hanya 10,80 persen.
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Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan,
berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan Sulsel diketahui,
daerah tertinggi angka pernikahan usia dini adalah Kabupaten Gowa
(Rochmanuddin, 2013).

METODE
Desain penelitian adalah cross-sectional study, yaitu pengambilan data
variabel independen dan variabel dependen pada waktu bersamaan, dan
dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara variabel tersebut.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perempuan yang menikah
pertama kali di Kabupaten Gowa di tahun 2017-2018 pada kecamatan
terpilih. Kecamatan tertinggi angka kejadian pernikahan dini yaitu
Kecamatan Palangga. Sampel dalam penelitian ini adalah perempuan
yang menikah pertama kali, dari pasangan yang terpilih menjadi
sampel, sebanyak 156 orang diseleksi dengan multistage random sampling.
Pengolahan data menggunakan program SPSS. Ada tiga metode analisis
yang digunakan dalam studi ini, yaitu analisis univariat, bivariat (chi
square dan odd ratio) dan multiviarit (regresi logistik).

HASIL PENELITIAN
Pernikahan dini yang terjadi pada responden merupakan pernikahan
di usia ≤ 19 tahun, sebesar 30,1 persen. Menikah usia ≤ 16 tahun sebanyak
2,6 persen dan rentang usia 17-19 tahun sebesar 27,5 persen. Usia responden
saat penelitian berlangsung sekitar 20-24 tahun (59 persen). Pendidikan
responden sebagian besar berhasil memperoleh pendidikan tamat SMA,
walau masih ada beberapa berpendidikan dasar yang hanya tamat SD (4,5
persen) dan tamat SMP (16 persen). Lebih dari separuh responden memiliki
jumlah bersaudara di atas dua, yaitu 3-4 orang (51,9 persen) dan ≥5 (35,3
persen). Pendapatan keluarga (orang tua) sebelum responden menikah,
sebagian besar (69,2 persen) memiliki pendapatan kurang. Responden
saat menikah kebanyakan tidak memiliki pekerjaan, sementara suami
responden, sebagian besar wiraswasta (42,9 persen). Menurut pengakuan
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responden, nilai norma yang berlaku dalam lingkungan keluarga dan
sekitarnya mendukung pernikahan pada usia dini, yaitu sebanyak
55,1 persen. Sementara adat istiadat, sebesar 44,2 persen menyatakan
merugikan karena membuat anak melangsungkan pernikahan pada usia
dini.
Tabel 1. Karakteristik responden
Variabel
Pernikahan Dini
Ya
Tidak
Usia kawin pertama (Tahun)
≤16
17-19
≥20
Usia (Tahun)
≤19
20-24
25-29
≥30
Pendidikan
Tamat SD
Tamat SMP
Tamat SMA
Tamat PT
Jumlah bersaudara (orang)
1-2
3-4
≥5
Jenis pekerjaan responden (istri)
IRT
Pegawai Negeri Sipil
Karyawan

f

%

47
109

30,1
69,9

4
43
109

2,6
27,5
69,9

30
92
26
8

19,2
59,0
16,7
5,1

7
25
80
44

4,5
16,0
51,3
28,2

20
81
55

12,8
51,9
35,3

141
7
8

90,4
4,5
5,1
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Variabel
Jenis pekerjaan suami
Petani
Pegawai Negeri Sipil
Pedagang
Wiraswasta
Karyawan
Lainnya
Pendapatan keluarga
Kurang
Cukup
Nilai norma
Mendukung
Tidak mendukung
Adat istiadat
Merugikan
Menguntungkan

f

%

5
7
15
67
29
33

3,2
4,5
9,6
42,9
18,6
21,2

108
48

69,2
30,8

86
70

55,1
44,9

69
87

44,2
55,8

Tabel 2 menunjukkan analisis bivariat yang diduga variabel yang
berhubungan dengan kejadian pernikahan dini di Kabupaten Gowa
Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada
hubungan signifikan pendapatan keluarga (p=0,008; OR=3,4; 95%CI=1,48,4), nilai norma (p=0,008; OR=2,9; 95%CI=1,4-6,0) dan adat istiadat (p=0,000;
OR=6,4; 95%CI=3,0-13,9) terhadap kejadian pernikahan usia dini. Sementara
pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, perjodohan dan seks pranikah
berhubungan tidak signifikan dengan pernikahan usia dini (p>0,05).
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Tabel 2. Analisis Bivariat
Kejadian pernikahan dini
Variabel
f
Pendidikan
< SMA
8
≥ SMA
39
Pengetahuan
Kurang
20
Cukup
27
Pekerjaan orang tua (ayah)
Non PNS
45
PNS
2
Pendapatan keluarga
Kurang
40
Cukup
7
Nilai norma
Mendukung
34
Tidak
13
mendukung
Adat istiadat
Merugikan
35
Menguntungkan
12
Perjodohan
Ya
2
Tidak
45
Seks pra nikah
Risiko tinggi
12
Risiko rendah
35
*Signifikan

Ya

Tidak

Nilai p

OR
(CI95% LL-UL)

%

f

%

25,0
31,5

24
85

75,0
68,5

0,622

0,726 (0,300-1,761)

25,0
35,5

60
49

75,0
64,5

0,208

0,605 (0,303-1,207)

31,3
16,7

99
10

68,8
83,3

0,513

2,273 (0,478-10,800)

37,0
14,6

68
41

63,0
85,4

0,008

3,445 (1,413-8,404)*

39,5
18,6

52
57

60,5
81,4

0,008

2,867 (1,366-6,017)*

50,7
13,8

34
75

49,3
86,2

0,000

6,434 (2,977-13,906)*

18,2
31,0

9
100

81,8
69,0

0,507

0,494 (0,303-1,207)

26,7
31,5

33
76

73,3
68,5

0,684

0,790 (0,365-1,710)
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Tabel 3. Hasil analisis multivariat (regresi logistic)
Variabel
Pengetahuan
Pendapatan
Nilai norma
Adat istiadat
Konstanta

B
1,587
1,361
0,282
2,914
-1,809

Nilai p
0,023
0,006
0,599
0,000
0,010

OR
4,889
3,902
1,326
18,430
0,164

95%CI
1,248-19,151
1,472-10,345
0,464-3,790
4,480-75,820

Pemodelan yang dilakukan untuk mengetahui variabel yang
mempengaruhi pernikahan dini, dengan menyeleksi variabel yang
masuk ke dalam multivariat. Variabel yang dimasukkan ke dalam analisis
regresi logistik adalah variabel pada analisis bivariat memperoleh nilai
p<0,25. Berdasarkan model akhir analisis multivariat, pada tabel 3, dapat
dikatakan bahwa faktor yang mempunyai pengaruh paling besar adalah
adat istiadat. Responden yang berada pada lingkungan yang memiliki adat
istiadat yang merugikan, lebih cenderung mengalami pernikahan dini
18 kali dibandingkan dengan mereka yang adat istiadat menguntungkan
(OR=18,430; 95% CI=4.480-75,820).

PEMBAHASAN
Tingginya angka pernikahan dini dipicu oleh diantaranya oleh
rendahnya kemampuan atau adanya kesulitan ekonomi. Orang tua
akan segera menikahkan anaknya, dengan alasan bahwa kehidupan
ekonomilah yang menjadi faktor utama yaitu ketidakmampuan orang
tua dalam menghidupi keluarganya, sehingga untuk mengurangi beban,
maka mereka akan segera menikahkan anaknya. Dengan menikahkan
anaknya, orang tua berharap anaknya dapat membantu dalam memenuhi
kebutuhan ekonomi orang tuanya.
Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu
sebanyak 69,2 persen memiliki pendapatan orang tua (keluarga) kurang.
Pendapatan keluarga menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap
pernikahan usia dini. Hasil uji statistik diperoleh nilai p sebesar 0,008
<α(0,05), maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pendapatan
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dengan kejadian pernikahan dini. Hasil analisis menyatakan pendapatan
keluarga yang kurang mempunyai peluang 3 hingga 4 kali terjadinya
pernikahan dini dibandingkan dengan responden yang menyatakan
cukup.
Beban ekonomi keluarga mendorong orang tua untuk segera
menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan
berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi
tanggung jawab suami. Hal ini banyak kita jumpai di perdesaan, tanpa
peduli usia anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar orang
berkecukupan, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya (BKKBN,
2012).
Pernikahan dini yang terjadi disebabkan karena alasan mengurangi
kebutuhan ekonomi keluarga. Orang tua tidak memiliki kemampuan
untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga orang tua memilih
untuk mempercepat pernikahan anaknya, terutama anak perempuan
sehingga dapat mengurangi pemenuhan kebutuhan keluarga. Sejalan
dengan hal itu, pernikahan dini yang terjadi pada remaja perdesaan di
Madura pada umumnya didorong oleh kondisi ekonomi keluarga dan
rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh baik orang tua maupun
remaja. Keluarga dari kalangan status ekonomi bawah dengan mayoritas
orang tua berpendidikan rendah secara sengaja menikahkan anak
perempuannya pada usia muda agar dapat meringankan beban keluarga.
Para orang tua yang menikahkan anaknya menganggap bahwa dengan
menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga akan berkurang
satu. Hal ini disebabkan jika anak sudah menikah, maka akan menjadi
tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua juga berharap jika
anaknya sudah menikah, maka akan dapat membantu kehidupan orang
tuanya (Landung, Thaha, & Abdullah, 2009); (Jannah, 2012).
Pada beberapa wilayah, ketika kemiskinan benar-benar menjadi
permasalahan yang sangat mendesak, banyak anak, dapat sebagai beban
ekonomi keluarga. Oleh karenanya perkawinan dini dianggap sebagai
suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk
mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orang tuanya.
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Orang tua berpikir dengan menikahkan gadisnya ia akan lepas dari
tanggung jawab (Mahfudin dan Waqi’ah, 2016).
Masyarakat Kabupaten Gowa mempunyai mata pencaharian yang
beraneka ragam. Di antara mereka ada yang memiliki pekerjaan tetap juga
pekerjaan tidak tetap. Bagi orang yang pekerjaannya tidak tetap dengan
penghasilan yang rendah, dalam menghidupi keluarganya tidaklah
mudah. Lain halnya dengan orang yang telah memiliki pekerjaan tetap
dan penghasilan yang memadai, maka segala kebutuhan sehari-harinya
akan terpenuhi. Kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada
beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah
serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahapan tersebut penghasilan yang
mereka peroleh berbeda ada yang cukup, sedang dan lebih.
Bagi mereka untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dirasakan
sangat menyusahkan, dengan adanya anak perempuannya yang sudah
besar meskipun belum cukup usia mereka segera mengawinkannya
dengan orang yang dianggap biasa membantu meringankan beban
hidup keluarganya. Dengan menikahkan anak perempuannya, orang
tua berharap anaknya dapat membantu perekonomian orang tua dalam
memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Tetapi pada kenyataannya kondisi suami anak perempuannya tidak
jauh berbeda dengan kondisi orang tuanya. Dalam masyarakat tertentu,
pernikahan dini itu akhirnya menjadi sebuah budaya yang dibarengi
dengan persoalan-persoalan ekonomi keluarga.
Hasil analisis menyatakan bahwa responden yang nilai norma dalam
lingkungan keluarganya mendukung pernikahan dini, sebanyak sekitar
39,5 persen mengalami pernikahan dini dibandingkan responden yang
nilai norma dalam lingkungan keluarganya tidak mendukung pernikahan
dini, hanya sekitar 18,6 persen melakukan pernikahan dini.
Hasil uji statistik diperoleh nilai p sebesar 0,008 < α(0,05), berarti ada
hubungan yang signifikan antara nilai norma dengan kejadian pernikahan
dini. Nilai norma keluarga mendukung pernikahan dini, lebih berpeluang
mengalami pernikahan dini dibandingkan mereka dengan nilai norma
tidak mendukung. Hasil analisis juga didapatkan nilai OR 2,9 artinya nilai
norma keluarga responden yang mendukung pernikahan dini mempunyai
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peluang hampir 3 kali untuk melakukan pernikahan dini dibandingkan
dengan nilai norma yang tidak mendukung.
Menikah merupakan kodrat manusia, dan sebagian masyarakat
juga meyakini bahwa pada wanita sejak mulai menstruasi beranggapan
kesiapan wanita untuk berketurunan dan tidak bertentangan dengan
norma agama tertentu, agama. Nilai norma yang dipercayai di masyarakat
diantaranya adalah anak perempuan yang menikah di atas usia 20 tahun
maka akan menjadi perawan tua, serta jika terlambat menikah akan
menjadi aib bagi keluarga. Maka tidak heran apabila ada wanita yang lama
menikah (usia >20 tahun) akan dijadikan sebagai bahan pembicaraan di
masyarakat. Karena takut dicemooh oleh masyarakat maka banyak terjadi
pernikahan di bawah usia 20 tahun. Ditambah lagi saat melihat temantemanya sudah banyak yang menikah maka mereka pun ingin menikah
juga. Nilai norma tersebut dipercayai oleh remaja putri karena kurangnya
pengetahuan remaja putri tentang kesehatan reproduksi. Oleh karena
itu dibutuhkan peran dari petugas kesehatan untuk dapat memberikan
penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak dari
menikah dini sehingga mereka sadar bahwa menikah di atas usia 20 tahun
bukanlah suatu aib melainkan usia yang ideal untuk islam yang mereka
anut (Jannah, 2012).
Adat istiadat merupakan salah satu penyebab pernikahan usia
dini. Menikah sebelum cukup usia ternyata masih terjadi saat ini, hal
tersebut tentu tak lepas dan sangat dipengaruhi oleh norma budaya
yang berkembang di masyarakat. Beberapa daerah di Indonesia masih
menerapkan praktik kawin muda karena dianggap bahwa anak perempuan
yang terlambat menikah merupakan aib bagi keluarga. Wanita tak boleh
sampai terlambat menikah, atau mempunyai alasan jika dinikahkan
dengan orang yang sudah berada, tak perlu khawatir masa depannya akan
terpuruk. Sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya.
Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisir ikatan hubungan
kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai
perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya
supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Akhirnya mendorong
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terjadinya perkawinan dan kehamilan remaja (Ginting & Wantania, 2011);
(Lubis, 2013).
Budaya atau adat yang berkembang di lingkungan masyarakat seperti
anggapan negatif terhadap perawan tua terkesan tidak laku jika tidak
menikah melebihi usia 18 tahun atau kebiasaan masyarakat yang menikah
di usia sekitar 14-16 tahun, menikah pada kisaran usia ini dianggap sebagai
suatu kebanggaan, hal ini pula menjadi faktor yang mendorong tingginya
jumlah perkawinan muda (BKKBN, 2012).
Hasil analisis menunjukkan bahwa responden yang adat istiadat
dalam lingkungan keluarganya merugikan, sebanyak sekitar 50,7 persen
mengalami pernikahan dini dibandingkan responden yang adat istiadat
dalam lingkungan keluarganya menguntungkan, hanya sekitar 13,8
persen melakukan pernikahan dini. Hasil uji statistik diperoleh nilai p
sebesar 0,000 < α(0,05), berarti ada hubungan yang signifikan antara adat
istiadat dengan kejadian pernikahan dini. Hasil analisis juga didapatkan
nilai OR 6,434 artinya responden yang adat istiadat keluarganya
merugikan mempunyai peluang 6 kali untuk melakukan pernikahan
dini dibandingkan dengan responden yang memiliki keluarga yang adat
istiadatnya menguntungkan (positif). Setelah dianalisis multivariat, faktor
yang mempunyai pengaruh paling besar adalah adat istiadat, di mana
responden yang berada pada lingkungan yang memiliki adat istiadat
yang merugikan, lebih cenderung mengalami pernikahan dini 18 kali
dibandingkan dengan mereka yang adat istiadat menguntungkan.
Keberadaan adat istiadat lokal memberi pengaruh terhadap
pelaksanaan menikah usia dini, sehingga masyarakat tidak memberikan
pandangan negatif terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan
meskipun pada usia yang masih remaja. Hal ini yang menyebabkan kaum
pemuka adat tidak memiliki kemampuan untuk dapat mengatur sistem
budaya yang mengikat bagi warganya dalam melangsungkan perkawinan
karena batasan tentang seseorang yang dikatakan dewasa masih belum
jelas (Landung, Thaha & Abdullah, 2009).
Norma budaya merupakan sesuatu hal yang diakui sebagai nilai
atau adat istiadat di suatu daerah tertentu, termasuk norma budaya
menikah di usia dini yang menyebabkan banyak yang mengambil

126

"Ketahanan Remaja untuk Generasi Berkualitas
Mewujudkan Indonesia EMAS 2045"

SEMINAR NASIONAL YOUTH DAY 2019

keputusan untuk menikah karena alasan norma budaya atau adat
istiadat. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa menikah di usia yang
masih muda merupakan hal yang umum dan biasa terjadi. Adat istiadat
yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase
pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh
menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih di bawah
usia 18 tahun, terkadang dianggap menyepelekan dan menghina orang
yang datang melamar, menyebabkan orang tua akan menerima lamaran
dan menikahkan putrinya.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.

2.

3.

4.

Tidak ada hubungan pendidikan, pengetahuan, pekerjaan,
perjodohan, dan seks pra nikah dengan kejadian pernikahan usia
dini di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa.
Ada hubungan pendapatan keluarga dengan kejadian pernikahan dini
di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, di mana semakin rendah
pendapatan orang tuanya, maka peluang terjadinya pernikahan dini
akan semakin besar.
Ada hubungan nilai norma dengan kejadian pernikahan dini di
Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, di mana keluarga responden
dengan nilai norma yang mendukung pernikahan usia dini, akan
berpeluang mengalami pernikahan dini.
Ada hubungan adat istiadat dengan kejadian pernikahan usia
dini di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, di mana keluarga
responden dengan adat istiadat yang merugikan, akan berpeluang
mengalami pernikahan dini. Faktor yang mempunyai pengaruh
paling besar adalah adat istiadat, di mana responden yang berada
pada lingkungan yang memiliki adat istiadat yang merugikan, lebih
cenderung mengalami pernikahan dini 18 kali dibandingkan dengan
mereka yang adat istiadat menguntungkan.
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Saran
1.

2.

3.

Penguatan peran pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan
dini melalui kebijakan dan saling koordinasi lintas sektor, serta
membangun program pemberdayaan yang ditujukan untuk anak,
terutama anak dari kelompok rentan sehingga anak lebih mempunyai
kontrol terhadap keputusan atas pernikahan.
Membangun komunikasi lebih efektif melalui pendekatan promotif
kepada seluruh pemangku kepentingan, tokoh agama, masyarakat,
dan keluarga. Diharapkan akan ada pemecahan masalah berbentuk
aturan atau kesepakatan berkaitan dengan upaya pencegahan
pernikahan usia dini berdasarkan kearifan lokal, agar tidak terjadi
benturan dengan adat istiadat setempat.
Mengoptimalkan peranan kelompok ekonomi keluarga bersinergi
melakukan upaya pencegahan pernikahan dini. Jika pernikahan
tidak mungkin dihindari pada usia dini, maka harus ada dukungan
kepada perempuan muda untuk mendapatkan akses melanjutkan
pendidikan formal, keterampilan, dan pengetahuannya tentang
kesehatan reproduksi.
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Abstrak: Pondok pesantren merupakan salah satu sarana pendidikan berbasis
agama yang juga mempunyai berbagai tantangan pada kesehatan remaja. Tantangan
kesehatan remaja di Pondok Pesantren juga dapat berkaitan dengan permasalahan
kesehatan reproduksi remaja. Oleh karena itu pemerintah mengembangkan
program Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren) melalui pembentukan santri husada.
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga menjalin kerjasama dengan
Puskesmas Tanah Kalikedinding Surabaya membentuk Poskestren sejak tahun 2011
di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah
menganalisis hubungan faktor personal santri husada dengan perilaku santri husada.
Penelitian ini merupakan penelitian explanatory, cross sectional. Sampel sebanyak
99 responden yang diambil dari 50 santri husada putra dan 49 dari santri husada
putri. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu faktor personal (motivasi, suku,
pendidikan). Variabel dependen penelitian ini yaitu perilaku santri husada. Data
dikumpulkan melalui kuesioner yang telah diuji, data dianalisis secara deskriptif,
diuji menggunakan chi-square dengan level signifikansi 0,05. Hasil penelitian dari
99 santri husada menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 16-18 tahun
dan semua responden telah mendapatkan pelatihan Poskestren. Hasil uji chi-square
menunjukkan faktor yang berhubungan dengan perilaku santri husada dengan nilai p
< 0,05 antara lain faktor personal motivasi santri husada (p = 0,02). Adanya dukungan
dari berbagai pihak mulai dari pengurus pondok, Puskesmas dan akademisi sangat
diperlukan dalam mengoptimalkan peran santri husada sebagai promotor kesehatan
untuk meningkatkan status kesehatan santri.
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Kata Kunci: Faktor Personal, Perilaku, Santri Husada
Abstract: Islamic boarding school is one of the education facilities based on religion which
also has various challenges on adolescent health. Adolescent health challenges in Islamic
boarding schools can also be questioned. Therefore the government developed the Poskestren
(Pos Kesehatan Pesantren) program through the formation of santri husada. The Faculty of
Public Health, Universitas Airlangga, has collaborated with the Tanah Kalikedinding Health
Center in Surabaya to form a Poskestren since 2011 at the Assalafi Al Fithrah Islamic Boarding
School in Surabaya. The purpose of this study was to analyze the personal relationship factors
of Husada santri with the behavior of Husada santri. This research is an explanatory, cross
sectional study. Samples of 99 respondents were taken from 50 male Husada students and
49 from female Husada students. The independent variable in this study is personal factors
(motivation, ethnicity, education). The dependent variable of this study is the Husada Santri
study. Data were collected through supported questionnaires, data were analyzed descriptively,
collected using chi-square with a significance level of 0.05. The results of the study of 99
Husada santri showed that most respondents saw 16-18 years and all respondents had received
Poskestren training. Chi-square test results showed factors associated with students of Husada
with a p value <0.05 among other factors motivational motivation of Husada students (p =
0.02). Assistance from various parties ranging from board administrators, health centers and
academics is needed in supporting the role of students, as health promoters to improve health
status of students.
Key words: Personal Factors, Behavior, Santri Husada

PENDAHULUAN
Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis agama
Islam yang bertujuan untuk membentuk manusia dengan kepribadian
yang sehat, mandiri dan dapat menjadi panutan sekitarnya (Jamal, 2015).
Permasalahan kesehatan santri menjadi salah satu tantangan dalam
keberhasilan capaian status sehat. Berdasarkan penelitian tentang pola
penyakit, diketahui bahwa perilaku santri masih belum sehat karena
belum sadar dan akhirnya muncul berbagai jenis penyakit (Ramdan,
2013). Faktor yang berpengaruh terhadap perilaku kesehatan santri
adalah pengetahuan dan personal reference (Nazira & Devy, 2017). Oleh
karena itu pemerintah mencanangkan program Pos Kesehatan Pesantren
(Poskestren).
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Pos Kesehatan Pesantren adalah salah satu upaya pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehatan. Tujuan Poskestren adalah memberikan
pelayanan kesehatan mulai dari promotif hingga rehabilitatif. Faktanya
dalam pelaksanaan kegiatan, Poskestren belum terlaksana secara maksimal
dan belum dimanfaatkan secara totalitas oleh semua warga di lingkungan
pondok pesantren. Oleh karena itu perlu upaya peningkatan utilisasi
Poskestren melalui sosialisasi tujuan, manfaat, peran, fungsi, Poskestren.
Selain itu perlu adanya keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaannya
(Nazira & Devy, 2017).
Menteri Kesehatan telah mengatur Pedoman Penyelenggaraan
Poskestren sejak tahun 2006. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.867/
Menkes/SK/XI/2006 tentang Poskestren, menjelaskan tujuan, sasaran,
fungsi dan manfaat serta pedoman tata laksana dari poskestren. Tujuan
ditetapkan pedoman ini sebagai upaya percepatan terwujudnya visi
Indonesia Sehat dari Departemen Kesehatan yaitu “Masyarakat yang
Mandiri Untuk Hidup Sehat” dan dengan misi “Membuat Masyarakat
Sehat” Masyarakat di lingkungan pondok pesantren adalah semua warga
yang ada di internal dan eksternal pondok pesantren.
Santri termasuk kategori remaja yang telah dapat memutuskan
perilaku kesehatannya sendiri. Santri juga telah mengetahui konsekuensi
dari setiap perilakunya. Oleh karena itu remaja/santri akan lebih banyak
mencari informasi mengenai kesehatannya dan berusaha terlibat untuk
menjaga status kesehatan sekitarnya juga (Nazira & Devy, 2017). Namun
kenyataanya remaja masih terlibat pasif dalam perencanaan program
kesehatan remaja (Siswantara, Soedirham, & Muthmainnah, 2019).
Harapan remaja, mereka dapat dilibatkan mulai perencanaan program.
Oleh karena itu Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
bekerjasama dengan Puskesmas Tanah Kalikedinding membentuk
Poskestren sejak tahun 2011. Keterlibatan remaja (santri) menjadi salah satu
kunci keberhasilan program Poskestren. Tahun 2018, diberikan capacity
building tentang personal hygiene (Qomaruddin, Siswantara, Riris Diana,
& Muthmainnah, 2018). Topik capacity building setiap tahun disesuaikan
dengan kebutuhan santri. Perilaku santri husada akan dimonitoring oleh
pengurus pondok dan tim dosen FKM UNAIR.
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Kegiatan pengabdian masyarakat di tahun 2019, lebih fokus pada
monitoring perilaku santri husada. Dalam kegiatan monitoring ini,
dilakukan riset yang berkaitan dengan faktor yang berhubungan dengan
perilaku santri husada melalui aplikasi teori Health Promotion
Model (HPM) dari Nola J. Pender di Poskestren. Santri husada adalah
ujung tombak keberhasilan pelaksanaan Poskestren. Upaya peningkatan
status kesehatan di lingkungan pondok, sebagian besar dilaksanakan dan
diinisiasi oleh santri husada. Dalam teori HPM, dikaji berbagai dimensi
yang mempengaruhi interaksi manusia dengan lingkungannya baik secara
fisik, sosial atau interpersonalnya. Teori HPM ini merupakan gabungan
dari teori Nilai Pengharapan (expextancy-Value) dan teori pembelajaran
sosial (Social Cognitive Theory (Srof & Velsor-Friedrich, 2006). Aplikasi teori
HPM ini biasa digunakan untuk menganalisis model empowerment. Fokusi
penelitian ini adalah menganalisis faktor personal yang berhubungan
dengan perilaku santri husada dalam upaya peningkatan status kesehatan
remaja di pondok pesantren.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian explanatory yang dilakukan
secara cross sectional. Jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran
atau observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali
pada satu saat (Nursalam, 2017). Rancangan penelitian ini dilakukan
melalui identifikasi dan mengukur pencapaian santri husada pada satu
saat, kemudian dihubungkan dengan faktor personal (motivasi, suku,
pendidikan) dengan menggunakan kuesioner. Sampel sebanyak 99
responden yang diambil dari 50 santri husada putra dan 49 dari santri
husada putri. Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Assalafi
Al Fithrah Surabaya.
Data yang telah diolah baik secara manual maupun menggunakan
bantuan komputer, tidak akan ada maknanya tanpa di analisis. Analisis
penelitian ini terdiri dari deskriptif dan analisis inferensial. Analisis
inferensial berkaitan dengan analisis uji signifikansi yang digunakan.
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Uji Chi-Square dilakukan untuk menganalisis hubungan antara variabel
independen dengan variabel dependen dengan p < 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Tabel 1. Gambaran Karakteristik Responden di Poskestren Al Fithrah Tahun
2019
No.
Karakteristik Responden
1. Usia
12 – 15 Tahun
16 – 18 Tahun
2. Jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
3. Tahun Pelatihan Santri Husada
2018
Total

Frekuensi

Persentase (%)

38
61

38,4
61,6

50
49

50,5
49,5

99
99

100
100,0

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai
rentang usia 16–18 tahun sebanyak 61 orang (61,6%), berjenis kelamin
laki-laki sebayak 50 orang (50,5%), dan tahun pelatihan santri husada
seluruhnya tahun 2018 sebanyak 99 orang (100%).

Faktor Personal dan Perilaku Santri Husada
Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki
motivasi yang kuat dalam melaksanakan poskestren (75,7%), bersuku jawa
(65,6%), berpendidikan SMA (64,6%). Perilaku santri husada digolongkan
menjadi dua kategori yaitu perilaku santri husada kuat dan lemah dalam
melaksanakan kegiatan poskestren. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan
bahwa sebagian besar responden memiliki perilaku yang kuat dalam
melaksanakan kegiatan poskestren (53,5%).
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Tabel 2. Gambaran Faktor Personal dan Perilaku Santri Husada di Poskestren
Al Fithrah Tahun 2019
Variabel
Motivasi
Lemah
Kuat
Suku
Jawa
Kalimantan dan Madura
Pendidikan
SMP
SMA
Perilaku santri husada
Lemah
Kuat
Total

Frekuensi

Persentase (%)

24
75

24,3
75,7

65
34

65,6
34,4

35
64

35,4
64,6

46
53
99

46,5
53,5
100

Hubungan Motivasi dengan Perilaku Santri Husada
Tabel 3. Hasil analisis Chi Square antara motivasi dengan perilaku santri husada
di Poskestren Al Fithrah

Motivasi
Total

Lemah
Kuat

n
5
48
53

Perilaku Santri Husada
Kuat
Lemah
%
n
%
20,8
19
79,2
27
36
64
53,5
46
46,5

Nilai p

Total

24
75
99

0,02

Tabel 3 menunjukkan hasil analisis Chi Square mendapatkan p < α
(0,02 > 0,05) yang berarti bahwa terdapat hubungan secara statistik antara
motivasi dengan perilaku santri husada. Motivasi santri husada yang
lemah sebesar 79,2% memiliki kecenderungan yang sama dengan perilaku
santri husada yang lemah dalam melaksanakan kegiatan poskestren.
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Hubungan Suku dengan Perilaku Santri Husada
Tabel 4. Hasil analisis Chi Square antara suku dengan perilaku santri husada di
Poskestren Al Fithrah

Suku

Jawa
Kalimantan dan Madura

Total

Perilaku Santri Husada
Kuat
Lemah
n
%
n
%
28
43,1
37
56,9
25
73,5
9
26,5
53
53,5
46
46,5

Nilai p

Total

65
34
99

0,531

Tabel 4. menunjukkan hasil analisis Chi Square mendapatkan p > α
(0,531 > 0,05) yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan secara statistik
antara suku dengan perilaku santri husada. Santri husada dengan latar
belakang suku Jawa memberikan kecenderungan yang sama sebesar 56,9%
dengan perilaku santri husada yang lemah dalam melaksanakan kegiatan
poskestren.

Hubungan Pendidikan dengan Perilaku Santri Husada
Hasil analisis Chi Square antara pendidikan dengan perilaku santri
husada dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Hasil analisis Chi Square antara pendidikan dengan perilaku santri
husada di Poskestren Al Fithrah

Pendidikan
Total

SMP
SMA

Perilaku santri husada
Kuat
Lemah
n
%
n
%
15
42,7
20
57,3
38
59,4
26
40,6
53
53,5
46
46,5

Total

Nilai p

35
64
99

0,567

Tabel 5 menunjukkan hasil analisis Chi Square mendapatkan p > α
(0,567 > 0,05) yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan secara statistik
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antara pendidikan dengan perilaku santri husada. Pendidikan tingkat
SMP memiliki kecenderungan yang sama sebesar 57,3% dengan perilaku
santri husada yang lemah dalam melaksanakan kegiatan poskestren.
Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa faktor personal yang
berhubungan dengan perilaku santri husada adalah motivasi santri
husada. Kecenderungan motivasi santri husada yang lemah mempengaruhi
lemahnya perilaku santri husada yang melaksanakan tugasnya di
Poskestren. Faktor personal yang berhubungan dengan perilaku santri
merupakan faktor yang dimiliki oleh individu santri dan telah lama
melekat secara genetik, dibentuk oleh lingkungan sekitarnya. Faktor
personal terdiri dari biologis, psikologis dan sosial (Pender, Murdaugh
& Parsoas 2002). Dalam penelitian ini, motivasi sebagai karakteristik
psikologis, suku dan pendidikan sebagai karakteristik sosiokultural.
Motivasi seseorang biasanya dikaitkan dengan keinginan dan harapan
(Handoko, 2001).
Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Wilujeng
(2015) tentang motivasi yang kuat dalam pemenuhan zat gizi pada anak.
Berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa semakin kuat motivasi
santri husada, semakin kuat pula santri husada melaksanakan tugasnya.
Motivasi ini yang mendorong keinginan yang kuat dari dalam diri individu
untuk melakukan sesuatu. Motivasi santri husada juga dipengaruhi oleh
lingkungan sekitarnya terutama peran dari pengurus pondok, guru,
tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar santri husada
bersuku Jawa. Ini yang memberikan kecenderungan yang sama dalam
berperilaku antar santri husada karena mempunyai latar belakang yang
sama. Suku adalah unit sosial tertinggi, yang terdiri dari satu atau lebih
marga (Sugono, 2008). Hakikat Suku Jawa dipengaruhi oleh pengalaman
masa lalu dan lingkungan sekitarnya. Responden dengan latar belakang
suku Jawa terpengaruh dengan kehidupan responden sebelum tinggal
di pondok pesantren. Dalam hal pelaksanaan kegiatan poskestren,
responden dengan suku Jawa memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu
tidak perlu dikerjakan dengan sungguh-sungguh yang penting selesai.
Hal ini didukung oleh pendapat Koenjaraningrat bahwa hakekat orang
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Jawa yang kurang menghargai waktu, pekerjaan yang dilakukan tidak
harus diselesaikan secara cepat asalkan pekerjaan itu dikerjakan dan bisa
selesai.
Hasil penelitian ini menunjukkan pendidikan tidak berhubungan
secara signifikan dengan perilaku santri husada. Kemampuan seseorang
pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik dapat ditingkatkan melalui
pendidikan. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian
besar santri berpendidikan SMA. Pendidikan SMA juga memiliki
kecenderungan yang sama dengan perilaku santri husada yang lemah
dalam melaksanakan kegiatan poskestren. Hal ini terjadi karena
pendidikan santri terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan agama.
Kepadatan kegiatan santri di lingkungan pondok terdiri dari kegiatan
belajar formal, agama, ektrakulikuler dan tugasnya sebagai santri husada.
Kondisi santri tersebut membutuhkan intervensi pendampingan yang
strategis untuk mendukung proses adaptasi dan motivasi santri husada.

PENUTUP
Faktor personal yang berhubungan dengan perilaku santri husada
adalah motivasi santri. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk
mendampingi santri husada dalam melaksanakan tugasnya sehingga
motivasi santri tetap kuat.
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Abstrak: Program Generasi Berencana (GenRe) menjadi program BKKBN untuk
membina remaja di Indonesia. Program GenRe mengampanyaken say no to napza,
sex before married, and child marriage. Tiga hal ini dikenal dengan triad KRR. Sebagai
program bagi remaja, maka program GenRe harus disampaikan kepada seluruh remaja.
Termasuk remaja dengan rentang usia 10 – 12 Tahun. Jika di lihat dari pendidikan
mereka masih siswa kelas 4 s.d 6 Sekolah Dasar. Namun, praktik di lapangan, remaja
Usia 10-12 tahun belum tersentuh program GenRe. Pemaparan Program GenRe
selama ini masih mencakup pada remaja usia 13 Tahun ke atas. Kenyataannya,
remaja usia 10 – 12 Tahun juga memiliki rasa ingin tahu dan coba-coba yang tinggi.
Mereka berpotensi menemukan hal-hal negatif dalam genggamannya. Mengingat
mereka sudah memilki handphone sendiri. Terlebih apa yang ditonton remaja memicu
munculnya Triad KRR. Maka dari itu, diperlukan adanya edukasi Program GenRe
bagi Remaja usia 10–12 tahun. Edukasi ini dapat dilakukan melalui beberapa cara
diantaranya penggunaan bahasa penyajian yang sederhana, penggunaan contoh
konkret, kolaborasi dengan penggiat GenRe (GenRengers) serta Advokasi ke Dinas
Pendidikan Setempat. Untuk pelaksanaan kegiatan ini Pihak BKKBN hendaknya
bisa memfasilitasi dan menginstruksikan pertemuan antara OPD KB dengan Dinas
Pendidikan Daerah setempat. Hasil dari pertemuan ini hendaknya bisa menjadi dasar
untuk pelaksanaan Pelatihan Pemaparan Progam GenRe untuk Remaja bagi Guru
Kelas 4 s.d 6 di SD seteempat. Bagi Pihak OPD KB dan SD setempat hendaknya dapat
melibatkan para GenRengers setempat yang memiliki latar belakang pendidikan Guru
SD/Guru MI dalam pemaparan Program GenRe di Sekolah Dasar.
Key word: genre, remaja, usia 10–12 tahun
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Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang besar. Sensus
penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.64 juta
jiwa (BPS, 2010). Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2015.
Berdasarkan SUPAS tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia 225,18 Juta
Jiwa (BPS, 2015). Penurunan ini diprediksi tidak berlangsung secara
berkelanjutan. Penduduk Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat.
Pada 2030 diproyeksikan penduduk Indonesia sudah mencapai 294,1 juta
jiwa (BPS, 2018). Peningkatan jumlah penduduk pasca pelaksanaan SUPAS
2015 nyatanya terbukti. Mengutip data worldometers (2019) per 25 Juli
2019 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 269.72 Juta Jiwa. Jumlah
ini mengalami peningkatan sebesar 32,08 Juta Jiwa dibandingkan jumlah
penduduk hasil sensus 2010. Jumlah ini juga mengalami peningkatan
sebesar 44,54 juta jiwa.
Jumlah penduduk indonesia yang besar ini memiliki komposisi
yang menonjol pada penduduk usia muda. Bentuk piramida penduduk
Indonesia berdasarkan SUPAS tahun 2015 menunjukkan tipe ekspansif
(BPS, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk
Indonesia berada pada kelompok umur usia muda. Kelompok umur usia
muda ini termasuk usia remaja.

Gambar 1.1

Piramida Penduduk Indoenisa hasil SUPAS 2015 (BPS, 2015:15)
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Penduduk usia remaja ini dikelompokkan berdasarkan rentang usia.
Individu dikatakan remaja ketika dia berusia 10–24 tahun. Hal ini didasari
oleh batasan yang telah ditetapkan oleh BKKBN. BKKBN telah membatasi
remaja dalam rentang usia 10 s.d 24 tahun dan belum menikah (Rini &
Tjadikijanto, 2010). Jika dilihat penduduk remaja merupakan penduduk
yang masih dalam masa menempuh pendidikan.
BKKBN sebaga i bada n ya ng mena nga n i per masa la ha n
kependudukan memilki peranan vital dalam pembinaan para remaja.
Mengutip dari bkkbnjatim.online (2019) fungsi BKKBN adalah
penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan
di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana
dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan
keluarga. Program pembinaan remaja masuk dalam naungan Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK). Adapun bentuk implementasi program ini adalah munculnya
program Generasi Berencana (GenRe) (Utami, 2015). Program ini
memaparkan program KKBPK dalam kemasan khas Remaja yang isinya
mengampanyekan say no to napza, sex before married, and child marriage
(BKKBN, 2019).
Berdasarkan fungsi pembinaan BKKBN bagi ketahanan Remaja,
menjadi keharusan untuk membina remaja yang berusia 10-12 tahun.
Namun, yang terjadi dilapangan remaja usia 10-12 tahun tidak tersentuh
dalam berbagai kegiatan pembinaan. Cakupan kegiatan pemaparan
program GenRe masih terbatas pada remaja usia 13 tahun ke atas.
Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan baik Perwakilan BKKBN Provinsi
maupun OPD KB di daerah masih menyasar remaja di SMP, SMA dan
Perguruan. Remaja pada usia ini adalah remaja dengan usia 13 tahun ke
atas. Hasil ini menunjukkan remaja usia 10–12 masih belum tersentuh.
Program GenRe belum masuk ke Jenjang Pendidikan Dasar.
Bila melihat pada kenyataan di Lapangan, remaja usia 10–12 tahun
saat ini sudah memegang handphone sendiri. Mereka telah mengenal
dunia luar melalui handphone mereka. Sisi negatifnya, mereka mulai
terpapar pornografi. Pada tahun 2017, 94% remaja sudah terpapar video
porno (Kemenkes, 2018). Perilaku ini mendorong terjadinya perilaku
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beresiko remaja diantaranya sex di luar nikah, yang memicu terjadinya
aborsi. Bahkan ini juga memicu terjadinya pernikahan dini. Mengingat
angka pernikahan dini di indonesia semakin tahun semakin meningkat.
Hasil penelitian BPS menyebut angka pernikahan dini di Indonesia
meningkat dari 14,18% di tahun 2017 menjadi 15,66% di tahun 2018 (BPS,
2019).
Didasari adanya keganjilan di lapangan, maka penulis mengusulkan
adanya kegiatan pemaparan program Generasi Berencana bagi remaja Usia
10–12 Tahun. Usia mereka menunjukkan mereka masih SD, namun mereka
menjadi bagian Remaja lain yang menjadi kewajiban BKKBN untuk turut
membina. Terlebih mereka merupakan Generasi penerus bangsa yang
perlu dipersiapkan dengan matang untuk mewujudkan Indonesia Emas
2045.

PEMBAHASAN
Program GenRe merupakan program unggulan BKKBN dalam
membina Remaja di Indonesia. Program GenRe menjadi program BKKBN
untuk memfasilitasi terwujudnya remaja berperilaku sehat, terhindar dari
risiko Triad KRR, menunda usia pernikahan, dan mempunyai perencanaan
kehidupan berkeluarga sejahtera (BKKBN, 2014; Yulianti, 2017). Adapun
tujuan adanya program GenRe adalah memfasilitasi remaja untuk belajar
berperilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja
dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga (Peraturan Kepala Badan
Kependudukan Keluarga Berencana Nasional No. 47/Hk.010 B5/2010
Tentang Rencana Strategis BKKBN 2010-2014.).
Pada Awalnya GenRe mengampanyekan jargon dua anak cukup.
Namun pada tahu 2012/2013 jargon ini berubah. Jargon kampanye pun
berubah menjadi Say no to drug, Free Sex and HIV/AIDS (Katakan Tidak pada
Narkoba, Sex Bebas dan HIV/AIDS), (Andriani, 2017). Jargon ini menjadi
hal yang wajib disampaikan oleh para Penggiat GenRe (GenRengers)
ketika bersosialiasi.
Masifnya penyampaian program GenRe nyatanya menimbulkan
beberapa kritikan. Kritikan datang untuk mengkritisi jargon yang dibawa
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oleh GenRe. Terjadi tumpang tindih peran antar lembaga pemerintah
disini. Seperti jargon Say No to Drug yang mana juga menjadi kewenangan
Badan Narkotika Nasional (BNN). Ada juga Say No to HIV/AIDS yang
menjadi wewenang Kementerian Kesehatan (Andriani, 2017).
Menanggapi adanya kritikan, maka BKKBN selaku pencanang
Program GenRe melakukan kajian akan jargon ini. Sampai pada akhirnya
keluarlah sebuah keputusan untuk mengganti jargon Program GenRe.
Jargon GenRe berubah menjadi Say No to Napza, Sex Before Married and Child
Marriage (katakan tidak pada NAPZA, Sex Pra Nikah, dan Pernikahan
Dini). Jargon ini kemudian dikenal juga dengan Triad KRR di lingkungan
BKKBN dan GenRengers.
Perubahan yang terjadi pada jargon, berdampak pada perubahan
logo GenRe. Tulisan jargo yang ada pada logo sebelumnya berubah. Pada
lingkaran luar logo GenRe tertulis Say No to Napza, Sex Before Married and
Child Marriage. Logo GenRe dibuat dalam dua versi. Versi pertama dalam
bahasa Indonesia, tulisan jargon menggunakan bahasa Indonesia, katakan
tidak pada NAPZA, Sex Pra Nikah, dan Pernikahan Dini. Sedangkan versi
kedua dalam bahasa Inggris, tulisan jargon menggunakan bahasa Inggris,
Say No to Napza, Sex Before Married and Child Marriage.

Gambar 1 Logo GenRe versi Bahasa
Indonesia (http://www.genreindonesia.com)

144

"Ketahanan Remaja untuk Generasi Berkualitas
Mewujudkan Indonesia EMAS 2045"

Gambar 2.1 Logo GenRe versi Bahasa
Inggris (http://shofihoo.blogspot.com)

SEMINAR NASIONAL YOUTH DAY 2019

Implementasi dari adanya program GenRe ini terbentuklah para
Remaja Penggiat GenRe. Seperti telah disebutkan, Remaja Penggiat GenRe
ini menamai dirinya dengan GenRengers. GenRengers terbagi menjadi
tiga kelompok yaitu, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) (Rini
& Tjadikijanto, 2010), Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana (Saka
Kencana), dan Duta Generasi Berencana (Duta GenRe) (Andriani, 2017).
Ketiga kelompok GenRengers ini ternaungi dalam payung Forum GenRe.
Di Jawa Timur Forum GenRe bernama Ikatan Satuan Generasi Berencana
(Insan GenRe) (Haydar, 2018). Insan GenRe inilah yang menginspirasi
terbentuknya Froum GenRe di tingkat Nasional.
Para Genrengers ini senantiasa mengampanyekan program GenRe
kepada remaja di sekitarnya. Genrengers memilki peran penting sebagai
ujung tombak penyampaian Program GenRe di kalangan Remaja. Peran
mereka ini menjadikan mereka menjadi tangan kanan OPD KB setempat
dalam melaksankan Kegiatan untuk Remaja di Daerah.
Sebagai program yang digagas secara nasional, program GenRe harus
tersampaiakn kepada seluruh remaja di Indonesia. Program Kolaborasi
antar stakeholder pun seringkali dilakukan. Hal ini sebagai bentuk
pembentukan remaja yang tangguh. Remaja mampu merencanakan masa
depannya. Ditengah berbagai tantangan dan ancaman era milenial.
Dalam kaitannya dengan kondisi saat ini, remaja menjadi kelompok
usia yang rentan akan perilaku beresiko. Sebagaimana dikampanyekan
dalam GenRe, remaja rentan untuk mengonsumsi NAPZA, melakukan
Sex Pra Nikah, dan menikah pada usia Dini. Tingkat kerentanan perilaku
beresiko oleh Remaja semakin tinggi dengan adanya kemudahan akses
informasi. Remaja secara bebas dapat mengakses segala macam informasi
dari smartphone yang mereka miliki.
Sebagai manusia yang memilki rasa ingin tahu tinggi, Remaja suka
coba coba. Remaja gemar terhadap tantangan dan selalu ingin mencoba
hal-hal yang baru, cenderung berkelompok, masih mencari jati diri,
mudah terpengaruh dengan lingkungan disekitarnya, serta cenderung
melakukan tindakan tanpa pemikiran yang matang (Hurlock, 2001; Imron,
2012; Alfajiani, 2017). Maka dari itu, perilaku berisko remaja berifat khas
terutama berkitan dengan sexsualitas, seperti pornografi. Remaja dengan
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mudah menemukan Gambar-Gambar dan Video Porno dari smartphone
mereka. Remaja laki-laki pada umumnya mereka mencari sedangkan
remaja perempuan pada umumnya mendapat gambar yang muncul di
kolom notifikasi. kemudahan akses ini sangat berpengaruh terhadap
kerentaan perilaku seks pra nikah (Salisa, 2010).
Selain resiko sex pranikah, Remaja juga tertarik untuk melakukan
pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi
pada usia yang belum ideal. Apabila pernikahan usia dini terjadi,
maka pasangan muda tersebut akan dibayang-bayangi oleh berbagai
permasalahan dan resiko. Resiko ini meliputi (1) Resiko Kesehatan, (2)
Resiko Mental, dan Resiko Ekonomi (BKKBN, 2019).
Resiko Kesehatan terjadi pada orang tua ataupun bayi yang
dikandung. Perempuan yang hamil di usia yang belum matang mengalami
ketidaksiapan organ reproduksi. Organ reproduksi yang belum matang
menimbulkan resiko kecatatan bayi. Selain itu, orang tua yang masih
berusia dini relatif belum mengusai pengetahuan tentang kesehatan
reproduksi. Mayoritas mereka belum mengetahui bagaimana menjaga
kesehatan Ibu dan bayi yang di kandung. Resiko akan Bayi lahir dengan
berat badan rendah, keguguran dan komplikasi ketika persalinan juga
tinggi. Jika kondisinya parah bisa dilakukan pengangkatan rahim (BKKBN,
2019). Apabila kondisi tersebut terjadi, maka harapan pasangan tersebut
untuk memiliki keturunan lagi sudah putus. Terjadi kecacatan seumur
hidup bagai perempuan tersebut.
Resiko lain yang terkait dengan kesehatan adalah stunting. Anak
yang dilahirkan oleh ibu di bawah umur adalah bayi lahir dengan resiko
stunting. Stunting adalah kondisi kurang gizi yang bersifat kronis pada
masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan (Ni’mah
& Nadhiroh, 2015). Stunting digambarkan dalam keadaan tinggi badan
seorang anak yang lebih rendah dari tinggi badan ideal anak pada usia
sama. Stunting pada balita dapat menghambat perkembangan anak,
dengan dampak negatif yang akan berlangsung dalam kehidupan
selanjutnya seperti penurunan intelektual, rentan terhadap penyakit tidak
menular, penurunan produktivitas hingga menyebabkan kemiskinan dan
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risiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (UNICEF, 2012; dan
WHO, 2010).
Stunting saat ini menjadi prioritas nasional untuk dicegah. BKKBN
diamanahi oleh pemerintah untuk ikut serta menangani masalah ini
(BKKBN, 2019). Para GenRengers selaku tangan kanan dan kelompok
Binaan BKKBN dilbiatkan untuk mengawal program prioritas nasional
ini. GenRengers menjadi ujung tombak penyampaian informasi di daerah
masing-masing.
Merujuk pada ketentuan BKKBN (2014), Usia menikah Ideal adalah
Laki – laki minimal usia 25 Tahun, perempuan minimal berusia 21 Tahun.
Inilah yang kemudian dikenal dengan pendewasaan usia perkawinan
(PUP). PUP menjadi salah satu cara untuk mencegah permasalahan remaja
sebagai akibat ledakan penduduk adalah dengan melakukan kontrol atau
pengawasan terhadap pertumbuhan penduduk.
Program PUP menjadi tantangan bagi para Genrengers juga para
stakeholder GenRe. Adanya PUP seringkali ditentang oleh masyarakat.
Karena adanya budaya masyarakat yang menyebut anak perempuan
setelah lulus sekolah jika belum menikah dilabeli perawan Tua. PUP
merupakan sebuah upaya yang telah dilaksanakan oleh BKKBN dalam
rangka untuk mendewasakan usia perkawinan pertama kali. Lebih
daripada itu adanya PUP ini bertujuan agar anak lahir pada usia yang
lebih dewasa. Pada saat kondisi organ telah matang dan pengetahuan Ibu
akan kesehatan reproduksi sudah baik.
Maka dari itu, adanya program GenRe penting bagi Remaja. Melalui
program ini remaja akan terhindar dari berbagai perilaku bersiko. GenRe
dengan jargonnya Say No to Napza, Sex Before Married and Child Marriage
terus mengampanyekan kepada remaja akan bahaya triad KRR dan
pentingnya merencanakan masa depan.
BKKBN telah menetapkan usia remaja adalah 10–24 Tahun. BKKN
memilki fungsi penting untuk melakukan pembinaan pada usia tersebut.
Termasuk bagi remaja usia 10–12 tahun. Usia usia awal remaja ini,
kenyataannya tidak tersentuh program GenRe. Berdasarkan pengalaman
peneliti selama menjadi GenRengers sejak 2014, belum ada satu kegiatan
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pun yang secara langsung ditujukan untuk Remaja Usia 10–12 Tahun.
Belum diketahui apa alasan tidak melibatkan Remaja usia 10–12 tahun.
Remaja Usia 10-12 adalah siswa kelas 4-6 jenjang Sekolah Dasar. Usiausia anak sekolah dasar adalah usia strategis untuk menanamkan dasardasar pengetahuan. Tak terkecuali pengetahuan program GenRe. Hal
ini juga didukung dengan kurikulum sekolah dasar saat ini yang tujuan
utamanya adalah membangun karakter. Sehingga apabila karakter anak
untuk menghindari Triad KRR dan melakukan PUP sudah terbentuk,
maka tahap pembinaan pada jenjang berikutnya akan lebih mudah.
Remaja usia 10–12 tahun memiliki resiko yang sama. Dimana mereka
memiliki resiko akan perilaku beresiko terkait seksual, hamil di luar nikah
dan hamil belum cukup umur (Berk, 2006). Remaja usia 10–12 tahun hidup
di era yang sama dengan Remaja usia diatasnya. Rata-rata mereka sudah
memiliki Handphone berkualifikasi smartphone yang dapat mengakses
internet kapan saja. Disinilah godaan yang memicu TRIAD KRR muncul.
Mereka pun mulai terpapar pornografi (Kemenkes,2018).
Menjadi hal yang penting untuk memaparkan program Genre bagi
remaja usia 10 -12 tahun. Namun, perlu disadari bersama remaja usia 10 –
12 tahun berbeda dengan remaja usia diatasnya. Mereka adalah anak usia
sekolah dasar. Sebagai anak usia sekolah dasar, mereka masih belum bisa
menerima pengetahuan yang disampaikan dengan bahasa yang tinggi.
Pemikiran mereka masih pada tahap operasional konkret. Sebagaimana
teori perkembangan Piaget yang menyatakan bahwa usia 7-11 tahun
dikategorikan dalam tahap opersinal konkret (Piaget 1954; Santrock, 2011).
Mereka perlu dijelaskan dengan bahasa sederhana disertai contoh.
Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa penyesuaian dalam
penyampaian Program GenRe kepada Remaja Usia 10–12 Tahun. Melihat
karakteristik mereka, maka materi dan bahasa penyampaiannya harus
sederhana. Remaja usia 10–12 Tahun perlu dibimbing dengan sabar dan
telaten menggunakan contoh-contoh yang mudah mereka pahami.
Sesuai kurikulum 2013, pembelajaran di Sekolah dasar menggunakan
tematik terpadu. Sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 67
Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah
Dasar dan Madrasah Ibtidiyah yang menyatakan bahwa mata pelajaran
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pada kurikulum 2013 diajarkan secara tematik-terpadu. Sehingga materi
pada mata pelajaran disampaikan dalam satu keterpaduan tema yang
berisi muatan pelajaran wajib. Materi GenRe secara nyata belum tercantum
dalam pembelajaran. Akan tetapi materi GenRe bisa dikolaborasikan
dengan materi yang ada.
Sebagai contoh, guru dapat melakukan skenario pembelajaran
sebagai berikut: (1) memulai pemaparan materi GenRe melalui materi
cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia yang
terdapat pada tema sehat itu penting (Kemendikbud, 2017a; 2017b),
(2) guru menyampaikan tentang pentingnya hidup sehat, (3) guru
mengajak bernyanyi lagu aku anak sehat, (4) guru menyampaikan
materi cara memelihara organ peredaran darah, (5) guru menjelaskan
organ reproduksi juga penting dijaga, (6) guru menjelaskan cara menjaga
kesehatan organ reproduksi, (7) guru mengajak siswa bernyanyi lagi ini
bagian pribadiku, (8) Setelah bernyanyi siswa diajak untuk merefleksi apa
saja yang perlu dilakukan untuk menjaga kebersihan organ reproduksi, (9)
guru mengaitkan perilaku menjaga organ reproduksi dengan keberhasilan
menggapai cita-cita, (8) guru menginstruksikan mereka untuk menulis
cita-cita yang ingin dicapai. (9) guru kemudian merefleksikan bersama
bahwa cita-cita dpaat dicapai jika mau melanjutkan sekolah, belajar
dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Disinilah muatan PUP mulai
disinggung.
Tabel 2.1 Contoh Skenario Pembelajaran bermuatan GenRe
Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi/Kegiatan
1. Guru membuka pembelajaran dengan salam
dan doa bersama.
2. Salah satu siswa diminta untuk memimpin
doa.
3. Guru melakukan presensi kehadiran.
4. Guru menanyakan tentang pembelajaran
sebelumnya.
5. Guru menyampaikan materi yang akan
dipelajari hari ini, yaitu Cara menjaga
kesehatan organ peredaran darah.

Alokasi Waktu
5 menit
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Kegiatan

150

Deskripsi/Kegiatan
1. Guru menampilkan gambar-gambar alur
peredaran darah pada manusia.
2. Siswa mengamati gambar tersebut
3. Siswa dan guru bertanya jawab tentang
gambar tersebut dikaitkan nama organ dan
proses peredaran darah.
4. Siswa dan guru bertanya jawab tentang
organ apa saja yang ada dalam peredaran
darah manusia.
5. Siswa mengidentifikasi letak organ dan
fungsinya.
6. Siswa dan guru melakukan Tanya jawab
sampai siswa tertarik untuk mencari tahu
dan berpikir
7. Guru menjelaskan tentang peredaran darah
besar dan peredaran darah kecil.
8. Siswa dan guru bertanya jawab tentang
peredaran darah besar dan kecil.
9. Guru memberikan lembar kerja berupa
cerita singkat tentang pentingnya menjaga
kesehatan organ peredaran darah manusia.
10. Lembar kerja juga berisi tugas kepada
siswa untuk mencari tahu dan menemukan
nama organ, fungsi organ dan jenis
peredaran darah manusia.
11. Siswa membagi diri dalam beberapa
kelompok dengan bimbingan guru
12. Siswa dalam kelompok berdiskusi untuk
mempelajari tugas tersebut.
13. Siswa membaca perintah yang ada di LKS
14. Siswa berdiskusi untuk menentukan apa
yang harus ditemukan
15. Guru membimbing siswa
16. Siswa sesuai dengan tugas masing-masing
mencari informasi jawaban.
17. Siswa membaca buku ajar yang diberikan
18. Siswa mengamati gambar yang diberikan
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Kegiatan

Deskripsi/Kegiatan
19. Siswa mencatat apa yang mereka temukan
20. Guru mengawasi dan membimbing siswa
yang kesulitan dalam mengumpulkan
informasi
21. Siswa mempresentasikan apa yang
ditemukan dalam diskusi kelompok
22. Siswa mengungkapkan pendapatnya untuk
didiskusikan lebih lanjut
23. Siswa membuktikan asumsi yang mereka
setujui sebelumnya dengan temuan yang
ada
24. Siswa menyepakati apa yang mereka
temukan
25. Siswa menulis hasil temuan yang telah
disepakati sebagai jawaban
26. Siswa mengemas jawaban sedemikian rupa
27. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk
menarik kesimpulan dari jawaban yang
mereka dapatkan
28. Guru membimbing kelompok siswa yang
kesulitan dalam melakukan penarikan
kesimpulan
29. Siswa menyampaikan kesimpulan di depan
kelas
30. Guru memberikan penguatan
31. Guru menambahkan informasi bahwa organ
reproduksi juga harus dijaga
32. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang
organ reproduksi dan fungsinya.
33. Siswa mengidentifikasi letak organ
reproduksi tersebut
34. Guru dan siswa menyanyikan lagu “ini
bagian pribadiku” diikuti gerakan.
35. Siswa mengidentifikasi cara menjaga organ
reproduksi

Alokasi Waktu
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Kegiatan

Penutup

Deskripsi/Kegiatan
37. Guru memberikan penguatan akan
pentingnya kesehatan produksi dan tidak
melakukan perilaku beresiko dikaitkan
dengan pencapaian cita-cita
1. Siswa bersama guru memberikan apresiasi
atas aktivitas siswa dan melakukan refleksi,
2. Siswa mengerjakan soal akhir untuk
mengukur kemampuan siswa,
3. Selesai mengerjakan soal akhir, Guru
memberikan penguatan,
4. Guru memberikan tindak lanjut dengan
memberikan PR untuk dikerjakan bersama
orang tua.
5. Guru menutup pembelajaran dengan doa
dan salam

Alokasi Waktu

15 menit

Sekilas, penyampaian seperti ini terlihat sulit. Penyampaian seperti
ini akan terasa sulit bagi yang belum terbiasa. Maka dari itu, pihak sekolah
ataupun stake holder GenRe dapat mengatasinya dengan berkolaborasi
para Genrengers. Khususnya GenRengers yang berkulifikasi S1 PGSD
atau PGMI. Mereka memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup
untuk memberikan pembinaan di Sekolah Dasar.
Guru di Sekolah Dasar saat ini tidak perlu khawatir untuk mencari
Genrengers banyak yang berkualifikasi S1 PGSD atau PGMI. Saat ini sudah
banyak GenRengers yang menempuh pendidikan S1 PGSD atau PGMI.
Bahkan sudah ada yang mengajar di Sekolah Dasar. Di Jawa Timur, hampir
separuh Kabupaten/Kota sudah memiliki GenRengers yang berkualifikasi
pendidikan S1 PGSD atau PGMI. Sebagai contoh, Kabupaten Blitar terdapat
3 orang, Kabupaten Tulungagung 2 Orang, Kabupaten Malang 10 Orang,
Kabupaten Pacitan 5 Orang, Kabupaten Madiun 1 Orang, Kabupaten
Probolinggo 3 orang, dan Kabupaten Sidoarjo 2 orang.
Didasari oleh kenyataan yang ada, maka sangat perlu untuk dilakukan
pemaparan program GenRe bagi Remaja Usia 10–12 tahun. Dimana remaja
usia ini belum tersentuh oleh BKKBN maupun GenRengers. Mengingat
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Remaja usia ini memiliki yang sama dengan remaja usia di atasnya.
Berbagai hambatan terutama terkait cara penyampaian sebenarnya bisa
diatasi. Sudah banyak genrengers yang mumpuni dalam membina remaja
Usia 10–12 tahun yang notabene anak usia sekolah dasar. Diperlukan
suatu komitkan dan kolaborasi yang solid antar lembaga Pendidikan dan
Stakeholder GenRe guna tercapainya pemaparan program GenRe bagi
Remaja Usia 10–12 tahun.

KESIMPULAN
Adanya tantangan besar bagi remaja usia 10 – 12 Tahun berdampak
pada perilaku bersiko remaja tersebut. Sedangkan kenyataan dilapangan
Remaja Usia 10-12 Tahun belum banyak terpapar program GenRe.
Maka dari itu, diperlukan adanya edukasi Program GenRe bagi Remaja
usia 10–12 tahun. Edukasi ini dapat dilakukan melalui beberapa cara
diantaranya penggunaan bahasa penyajian yang sederhana, penggunaan
contoh konkret, kolaborasi dengan penggiat GenRe (GenRengers) yang
berkualifikasi Sarjana PGSD/PGMI serta Advokasi ke Dinas Pendidikan
Setempat.

SARAN
Pihak BKKBN hendaknya bisa memfasilitasi dan menginstruksikan
pertemuan antara OPD KB dengan Dinas Pendidikan Daerah setempat.
Hasil dari pertemuan ini hendaknya bisa menjadi dasar untuk pelaksanaan
Pelatihan Pemaparan Program GenRe untuk Remaja bagi Guru Kelas
4–6 di SD setempat. Bagi Pihak OPD KB dan SD setempat hendaknya
melibatkan para GenRengers (Insan Genre/Forum GenRe, PIK R, Saka
Kencana, Duta GenRe) setempat yang memiliki latar belakang pendidikan
Guru SD/Guru MI dalam pemaparan Program GenRe di Sekolah Dasar.
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Abstrak: Alat kontrasepsi KB modern seperti pil, suntik, IUD dan kondom terbukti
efektif mencegah kehamilan, namun cakupan pemakaiannya terus menurun.
Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan pemakaian alat kontrasepsi
KB modern di Indonesia sebelum dan sesudah sensus 2010 hingga sekarang,
berdasarkan laporan SDKI 1991-2017. Jenis penelitian kuantitatif. Evaluasi dilakukan
dengan analisis uji paired sample t test dan penyajian data deskriptif dalam bentuk tabel
dan grafik untuk menganalisis trend. Hasilnya bahwa alat kontrasepsi KB modern
sekarang populer di kalangan pasangan usia subur, namun setelah dievaluasi secara
statistik menunjukkan perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah sensus 2010
dan secara dekriptif jadi trend menurun. Kesimpulannya perkembangan pemakaian
kontrasepsi modern sejak tahun 1991 hingga 2017 mengalami penurunan. Saran,
temuan hasil analisis statistik yang menunjukkan trend menurun yang berbeda
signifikan, menjadi informasi penting bagi penentu kebijakan untuk merumuskan
kebijakan tepat meningkatkan cakupan pemakaian kontrasepsi modern wanita
menikah.
Kata kunci: Alat kontrasepsi, modern, wanita menikah
Abstract: Modern birth control contraceptives such as pills, injections, IUDs and condoms
have proven to be effective in preventing pregnancy, but the scope of usage has continued
to decline. The study aims to evaluate the development of the use of modern contraceptive
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contraceptives in Indonesia before and after the 2010 census until now, based IDHS report on
1991-2017. Type of quantitative research. Evaluation is done by paired sample t test analysis and
presentation of descriptive data in the form of tables and graphs to analyze trends. The result of
this study are that modern contraception is now popular among couples of childbearing age, but
after being evaluated statistically it shows a significant difference between before and after the
2010 census and is descriptively a trend to decline. In conclusion, the development of modern
contraceptive use from 1991 to 2017 has decreased. Suggestions, the findings of statistical
analysis that show a significantly different downward trend, are important information
for policy makers to formulate appropriate policies to increase the scope of use of modern
contraceptives for married women.
Keywords: Contraception, modern, married woman

PENDAHULUAN
Informasi yang berhubungan dengan cakupan penggunaan alat/cara
keluarga berencana (KB) sangat penting, karena hal itu dapat menjadi dasar
bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan penanganan pengendalian
pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana (Bernadus
et al., 2013). Hasil sensus Balai Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus
2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.556.363 orang, dengan
laju pertumbuhan penduduk meningkat sebesar 1,49%. Pertumbuhan
penduduk yang meningkat satu sisi menguntungkan, karena jumlah
sumber daya manusia (SDM) meningkat, tapi sisi yang lain dapat
merugikan jika kualitas SDM tersebut rendah, oleh karena evaluasi
program kependudukan menjadi penting bagi pemerintah dan para pakar
kependudukan di Indonesia (Sumantri, 2018). Peranan program Keluarga
Berencana di Indonesia melalui peningkatan cakupan penggunaan alat
kontrasepsi KB menjadi sangat penting untuk mendukung menekan laju
pertumbuhan penduduk tersebut. (Lontaan et al., 2014)
Keluarga berencana sebagai upaya pelayanan kesehatan preventif
yang paling dasar dan utama, akan mampu menekan laju pertumbuhan
penduduk, bahkan dapat menekan jumlah kematian ibu dan bayi
(Sumantri, 2018). Salah satu kebijakan program KB di Indonesia adalah
memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai amanat Permenkes No.97 tahun
2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil,
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persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan
kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Ke ikut sertaan ber KB
bagi pasangan usia subur (PUS) di Indonesia, merupakan keharusan
bila ingin mewujudkan keluarga sehat seperti yang diamanatkan dalam
Permenkes No. 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK).
Penggunaan kontrasepsi modern lebih diminati pasangan usia
subur (PUS), karena menurut Hartanto (2002) dalam Pratiwi et al., (2014),
bahwa KB modern terbukti mampu mencegah kehamilan dengan
tingkat kegagalan 0,25% dan mudah penggunaannya. Setiap alat/cara
kontrasepsi memiliki keunggulan, akan tetapi juga memiliki perbedaan
efek samping, oleh karena itu untuk mendapatkan keamanan akseptor
selama ber KB dianjurkan setiap calon akseptor berkonsultasi terlebih
dahulu pada petugas kesehatan KB. Alat kontrasepsi KB modern yang
diminati akseptor di seluruh dunia menurut WHO dalam. (Sumantri,
2018) adalah alat kontrasepsi suntik sebanyak 4.000.000 atau sekitar 45%.
Khusus di Indonesia menurut hasil Riskesdas 2013, alat kontrasepsi yang
paling dimintai PUS di Indonesia adalah KB suntik mencapai sebesar
34,3%. Menurut data SDKI 2012, penggunaan injeksi (suntik) pada wanita
menikah di Indonesia mencapai 98,0% lebih tinggi dari PIL 97,3% dan
implant 89,0% (Herowati and Sugiharto, 2019)
Atas dasar uraian diatas, maka menjadi penting untuk mengevaluasi
perkembangan pemakaian alat kontrasepsi modern, khususnya pil,
suntik, IUD dan kondom di Indonesia sebelum dan sesudah sensus 2010
hingga sekarang. Adapun dasar pertanyaan pembahasan dalam artikel
ini adalah bagaimana perkembangan pemakaian alat kontrasepsi KB
modern seperti pil, suntik, IUD dan kondom di Indonesia sebelum dan
sesudah pelaksanaan sensus 2010 hingga sekarang. Tujuan adalah untuk
mengevaluasi perkembangan pemakaian alat kontrasepsi KB modern
seperti pil, suntik, IUD dan kondom di Indonesia sebelum dan sesudah
pelaksanaan sensus 2010 hingga sekarang, berdasarkan hasil SDKI 19912017.

"Ketahanan Remaja untuk Generasi Berkualitas
Mewujudkan Indonesia EMAS 2045"

159

SEMINAR NASIONAL YOUTH DAY 2019

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, untuk
mengevaluasi perkembangan penggunaan alat kontrasepsi modern
(pil, suntik, IUD dan kondom) sebelum dan dan sesudah sensus 2010
di Indonesia, berdasarkan buku laporan Survey Demografi Kesehatan
Indonesia atau SDKI sejak tahun 1991-2017. Sumber data yang digunakan
adalah menggunakan sumber data sekunder dari laporan hasil SDKI
sebelum dan dan sesudah sensus 2010 (sejak tahun 1991-2017, khusus data
penggunaan alat kontrasepsi modern pada wanita yang sudah menikah.
Hasil sensus kependudukan dijadikan dasar dalam riset ini adalah, karena
hasil sensus kependudukan salah satunya adalah menghasilkan data
laju pertumbuhan penduduk. Hal ini sangat penting bagi BKKBN untuk
mengetahui keberhasilan pelaksanaan program KB, sebagai salah satu
program pemerintah menekan laju pertumbuhan penduduk. Hasil analisis
Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, agar dapat mengetahui trend
atau kecenderungan pemakaian alat kontrasepsi KB modern. Selanjutnya
analisis uji paired sample t test, untuk mengevaluasi perbedaan signifikan
pemanfaatan KB modern antara tahun sebelum dan setelah sensus 2010.
Nilai signifikan (p) apabila < α=5% dengan persentase tingkat kepercayaan
(Confidence interval atau CI) adalah 95%. Batasan penelitian ini hanya pada
wanita usia subur menikah yang memakai KB modern jenis pil, suntik,
IUD dan kondom, karena datanya selalu kontinyu atau selalu ada dalam
laporan SDKI sejak tahun 1991-2017. Adapun definisi operasional adalah
sebagai berikut :
Variabel

Defenisi operasional

Alat
kontrasepsi
Modern

Alat kontrasepsi adalah alat atau metode untuk
mencegah kehamilan. Alat kontrasepsi modern adalah
jenis alat kontrasepsi yang dibuat secara modern, aman
penggunaannya karena sudah memenuhi standar
kesehatan. Jenis alat kontrasepsi modern dalam kajian di
artikel ini diantaranya adalah alat kontrasepsi hormonal
(pil, suntik, IUD) dan alat kontrasepsi penghalang fisik
(kondom)
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Kontrasepsi
Modern

Kontrasepsi hormonal menurut hermawatiaj (2008) dalam
Efi Sriwahyuni E; Chatarina U Wahyuni (2012) adalah alat
atau obat kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah
terjadinya kehamilan diantaranya adalah pil, suntikan
dan IUD
Pil sangat efektif mencegah kehamilan jika diminum
secara rutin setiap hari dengan waktu dan jam yang
sama.
Suntik adalah jenis KB hormonal yang disuntikkan
dengan efektivitas tinggi mencegah kehamilan
IUD adalah alat kontrasepsi berbentuk T yang dimasukkan
dalam rahim, guna mencegah terjadinya pembuahan.

Kondom

Alat kontrasepsi yang terbuat dari lateks atau karet
berbentuk silinder yang tipis di pasang di penis sebagai
peghalang pertemuan sel telur dan sperma, bisa dipakai
wanita maupun perempuan. Efektif hingga 98% mencegah
kehamilan.

Wanita
menikah

Menurut SDKI 2017 disebut mariied status atau status
menikah pada wanita usia subur yang sudah berusia
antara 15-49 tahun

Umur

Umur wanita menurut Siswosudarmo dkk (2007)
bermanfaat untuk menentukan jenis kemampuan
reproduksi, jika umur < 20 tahun disebut reproduksi
muda, umur 20-35 tahun disebut reproduksi sehat atau
disebut juga fase menjarangkan kelahiran dan umur 3645 tahun disebut reproduksi tua atau fase hamil beresiko
tinggi.

HASIL PENELITIAN
Pada laporan hasil survey demografi kesehatan Indonesia (SDKI)
sejak tahun 1991-2017, menyebutkan beberapa jenis alat kontrasepsi
dari modern hingga tradisional. Khusus penelitian ini hanya data alat
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kontrasepsi modern pil, suntik, IUD dan kondom saja yang di evaluasi,
karena efektif mencegah kehamilan dalam mendukung kebijakan
pengendalian pertumbuhan penduduk dan datanya selalu konsisten
dalam laporan SDKI sejak tahun 1991 – 2017.
Tabel 1. Proporsi penggunaan alat kontrasepsi modern KB pil, suntik, IUD
dan kondom pada wanita menikah di Indonesia, sebelum dan sesudah
sensus 2010
No

Alat
kontrasepsi
modern

Cakupan dalam %
Tahun sebelum sensus 2010
1991

1994

2007

2012

2017

1

Pil

38,70 44,20 15,40 13,20 42,10

13,60

12,00

2

Suntik

86,50 36,00 21,10 27,80 63,40

31,90

29,00

3

IUD

22,80 21,30

8,10

6,20

14,00

3,90

5,00

4

Kondom

5,00

0,70

0,90

6,10

1,60

3,00

5,00

1997

2002

Tahun setelah sensus 2010

Sumber. Laporan SDKI tahun 1997-2017

Tabel 1 menunjukkan konsistensi wanita sudah menikah di Indonesia
lebih memilih alat kontrasepsi suntik, sehingga alat kontrasepsi suntik
menjadi salah jenis alat kontrasepsi modern yang paling diminati sejak
sebelum sensus 2010 (tahun 1991-2007) hingga setelah sensus 2010
(tahun 2012-2017). Selanjutnya alat kontrasepsi KB yang paling diminati
selain KB suntik adalah KB pil, suntik, IUD dan kondom. Berikut adalah
trend penggunaan KB modern jenis pil, suntik, IUD dan kondom yang
digunakan oleh wanita yang sudah menikah di Indonesia:
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Gambar 1. Perkembangan penggunaan alat kontrasepsi modern pil, suntik, IUD dan
kondom oleh wanita sudah menikah sebelum dan sesudah sensus 2010, data SDKI
Tahun 1991-2017.

Hasil evaluasi SDKI tahun 1991 terhadap penggunaan alat kontrasepsi
KB modern, menunjukkan alat kontrasepsi suntik paling diminati wanita
menikah di Indonesia sebanyak 47,8% lebih tinggi dari pil dan terendah
adalah kondom hanya mencapai 5%. Setelah 3 tahun kemudian, hasil SDKI
1994 menunjukkan alat kontrasepsi suntik mengalami penurunan yang
sangat banyak mencapai 50,5%, sebaliknya alat kontrasepsi pil mengalami
kenaikan hingga 5%, sementara IUD dan kondom mengalami stagnasi.
Cakupan tertinggi semua jenis kontrasepsi modern hanya terjadi di tahun
1991, setelah itu turun lagi hingga tahun 2002, selanjutnya meningkat tajam
cakupan pil, suntik, IUD dan kondom sesuai laporan hasil SDKI 2007,
namun pada SDKI 2012 semua alat kontrasepsi mengalami penurunan
hingga tahun 2017, kecuali IUD dan kondom mengalami kenaikan.
Selanjut nya unt uk mengevaluasi sig nifikansi perbedaan
perkembangan pemakaian kontrasepsi KB modern tersebut antara sebelum
dan sesudah sensus 2010, berikut hasil analisis uji paired sample t test:
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Tabel 2. Hasil uji paired sample t test, terhadap pemakaian alat kontrasepsi pil,
suntik, IUD dan kondom, sebelum dan sesudah Sensus 2010, data dari
SDKI tahun 1991-2017
No

Kontrasepsi Modern

Nilai P
Sig. (2-tailed)

1

Pil

0,06

2

Suntik

0,04

3

IUD

0,02

4

Kondom

0,08

Dari tabel 2, dengan CI 95%, dan α=5%, diperoleh hasil, bahwa semua
variabel alat kontrasepsi signifikan mengalami perbedaan secara menurun
antara sebelum dan sesudah sensus 2010, kecuali variabel kondom tidak
menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Informasi baik trend
maupun hasil analisis uji paired sample t test tersebut diatas, penting
bagi pengambil kebijakan pengendalian kependudukan, untuk lebih
memprioritaskan pemakaian kontrasepsi modern di kalangan wanita usia
subur yang menikah

PEMBAHASAN
Program Keluarga Berencana Nasional pada saat ini tidak hanya
bergerak pada masalah keluarga berencana saja tetapi juga ikut serta
dalam program-program kependudukan lainnya yang menunjang
peningkatan kesejahteraan keluarga (Handayani, 2016 dalam Siregar and
Patimah, (2018). Pentingnya program KB bagi Bangsa Indonesia dan sudah
seharusnya mendapat dukungan semua pihak, karena saat ini Indonesia
masih menjadi negara dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang
belum maju dan termasuk negara padat penduduk dengan rata-rata laju
pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat, pada periode
2000–2010 mencapai 1,49% per tahun. Hal ini menjadikan pengendalian
penduduk Indonesia sebagai tantangan pembangunan (RPJMN) 2015-2019
(Bappenas, 2014). Penggunaan kontrasepsi modern merupakan salah satu
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pilihan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk tersebut. (Zahroh
and Isfandiari, 2015a)
Hasil SDKI 1991- 2017, menunjukkan alat kontrasepsi suntik
merupakan jenis kontrasepsi yang diminati oleh wanita menikah di
Indonesia. Hal ini sejalan dengan hasil Riset kesehatan dasar tahun
2013, setelah sensus 2010 pemakaian kontrasepsi di Indonesia terjadi
peningkatan mencapai 59,7%, meningkat dari tahun 2010 sebesar 55,8%
(Balitbangkes RI, 2013). Jeni kontrasepsi suntik adalah metode kontrasepsi
yang paling banyak dimintai perempuan menikah, selanjutnya diikuti
oleh pil (masing-masing sebesar 32% dan 14%).(Zahroh and Isfandiari,
2015a) Sementara hasil evaluasi BKKBN 2013 dalam Siregar and Patimah,
(2018) persentase penggunaan alat kontrasepsi di Indonesia seperti suntik
mencapai 35,3% , pil 30,5% dan IUD 15,2%.
Hail SDKI 1991, menunjukkan terjadi peningkatan yang cukup tinggi
di semua jenis alat kontrasepsi, namun seiring dengan waktu terjadi
penurunan. Perubahan jumlah pengguna alat kontrasepsi modern yang
pada umumnya menurun dapat dijelaskan karena adanya faktor external
maupun internal. Menurut Hartanto (2004)5, dalam Nurjannah and Susanti
(2017), faktor-faktor internal antara lain, berasal dari peserta KB itu sendiri,
yaitu pengetahuan akseptor KB, kesadaran akseptor KB, kemudahan
penggunaan alat kontrasepsi yang digunakan. Selain itu ada faktor-faktor
yang berasal dari luar (eksternal) peserta KB, yaitu kontrasepsi, faktor
pelayanan kontrasepsi, suami peserta KB dan sahabat peserta KB. Ada
beberapa faktor yang memiliki kecenderungan mempengaruhi angka
ketidakberlangsungan penggunaan kontrasepsi. Faktor-faktor tersebut
yaitu jumlah anak, wilayah tempat tinggal, tingkat pendidikan dan
tingkat kesejahteraan keluarga memiliki kecenderungan mempengaruhi
ketidaklangsungan penggunaan kontrasepsi.
Pengetahuan menjadi faktor internal yang paling kuat mempengaruhi
menggunakan alat kontrasepsi. Rendahnya pengetahuan keluarga terhadap
alat kontrasepsi, dapat menyebabkan penolakan atau menghentikan ikut
ber KB. Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan dengan mengikuti
sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media massa baik cetak
maupun elektronik. Namun salah satu yang baik dalam membentuk
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pengetahuan individu adalah adanya pendidikan. Pendidikan yang baik,
menyebabkan seseorang mampu untuk cepat menerima dan memahami
pengetahuan/informasi baru, termasuk ikut ber KB. (Siregar and Patimah,
2018)
Pendidikan, sebagai dasar penguatan memperoleh pengetahuan
dalam pengambilan keputusan menggunakan kontrasepsi modern,
juga turut menjadi pengamatan survey SDKI tahun 2017. Hasil SDKI
2017, menunjukkan tidak berbanding lurus antara pendidikan dengan
penggunaan alat kontrasepsi modern. Hal ini tercermin semakin
tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin rendah menggunakan
alat kontrasepsi modern, karena pendidikan akseptor tertinggi yang
menggunakan alat kontrasepsi modern, adalah responden yang
berpendidikan tamat sekolah dasar (SD) mencapai 64%, lalu yang tidak
tamat SD sebanyak 57%, sementara tingkat pendidikan perguruan tinggi
hanya mencapai 46% (Laporan SDKI 2017).
Faktor penting dalam mengambil keputusan ikut ber KB adalah
kualitas pelayanan kontrasepsi itu sendiri, hal ini sesuai dengan Konferensi
Dunia untuk Kependudukan dan Pembangunan atau International
Conference for Population and Development (ICPD) yang diselenggarakan
di Kairo pada tahun 1994 melakukan redefinisi terhadap gerakan KB
dan meletakkan mindset bahwa program KB sebagai bagian dari upaya
perlindungan hak dan kesehatan reproduksi. (Nila kusumawati and
Nitiyasa Gde, 2012)
Pemberian informasi untuk peningkatan pengetahuan pada setiap
tingkat pendidikan menjadi sangat penting untuk meningkatkan cakupan
ber KB. Penting membuka akses terhadap informasi yang luas dan
pelayanan KB menjadi sangat penting dalam upaya untuk mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs),
khususnya menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual
dan reproduksi. Termasuk KB, informasi dan edukasi, serta integrasi
kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional pada tahun
2030 (Siti Nunung Nurjannah1, Euis Susanti1)
Salah satu yang mempengaruhi ke ikut sertaan KB dan pemilihan
alat kontrasepsi adalah faktor usia wanita. Menurut Siswosudarmo dkk
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(2007) dalam (Herowati and Sugiharto, 2019) umur erat kaitannya dengan
kemampuan reproduksi wanita, jika umur < 20 tahun disebut reproduksi
muda, masih berisiko melahirkan, umur 20-35 tahun disebut reproduksi
sehat atau mudah melahirkan, dan umur 36-45 tahun disebut reproduksi
tua atau fase hamil berisiko tinggi. Berdasarkan grafik di atas, pada
tahun 2007 terjadi kenaikan yang signifikan di setiap alat kontrasepsi.
Usia terbanyak pada tahun 2007 tersebut yang menggunakan pil (47,8%),
dan kondom ( 7,9%) adalah usia 35-39 tahun, yang menggunakan suntik
terbanyak di usia 30-34 tahun (72%), yang menggunakan IUD terbanyak
di usia 45-49 tahun. Memahami usia wanita dapat menjadi dasar
pertimbangan petugas KB untuk memberikan informasi alat kontrasepsi
yang tepat digunakan, agar akseptor tidak terjadi putus pakai.
Mencermati adanya kasus penurunan penggunaan kontrasepsi
pada diagram 1, bisa terjadi, karena adanya putus pakai. Menurut hasil
penelitian (Nurjannah dan Susanti (2017) , faktor yang dapat mempengaruhi
akseptor KB tetap menggunakan atau mengakhiri ditentukan oleh faktor
internal seperti pengetahuan dan faktor eksternal seperti pelayanan KB
kesehatan. Hasil penelitiannya menunjukkan tingkat putus pakai lebih
tinggi pada pil (41 persen), kondom (31 persen), dan suntikan (25 persen)
dibandingkan dengan metode jangka panjang seperti IUD (6 persen) dan
implant (8 persen). Secara program, maka adanya kejadian putus pakai,
dapat menjadi pemikiran untuk merubah pola kegiatan yang selama ini
belum benar, diperlukan pemberian bimbingan tentang pemilihan alat/
cara kontrasepsi, pelayanan lanjutan dan penyediaan pelayanan yang
lebih luas.
Alat kontrasepsi modern dibuat sudah memenuhi syarat standar
kesehatan yang tidak membahayakan kesehatan pengguna, akan tetapi
tetap ada risiko efek samping. Adanya efek samping tersebut, menyebakan
akseptor terkadang berpindah dari KB modern yang satu ke KB modern
yang lain, sehingga distribusi antara jenis KB modern tidak sama dan
bahkan ada akseptor KB tidak jarang berhenti (drop out). (Herowati and
Sugiharto, 2019: Nurjannah and Susanti, 2017)
Penggunaan KB suntik awalnya diminati, sehingga jumlahnya
di tahun 1997 sangat tinggi, karena KB suntik efektif mencegah
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kehamilan dan merupakan jenis KB modern yang paling mudah dan
sederhana penggunaannya dibanding KB modern yang lain yaitu
hanya menyuntikkan zat hormonal ke dalam tubuh, sehingga akseptor
tidak perlu berulang kali ke fasilitas pelayanan kesehatan (Zahroh and
Isfandiari (2015); Sari Novalia (2015); Rahayu (2018) dan Amran dan
Damayanti (2018). Selain efektif mencegah kehamilan, alat kontrasepsi
KB suntik juga mempunyai efek negatif bagi kesehatan akseptor, seperti
gangguan keseimbangan hormonal dalam tubuh wanita yang dapat
memicu terjadinya hipertensi.
Penyakit hipertensi dapat menyebabkan kematian (Pangaribuan and
Lolong. 2015; Kawulur et al. 2015; Sari et al., 2018). Begitu pula dengan KB
PIL penggunaannya juga gampang yaitu cukup diminum secara teratur,
maka KB pil efektif mencegah kehamilan (Kawulur et al., 2015). Namun
efek samping pil jika terlalu lama menggunakan, dapat menyebakan
kenaikan berat badan penggunanya dan hal ini dirasakan wanita sangat
mengganggu keindahan fisik wanita (Sari Novalia, 2015) (Zahroh and
Isfandiari (2015); Sari Novalia (2015) ; Rahayu (2018). Selain itu penggunaan
kontrasepsi pil dapat menyebabkan kardiovaskuler dan stroke, myocardial
infarction dan penyakit arteri perifer (Zahidah et al., 2017; Sari et al., 2018).
Namun evaluasi terakhir SDKI 2017, akhir-akhir ini alat/cara KB pil, suntik
KB dan kondom tidak hanya populer di antara wanita, namun juga pada
pria. Hampir semua pria kawin mengetahui tentang pil (93%), suntik KB
(92%), dan kondom(89%).

KESIMPULAN
Perkembangan informasi kontrasepsi modern pil, suntik, IUD dan
kondom menurut SDKI 2017 menunjukkan semakin populer diketahui di
kalangan wanita dan pria menikah di Indonesia.
Evaluasi terhadap hasil cakupan KB modern pil, suntik, IUD dan
kondom sesuai laporan SDKI 1991-2017, menunjukkan secara trend diawali
tahun 1991 peminatan yang sangat tinggi, khususnya KB suntik dibanding
KB modern yang lain. Akan tetapi tahun berikutnya semua mengalami
trend penurunan dengan perbedaan yang signifikan.
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Penurunan dan variasi distribusi penggunaan alat kontrasepsi KB
modern yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, menurut
beberapa penelitian adalah karena faktor internal (pengetahuan akseptor),
dan faktor eksternal salah satunya adalah peminatan akseptor yang
berbeda-beda, pengetahuan KB dan pertimbangan efek samping.

SARAN
Penggunaan alat kontrasepsi KB modern saat ini semakin populer di
kalangan PUS, namun hasil evaluasi secara statistik yang menunjukkan
terjadi trend penurunan dengan perbedaan yang signifikan, sangat
bermanfaat bagi BKKBN untuk membuat kebijakan peningkatan cakupan
pemakaian kontrasepsi di kalangan wanita usia subur
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