
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Permasalahan kesehatan reproduksi sering kali berakar dari kurangnya 

informasi, pemahaman dan kesadaran untuk mencapai keadaan sehat secara 

reproduksi. Hal-hal yang berkaitan dengan ini mulai dari pemahaman mengenai 

perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi, pemahan mengenai proses-

proses reproduksi serta dampak dari prilaku yang tidak bertanggung jawab seperti 

terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, penularan PMS (penyakit 

menular seksual) termasuk HIV/AIDS. 

Masalah kesehatan reproduksi remaja di Indonesia perlu mendapat 

perhatian yang cukup, karena masalah kesehatan reproduksi remaja sama seperti 

masalah kesehatan lainnya tidak semata-mata menjadi urusan kalangan medis. 

Masalah kesehatan reproduksi tidak hanya sebatas proses kehamilan dan 

melahirkan saja. Remaja perlu mengenal tubuh dan organ reproduksi, Perubahan 

fisik dan psikologis, agar dapat melindungi diri dari risiko yang mengancam 

kesehatan dan keselamatan fungsi organ reproduksi. 

Konvensi Internasional lain yang memuat tentang kesehatan reproduksi 

serta diadopsi oleh banyak negara di dunia yang di antaranya adalah Tujuan 

Pembangunan Milenium /Milenium Development Goals. MDGs ini memuat 

beberapa tujuan yang salah satunya adalah kesepakatan untuk mendorong 
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kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan termasuk upaya 

tentang peningkatan kesehatan reproduksi.  

UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mencantumkan tentang 

Kesehatan Reproduksi pada Bagian Keenam pasal 71 sampai dengan pasal 77. 

Pada pasal 71 ayat 3 mengamanatkan bahwa kesehatan reproduksi dilaksanakan 

melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Setiap orang 

(termasuk remaja) berhak memperoleh informasi, edukasi, dan konseling 

mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan 

(pasal 72). Oleh sebab itu Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana 

informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan 

terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana (pasal 73).  

SDGs merupakan bentuk penyempurnaan dari Millenium Development 

Goals (MDGs) dan dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang 

belum tercapai. Dalam SDGs, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan 

semua perempuan dan anak perempuan merupakan agenda ke lima. Untuk 

mencapai kesetaraan gender tersebut, salah satu aspek yang masih perlu mendapat 

perhatian adalah aspek kesehatan, antara lain kesehatan reproduksi. Salah satu 

yang masih menjadi permasalahan dalam kesehatan reproduksi perempuan selama 

ini adalah unsafe abortion (aborsi yang tidak aman), yang paling banyak 

dilakukan karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan. 

Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PKBI DIY) 

pada tahun 2015, sebanyak 53-55 orang perempuan Indonesia meninggal karena 

unsafe abortion, yang menyumbang 11-14 % AKI di Indonesia. AKI merupakan 
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indikator kualitas kesehatan ibu di suatu negara. Indonesia gagal mencapai 

target AKI MDGs sebesar 102/100.000 kelahiran. Berdasarkan Survei Demografi 

Kesehatan (SDKI) tahun 2012, AKI Indonesia masih sebesar 390/100.000 

kelahiran, dan angka ini masih tergolong tinggi dibandingkan negara-

negara ASEAN lainnya.  

Remaja merupakan tahapan kehidupan yang dilalui oleh setiap manusia 

dalam proses perkembangan sejak lahir sampai pada masa peralihan, dari masa 

kanak-kanak menuju masa dewasa (BKKBN, 1999). Perkembangan emosi pada 

masa remaja ditandai dengan sifat emosional yang meledak-ledak dan sulit untuk 

dikendalikan. Hal ini disebabkan adanya konflik peran yang sedang dialami 

remaja. Jika seseorang remaja tidak berhasil mengatasi situasi ini, maka remaja 

akan terperangkap masuk dalam hal negatif, salah satu diantaranya perilaku seks 

bebas atau penyalahgunaan narkoba (Efendi, 2000). 

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, 

menurut peraturan Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2004, remaja adalah penduduk 

dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana  (BKKBN)  rentang usia remaja adalag 10-24 tahun dan belum 

menikah. Jumlah kelompok usia 10-19 tahun di Indonesia menurut Sensus 

Penduduk 2010 sebanyak 43,5 juta atau sekitar 18% dari jumla penduduk. Di 

dunia diperkirakan kelompok remaja berjumlah 1,2 milyar atau 18% dari jumlah 

penduduk dunia (WHO, 2014). 

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Remaja tahun 2000-2025 yang 

diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik, BAPPENAS, UNFA. Jumlah remaja pada 
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tahun 2007 yang berusia 10-24 tahun di Indonesia terdapat sekitar 64 juta atau 

28,64% dari jumlah perkiraan penduduk Indonesia sebanyak 222 juta jiwa. 

Permasalahan remaja sangat kompleks dan menguatirkan. Hal ini ditunjukkan 

dengan masih rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. 

Remaja perempuan dan laki-laki usia 15-24 yang tahu tentang masa subur baru 

mencapai 29,0% dan 32,3%. Remaja perempuan dan remaja laki-laki yang 

mengetahui resiko kehamilan jika melakukan hubungan seksual sekali masing-

masing baru mencapai 49,5% dan 45,5%. Remaja perempuan dan remaja laki usia 

14-19 tahun mengaku mempunyai teman yang pernah melakukan hubungan 

seksual pra nikah masing-masing mencapai 34,7% dan 30,9% sedangkan remaja 

prempuan dan laki-laki usia 20-24 tahun yang mengaku mempunyai teman pernah 

melakukan hubungan seksual pra nikah masing-masinh 48,6% dan 46,5% 

(BKKBN, 2008: 1). 

Generasi muda adalah tulang punggung bangsa, yang diharapkan 

dimasa depan mampu meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini agar 

lebih baik. Dalam mempersiapkan generasi muda juga sangat tergantung kepada 

kesiapan masyarakat yakni dengan keberadaan budayanya. Termasuk didalamnya 

tentang pentingnya memberikan filter tentang perilaku-perilaku yang negatif, 

yang antara lain : minuman keras, mengkonsumsi obat terlarang, seks bebas dan 

lain-lain yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS (Rauf, 

2008). 

Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi penting khususnya bagi 

remaja, agar remaja mengetahui fungsi-fungsi reproduksi secara benar dan sehat 
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serta bertanggung jawab (Munawaroh, 2001). Remaja yang memiliki pemahaman 

secara benar dan proporsional tentang kesehatan reproduksi cenderung 

memahami berpacaran sehat (Yuliadi, 2010). 

Kesehatan Reproduksi remaja adalah suatu kondisi atau keadaan 

sehat secara menyeluruh baik kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh 

dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran dan proses reproduksi 

yang dimiliki oleh remaja (Nugroho, 2012 dalam Deissy, 2013). Perawatan 

kesehatan reproduksi yang salah akan menyebabkan keseimbangan ekosistem 

terganggu, dan dermatitis kontak sampai reaksi alergi yang berat (Syarif, 

2007). Pengetahuan tentang menjaga kebersihan reproduksi remaja 

perempuan diperlukan untuk mencegah timbulnya penyakit kelamin wanita 

seperti infekasi dan keputihan yang dapat mengganggu ketidaknyamanan aktifitas 

sehari-hari (Agustini, 2007). 

Menjaga kesehatan organ reproduksi pada wanita diawali dengan 

menjaga kebersihan organ kewanitaan. Untuk menjaga kebersihan vagina, yang 

perlu dilakukan diantaranya adalah membasuh secara teratur bagian vulva (bibir 

vagina) secara hati-hati menggunakan air bersih, Yang harus diperhatikan lagi 

adalah membersihkan bekas keringat yang ada disekitar bibir vagina (Nasria, 

2002). Dan untuk menampung darah menstruasi, pembalut perlu diganti sekitar 4-

5 kali dalam sehari untuk menghindari masuknya bakteri tersebut ke dalam vagina 

(Manuaba, 2002). Dikarenakan pada saat haid, pembuluh darah dalam rahim 

sangat mudah terkena infeksi, karena itu kebersihan vagina harus dijaga karena 

kuman mudah sekali masuk dan dapat menimbulkan penyakit pada saluran 
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reproduksi. Gejala seperti pruritus vulva, iritasi, inflamasi, sekresi vaginal, dan 

rasa perih, biasanya diakibatkan oleh salah satu organisme berikut: Candida 

albican, Trichomonas vaginalis, dan Gardnerella vaginalis. Sekitar 25% dari 

kasus yang ada disebabkan oleh Candida albican, Trichomonas vaginalis, dan 

sisanya oleh G. Vaginalis (Qomariah, 2001). 

Kebijakan kesehatan reproduksi merupakan salah satu determinan penting 

pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia, termasuk dalam 

mengatasi berbagai permasalahan kependudukan dan kesehatan. Sebagaimana 

hasil kesepakatan Konferensi, Kependudukan dan Pembangunan Sedunia (ICPD) 

1994 di Cairo yang telah diratifikasi Indonesia, terdapat perubahan paradigma 

dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan, dari pendekatan 

pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan yang berfokus 

pada hak reproduksi dan kesehatan reproduksi perorangan (United Nations, 

1995). Sayangnya, berbagai tantangan dihadapi berkaitan dengan implementasi 

kebijakan kesehatan reproduksi paradigma baru di Indonesia, termasuk 

momentum pelaksanaannya yang hampir bersamaan dengan proses reformasi dan 

penerapan kebijakan otonomi daerah. 

Kota Malang adalah kota yang perkependudukan terbesar di Jawa Timur 

setelah Surabaya. Pada tahun 2010 jumlah penduduk  kota Surabaya sebesar 

2.771.615 jiwa yang meningkat sebesar 0,55% di tahun 2015 yang berjumlah 

sebesar 2.848.583 jiwa. Sedangkan kota Malang di tahun 2010 memiliki jumlah 

penduduk sebesar 822.201 jiwa yang meningkat sebesar 0,70% di tahun 2015 

yang berjumlah 851.298 jiwa (BPS Kota Malang, 2017).  



 
 

7 
  

Kesehatan Reproduski di Indonesia ini sudah banyak menyebabkan 

kematian ibu dan bayi dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait 

dengan Kesehatan Reproduksi yang baik itu seperti apa, bahkan masyarakat abai 

dalam melindungi dirinya sendiri. 

Dalam penanggulangan Kesehatan Reproduski di Kota Malang ada 

beberapa yang memiliki tanggung jawab atau yang telah diberi mandate untuk 

menangani permasalahan yang di hadapi masyarakat terkait dengan Kesehatan 

Reproduksi di antaranya ada Dinas Kesehatan Malang dan ada juga Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana, yang diberikan mandate untuk menangani permasalahan 

terkait dengan Kesehatan Reproduksi. Dinas ini memiliki banyak program-

program salah satunya adalah tentang Program Kesehatan Reproduksi Remaja. 

Dan untuk mewujudkan program-program tersebut, dinas ini juga memiliki 

strategi-strategi yang akan digunakan dalam setiap program kegiatan yang 

dilaksanakan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana 

Strategi Dinas Kesehatan Malang dan ada juga Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam 

Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan di Kota Malang. 

Seperti yang disampaikan Wakil Walikota Malang, Sutiaji, saat membuka 

seminar yang bertajuk “Kesehatan Reproduksi Remaja” yang digelar di Ruang 

Serbaguna RS Hermina Tangkuban Perahu, Malang, Rabu (9/11/2016). “Masalah 

reproduksi di masyarakat, saat ini masih terhambat paradigm yang dianggap tabu. 

Sehingga, banyak orang yang enggan membicarakan permasalahan itu” ujar 
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Sutiaji. Menurut dia, padahal reproduksi itu sendiri sebuah pengetahuan yang 

sangat penting untuk dipahami masyarakat. Dia melihat cara pandang masyarakat 

masih lemah terkait edukasi kesehatan reproduksi remaja. “Edukasi di masyarakat 

kita sekarang ini masih sangat lemah sekali” ungkapnya, karena kurangnya 

pemahaman dan informasi maka masalah yang terjadi seperti banyaknya pasien 

yang hamil muda dan keguguran dikarenakan kurangnya informasi kepada para 

remaja akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. 

Dikatakan, berdasarkan survey yang pernah disampaikan salah satu 

LSM, 15% anak usia SMP pernah melakukan hubungan badan bukan dengan 

temannya. Indikatornya adalah pacar, Jual-beli (melacur), melakukan dengan 

teman akrabnya dan adanya pressing atau tekanan dari si pelaku. Ini kondisi yang 

real untuk Semarang. DKI Jakarta, Bandung dan Surabaya tempat dilakukannya 

survey. Belum lagi data yang dikeluarkan oleh BKKBN Pusat, dimana 63% 

remaja Indonesia usia SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seksual diluar 

nikah. Demikian pula data yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan sampai 

September 2008 bahwa sebanyak 15.210 penderita AIDS atau orang yang hidup 

dengan HIV/AIDS di Indonesia, 54 persennya adalah remaja (Data PKBR 2010).  

Dari uraian diatas penelitian ini di fokuskan tentang bagaimana Strategi 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana terkait dengan Program Kesehatan Reproduksi Remaja 

di Kota Malang, karena keprihatinan muncul akan remaja sekarang yang memang 

telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan suka bergonta-ganti 

pasangan ketika berhubungan seksual. Disini peneliti ingin melakukan pengkajian 



 
 

9 
  

lebih lanjut tentang bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam 

Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan di Kota Malang dan 

program-program apa saja yang dilakukan guna untuk mengurangi penderita 

penyakit IMS (Infeksi Menular Sexsual) HIV dan AIDS yang berkaitan dengan 

Kesehatan Reproduksi. Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan saya 

singkat menjadi DP3AP2KB. 

B. Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang penelitian diatas, maka selanjutnya peneliti 

membuat rumusan masalah diantaranta sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pemahaman Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Kesehatan 

Reproduksi Remaja Perempuan di Kota Malang? 

2. Bagaimana Setrategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan di Kota Malang? 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja 

Perempuan di Kota Malang 
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C. Tujuan Penelitian 

Setelah peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka 

yang menjadi tujuan penelitian adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemahaman Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlndungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan di Kota 

Malang 

2. Mengetahui Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan di Kota Malang 

3. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Program Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja 

Perempuan di Kota Malang 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara Akademis 

a) Secara akademis hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

kajian bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang khususnya 

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial tentang Strategi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 
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dan Keluarga Berencana dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja 

Perempuan di Kota Malang. 

b) Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan Strategi dalam Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi Remaja. 

2. Secara Praktis 

a) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

manfaat bagi remaja ataupun masyarakat di Kota Malang mengenai 

kesehatan reproduksi terutama dalam penjelasan mengenai Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi Remaja. 

b) Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan pengalaman dan menerapkan 

ilmu pengetahuan yang diterima selama mengikuti perkuliahan. 


