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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Hukum Yang Mengatur Tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu

unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita –

cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Pengertian kesehatan menurut UU Kesehatan No 36 Tahun

2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik,mental,spiritual

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup

produktif secara sosial dan ekonomis.

Namun demikian untuk mendapatkan kesehatan yang

baik maka diperlukan sumber daya kesehatan serta fasilitas

pelayanan kesehatan yang memadai. Menurut UU Kesehatan No

36 Tahun 2009 pengertian Fasilitas pelayanan kesehatan adalah

suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif,

preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

Pemerintah,pemerintah daerah,dan/atau masyarakat. Menurut

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa
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“Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitaskesehatan dan

fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pelayanan umum yang

layak seperti halnya pelayanan kesehatan reproduksi bagi

remaja juga dijamin oleh pemerintah seperti yang tertuang dalam

UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 73 menyatakan

“Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan

sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman,

bermutu,dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga

berencana”. Segala informasi yang perlu diketahui remaja tentang

kesehatan reproduksinya diperlukan untuk menambah

pengetahuan nya untuk tetap menjaga dan berperilaku sehat

terhadap alat alat reproduksinya. Pelayanan yang diberikan tidak

luput dari berbagai hal mengingat remaja memiliki karakter yang

berbeda dengan orang dewasa.Pasal 74 (ayat 1) Undang –

Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 menyatakan “ Setiap

palayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif ,

preventif,kuratif, dan atau rehabilitatif termasuk reproduksi dengan

bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan

memperhatikan aspek-aspek yang khas khususnya reproduksi

perempuan”. Ayat 2 menyatakan “Pelaksanaan pelayanan

kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan

ketentuan peraturan perundang-undangan”.
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Pasal 136 UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Ayat 1 berbunyi :

“Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk

mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan

produktif,baik sosial maupun ekonomi”. Ayat 2“Upaya

pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar

terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat

menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara

sehat”. Ayat 3 menyatakan “Upaya pemeliharaan kesehatan

remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Pemerintah,pemerintah daerah dan masyarakat”. Pasal 137 UU

Kesehatan No 36 Tahun 2009Ayat 1 “ Pemerintah berkewajiban

menjamin agar remaja dapat memperoleh edukasi,informasi,dan

layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat

dan bertanggung jawab”. Ayat 2“Ketentuan mengenai kewajiban

Pemerintah dalam menjamin agar remaja memperoleh

edukasi,informasi,dan layanan mengenai kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

pertimbangan moral nilai agama dan berdasarkan ketentuan

perundang-undangan”.
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Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan

Reproduksi tercantum dalam Bagian Kedua Pasal 11.

Pasal 11
1) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bertujuan

untuk :
a. Mencegah dan melindungi remaja dari perilaku

seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang
dapat berpengaruh terhadap Kesehatan Reproduksi;
dan

b. Mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan
reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab

2) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja diberikan
dengan menggunakan penerapan pelayanan kesehatan
peduli remaja

3) Pemberian Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja
harus disesuaikan dengan masalah dan tahapan
tumbuh kembang remaja serta memperhatikan keadilan
dan kesetaraan gender, mempertimbangkan moral, nilai
agama, perkembangan mental dan berdasarkan
ketentuan perundan-undangan.

Pasal 12

1) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan
melalui pemberian :
b.Komunikasi, informasi dan edukasi
c.Konseling dan atau
d.Pelayanan klinis medis

2) Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
materi:
a. Pendidikan ketrampilan hidup sehat
b. Ketahanan mental melalui ketrampilan sosial
c. Sistem,fungsi dan proses reproduksi
d. Perilaku seksual yang sehat dan aman
e. Perilaku seksual beresiko dan akibatnya
f. Keluarga berencana dan
g. Perilaku beresiko lain atau kondisi kesehatan lain

yang berpengaruh terhadapa kesehatan reproduksi
1) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan
kerahasiaan, dan dilakukan oleh tenaga
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kesehatan,konselor dan konselor sebaya yang memiliki
kompetensi sesuai kewenangan

2) Pelayanan klinis medis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c termasuk deteksi dini
penyakit/screening,pengobatan dan rehabilitasi

3) Pemberian materi komunikasi, informasi dan edukasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
melalui proses pendidikan formal dan nonformal serta
kegiatan pemberdayaan remaja sebagai pendidik
sebaya atau konselor sebaya.

Untuk mendukung terlaksananya program GenRe secara

optimal di semua tingkatan perlu dibuat pedoman yang berkaitan

dengan pelaksanaan program GenRe. Pedoman Pengelolaan Pusat

Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa dituangkan dalam

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional Nomor : 88/PER/F2/2012 dapat digunakan sebagai acuan

dalam melaksanakan program GenRe melalui wadah PIK

Remaja/Mahasiswa. Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan

Konseling Remaja/Mahasiswa Nomor 88/PER/F2/2012 Bab III

Mekanisme Pengelolaaan PIK Remaja/Mahasiswa.

1. Membentuk PIK R/M

Langkah-langkah pembentukan PIK R/M meliputi :

a) Pertemuan/sarasehan anggota kelompok

remaja/mahasiswa dalam rangka pembentukan PIK R/M

dan Pengelola PIK R/M untuk membicarakan tentang :

1) Pentingnya pembentukan PIK R/M

2) Menyepakati pembentukan PIK R/M
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b) Konsultasi dan koordinasi untuk memperoleh

dukungan/persetujuan denganpimpinan setempat (Kepala

Sekolah,Kepala Desa,TOMA/TOGA,KetuaJurusan

Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, Dekan,

Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi,Kopertis,Dirjen

Dikti,Mendiknas,Kementrian Negara) tentang rencana

pembentukan PIK R/M

c) Menyusun nama dan struktur pengurus PIK R/M

d) Menyusun program kegiatan yang akan dilakukan sesuai

indikator PIK R/M Tahap Tumbuh sebagai berikut :

1) Materi khusus yang dikuasai oleh Pengelola/Pendidik

Sebaya (PS) :

a) 8 FungsiKeluarga

b) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

c) TRIAD KRR

d) Ketrampilan hidup (Life Skills)

2) Kegiatan yang dilakukan :

a) Di dalam lingkungan PIK R/M

b) Bentuk aktifitas bersifat penyadaran (KIE) di dalam

PIK R/M

c) Menggunakan media cetak (majalah

dinding,leaflet,poster,dll)

d) Melakukan pencatatan dan pelaporan
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3) Sarana,prasarana dan SDM

a) Ada ruang sekertariat

b) Memiliki papan nama dengan uku

c) Struktur organisasi pengurus minimal yang terdiri

dari pembina,ketua,sekretaris, bendahara, Seksi

Program dan Kegiatan, serta minimal 2 orang

Pendidik Sebaya (PS)

d) Minimal 2 orang Pendidik Sebaya yang sudah

dilatih/orientasi tentang substansi Program GenRe

4) . Jaringan dan kemitraan

PIK R/M Tahap Tumbuh harus memiliki kerjasama

dengan stakeholder di lingkungannya,misalnya :

a) Lurah/Kades dan TOMA untuk PIK R/M jalur

kemasyarakatan

b) TOGA untuk PIK R/M jalur keagamaan

c) Kepala Sekolah,Dekan,Direktur Akademi untuk

PIK R/M jalur sekolah umum/agama/perguruan

tinggi

d) Puskesmas / Pustu terdekat dengan PIK R/M

sebagai tempat rujukan medis

e) PIK R/M

TahapTumbuhharusmenjalinkemitraandenganMitr

aKerja(OrganisasiKepemudaan,
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OrganisasiKeagamaan,

OrganisasiKemasyarakatan,

OrganisasiKemahasiswaan, Organisasiprofesi,

danKesiswaan)

e) Meresmikanpembentukan PIK R/M (launching) yang

diperkuat dengan surat keputusan (SK) dari pembina

PIK R/M yang bersangkutan.

2. Melakukan promosi dan sosialisasi PIK R/M dalam bentuk KIE

a. Tujuan :

Memperkenalkan pentingnya PIK R/M sebagai suatu wadah

untuk memperoleh informasi dan pelayanan konseling yang

cukup dan benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan

masalah masalah remaja/mahasiswa

b. Sasaran Promosi dan Sosialisasi

1) Sasaran langsung : remaja/mahasiswa usia 10-24 tahun

dan menikah serta keluarga

2) Sasaran tidak langsung :

a) Pemerintah Pusat yaitu : DPR RI,

Kemenkokesra,Kemendikbud,Kemen PP dan PA,

Kemen Perencanaan Nasional/Bappenas,BNN, dan

lain-lain

b) Pemerintah daerah : DPRD Provinsi,Kabupaten dan

Kota, Gubernur,Bapeda Provinsi,Kabupaten dan Kota,
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BNN Propinsi,BNN Kabupaten dan Kota, Dinas

Kesehatan Provinsi,Kabupaten dan kota, Dinas

Pendidikan Provinsi,kabupaten dan kota,Kemenag

kantor Provinsi,Kabupaten dan Kota, Biro/Badan PP

dan KB Provinsi, Bupati dan Walikota, camat,Kepala

desa dan lurah.

c) Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan,Kepala

SMU/SMK,Kepala Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah

Kejuruan,Kepala SMP/Madrasah Tsanawiyah baik

negeri maupun swasta

3. Mitra Kerja

a. Pimpinan Organisasi Keagamaan baik tingkat Pusat,

Provinsi,Kabupaten, dan Kota,Kecamatan maupun Desa

dan Kelurahan

b. Pimpinan Organisasi Kepemudaan baik tingkat

Pusat,Provinsi,Kabupaten dan Kota,Kecamatan maupun

Desa dan Kelurahan

c. Pimpinan Kwartir nasional, Kwartir daerah, Kwartir cabang,

Kwartir ranting Pramuka

d. Pimpinan media massa (surat kabar, majalah, radio, TV)

e. Pimpinan BUMN dan BUMD

f. Pimpinan Apindo
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4. Indikator Keberhasilan

a. Adanya kegiatan promosi PIK R/M melalui TV

lokal,radio,mupen,kelompok kegiatan di lapangan,koran

lokal, stiker, flyer, dan media luar ruang lainnya

b. Keberlangsungan pengelolaan dan kegiatan PIK R/M

c. Akses dan kualitas pelayanan PIK R/M

d. Meningkatnya jumlah remaja yang mendapat pelayanan di

PIK R/M

5. Langkah-langkah Promosi dan Sosialisasi PIK R/M dalam bentuk

KIE

a. Mengembangkan prototype dan memproduksi materi

tentang 8 Fungsi Keluarga, Pendewasaan Usia

Perkawinan,TRIAD KRR, Ketrampilan Hidup dan Gender

b. Melaksanakan kegiatan promosi dan sosialisasi,dengan

cara :

1) Media cetak (surat kabar,majalah,tabloid,dan lain lain)

2) Media eletronik (radio, tv, website, handphone,hotline

service,MUPEN)

3) Media luar ruang (billboard, baliho, X banner/roll up

banner,leaflet,booklet,flyer,stiker,poster,spanduk,selebar

an)
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c. Melaksanakan Komunikasi dan Edukasi (KIE) dengan cara:

1) KIE Massa adalah suatu proses KIE yang dapat

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung

kepada masyarakat dalam jumlah besar

2) KIE Kelompok adalah suatu proses KIE yang timbul

secara langsung antara petugas KIE dengan kelompok

(2-15 orang)

3) KIE Individu adalah suatu proses KIE yang timbul secara

langsung antara petugas KIE dengan individu sasaran

program GenRe

6. Evaluasi Keberhasilan

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana

kegiatan promosi dan sosialisasi PIK R/M yang sudah

dilaksanakan mencapai tujuannya sesuai dengan indikator

yang sudah ditetapkan. Selain itu, evaluasi juga dimaksudkan

untuk mengidentifikasi dan mencari solusi dari berbagai

permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan

promosi dan sosialisasi. Evaluasi ini akan lebih efektif apabila

dilakukan secara bersama-sama oleh semua sasaran

(langsung dan tidak langsung).



30

7. Pencatatan dan Pelaporan

a. . Tujuan

Untuk mendokumentasikan dan melaporkan seluruh rangkaian

kegiatan atau aktifitas dari PIK R/M setiap bulannya

menggunakan formulir pencatatan dan pelaporan.

b. . Materi Pencatatan dan Pelaporan PIK R/M

1) Registrasi Klien (Remaja/mahasiswa)

2) Indentitas Klien

3) Maksud dan Kunjungan Klien

4) Pencatatan sarana dan tenaga pengelola PIK R/M

5) Pencatatan Pemberian jenis informasi dan konseling

c. . Materi Pelaporan

1) Laporan Bulanan PIK R/M (sarana prasarana,kegiatan atau

aktifitas,materi yang disampaikan dan jumlah tenaga

pengelola)

2) Laporan rekapitulasi bulanan tingkat kecamatan (Rek,Jalur

PIK R/M, materi yang disampaikan,jumlah tenaga pengelola)

3) Laporan rekapitulasi bulanan tingkat kabupaten dan kota

(Rek, Jalur Pik R/ M materi yang disampaikan,jumlah tenaga

pengelola)
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4) Laporan Rekapitulasi bulanan tingkat pusat (Rek,Jalur PIK

Kinerja Provinsi (KKP),materi yang disampaikan,jumlah

tenaga pengelola)

B. Pusat Informasi Dan Konseling Ramaja /Mahasiswa Kesehatan
Reproduksi  Remaja (PIK R/M KRR)

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 Ketahanan 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 addendum tersebut dinyatakan

sebagai berikut :

1. Meningkatnya usia kawin pertama (UKP) perempuan dari 19 tahun

(SDKI 2007) menjadi sekitar 21 tahun.
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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.

Program GenRe tersebut dilaksanakan berkaitan dengan

bidang kehidupan yang kelima dari transisi kehidupan remaja

dimaksud, yakni mempraktikan hidup secara sehat (practice healthy

life). Empat bidang kehidupan lainnya yang akan dimasuki oleh

remaja sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya remaja

mempraktikan kehidupan yang sehat. Dengan kata lain apabila

remaja gagal berperilaku sehat, kemungkinan besar remaja

bersangkutan akan gagal pada empat bidang kehidupan yang lain.

Program GenRe ditujukan kepada remaja/mahasiswa melalui

wadah PIK Remaja/Mahasiswa (PIK R/M).

PIK Remaja/ Mahasiswa adalah salah satu wadah yang

dikembangkan dalam program GenRe, yang dikelola dari,oleh dan

untukRemaja/Mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi

dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan,delapan

fungsi keluarga, TRIAD KRR (seksualitas,HIV dan AIDS serta

NAPZA),ketrampilan hidup (life skills), gender dan ketrampilan

advokasi dan KIE. Keberadaan dan peranan PIK R/M dilingkungan

remaja/mahasiswa sangat penting artinya dalam membantu

remaja/mahasiswa untuk memperoleh informasi dan pelayanan
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konseling yang cukup dan benar tentang penyiapan kehidupan

berkeluarga bagi remaja/mahasiswa (BKKBN,2014).

Untuk menghadapi permasalahan remaja yang kompleks ini,

sejak tahun 2002, BKKBN bekerja sama dengan Yayasan AIDS

Indonesia mencoba menerapkan metode yang dinilai cukup efektif

dan efisien bagi remaja, juga orang tua. Yaitu, pengembangan

pusat informasi KRR melalui pemberdayaan pendidik sebaya dan

konselor sebaya (PS/KS) di tingkat komunitas7.

Pendidik Sebaya (PS) adalah remaja/mahasiswa yang

secara fungsional mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi,

sebagai narasumber bagi kelompok remaja/mahasiswa sebayanya,

telah mengikuti pelatihan/orientasi Pendidik Sebaya atau yang

belum dilatih dengan mempergunakan Panduan Kurikulum dan

Modul Pelatihan yang telah disusun oleh BKKBN,serta bertanggung

jawab kepada Ketua PIK R/M. Konselor Sebaya (KS) adalah

Pendidik Sebaya yang secara fungsional punya komitmen dan

motivasi yang tinggi untuk memberikan konseling bagi kelompok

remaja/mahasiswa sebayanya, telah mengikuti pelatihan/orientasi

konseling atau yang belum dilatih dengan mempergunakan

Panduan Kurikulum dan Modul Pelatihan yang telah disusun oleh

BKKBN, serta bertanggungjawab kepada Ketua PIK R/M.

C. Kesehatan Reproduksi

7Internet,07 Desember 2015, http:www.m.pik krr.page.tl> Materi 1.
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a. Pengertian Kesehatan

Menurut UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 adalah keadaan

sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang

memungkinkan setiap orang mampu hidup produktif secara sosial

dan ekonomis.

b. Pengertian Reproduksi

Istilah reproduksi berasal dari kata “re” yang artinya kembali

dan kata produksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Jadi

istilah reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia

dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya.

Sedangkan yang disebut organ reproduksi adalah alat tubuh yang

berfungsi untuk reproduksi manusia8.

c. Pengetian Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental dan

sosial yang utuh dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau

kelemahan,dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem

reproduksi dan fungsi-fungsinya serta proses-prosesnya. Oleh

karena itu kesehatan reproduksi berarti orang dapat mempunyai

kehidupan seks yang memuaskan dan aman,dan bahwa mereka

memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk

menentukan apakah mereka ingin melakukannya, bilamana,dan

8 Marmi,2013,Kesehatan Reproduksi,cet 1,Yogyakarta:PUSTAKA PELAJAR,hal 2
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berapa seringkah 9.Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36

Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa kesehatan reproduksi

diatur dalam Pasal 71 Ayat 1 yaitu : Pasal 71 “(1) Kesehatan

reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik,mental, dan

sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau

kecacatan yang berkaitan dengan system, fungsi dan proses

reproduksi pada laki-laki dan perempuan.

D. Kesehatan Reproduksi Remaja Wanita10

1. Masa Pubertas11

Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang

meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi

selama masa remaja awal.Pada wanita pubertas umumnya mulai

terjadi antara usia 9-13 tahun dengan terjadinya mencarche, yaitu

menstruasi pertama.  Penyebab Pubertas adalah perubahan hormon

esterogen dan progesteron dalam tubuh selama masa pubertas.Saat

masa pubertas akan terjadi perubahan yang akan dialami oleh

wanita yaitu perubahan fisik,perubahan sistem reproduksi dan

9 Yanti,2011,Buku Ajar Kesehatan reproduksi untuk mahasiswa
kebidanan,Jogjakarta;Pustaka Rihama,hal 7

10 Sulistiani,Siska et all,Psikologi & Kespro Remaja Wanita,2014,Jakarta;Penerbit
Mustika Negeri

11 Santrock,W Jhon,Perkembangan Remaja,2003,Jakarta;Penerbit Erlangga,hal 89
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perubahan psikologis. Adapun perubahan yang terjadi sebagai

berikut 12 :

1) Perubahan Fisik

Perubahan ini berarti melebarnya pinggul sementara bagian

pinggang mengecil. Terjadi penambahan lemak di daerah perut

dan bokong sehingga tubuh remaja tampak seperti tubuh wanita

dewasa. Perubahan lain adalah lengan dan tungkai yang

semakin memanjang.

2) Perubahan bentuk payudara

Selama masa pubertas payudara akan mulai membesar. Rata-

rata remaja wanita mengalami pertumbuhan payudara mulai usia

8-13 tahun. Saat esterogen mulai bekerja area di bawah puting

akan mulai merekah, dan pada bagian ini akan terisi dan

terangkat. Selanjutnya puting dan areola akan mulai membesar

dan berwarna gelap.

3) Munculnya rambut

Diawali dengan munculnya rambut halus di bagian atas area

kemaluan. Rambut ini kemudian semakin menebal, menghitam,

dan menjadi keriting. Selain itu rambut di ketiak dan kaki mulai

tumbuh.

4) Jerawat

12 Hana,Bunda,Ayo Ajarkan Anak Seks “Panduan Orang Tua untuk Mengajarkan
Seks Pada Anak,2009,Jakarta;PT Elex Media Komputindo,hal 108 - 127
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Selain dengan pertumbuhan rambut di bawah ketiak,kelenjar

yang memproduksi minyak dan lemak juga mulai bertumbuh.

Jika kelenjar ini tersumbat maka jerawat akan muncul. Untuk

mencegah jerawat, sebaiknya mencuci muka paling tidak 2 kali

setiap hari.

5) Perubahan pada alat kelamin

Akibat peningkatan hormon esterogen lapisan kulit epitel di

daerah kemaluan akan memerah dan menebal sehingga lebih

tahan terhadap infeksi. Selain itu mulai terjadi pelepasan lendir

dari vagina untuk membersihkan liang tersebut dan terjadi

penambahan jumlah glikogen yang bermanfaat untuk

mempertahankan Ph vagina.

6) Haid13

Sesudah esterogen diproduksi, akan terjadi pematangan folikel

di dalam indung telur (ovarium). Folikel ini kemudian melepaskan

sel telur yang diiringi penebalan rahim bagian dalam

(endometrium). Jika tidak terjadi kehamilan, sel telur akan mati.

Seiring dengan matinya sel telur, dinding dalam yang telah

menebal akan meluruh kemudian keluar dari vagina sebagai

darah haid.

7) Perubahan suasana hati

13 Ellya, Eva,et all,Kesehatan Reproduksi Wanita,2010, Jakarta ,CV Trans Info
Media,hal 70
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Pada masa ini emosi atau suasana hati akan naik turun dan

kadang menjadi orang yang mudah terusik atau sangat dramatis.

Jika terjadi hal demikian hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan

sebab perubahan kadar hormon membuat semuanya terasa

kacau.

E. Kesehatan Reproduksi Pria14

1) Pubertas

Anak laki-laki baru mengalami pubertasnya antara usia 10 dan

14 tahun. Pubertas pada anak laki-laki ditandai dengan

terjadinya mimpi basah.

2) Perubahan Fisik

Pada pria selama pubertas akan terjadi pemadatan otot dan

tubuh semakin tinggi.Selama masa ini payudara pada pria juga

mengalami pembesaran namun hanya bersifat sementara dan

hilang sesudah masa pubertas.

14 Sulistiani,siska et all, Psikologi & Kespro Remaja Pria,2014,Jakarta;Penerbit
Mustika Pustaka Negeri
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3) Tumbuhnya jakun

Saat pubertas tubuh pria memproduksi testosteron dalam jumlah

besar,yang mengakibatkan perubahan pada sebagian besar

tubuh,termasuk laring yang semakin tumbuh besar.

4) Perubahan suara

Saat laring pria tumbuh, pita suara menjadi lebih panjang dan

tebal. Selain itu tulang tulang ikut membesar sehingga lubang

sinus , hidung, dan tenggorokan belakang membesar.

5) Perubahan sistem reproduksi

Pada fase awal pubertas pria, skortum akan melebar dan

mengakibatkan perasaan seperti “menggembung”. Penis mulai

memanjang secara cepat sedangkan diameternya tampak

bertambah sedikit. Tingginya kadar testosteron pada masa

pubertas mau tidak mau akan tertarik pada seks dan hal-hal

yang berkaitan dengannya.

6) Reproduksi

Secara anatomis kaum laki-laki umumnya memiliki susunan

organ berikut15 :

1) Organ reproduksi luar

Organ ini terdapat di selangkangan pria. Organ reproduksi luar

terdiri atas skortum dan penis.

2) Organ reproduksi dalam

15 Gibson,Jhon,Fisiologi&Anatomi Modern Untuk Perawat Edisi 2,
2003,Jakarta;EGC,hal 333
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Organ reproduksi interna adalah organ yang terdapat dalam

rongga perut seorang laki-laki sehingga tidak bisa dilihat.

Organ ini terdiri dari :

(1) Testis

(2) Epididimis

(3) Vas deferens

(4) Vesikula seminalis

(5) Saluran ejakulasi

(6) Uretra

(7) Kelenjar prostat

(8) Kelenjar Cowper atau Kelenjar Bulbouretra

7) Proses Reproduksi16

Pada hubungan seksual, sekitar 200 juta sperma dalam sekitar

3,5 ml semen didepositkan pada puncak vagina atau dalam

kanalis servikalis uterus. Sebagian sperma naik ke dalam uterus,

sebagian akibat gerakan mereka sendiri,sebagian dibantu oleh

kontraksi otot uterus, dan beberapa ratus mencapai sampai ke

tuba.

8) Ereksi,Ejakulasi,Mimpi Basah dan Masturbasi17

16Ibid,hal 358

17Internet, 27 Oktober 2015,PILAR | MIMPI BASAH - PILAR - sukaremaja.or.id
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a) Ereksi adalah keadaan saat penis berdiri. Ereksi juga disertai

dengan pembesaran dan pemanjangan penis. Ereksi umumnya

terjadi ketika seorang laki-laki terangsang secara seksual. Pada

masa pubertas ereksi spontan akan terjadi tanpa rangsangan

seksual apapun. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh hormonal

di dalam tubuhmu.

b) Ejakulasi

Ejakulasi artinya penyemprotan cairan semen dari dalam penis.

Ejakulasi terjadi sesudah ereksi tetapi tidak semua ereksi akan

berakhir dengan ejakulasi. Ejakulasi terjadi ketika pria

mencapai puncak kenikmatan seksual atau orgasme. Ia dapat

terjadi secara sadar (saat berhubungan seks atau masturbasi)

atau ketika tidak sadar,yakni ketika kita tidur dan mengalami

mimpi basah.

c) Mimpi Basah

Mimpi basah adalah saat kita mengalami ejakulasi ketika

sedang tidur. Cairan ini biasanya keluar karena kita bermimpi

tentang suatu hal yang erotis,bisa berupa hubungan seks,atau

hanya melihat wanita telanjang. Testosteron adalah hormon

yang memainkan peran penting ketika kita mengalami mimpi

basah. Mimpi basah akan terjadi teratur saat sperma tidak

dikeluarkan secara teratur.

d) Masturbasi
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Pengalaman erotis dan orgasme yang diperoleh pada waktu

mimpi basah akan membuat laki-laki secara psikologis

terdorong untuk melakukan masturbasi. Masturbasi biasa

dilakukan dengan berbagai cara dengan tujuan akhir agar

tercapai kenikmatan seksual pada diri pelakunya. Masturbasi ini

tidak menimbulkan efek samping seperti dengkul kopong. Akan

tetapi tenggelam dalam masturbasi membuatku tiga bugar,

tidak bisa berpikir sehat dan salah dalam menentukan prioritas.

9) Khitan

Orang Indonesia lebih mengenalnya dengan istilah sunat. Yang

berarti kegiatan membuang kulit penutup penis (kulup/preputium)

dengan berbagai teknik. Adapaun tujuan khitan yakni adalah

untuk alasan agama dan alasan kesehatan. Khitan mencegah

terbentuknya ruangan antara kepala penis dengan preputium

yang sisa air kencing atau sperma biasa

menempel,menggumpal,dan berpotensi menimbulkan gangguan.



43

10) Kontrasepsi18

Laki-laki dapat memilih metoda kontrasepsi seperti kondom dan

vasektomi. Vasektomi dilakukan dengan mengikat dan

memotong saluran vas deferens.Vasektomi mengakibatkan

sperma tidak sampai ke penis sehingga sperma tidak dapat

dikeluarkan.Sedangkan kontrasepsi dengan alat bantu biasanya

dikenal dengan kondom. Kondom terbuat dari karet yang sangat

tipis tetapi sangat kuat.Meski keefektifan sekitar 90% terdapat

resiko bocor dan robek pada kondom dengan kualitas yang tidak

baik dan sudah mendekati masa kadaluwarsa.

11) Penyakit Menular Seksual19

a) Gonore

Gonore yang dikenal dengan kencing nanah merupakan

bakteri neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menunjukkan

adanya gejala sekitar 2-5 hari sesudah terinfeksi. Pria yang

terjangkit kuman ini akan mengalami rasa gatal,nyeri saat

buang air kecil, keluarnya cairan kental dari ujung penis yang

kadang-kadang disertai darah dan rasa nyeri.

b) Herpes Genitalis

18DEPKES RI,Op,Cit, hal 20
19Santrock,W Jhon,Op,Cit,hal 421
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Herpes genitalis adalah infeksi pada genital yang disebabkan

oleh herpes simplex virus. Herpes simplex adalah PMS, terdiri

dari dua macam. Tipe 1 ditandai dengan luka dingin dan lepuh

yang panas sekali. Tipe II ditandai dengan luka yang sangat

sakit di bagian badan,alat genital,paha dan bokong.

c) Sifilis

Sifilis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi

treponema pallidium yang bersifat kronik dan sistemik

(mengenai seluruh tubuh) yang mulai menjangkit penderitanya

3 minggu sesudah berkontak dengan kumannya. Penyakit ini

dimulai dengan tukak kecil yang bersih pada kemaluan dan

bisa sembuh spontan dalam waktu 4 hingga 6 minggu.

d) HIV/AIDS

HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus.

AIDS adalah singkatan dari Aquired Imnuno Defisiensi

Syndrom. Begitu HIV masuk ia akan menyerang sel darah

putih yang bernama CD4 sehingga dapat merusak sistem

kekebalan tubuh manusia. Butuh waktu bertahun-tahun

sebelum seluruh CD4 dikuasai. Namun begitu HIV

menguasai,pengidapnya akan dengan mudah terkena

berbagai penyakit.  Ada beberapa cara penularan dan

penyebaran virus HIV AIDS, diantaranya melalui media

darah,misalnya tranfusi darah,cairan semen pria atau cairan
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vagina saat berhubungan seksual,ASI,dan peralatan tajam

yang dimasukkan ke dalam tubuh dan berkontak dengan

cairan tubuh seperti jarum sunti atau alat tato. HIV tidak

terdapat dalam air ludah,tinja,kencing,air mata dan keringat.

F. Pengetahuan

Poerwadarminta menyatakan bahwa pengetahuan merupakan

sesuatu yang diketahui atau yang akan diketahui berkenaan dengan

sesuatu hal. Manusia mengembangkan pengetahuan lebih sekedar

untuk mengetahui kelangsungan hidup ini. Pengetahuan inilah yang

mendorong manusia menjadi makhluk yang bersifat khas di muka

bumi20.

Pengetahuan adalah hasil ”tahu” dan ini terjadi setelah orang

mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu21.

Penginderaan terhadap objek terjadi melalui panca indera manusia

yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba dengan

sendiri. Pada waktu penginderaan sampai menghasilkan

pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian

persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan manusia

diperoleh melalui mata dan telinga22

20 Poerwadarminta,W.J.S,1995,Kamus Umum Bahasa Indonesia.,Jakarta:Balai Pustaka
21 Wawan dan Dewi,”Teori & Pengukuran Pengetahuan,Sikap, Dan Perilaku

Manusia” dalam Notoatmodjo (ed),2003,Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan
Masyarakat,Cet Ke 2,Mei.Jakarta: Rineka Cipta.

22 Ibid,hal 11
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Orang yang tahu disebut mempunyai pengetahuan. Ia mengakui

sesuatu terhadap sesuatu. Pengakuan sesuatu terhadap sesuatu itu

disebut “putusan” sehingga dalam dasarnya putusan dan

pengetahuan itu sama23. Pada umumnya objek yang ada di luar

kesadaran ini hanya memungkinkan pengetahuan manusia, karena

objek itu memberi perangsang kepada manusia, karena objek itu

memberi perangsang kepada manusia untuk tahu. Hasilnya

pengetahuan dicetuskan berupa putusan, artinya manusia mengakui

hubungan sesuatu terhadap sesuatu, dengan kata lain manusia itu

mengatakan sesuatu terhadap objeknya itu.

Seperti yang diungkapkan oleh Aristoteles yang berjudul

“MetaphysicaSegala manusia ingin mengetahui”. Tepatnya

ungkapan tersebut dapat kita saksikan baik dalam diri manusia

secara perorangan,semenjak kecil hingga usia lanjut, maupun dalam

sejarah perkembangan bangsa manusia semenjak jaman purbakala

hingga dewasa ini.

Pengetahuan itu, secara perorangan maupun bersama ternyata

berlangsung dalam dua bentuk dasar yang berbeda yang sulit

ditentukan mana kiranya yang paling “asli” atau paling berharga dan

paling manusiawi. Bentuk yang satu ialah mengetahui demi

23 Prof.I.R Poedjawijatna,Tahu dan Pengetahuan Pengantar Ilmu dan Filsafat
,2004,Cet Ke 9 ,Februari,Jakarta : PT Rineka Cipta
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mengetahui saja dan untuk digunakan dan diterapkan,misalnya

untuk melindungi dan membela diri ,memperbaiki tempat tinggal,

mempermudah pekerjaannya,memperlancar hubungan orang satu

sama lain,mencegah bencana,meningkatkan kesehatan dan lain

sebagainya24

Sebelum terjadinya tindakan pengetahuan tertentu, yang

terdapat hanyalah suatu subjek tertentu yang mungkin pernah akan

mengenal suatu objek tertentu dan suatu objek tertentu yang

mungkin pernah akan dikenal oleh suatu subjek tertentu. Keadaan itu

merupakan hubungan kesatuan, yaitu kesatuan asasi. Kesatuan

asasi tersebut terwujud pada hati dan akal manusia terdapat

keinginan untuk mengetahui dan mengenal. Dan jika kita menyelidiki

lebih lanjut ternyata tidak pernah satu pun pengetahuan memuaskan

hati atau akal budi manusia secara tuntas. Karena ciri pengetahuan

manusia adalah intensionalitas bahwa ciri khas pengetahuan itu ialah

bertanya sambil mencari, yang merupakan sintesis tiada henti antara

“sudah tahu” dan “Belum tahu”25

Ilmu pengetahuan merupakan langkah terakhir dalam

perkembangan mental manusia dan boleh dianggap sebagai

pencapaian tertinggi dan paling karakteristik dalam kebudayaan

manusia. Kant dalam bab-bab awal Kritik atas Rasio

24 Verhaak,C,dan Haryono Imam,1989,Filsafat Ilmu Pengetahuan,Jakarta;PT
Gramedia,hal 2

25 Ibid,hal 5
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Murni,beranggapan bahwa pengalaman tak dapat diragukan lagi

merupakan produk pertama pemahaman kita. Namun

demikian,pengalaman bukanlah fakta sederhana melainkan

gabungan dari dua faktor yang bertentangan,materi dan forma.

Faktor material diberikan dalam persepsi indrawi,faktor formal

digambarkan oleh konsep-konsep ilmiah. Konsep-konsep ini ,konsep

pemahaman murni memberikan kesatuan sintesis kepada fenomena.

Apa yang kita sebut kesatuan objek tidak dapat lain selain kesatuan

formal kesadaran kita dalam bermacam-macam intuisi,maka

kemudian dan baru kemudian kita mengatakan kita mengetahui

objek-objek. Bagi Kant, seluruh persoalan objektivitas pengetahuan

manusia berhubungan erat dengan fakta ilmu26.

Pengetahuan remaja akan kesehatan reproduksi sangat penting

diberikan mengingat periode remaja adalah masa penting untuk

menentukan langkah masa depan remaja. Kesehatan reproduksi

remaja sulit dipisahkan dari kesehatan remaja secara keseluruhan

karena gangguan kesehatan remaja akan menimbulkan dampak pula

pada sistem reproduksinya.Pada saat anak memasuki masa

pubertas yang ditandai dengan menstruasi pertama pada anak

perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki maka pubertas

menjadikan seorang anak memiliki kemampuan untuk bereproduksi.

26 Ernest,Cassirer,1987,Manusia Dan Kebudayaan:Sebuah Esensi Tentang
Manusia,Jakarta;PT Gramedia,hal 316
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Usia remaja merupakan usia yang rawan masalah kesehatan

reproduksi seperti kehamilan dan melahirkan usia dini, aborsi yang

tidak aman, infeksi menular seksual termasuk HIV, pelecehan

seksual dan perkosaan. Selain itu usia remaja merupakan usia

peralihan dari anak anak menuju dewasa, sehingga perlu bimbingan

agar mudah dalam menjalani perubahan.Remaja sangat mudah

terpengaruh informasi global melalui media audio-visual yang mudah

diakses. Namun karena minim informasi kesehatan reproduksi

membuat mereka dihadapkan pada kebiasaan yang tidak sehat

seperti seks bebas,merokok, minum-minuman

beralkohol,penyalahgunaan obat dan suntikan terlarang. Menurut

hasil konferensi ICPD dan MDG’s diharapkan di akhir tahun 2015 ,

minimal 90% dari seluruh jumlah remaja sudah harus mendapatkan

informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual27.

Reproduksi sehat berkaitan dengan pengetahuan,sikap dan

perilaku seseorang berkaitan dengan alat reproduksi dan fungsi-

fungsinya serta gangguan-gangguan yang mungkin timbul. Erat

kaitannya dengan reproduksi adalah seksualitas.Seksualitas artinya

segala pikiran,khayalan, gairah, kepercayaan,

27Jurnal eprintsums,2012
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sikap,nilai,perilaku,perbuatan, peran dan hubungan manusia dengan

alat kelaminnya28.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

pengetahuan kesehatan reproduksi adalah kumpulan pengalaman

individu sebagai hasil dari usaha untuk mengetahui keadaan sehat

dari sistem reproduksi yang dimiliki tidak hanya sehat secara fisik

dan mental tetapi juga sosio-

kultural.Pengetahuansiswatentangkesehatanreproduksi

disusunberdasarkanaspek–aspekkesehatanreproduksi yaitu

pubertas,organreproduksi,menstruasi, mimpibasah, kehamilan,

hubunganseksualbebasdantidakaman, daninfeksimenularseksual.

G. Perilaku

Perilaku adalah respon individu terhadap suatu stimulus atau

suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi

spesifik, durasi, tujuan, baik, disadari atau tidak. Perilaku merupakan

kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi29. Perilaku

manusia merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta

28 dr.Siska Utami et all,2014,Kesehatan Reproduksi Wanita, Jakarta ; Mustika
Pustaka Negeri,hal 4

29 Wawan Dan Dewi, 2010,Teori & Pengukuran Pengetahuan,Sikap, Dan Perilaku
Manusia, Yogyakarta:Nuha Medika,hal 48
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interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam

bentuk pengetahuan,sikap dan tindakan30

Perilaku menurut Suryani (dalam Machfoedz dan Suryani,2003)

adalah aksi dari individu terhadap reaksi dari hubungan dengan

lingkungannya. Dengan kata lain, perilaku baru terjadi apabila ada

sesuatu rangsangan yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi31

Sejalan dengan batasan perilaku menurut Skinner maka perilaku

kesehatan (helathy behaviour) adalah respon seseorang terhadap

stimulus atau objek yang berkaitan dengan sehat sakit,penyakit, dan

faktor-faktor yang mempengaruhi sehat-sakit (kesehatan) seperti

lingkungan,makanan, minuman, dan pelayanan kesehatan. Dengan

perkataan lain perilaku kesehatan adalah semua aktivitas atau

kegiatan seseorang baik yang dapat diamati (observable) maupun

yang tidak dapat diamati (unobservable) yang berkaitan dengan

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.32

Perilaku kesehatan adalah suatu respons seseorang terhadap

stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem

pelayanan kesehatan, makanan serta lingkungan.33

30 Sarwono,Solita,2004,Sosiologi Kesehatan Beberapa Konsep Dan Aplikasinya,Cet
Ke 3,Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS

31 Adnani,Hariza,2011,Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat,Cet1,Yogyakarta:Nuha
Medika hal 82,

32 Ibid,hal 23
33 Adnani,Hariza, 2011,op,cit. hal 82
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Perilaku kesehatan reproduksi adalah suatu kegiatan atau

aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan kesehatan reproduksinya

berupa perilaku yang berkaitan dengan alat reproduksi dan fungsi-

fungsinya serta gangguan-gangguan yang mungkin timbul. Sesuai

dengan prinsip perilaku reproduksi sehat,maka hubungan seks

terbaik,aman,dan halal adalah dilakukan dalam ikatan pernikahan

yang sah34

Perilaku seksual adalah semua perilaku yang ditujukan untuk

memberi atau menarik perhatian dari lawan jenis agar dapat

berhubungan lebih mendalam. Perilaku seksual dimulai dari hal-hal

yang sangat ringan,misalnya dari kata-kata dan ungkapan hasrat dan

keinginan, juga semua usaha seperti mempercantik diri dan

berdandan. Perilaku seksual yang ringan termasuk membuat atau

menyanyikan lagu khusus,membacakan puisi cinta dll yang

merupakan ekspresi dari perasaan jatuh cinta35.

Setelah tahapan ini terlewati, remaja juga bisa masuk tahap yang

lebih intens,dimana sudah ada sentuhan fisik secara langsung.

Perilaku seksual yang masih bisa diterima walaupun tidak semua

masyarakat bisa menerima adalah jalan-jalan berdua, bergandengan

tangan,menyenderkan badan atau kepala ke

34 Rangkuman Informasi Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa,2006,Jakarta;
Badan Litbangkes Depkes RI

35 Indrasari,wenita,2004,Ketika Anak Remaja,hal 105, PT Elex Media Komputindo,
Jakarta
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badan,berpelukan,menyatukan dahi ke dahi,cium dahi sampai cium

bibir.  Kegiatan ini bisa terus berlangsung hingga perilaku seksual

yang semakin menjurus pada hubungan kelamin,seperti cium leher,

petting. Hubungan seksual remaja beresiko terjadinya kehamilan

yang tidak dikehendaki (KTD). Tertular penyakit menular seksual

termasuk HIV/AIDS jika dilakukan dengan orang yang berganti-ganti

pasangan, ataupun resiko psikologis lain seperti rendah diri dan

terjerumus pada pergaulan yang semakin tinggi resikonya,sampai

penggunaan NAPZA.

Perilaku seksual beresiko adalah perilaku seksual yang dapat

mengakibatkan timbulnya masalah kesehatan reproduksi. Selain

hubungan seksual pranikah (seks bebas) ada beberapa macam

perilaku seksual yang beresiko seperti hubungan seks

oral,anal,homo seksual,dan biseksual.

Beberapa ahli menduga bahwa jumlah remaja yang melakukan

hubungan seksual sebelum menikah ini dipacu oleh beberapa

alasan36:

1. Tidak berfungsinya sistem masyarakat yang mendukung

2. Meningkatnya ekspos media massa, yang di satu sisi seperti

memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai yang tidak jelas

36Ibid, hal 35
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mengenai bagaimana seharusnya hubungan remaja laki-laki dan

perempuan

3. Semakin panjangnya periode antara kematangan seks dan

perkawinan

4. Meningkatnya mobilitas remaja laki-laki dan perempuan karena

semakin besarnya kesempatan untuk belajar dan bekerja terpisah

dari keluarganya. .

Pada saat ini terdapat lebih dari satu milyar remaja di dunia yang

berusia 10-19 tahun, 70 % diantaranya hidup dan tinggal di negara

berkembang. Para remaja saat ini tumbuh dalam lingkungan yang

berbeda dengan orang tua mereka dengan akses yang lebih besar dan

maju. Baik dari segi pendidikan formal, kebutuhan akan teknologi

kesempatan untuk berkarir dan berbagai hal yang menarik minat

remaja seperti media, telekomunikasi dan ide ide lainnya yang bisa

dikembangkan. Sebuah lingkungan atau negara dengan populasi

remaja terbesar juga menimbulkan berbagai resiko. Diantaranya

semakin luasnya pergaulan antar remaja sehingga menyebabkan

mereka berhubungan seksual lebih awal diiringi dengan kematangan

organ reproduksi yang berkembang pesat di usia remaja.

Karena sebagian remaja terlibat dalam dunia sekolah, maka akan

sangat efektif jika memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dalam

kurikulum pelajaran di sekolahan. Namun di beberapa negara lebih
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mengutamakan program pencegahan HIV daripada memberikan

pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif37.

Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dana yang dialokasikan

untuk menjalankan program tersebut. Cara yang dianggap efektif untuk

meningkatkan kesehatan reproduksi remaja dan mencegah untuk

melakukan hubungan seksual diluar pernikahan adalah dengan

komunikasi antara orang tua dengan anak remaja mereka. Namun

sebagian besar orang tua menganggap bahwa membicarakan

seksualitas dengan anak remaja mereka adalah sesuatu yang dianggap

tabu. Selain itu para orang tua juga tidak mendapatkan pengetahuan

akan kesehatan reproduksi dari orang tua mereka sebelumnya.

Hambatan tersebut itulah yang memicu gagalnya perlindungan orang

tua terhadap anak remajanya dari bahaya melakukan hubungan

seksual di usia remaja. Beberapa perilaku seksual remaja yang

berdampak pada kesehatan reproduksinya adalah sebagai berikut 38:

1) Pernikahan Usia Dini dan Aktifitas Seksual Pranikah

Pernikahan usia dini dan perilaku seksual pranikah menjadi salah

satu penyebab terjadinya gangguan kesehatan reproduksi pada

remaja putri. Pernikahan dini pada remaja putri menimbulkan resiko

tinggi pada kehamilannya serta dapat menjadi faktor resiko jika

37 Michelle J. Hindin dan Adesegun O. Fatusi,” Remaja Seksual dan Kesehatan
Reproduksi di Negara Berkembang: Sebuah Tinjauan dari Tren dan
Intervensi”,Juni 2009, Guttmacher Institute,Volume 35, Nomor 2

38 WHO, “Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja Muda : Masalah Penelitian di
Negara Berkembang, 2011, ISBN 978 92 4 150155 2
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tertularnya virus HIV. Demikian juga perilaku seksual beresiko

dengan atau tanpa pernikahan menjadikan remaja putri beresiko

untuk mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak

aman, tertularnya HIV dan ancaman penyakit menular seksual.

2) Penggunaan Kontrasepsi Pada Remaja dan Kehamilan

Di beberapa negara berkembang penggunaan alat kontrasepsi

sangatlah rendah baik dikalangan pasangan yang menikah maupun

tidak menikah. Stigma bahwa kodrat kaum wanita hamil dan

melahirkan anak maka penggunaan kontrasepsi untuk menekan

angka kelahiran tidak terlalu signifikan di beberapa negara bagian

Afrika.

Para remaja memiliki berbagai macam alasan untuk berhubungan

seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Dari sisi di dalam

maupun diluar pernikahan kaum wanita mengalami tekanan untuk

menunjukan kemampuan atau kesuburannya untuk memiliki

keturunan. Sedangkan bagi remaja yang lain, melakukan hubungan

seksual yang tidak aman dikarenakan mereka tidak mengetahu

berbagai macam metode kontrasepsi, takut akan bahaya efek

samping, ketidaktepatan informasi akan resiko kehamilan dini,

terjangkitnya penyakit menular seksual. Para remaja lebih

memperhatikan cara penggunaan kondom yang benar daripada

memperdulikan pencegahan dari kehamilan yang tidak diinginkan.

3) Perilaku Seksual Beresiko Remaja dan HIV
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Banyak anak muda terlibat dalam perilaku seksual beresiko yang

dapat menghasilkan hasil kesehatan yang tidak diinginkan.

Perempuan muda cenderung lebih banyak terlibat dalam perilaku

seksual beresiko daripada laki-laki. Di beberapa negara berkembang

seperti di Indonesia, penggunaan kondom pada remaja telah

meningkat. Namun hitungan tersebut belum mampu mengurangi

penyebaran virus HIV secara substansial.

4) Kehamilan Tidak Diinginkan dan Aborsi Yang Tidak Aman

Kehamilan dini adalah kehamilan yang terjadi terlalu dini pada

remaja. Dalam keadaan ini mereka belum siap secara fisik,mental

dan sosial untuk mengandung serta melahirkan bayi. Kehamilan dini

secara sosial terjadi akibat perzinaan pada remaja yang belum

menikah. Kehamilan dini di kalangan remaja mengandung resiko

negatif. Secara fisik , ibu masih dalam taraf pertumbuhan.

Perkembangan alat dan fungsi reproduksinya masih belum

sempurna,organ-organnya masih sangat muda, dan belum siap

benar untuk hamil,melahirkan,merawat,dan menyusui bayi. Para

remaja akan melakukan aborsi jika mereka takut akan terkena

tekanan mental baik dari keluarga maupun lingkungan. Banyak juga

melakukannya karena menganggap kehamilan tersebut bisa

menghambat cita-cita mereka. Pada umumnya, aborsi dilakukan

secara ilegal dengan bantuan dukungan, bidan, ataupun dokter.


