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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan termasuk hak asasi manusia.1 Hak Asasi Manusia (HAM) 

merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk dihormati, 

dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap 

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, 

termasuk pada seorang perempuan.2 

Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia sudah 

dihapus. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala 

bentuk diskiriminasi terhadap wanita salah satunya menjelaskan bahwa 

negara harus menjelaskan pelayanan kesehatan telah disediakan secara 

terjangkau dimanapun itu tempatnya dengan tujuan apapun untuk menjamin 

perempuan pada saat mendapatkan pelayanan yang layak dan berkualitas.3 

Elemen pelayanan kesehatan reproduksi diantaranya pencegahan dan 

                                                           
1   Muhamad Sadi Is, 2015, Etika dan Hukum Kesehatan. Teori dan Aplikasinya di Indonesia. 

Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Kencana, hal 14. 
2    Muhammad Alim, 2010.  Hak Asasi Negara Hukum Modern dalam islam. Kajian 

Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan, Yogyakarta: LKiS, hal.130 
3    Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2012, Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk           

     Mewujudkan Keadilan Gender, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal.19-20 
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penanganan aborsi, pengobatan infeksi menunar seksual dan kondisi lain 

dalam system reproduksi serta program kesehatan reproduksi dan pengobatan 

IMS seiring meningkatnya risiko penularan HIV/AIDS.4 HIV/AIDS 

merupakan penyakit kelamin yang mengenai alat reproduksi yang berdampak 

pada kelangsungan hidup wanita bahkan pada keturuannya.5 

Penemuan kasus HIV / AIDS adalah fenomena gunung es. Kasus yang 

ditemukan hanya sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang belum 

ditemukan. Sampai dengan saat ini masih merupakan fase pencarian atau 

penemuan kasus.6 Jumlah penderita HIV / AIDS di Kabupaten Semarang, 

ditemukan pada tahun 2016 jumlahnya meningkat bila dibandingkan tahun 

sebelumnya. Jumlah kasus yang ditemukan pada tahun 2016, sebanyak 82 

kasus HIV dan 29 kasus AIDS, sedangkan pada tahun 2015 ditemukan 

sebanyak 80 kasus HIV dan 26 kasus AIDS bahkan lebih tinggi dari tahun 

2014 yaitu 63 kasus untuk HIV dan 19 kasus untuk AIDS.7 

Maraknya kegiatan prostitusi di Kabupaten Semarang membuat beberapa 

aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) gerah, salah satunya adalah 

Bandungan Crisis Center (BCC). Bandungan Crisis Center (BCC) menilai 

upaya pemerintah mengatasi prostitusi di Kabupaten Semarang saat ini 

cenderung bertele-tele. Padahal, data yang mereka terima dari Komisi 

Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang, sepanjang tahun 2016 

                                                           
4  Meilan, Maryanah dan Follona, 2018. Kesehatan Reproduksi Remaja:Implementasi PKPR 

Dalam Teman Sebaya. Malang:Wineka Media. Hal. 6. 
5    Sutarno, 2018. Awas. Perempuan Bisa Celaka. Jakarta : Zifatama. Hal. 35. 
6    Ardhiyanti, Yulrina, 2015. Bahan Ajar AIDS pada Asuhan Kebidanan. Yogyakarta:Deepublish, 

hal. 27 
7   Dinkes Kabupaten Semarang, 2016. Profil Kesehatan Kabupaten Semarang Tahun 2016, hal 

21-23 
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ini ditemukan 18 kasus penderita HIV/AIDS baru. Temuan baru itu, 

mayoritas berasal dari perempuan yang lima di antaranya merupakan ibu 

hamil.8 

Penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah semakin 

memprihatinkan, menyusul temuan pelajar SMA terinfeksi virus mematikan 

ini.9 Mewabahnya virus HIV/AIDS di Indonesia salah satunya disebabkan 

oleh perilaku seks bebas.10 Para pelajar itu tertular HIV karena perilaku seks 

bebas dan penggunaan jarum suntik serta menggunakan obat-obatan 

terlarang.11  

Beberapa penelitian menunjukkan, remaja putra maupun putri pernah 

berhubungan seksual. Penelitian di Jakarta tahun 1984 menunjukkan 57,3% 

remaja putri yang hamil pranikah mengaku taat beribadah. Penelitian di Bali 

tahun 1989 menyebutkan, 50% wanita yang datang di suatu klinik untuk 

mendapatkan induksi haid berusia 15-20 tahun. Menurut Prof. Wimpie, 

induksi haid adalah nama lain untuk aborsi. Sebagai catatan, kejadian aborsi 

di Indonesia cukup tinggi yaitu 2,3 juta per tahun dan 20% di antaranya 

remaja.  Penelitian di Bandung tahun 1991 menunjukkan dari pelajar SMP, 

10,53% pernah melakukan ciuman bibir, 5,6% melakukan ciuman dalam, dan 

3,86 % pernah berhubungan seksual. Dari aspek medis, menurut Dr. Budi 

                                                           
8  Wibisono 2016. Prostitusi Semarang : Pemkab Dituding Setengah Hati Tangani Prostitusi di 

Bandungan . Diakses dari https://semarang.solopos.com/read/20160508/515/ 717436/ 

prostitusi-semarang-pemkab-dituding-setengah-hati-tangani-prostitusi-di-bandungan 
9 Permana dan Sari, 2017. Jawa Tengah Darurat HIV/AIDS, diakses dari 

https://www.merdeka.com/peristiwa/jawa-tengah-darurat-hivaids-tercatat-20000-pelajar-

terjangkit.html 
10  Muslim Intellectual Community Jatim, 2016. Bunga Rampai Pemikiran Intelektual Muslim. 

Yogyakarta:Deepublish, hal. 85 
11 Iskandar, 2014. Lima Pelajar Banyuwangi Terinfeksi HIV. Diakses dari 

http://www.tribunnews.com/regional/2014/11/05/lima-pelajar-banyuwangi-terinfeksi-hiv 

https://semarang.solopos.com/read/20160508/515/%20717436/
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Martino L., SPOG, seks bebas memiliki banyak konsekuensi misalnya, 

penyakit menular seksual (PMS), selain juga infeksi, infertilitas dan kanker. 

Tidak heran makin banyak kasus kehamilan pranikah, pengguguran 

kandungan, dan penyakit kelamin maupun penyakit menular seksual di 

kalangan remaja (termasuk HIV-AIDS).12  

Masa remaja merupakan masa yang penuh dengan tekanan dan 

bermasalah karena masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. 

Dalam masa peralihan itu terjadi perubahan fisik maupun psikologi. 13 

masalah yang sering sekali timbul dalam kehidupan remaja menimbulkan 

berbagai tantangan bagi para orang dewasa. Banyak hal yang timbul pada 

masa remaja ini dan salah satunya adalah masalah perilaku seksual.14  

Perubahan perilaku seksual remaja yang menjurus kea rah seks bebas 

menimbulkan risiko yang harus diperhitungkan seperti kehamilan remaja 

yang tidak diinginkan atau penyakit hubungan seksual sehingga 

meningkatkan penyakit radang panggul, infirtilitas dan kehamilan ektopik.15 

Program pemerintah dalam menyelesaikan masalah kesehatan reproduksi 

remaja adalah dengan upaya promosi dan pencegahan masalah kesehatan 

reproduksi juga perlu diarahkan pada masa remaja, dimana terjadi peralihan 

dari masa anak menjadi dewasa, dan perubahan-perubahan dari bentuk dan 

                                                           
12  Pratiwi, 2011. Hubungan Karakteristik Remaja Terkait Risiko Penularan Hiv-Aids dan Perilaku 

Seks Tidak Aman Di Indonesia. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 14 No. 4 Oktober 

2011: 346–357 
13  Ajisuksmo, 2001. Narkoba. Petunjuk Praktis bagi Keluarga untuk Mencegah Penyalahgunaan 

Narkoba. Yogyakarta:Media Pressindo. Hal 61. 
14  Gunarsa, Singgih, 2008. Psikologi perkembangan anak dan remaja. Jakarta : Gunung Mulia. 

Hal. 223. 
15   Manuaba, 2007. Pengantar Kuliah Obstetri. Jakarta : EGC. Hal 41. 
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fungsi tubuh terjadi dalam waktu relatif cepat. Hal ini ditandai dengan 

berkembangnya tanda seks sekunder dan berkembangnya jasmani secara 

pesat, menyebabkan remaja secara fisik mampu melakukan fungsi proses 

reproduksi tetapi belum dapat mempertanggung jawabkan akibat dari proses 

reproduksi tersebut. Informasi dan penyuluhan, konseling dan pelayanan 

klinis perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi 

remaja ini.16  

Tingginya masalah kesehatan reproduksi remaja bisa disebabkan oleh 

beberapa faktor yang antara lain karena kurangnya informasi tentang KRR 

yang bisa dijembatani dengan keberadaan PIK R sebagai suatu wadah yang 

dikelola dari, oleh dan untuk remaja dalam memberikan informasi dalam 

pelayanan konseling kesehatan reproduksi, dengan pola ini diharapkan remaja 

dapat menjadi lebih aktif dan pengetahuan yang ada berasal dari upaya 

pencarian sendiri. Berdasarkan survey yang dilakukan pada Kepala Sub 

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Ka. Sub. Bid. KB KS) 

BPPKB, Kabupaten Semarang sejak tahun 2009 telah memiliki PIK Remaja 

dibawah naungan Dinas Kesehatan, namun dalam perkembangannya PIK 

Remaja tersebut mengalami kemunduran dengan banyaknya PIK Remaja 

yang tidak aktif hal ini disebabkan tidak adanya regenerasi dari pendidik 

sebaya dan kurangnya minat dari generasi berikutnya terhadap kegiatan 

maupun program PIK Remaja.17  

                                                           
16  Kemenkes RI, 2016. Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Jakarta. Hal. 5 
17 Ibaadillah, 2017. Evaluasi Pelaksanaan PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan 

remaja) Di Kabupaten Banyuwangi. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers 
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Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat menentukan 

keberhasilan dari suatu proses kebijakan secara keseluruhan. Implementasi 

merupakan suatu kegiatan yang kompleks, melibatkan banyak aktor, 

dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel individual 

maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel juga saling 

berinteraksi satu sama lain.18 Sifat implementasi kebijakan yang kompleks, 

maka implementasi kebijakan dalam prosesnya dapat mengalami 

permasalahan meskipun kebijakan tersebut sudah diformulasikan dengan 

baik.  

Isu kesehatan reproduksi mendapatkan perhatian secara global sejak 

diangkat dalam International Conference Population and Development 

(ICPD) pada tahun 1994 di Kairo, yang menyepakati perubahan paradigma 

dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan 

pengendalian subyek dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan yang 

terfokus pada kesehatan reproduksi serta upaya pemenuhan hak-hak 

reproduksi.19 BKKBN menyatakan bahwa ruang lingkup kesehatan 

reproduksi pada dasarnya merupakan siklus hidup (life-cycle approach) yang 

harus memperhatikan kebutuhan penanganan sistem reproduksi dan 

kesinambungan antar fase, dimana secara berurutan dimulai dengan 

janin/konsepsi dan kehamilan, bayi dan anak, remaja, usia reproduktif dan 

                                                                                                                                                               
”Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kerifan local Berkelanjutan VII” 17 - 18 

November 201 7 Purwokerto. Hal. 481 
18  Subarsono, AG., 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, hal 89 
19  UNFPA. 2005. Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi di Indonesia. Jakarta: 

Departemen Kesehatan RI, hal 1 
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usia lanjut.20 Setiap fase kesehatan reproduksi tersebut harus dapat dipelihara 

dan ditangani dengan baik, agar tidak menjadi masalah pada fase kehidupan 

selanjutnya. 

Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa infeksi HIV jika diamati 

dari trend tahun 2010 sampai dengan Juni 2016 cenderung meningkat dan 

paling banyak terjadi pada kelompok usia produktif yaitu kelompok umur 25-

49 tahun dan kelompok umur 20-24 tahun. Jika kasus kumulatif AIDS tahun 

1987 sampai dengan Bulan Juni 2016 diamati berdasarkan kelompok umur, 

maka kasus AIDS terbanyak pada kelompok usia 20-29 tahun (31,4%), 

diikuti kelompok usia 30-39 tahun (30,3%), dan kelompok usia 40-49 tahun 

(12,6%).21 

Data jumlah kumulatif kasus HIV & AIDS di Provinsi Jawa Tengah 

sampai dengan Bulan Maret Tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah kasus 

HIV didominasi oleh kelompok umur 20-29 tahun, yaitu sebanyak 1.033 

kasus (dari total 3.334 kasus), sedangkan pada kasus AIDS diketahui bahwa 

kelompok umur tersebut menduduki peringkat tertinggi kedua, yaitu sebanyak 

366 kasus (dari total 1.314 kasus).22 Tingginya angka kasus AIDS pada usia 

20-29 tahun tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka telah 

terinfeksi HIV pada usia remaja, karena gejala AIDS baru muncul sekitar 5-

10 tahun setelah seseorang terinfeksi HIV. Sementara itu, hasil Survei 

Indikator Kinerja RPJMN Program Kependudukan dan KB Tahun 2016 juga 

                                                           
20  Kemenkes RI, 2016. Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana.Jakarta, hal 8 
21 Kementerian Kesehatan RI. 2016. Situasi Penyakit HIV AIDS di Indonesia. Diakses dari 

www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/Infodatin%20AIDS. pdf, pada 

tanggal 24 Juli 2018 
22   BPPM Provinsi Jawa Tengah.Op.Cit. 

http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/Infodatin%20AIDS
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menunjukkan bahwa pengetahuan tentang KRR di kalangan remaja relatif 

masih rendah, dimana indeks komposit berdasarkan pengetahuan masa subur, 

umur menikah, umur melahirkan, anemia, HIV & AIDS dan NAPZA 

menunjukkan 45,9. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan 

tahun 2012 (48,7) dan tahun 2013 (46,6), tetapi sedikit meningkat 

dibandingkan tahun 2014 (44,1).23 

Permasalahan kesehatan reproduksi sering kali berakar dari kurangnya 

informasi, pemahaman dan kesadaran untuk mencapai keadaan sehat secara 

reproduksi.24 Adanya budaya tabu untuk membicarakan masalah seksualitas 

antara orang tua dengan remaja juga menjadi penyebab rendahnya 

pengetahuan remaja terhadap kesehatan reproduksi.25 Dengan dimilikinya 

pengetahuan yang benar tentang kesehatan reproduksi, maka diharapkan 

remaja dapat memiliki bekal untuk menentukan pilihan dan dapat berperilaku 

secara sehat agar kehidupannya berkualitas, serta terhindar dari risiko-risiko 

seksual dan reproduksi. 

Penelitian Hidayana, dkk dalam Pakasi dan Kartikawati, menyebutkan 

hasil survei yang dilakukan di Karawang, Sukabumi dan Tasikmalaya dimana 

60% responden perempuan usia 15–24 tahun sudah menerima pendidikan 

kesehatan reproduksi, tetapi mayoritas dari mereka (70%) menyatakan bahwa 

                                                           
23 Badan Pusat Statistik. 2016. Survei Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJMN) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2016. Diakses dari 

https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/sektoral/pdf?kd=7407&th=2016, pada tanggal 12 Mei 

2018 
24  Hidayat. 2018. Getar Hati. Kumpulan Materi Kuliah Online Pekanan. Sukabumi :CV. Jejak. 

Hal.69 
25  Horii, Irianto, dan Saptandari, 2018. Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum dan Praktik. 

Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal 32. 
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materi yang diberikan adalah bahaya dari seks.26 Upaya seperti itu kurang 

relevan dalam rangka memberdayakan remaja untuk dapat memahami 

seksualitasnya. Oleh karena itu, penting untuk memandang remaja sebagai 

makhluk seksual yang perlu didukung dengan pendidikan kesehatan 

reproduksi yang menyeluruh dan terpadu. 

Pendidikan KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) yang menyeluruh dan 

terpadu adalah hak remaja yang telah diakui baik di tingkat internasional 

melalui Programme of Action ICPD tahun 1994 di Kairo, maupun di tingkat 

nasional dan daerah melalui beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan 

Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Peraturan 

Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 92 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas 

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Pendidikan KRR sendiri 

menurut peraturan gubernur tersebut, didefinisikan sebagai serangkaian 

kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, 

sikap positif, perilaku sehat dan bertanggungjawab, kecakapan hidup dan 

penghargaan atas hak remaja dalam lingkup kesehatan reproduksi. 

Berdasarkan Programme of Action ICPD tahun 1994 di Kairo, 

pemerintah bekerja sama dengan organisasi non pemerintah didesak untuk 

memenuhi kebutuhan khusus para remaja dan untuk mengadakan program-

                                                           
26  Pakasi, Diana Teresa dan Kartikawati, Reni. 2013. Antara Kebutuhan dan Tabu: Pendidikan 

Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di SMA. Makara Seri Kesehatan, 2013, 

17(2): 79-87. Diakses dari journal.ui.ac.id/index.php/health/ article/download/3030/2367, pada 

tanggal 28 Juli 2018 
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program yang tepat guna menjawab kebutuhan-kebutuhan itu, termasuk 

pendidikan kesehatan reproduksi.27 Implementasi Pendidikan KRR di 

Provinsi Jawa Tengah telah melibatkan berbagai stakeholder dari unsur 

pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, namun sejauh ini proses 

implementasi dipandang kurang optimal. Masih ditemukan berbagai kendala 

dalam pelaksanaan Pendidikan KRR di Provinsi Jawa Tengah pada jalur 

sekolah maupun jalur masyarakat. Kurang optimalnya implementasi 

Pendidikan KRR tentunya akan menjadi hambatan bagi upaya untuk 

menghindarkan remaja dari berbagai macam risiko kesehatan reproduksi. 

Tenaga kesehatan terutama bidan mempunyai peran penting dalam upaya 

menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Bidan memiliki kewenangan untuk 

memberikan pelayanan kebidanan (kesehatan reproduksi) kepada perempuan 

remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bersalin, nifas, masa interval, 

klimakterum, menopause, bayi baru lahir, anak balita dan prasekolah.28 Peran 

bidan dalam upaya pelayanan kebidanan yang berfokus pada kesehatan 

reproduksi, bidan berperan sebagai pelaksana dengan tiga kategori tugas yaitu 

tugas mandiri, kolaborasi dan ketergantungan. Peran bidan sebagai 

pengelaola mengelola asuhan dan pelayanan di setiap tatanan pelayanan 

kesehatan di institusi komunitas. Peran bidan sebagai pendidik yaitu 

memberikan pendidikan kesehatan dan konseling dalam asuhan dan 

pelayanan kebidanan di setiap tatanan pelayanan kesehatan. Peran bidan 

                                                           
27 Wahid, Abdurrahman, dkk. 2008. Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan 

Gender. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, hal 117. 
28    Sursilah, Ilah, 2010. Standarisasi Lahan Praktik Bidan Swasta. Yogyakarta:Deepublish. Hal. 

vii 
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dalam kesehatan reproduksi  misalnya kesehatan ibu dan kesehatan 

reproduksi remaja.29 

Bidan harus bekerja secara profesional dalam mewujudkan hak atas 

kesehatan reproduksi. Hak reproduksi adalah hak setiap individu, setiap orang 

berhak menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi dan 

paksaan dari pihak manapun. Bidan adalah tenaga kesehatan yang paling 

dekat dengan masyarakat yang secara khusus memberi pelayanan kebidanan 

kepada ibu dan sebagai pengambil keputusan terhadap seseorang yang telah 

mempercayakan dirinya berada dalam asuhan dan penanganan bidan. Dalam 

praktek kebidanan, pemberian asuhan kebidanan yang berkualitas juga sangat 

dibutuhkan. Kualitas kebidanan ditentukan dengan cara bidan membina 

hubungan, baik sesama rekan sejawat ataupun dengan orang yang diberi 

asuhan. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan juga ditentukan 

oleh ketrampilan bidan untuk berkomunikasi secara efektif dan melakukan 

konseling. 

SMK Widyapraja merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan 

favorit di kabupaten semarang yang ditunjukkan dengan jumlah siswa yang 

banyak yaitu 779 siswa yang terdiri siswa laki-laki yaitu 287 

siswa perempuan yaitu 492 siswa. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan staf pengajar yaitu Drs. Eko Sutanto pada tanggal 26 

September 2018 pada pukul 10.000 WIB di SMK Widyapraja Ungaran yang 

menyatakan beberapa program yang berhubungan dengan upaya pencegahan 

                                                           
29   Yanti, Arma & Karmilah, 2015. Konsep Kebidanan. Yogyakarta : Deepublish. Hal 58-61. 
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HIV/AIDS diantaranya Kegiatan PIK-KRR untuk mendukung kesehatan 

reproduksi. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan adalah kegiatan 

penyuluhan kesehatan.  

Berbagai macam risiko kesehatan reproduksi remaja di Provinsi Jawa 

Tengah, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan usia dini, 

persalinan usia remaja, dan HIV & AIDS, menjadi persoalan yang serius 

untuk segera diatasi, terutama melalui Pendidikan KRR yang menyeluruh dan 

terpadu. Namun, ternyata ditemukan kondisi kurang optimalnya implementasi 

Pendidikan KRR di Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya permasalahan 

dalam implementasi Pendidikan KRR di Provinsi Jawa Tengah, maka penting 

untuk dilakukan analisis stakeholder dalam konteks tersebut. Penulis merasa 

tertarik untuk memahami bagaimana persepsi, kepentingan, kekuasaan, peran, 

dan pola hubungan antar stakeholder dalam implementasi pendidikan 

kesehatan reproduksi remaja di Provinsi Jawa Tengah. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian tesis ini 

dapat dibuat perumusan masalah, yaitu sebagai berikut : 

1.   Bagaimana peraturan yang berkaitan dengan peran bidan puskesmas 

dalam pelaksanaan PP No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi 

dalam kegiatan PIK-KRR untuk meningkatkan pengetahuan serta 

perilaku seksual remaja di SMK Widyapraja Kabupaten Semarang? 
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2. Bagaimana pelaksanaan peran bidan puskesmas dalam pelaksanaan PP 

No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dalam kegiatan PIK-

KRR untuk meningkatkan pengetahuan serta perilaku seksual remaja di 

SMK Widyapraja Kabupaten Semarang? 

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung peran 

bidan puskesmas dalam pelaksanaan PP No 61 Tahun 2014 tentang 

kesehatan reproduksi dalam kegiatan PIK-KRR untuk meningkatkan 

pengetahuan serta perilaku seksual remaja di SMK Widyapraja 

Kabupaten Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian 

sebelumnya, maka rumusan masalah pokok dari penelitian ini adalah :  

1.   Untuk mengidentifikasi peraturan yang berkaitan dengan peran bidan 

puskesmas dalam pelaksanaan PP No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan 

reproduksi dalam kegiatan PIK-KRR untuk meningkatkan pengetahuan 

serta perilaku seksual remaja di SMK Widyapraja Kabupaten Semarang. 

2. Untuk mengidentifikasi peran bidan puskesmas dalam pelaksanaan PP 

No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dalam kegiatan PIK-

KRR untuk meningkatkan pengetahuan perilaku seksual remaja di SMK 

Widyapraja Kabupaten Semarang. 

3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat 

dan pendukung peran bidan puskesmas dalam pelaksanaan PP No 61 

Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dalam kegiatan PIK-KRR 
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untuk meningkatkan pengetahuan perilaku seksual remaja di SMK 

Widyapraja Kabupaten Semarang. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

         Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini, yaitu : 

1. Manfaat Praktis 

1. Memberikan bahan masukan dan saran kepada pemerintah daerah 

Kabupaten Semarang mengenai analisis stakeholder dalam 

implementasi pendidikan kesehatan reproduksi remaja, agar 

implementasi yang efektif dapat terwujud. 

2. Bagi penulis dapat menambah wawasan pengetahuan seputar ilmu 

tentang peran bidan puskesmas dalam pelaksanaan PP No 61 Tahun 

2014 tentang kesehatan reproduksi dalam kegiatan PIK-KRR untuk 

meningkatkan pengetahuan serta perilaku seksual remaja 

3. Bagi remaja, khususnya perempuan dapat meningkatkan 

pengetahuan kesehatan reproduksi dengan berperilaku seksual yang 

sehat dan bertanggung jawab sehingga tidak terjadi hamil dilur 

nikah, pernikahan dini, penyakit HIV/AIDS atau IMS serta aborsi. 

2. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan memperluas 

wawasan bagi para pembaca. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan 

sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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c. Sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk mengembangkan 

ilmu hukum kesehatan, terutama berkaitan dengan kajian terhadap 

analisis stakeholder dalam implementasi sebuah kebijakan. 

 

E. Pembatasan Masalah 

Peran bidan puskesmas dalam kegiatan PIK-KRR tertuang dalam 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan 

reproduksi sebagai salah satu upaya meningkatkan pengetahuan perilaku 

seksual remaja. Dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada peran bidan 

puskesmas dalam pemberian komunikasi, informasi dan edukasi peran dalam 

konseling, dan peran dalam pelayanan klinis medis.  

 

F. Metode Penelitian 

1.  Metode Pendekatan  

     Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis.30 Studi 

ini dapat membahas aspek yuridisnya sekaligus membahasa aspek-aspek 

sosial yang melingkupi gejala hukum tertentu. Karena dari permasalahan 

diatas akan menggali lebih dalam tentang peran tenaga kesehatan dalam 

melindungi kesehatan reproduksi remaja. Selain itu, penelitian ini dapat 

membahas aspek yuridis dan sekaligus aspek sosial yang yang 

melingkupi gejala-gejala hukum yang berhubungan dengan peran tenaga 

                                                           
30  Hono, Sejati. 2018. Rekonstruksi pemeliharaan perkara di pengadilan hubungan industrial 

berbasis nilai cepat, adil dan mudah, Yogyakarta:PT Citra Aditya Bakti. hal.xxx 
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kesehatan dalam melindungi kesehatan reproduksi remaja untuk 

meningkatkan pengetahuan serta perilaku seksual remaja. 

Faktor yuridisnya adalah seperangkat aturan yang berhubungan 

dengan peran bidan dalam pelaksanaan kesehatan reproduksi remaja 

yaitu dalam kegiatan pusat informasi konseling kesehatan reproduksi (PI-

KRR) meliputi UUD 1945, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 

2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Daerah No 3 Tahun 

2010 tentang Penanggulangan HIV/AIDS, Permenkes No 28 tahun 2017 

tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Pergub Prov. Jateng 

No. 92 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata 

Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana. Perda Kab. Semarang No. 3 Tahun 2010 tentang 

Penanggulangan HIV/AIDS. Faktor sosiologisnya yaitu pelaksanaan 

kesehatan reproduksi remaja yaitu dalam kegiatan pusat informasi 

konseling kesehatan reproduksi (PI-KRR). 

2.   Spesifikasi Penelitian 

       Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu 

memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis.31 

Penelitian ini dilakukan dengan mencoba menganalisa sekaligus 

memaparkan asas-asas hukum tentang kesehatan reproduksi yang 

                                                           
31 Adi, Rianto, 2010. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit. Hal. 129 
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berhubungan dengan peran bidan peran bidan puskesmas dalam 

pelaksanaan PP No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam 

kegiatan PIK-KRR untuk meningkatkan pengetahuan serta perilaku 

seksual remaja. 

3.    Jenis Data 

       Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder.32 Data primer yaitu data yang di dapat dari 

hasil survey yang akan dilakukan, pengamatan langsung yang akan 

dilakukan penulis selama 4 minggu, data hasil wawancara mendalam 

dengan responden dan narasumber. Data sekunder yaitu data yang 

diambil atau di dapatkan dari instansi tertentu berupa dokumen, akta-

akta, hinggga perundang-undangan. Data sekunder yang penulis ambil 

untuk penelitian ini adalah buku, peraturan perundang-undangan dan 

dokumen yang terkait dengan judul yang diambil oleh penulis. 

Dalam ilmu hukum sumber data sekunder dapat dikategorikan 

menjadi tiga jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier.33 Dalam penelitian ini akan digunakan bahan 

hukum dari data sekunder sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer 

        Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri atas norma-norma dasar seperti konstitusi, peraturan 

                                                           
32  Yulianto, Maskun dan Utaminingsih, 2018. Metodologi Penelitian Bisbis, Malang : Polinema 

Press. Hal. 37 
33   Diantha, 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta 

: Prenada Media Group. Hal. 192 
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perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan 

(misalnya hukum adat), jurisprudensi dan traktat.34 Bahan hukum 

primer dari penelitian ini adalah : 

1) UUD 1945 

2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

3) UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

4) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

5) Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi  

6) Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan 

HIV/AIDS 

7) Permenkes No 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan 

Praktik Bidan 

8) Perda Kab. Semarang No. 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan 

HIV/AIDS 

b. Bahan hukum sekunder  

         Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisa dan memahami bahan hukum primer.35 Dalam 

penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-

                                                           
34 Saad, Sudirman, 2009. Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan. Eksistensi dan Prospek 

Pengaturannya di Indonesia. Yogyakarta : LKiS Yogyakarta. Hal. 118 
35  Sugeng, Hernoko dan Chumaida, 2018. Implementasi Berlakunya PERPU Nomor 1 Tahun 

2017 sebagai Komitmen Indonesia dalam Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis. 

Sidoarjo : Zifitama Jawara. Hal. 22 
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buku teks, buku catatan kesehatan, hasil karya ilmiah para sarjana 

dan hasil-hasil penelitian yang relevan hingga berita internet. 

c. Bahan hukum tersier  

         Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan sekunder.36 Dalam penelitian ini 

bahan hokum sekunder yang digunakan adalah bilbliografi, kamus 

hukum, eksiklopedia, glossary dan kamus lain yang menyangkut 

penelitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis 

menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, 

sedangkan data sekunder yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti 

data dalam dokumen dan publikasi.37 

a. Studi Kepustakaan 

       Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.38 Tujuan dan kegunaan 

studi pustaka pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan 

masalah penelitian. 

 

                                                           
36 Sugeng, Hernoko dan Chumaida, 2018. Implementasi Berlakunya PERPU Nomor 1 Tahun 2017 

sebagai Komitmen Indonesia dalam Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis. Sidoarjo 

: Zifitama Jawara. Hal. 22 
37 Rianto Adi. 2005. Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta : Granit, hal. 57 
38 H.Zainuddin Ali. 2015. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, hal.107 
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b. Studi Lapangan 

        Studi lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data primer. Data 

primer dalam penelitian ini adalah : 

1)  Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang lebih atau bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.39 

Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara mendalam 

kepada responden dan narasumber. Wawancara mendalam 

merupakan salah satu teknik pengumpulan data, yang dilakukan 

antara informan atau repsonden dengan pewawancara yang 

terampil, yang ditandai dengan pengggalian mendalam tentang 

segala sesuatu tentang masalah penelitian dengan menggunakan 

pertanyaan terbuka.40 

Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang 

berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu 

ialah pewawancara yang diwawancarai, topik penelitian yang 

tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.41 

Wawancara dalam penelitian dilakukan terhadap enam responden 

yaitu bidan puskesmas, bidan mandiri, kepala sekolah, Humas 

                                                           
39  Fitrah dan Luthfiyah. 2017. Metode Penelitian. Penelitian kualitatif , Tindakan Kelas dan Studi 

Kasus. Sukabumi: CV. Jejak.. Hal. 83 
40  Lapau, Buchari. 2012. Metode Penelitian Kesehatan Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, 

dan Disertasi. Jakarta : Obor, hal. 76 
41  Adi, Rianto, 2010. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit.,  hal. 73 
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sekolah,guru BP dan siswa. Penulis juga menggunakan tiga 

narasumber yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Ikatan 

Bidan Indonesia Kabupaten Semarang dan BKKBN di Kabupaten 

Semarang. 

2)  Observasi 

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan percatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek 

penelitian.42  Penulis melakukan observasi dibeberapa tempat yang 

menjadi lokasi penelitian ini. Observasi dilakukan pada bulan 

Oktober 2018 sebanyak tiga kali di SMK Widyapraja Kabupaten 

Semarang. Observasi pertama melakukan pengamatan terkait 

dengan fasilitas UKS yang ada di sekolah tersebut dengan 

mendapatkan pendampingan dari guru wakasek kesiswaan. 

Observasi kedua dilakukan dengan mendapatkan pendampingan 

dari guru BK terkait dengan keberadaan konselor sebaya untuk 

masing-masing kelas sekaligus melakukan wawancara terkait 

dengan masalah penelitian. Observasi yang ketiga mendapatkan 

pendampingan dari kepala sekolah terkait data-data siswa, 

sekaligus melakukan wawancara untuk memperdalam masalah 

penelitian yang dilakukan. Penulis juga melakukan observasi pada 

bulan Desember 2018 di sekolah SMK Widyapraja Kabupaten 

Semarang, di Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang kemudian di 

                                                           
42 Fitrianti, 2016. Sukses Profesi Guru dengan Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta : 

Deepublish, hal.49 
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Ikatan Bidan Indonesia yang beralamatkan di jln Sukarno Hatta 

Harjosari Semarang-Bawen tepatnya di RB Larizma Husada dan di 

pusat pelayanan kesehatan di Kabupaten Semarang (kantor 

BKKBN), terkait dengan kegiatan Peran Bidan Puskesmas dan 

PIK-KRR untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku seksual 

remaja. Informasi yang diperoleh adanya program kegiatan PIK 

KRR yang disusun untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah. 

5.  Subyek dan Obyek Penelitian 

a. Subyek penelitian  

Subyek penelitian merupakan orang pada latar penelitian yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 

latar penelitian.43 Subyek penelitian ini adalah Kasi KB DinKes Kab. 

Semarang, Kasi PKPR IBI Kab. Semarang, Kabid KB (BKKBN), 

bidan puskesmas, bidan prantik mandiri, kepala sekolah, wakasek 

kesiswaan, guru BK/BP dan siswa. 

b. Obyek penelitian  

Obyek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian 

dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi atau 

materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya dengan 

menggunakan teori yang bersangkutan.44 Obyek penelitian ini adalah 

peran bidan karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah peran 

                                                           
43  Fitrah dan Luthfiyah, 2017. Metodologi Penelitian. Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & 

Studi Kasus. Sukabumi : CV. Jejak. Hal. 152 
44  Aslan, 2018. Peluang dan Tantangan Negara-Negara di Kawasan Borneo Dalam Menghadapi 

MEA (Proceeding of 1st International Conference on ASEAN Economic Community in Borneo 

Region). Jakarta: Ebooksia Publisher. 
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bidan puskesmas dalam kesehatan reproduksi dalam kegiatan PIK-

KRR apakah benar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan 

yang ada atau tidak. 

6.  Teknik Sampling 

Teknik Sampling merupakan metode atau cara menentukan sampel 

dan sebesar sampel. Untuk menentukan berap abesar sampel yang akan 

diambil, maka dapat menggunakan beberapa teknik sampling atau teknik 

pengambilan sampel.45 

Subyek dalam penelitian ini adalah bidan puskesmas, bidan praktek 

mandiri (BPM), kepala sekolah, Humas sekolah, guru BP dan siswa. 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling (ditentukan 

oleh penulis berdasarkan kebutuhan peneliti). Purposive sampling atau 

penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek 

didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan 

keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil 

sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.46 Penelitian ini 

mengambil subyek yaitu bidan di Kabupaten Semarang. Pengumpulan 

data dilakukan pada unit sampling tersebut, tidak termasuk bidan di kota 

lain.  

Subyek penelitian ini adalah satu orang bidan Puskesmas, satu 

orang bidan praktek mandiri (BPM), satu orang kepala sekolah, guru BK 

                                                           
45 Martono, Nanang, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif. Analisisi Isi dan Analisis Data 

Sekunder. Jakarta : PT. Rajawali Pers, hal. 75 
46 Soemitro, Hanitijo, R, 201. Metodologi Penelitian Hukum dari Jurimetri. Jakarta:Ghalia 

Indonesia. Hal. 51 
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dan guru wakasek kesiswaan dan seorang siswa dari SMK Widyapraja 

Ungaran. Penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber yaitu 

Kasi KB Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Kasi PKPR IBI 

Kabupaten Semarang dan Kabid KB BKKBN Kabupaten Semarang. 

7.   Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

penelitian, karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan 

substantif maupun formal. Analisis data kualitatif merupakan data yang 

tidak berbentuk angka, yang dilakukan pada data yang tidak bisa di 

hitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak 

dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikastoris), objek 

penelitiannya dipelajari secara utuh dan sepanjang itu mengenai 

manusia.47 

Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan dengan 

langkah-langkah yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik 

kesimpulan.48 

 

 

 

 

 

                                                           
47   Imam, Gunawan. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta : Bumi Aksara, 

hal. 128 
48 Wibawa, Kadek, A, 2016. Defregmenting. Struktur Berpikir Pseudo Dalam Memecahkan 

Masalah Matematika. Yogyakarta:Deepublish, hal. 64 
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G. Rencana Penyajian Tesis 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangkan 

pemikiran (kerangka konsep dan kerangka teori) metode 

penelitian dan penyajian tesis. 

 

BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini tinjauan pustaka akan diuraikan pengertian 

mengenai peran bidan, kegiatan PIK-KRR, kesehatan 

reproduksi, pengetahuan, perilaku seksual, remaja. 

BAB III :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan di dapatkan hasil melalui wawancara 

mendalam kepada narasumber dan responden yang telah 

dilakukan menggunakan daftar pertanyaan, dan hasil penellitian 

disajikan secara narasi. Pembahasan diuraikan mengenai 

ketentuan hukum tentang peran bidan puskesmas dalam 

pelaksanaan PP No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi 

dalam kegiatan PIK-KRR untuk meningkatkan pengetahuan 

serta perilaku seksual, serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

peran bidan puskesmas dalam pelaksanaan PP No 61 Tahun 

2014 tentang kesehatan reproduksi dalam kegiatan PIK-KRR. 
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BAB IV :   PENUTUP 

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran yang 

berupa masukan terkait dengan temuan baru yang memerlukan 

perbaikan untuk penelitian selanjutnya. 

 

H. Jadwal Penelitian 

Kegiatan 
Bulan 

Sept   Okt  Nov  Des  Jan Feb  

ACC judul       

Studi kepustakaan        

Konsul dengan pembimbing mengenai 

proposal 
      

Studi pendahuluan       

Pembuatan proposal        

Ujian proposal        

Perbaikan        

Penelitian        

Konsultasi pembumbing        

Penilaian hasil       

Penyusunan tesis        

Ujian tesis       

Penilaian dan penggodokan        

 

 

 

 

 

 

 

 

 




