
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Remaja adalah generasi masa depan bangsa yang akan menentukan hitam

putihnya bangsa di kemudian hari. Hal ini dapat dipahami karena para remaja

selain jumlah sangat besar (menurut BPS tidak kurang dari 43,6 juta jiwa atau

19,64% dari total penduduk), remaja termasuk dalam kategori usia produktif yang

apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan menjadi modal pembangunan

yang tidak ternilai harganya, mengingat mereka adalah generasi terdidik yang

memiliki semangat kerja dan idealisme yang tinggi.

Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa

dewasa. Batasan usia remaja berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat.

Menurut WHO (badan PBB untuk kesehatan dunia) batasan usia remaja adalah

12-24 tahun. Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi remaja yang

digunakan oleh Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun

dan belum menikah. Sementara itu menurut BKKBN (Direktorat Remaja dan

Perlindungan Hak Reproduksi) batasan usia remaja adalah 10-21 tahun.
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Ada satu pemeo, remaja adalah harapan bangsa. Hal ini kiranya dapat kita

mengerti, mengingat remaja adalah adalah pewaris masa depan bangsa. Sebagai

penerima tanggung jawab guna mengembangkan bangsa di kemudian hari, sudah

selayaknya jika para remaja kita tanggap terhadap perubahan dan perkembangan

lingkungan.

Dalam kenyataannya, remaja sebagai bagian dari generasi muda memang telah

menunjukkan peran yang tidak kecil artinya dalam membawa kemajuan negara

kita. Bukti-bukti yang ada sudah cukup banyak. Kenyataan ini dapat kita lihat di

lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Peran remaja yang tergabung

dalam berbagai organisasi seperti Karang Taruna, Remaja Islam Masjid, Mudika

(Muda-mudi Katolik), dan sebagainya dalam berbagai kegiatan pembangunan di

desa maupun dusun tidak diragukan lagi.

Bukti sejarah yang tidak dapat di bantah adalah peran aktif generasi muda dalam

mempersatukan bangsa di masa lampau dengan diikrarkannya “Sumpah Pemuda”

pada tanggal 28 Oktober 1928. Sebagai obyek, remaja merupakan salah satu

kelompok penduduk yang harus dibina secara terus menerus dan dimantapkan,

sehingga memiliki sikap dan perilaku yang mendukung

pelembagaan/pembudayaan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera).

Hasil yang diharapkan ialah mereka mampu menjadikan dirinya dan anak cucunya

kelak sebagai manusia Indonesia yang berkualitas, tidak saja cerdas, sehat dan

terampil, tetapi juga bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki loyalitas,

dedikasi, dan disiplin yang tinggi serta berbudi pekerti luhur. Sedangkan sebagai
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subyek, remaja mampu berperan secara aktif mendukung pembangunan keluarga

kecil bahagia sejahtera melalui kegiatan-kegiatan yang akan memberi sumbangan

yang besar dalam melembagakan konsep NKKBS di lingkungan masyarakat kita.

Mengingat kedudukan dan perannya yang strategis tersebut, sudah selayaknya jika

remaja di era sekarang ini akan memberi andil yang besar dalam mengembangkan

penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja di Indonesia. Lebih-lebih remaja

memiliki pendidikan yang lebih tinggi, sikap inovatif terhadap norma dan ide baru

yang rasional, bersifat dinamis dan berorientasi ke masa depan.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B menyebutkan bahwa :

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah; (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam pasal ini tersurat bahwa remaja memiliki hak untuk mengembangkan

potensi diri tumbuh dan berkembang remaja secara individual yaitu pertumbuhan

fisik, perkembangan mental, emosional dan spiritual. Secara sosial, yaitu

melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga,

menjadi anggota masyarakat dan mempraktekkan hidup sehat.

Remaja mempunyai permasalahan yang sangat kompleks seiring dengan masa

transisi yang dialami remaja. Remaja yang belum memiliki kesiapan secara

ekonomi, kesehatan, psikologi, sosial, pendidikan dan agama untuk memasuki

jenjang pernikahan atau berkeluarga juga kasus-kasus perilaku remaja yang tidak

sehat mengusik perhatian kita semua. Pengetahuan mengenai penyiapan kehidupan
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berkeluarga pada tahap remaja akan menjadi dasar perilaku yang sehat sejak dini

hingga pada tahapan selanjutnya. Sehingga, investasi pada program kesehatan

reproduksi remaja akan bermanfaat selama hidupnya.

Perilaku tidak sehat remaja terjadi dapat dilihat dari dari dua perspektif : (1).

Perspektif lingkungan (keluarga yang renggang, sekolah yang semakin kompetitif,

masyarakat yang semakin acuh dan individualistik, media yang menyampaikan

informasi sangat permissif, kelompok teman sebaya yang hidup semakin bebas;

(2). Perspektif pertumbuhan atau masa transisi remaja. (Sunarti, Pusat Studi

Keluarga IPB Bogor, 2008)

Survei demografi kesehatan indonesia (SDKI) untuk Propinsi Lampung tahun

2011 menunjukkan 30,9% remaja pria dan 34,7% remaja wanita (15-19 tahun)

menyatakan punya teman pernah melakukan hubungan seksual. 97% remaja SMP

dan SMA pernah menonton film porno, 93,7% remaja SMP dan SMA pernah

melakukan Oral sex dengan lawan jenisnya.

Kasus HIV/AIDS di Lampung sekitar 54,7% usia 19-24 tahun dan dengan

penularan melalui Heterosex sekitar 50%, IDU sekitar 41%, Homosex sekitar 4%,

lain-lain sekitar 5%. Serta 21,2% remaja di Lampung mengaku pernah melakukan

aborsi (Departemen Kesehatan RI, Desember 2011). Perkawinan di usia dini,

hingga sekarang ini masih banyak terjadi di masyarakat Propinsi Lampung.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS: 2011), sekarang ini paling tidak ada 37,79
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persen perempuan di kawasan pedesaan kawin pada usia dibawah 16 tahun,

sementara di perkotaan besarannya sekitar 21,75 persen.

Peraturan Daerah Propinsi Lampung No. 6 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Lampung Tahun 2005-

2025 Visi "LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025". Menyatakan

bahwa kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa diukur berdasarkan indikator

kependudukan. Ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju

pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan dan akan berdampak pada

kesejahteraan bangsa itu sendiri.

Isu-isu triad KRR (seksualitas , HIV-AIDS dan Napza) merupakan isu yang

sangat aktual saat ini, untuk itulah isu-isu seperti ini memerlukan perhatian dari

semua pihak. Apabila kasus-kasus remaja dibiarkan nantinya akan merusak masa

depan keluarga dan masa depan bangsa indonesia.Untuk merespon hal tersebut

mengacu pada Peraturan Kepala BKKBN nomor : 86/PER/F2/2012 tentang

Grand Design Program Pembinaan Ketahanan Remaja, pemerintah (c.q. BKKBN)

mengembangkan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang

merupakan salah satu program pokok pembangunan nasional yang tercantum

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Program Jangka Menengah Nasional (BKKBN 2010-2014).

Program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja ialah suatu program untuk

memfasilitasi terwujudnya tegar remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat,

terhindar dari risiko Triad KRR (seksualitas, Napza, HIV/AIDS), menunda usia
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pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan

keluarga kecil bahagia sejahtera serta menjadi contoh, model dan sumber

informasi bagi teman sebayanya. Remaja sebagai sasaran program penyiapan

kehidupan berkeluarga adalah remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah.

(BKKBN, 2010:26)

Arah pelaksanaan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui

pendekatan dari, oleh dan untuk remaja melalui PIK-KRR (Pusat Informasi dan

Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja) yaitu suatu wadah kegiatan program

Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja yang dikelola dari, oleh dan

untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan

reproduksi serta perencanaan kehidupan berkeluarga (BKKBN,2010:2). Hal ini

berdasarkan kepada hasil survei kesehatan reproduksi remaja indonesia tahun

2011 yang menyatakan, bahwa 71% remaja menyukai dan menceritakan

permasalahannya kepada teman sebayanya.

Terkait dengan penyelenggaraan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi

remaja, maka pemerintah pusat mempunyai kewenangan berdasarkan Peraturan

Presiden Republik Indonesia No. 64 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Wewenang, Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen, Pasal 43 yaitu melakukan penetapan kebijakan meningkatkan

jejaring kemitraan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan

meningkatkan sumber daya manusia sebagai pengelola dalam melakukan

advokasi, sosialisasi, promosi dan desiminasi program penyiapan kehidupan
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berkeluarga bagi remaja serta pengembangan peta kerja program penyiapan

kehidupan berkeluarga bagi remaja.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga

Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi,

Perwakilan BKKBN Provinsi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

BKKBN Pusat di provinsi serta menyelenggarakan fungsi yaitu pembinaan,

pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional.

Atas dasar uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai Peran BKKBN Propinsi Lampung terhadap Program Penyiapan

Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BKKBN Propinsi Lampung terhadap program penyiapan

kehidupan berkeluarga bagi remaja?

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dari program penyiapan kehidupan

berkeluarga bagi remaja?
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1.2.2. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada lingkup permasalahan yaitu :

1. Ruang lingkup bidang ilmu :

Penelitian ini dibuat berdasarkan pada aspek Hukum Administrasi Negara

sebagai bidang ilmunya.

2. Ruang lingkup kajian :

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai peran BKKBN Propinsi

Lampung terhadap program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan

faktor penghambat program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini adalah :

1) Untuk mengetahui dan memahami peran BKKBN Propinsi Lampung

terhadap program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, dan;

2) Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penghambat yang dialami

oleh BKKBN Propinsi Lampung terhadap program penyiapan kehidupan

berkeluarga bagi remaja.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian hukum ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis :

Secara teoritis penelitian ini untuk mengetahui dan menambah pengetahuan

baik mengenai peran BKKBN Propinsi Lampung terhadap program penyiapan

kehidupan berkeluarga bagi remaja serta menambah pengetahuan terhadap
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faktor penghambat dari program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi

remaja di Provinsi Lampung;

b. Kegunaan Praktis :

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan masukan serta manfaat

bagi para praktisi hukum, mahasiswa dan dosen, masyarakat umum yang

membacanya, serta aparat pengelola/pelaksana program penyiapan kehidupan

berkeluarga bagi remaja, sehingga mungkin dapat dijadikan bahan

pertimbangan bagi BKKBN Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah dalam

merumuskan kebijaksanaan dan strategi pelaksanaan program penyiapan

kehidupan berkeluarga bagi remaja agar bisa tercapai tujuan dan sasaran yang

ditetapkan.


