
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian-pengertian

2.1.1. Pengertian Peran

Kata “peran” atau “role” dalam kamus oxford dictionary diartikan

sebagai: Actor’s part; one’s task or function yang berarti aktor; tugas seseorang

atau suatu fungsi (oxford University Press,2008: 383). Sedangkan istilah peran

dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti sebagai seperangkat

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat,

kedudukan dalam hal ini diartikan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat

yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.

Kedudukan tersebut sebenarnya adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan

kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan

sebagai peran. Oleh karena itu maka ada seseorang yang mempunyai kedudukan

tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang Peran (role accupant). Suatu hak

sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan

kewajiban adalah beban atau tugas. Apabila seseorang menjalankan hak dan

kewajiban sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.
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Suatu peran dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

a. Peran yang ideal (deal role)

b. Peran yang seharusnya (Expexted)

c. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (Percieved role)

d. Peran sebenarnya dilakukan (actual role)

Peran menurut Soejono Soekamto (1990;269) menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu :

a. Peran meliputi hal-hal yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang

dalam masyarakat;

b. Peran merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang nantinya akan

membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat;

c. Peran dapat juga dikatakan sebagai suatu perilaku yang ada di dalam

masyarakat dimana seseorang itu berada.

Peran adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu maupun

kelompok yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peran dalam arti ini

merupakan rangkaian peraturan-praturan yang membimbing suatu individu atau

pun kelompok dalam kehidupan kemasyarakatan (Soejono Soekamto,1982:238).

Dalam hal ini peran BKKBN Provinsi Lampung terhadap program penyiapan

kehidupan berkeluarga bagi remaja di Provinsi Lampung yaitu melaksanakan

tugasnya sesuai dengan fungsi yang telah disepakati sesuai dengan Peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKKBN

menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang keluarga sejahtera

dan pemberdayaan keluarga;
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b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN;

c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan Instansi pemerintah, swasta,

Lembaga Sosial, dan Organisasi Masyarakat, serta masyarakat di bidang

keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Sedangkan kewenangan BKKBN berdasarkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia No. 64 Tahun 2005, pasal 45 adalah :

a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara

makro;

c. Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka

kematian ibu, bayi, dan anak;

d. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yaitu :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang keluarga

berencana dan keluarga sejahtera

2. Perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga.

2.1.2. Pengertian Program

Program adalah cara yang dipisahkan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya

program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah
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untuk dioperasionalkan. Hal ini mudah dipahami, karena program itu sendiri

menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan program tersebut. Program

merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan pelaksanaan

karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek, yang antara lain

adalah:

a. Adanya tujuan yang ingin dicapai

b. Adanya kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam pencapaian tujuan itu

c. Adanya aturan-aturan yang dipegang dengan prosedur yang harus dilalui

d. Adanya perkiraan anggaran yang perlu atau dibutuhkan

e. Adanya strategi dalam pelaksanaan

Unsur keduanya yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program adalah adanya

kelompok orang yang menguji sasaran program sehingga kelompok orang tersebut

merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil program yang dijalankan dan  adanya

perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Bila tidak memberikan  manfaat

pada kelompok orang maka boleh dikatakan program tersebut telah gagal

dilaksanakan.

Sementara itu untuk dapat memahami pengertian dari pelaksanaan,Wahab

(1991:51), merumuskan pengertian pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh  individu-individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok

pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah

ditetapkan dalam kebijakan.

Berhasil tidaknya suatu program dilaksanakan tergantung dari unsur

pelaksananya. Pelaksana penting  artinya karena pelaksanaan suatu program, baik
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itu organisasi ataupun perseorangan bertanggung jawab dalam pengelola maupun

pengawasan dalam pelaksanaan.

2.1.3. Tolok Ukur Evaluasi Program

Suatu program dapat dievaluasi apabila ada tolak ukur yang bisa dijadikan

penilaian terhadap program yang telah berlangsung, berhasilnya atau tidak

berhasilnya suatu program berdasarkan tujuan yang sudah tentu memiliki tolak

ukur yang nantinya harus dicapai dengan baik oleh sumber daya yang

mengelolanya. Adapun yang menjadi tolak ukur dalam evaluasi suatu program

adalah:

a. Apakah hasil suatu proyek sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai

b. Kesediaan sarana untuk mencapai tujuan tersebut

c. Apakah sarana atau kegiatan benar-benar dapat dicapai atau dimanfaatkan

oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan

d. Apakah  sarana yang disediakan benar-benar dilakukan untuk tujuan semula

e. Berapa persen jumlah atau luas sasaran sebenarnya yang dapat dijangkau oleh

program

f. Bagaimana mutu pekerjaan atau sasaran yang dihasilkan oleh program

(kualitas hidup, kualitas barang)

g. Berapa banyak sumber daya dan kegiatan yang dilakukan benar-benar

dimanfaatkan secara maksimal

h. Apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan masukan terhadap

perubahan yang diinginkan.
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2.1.4   Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Asas-asas Pemerintahan Daerah adalah :

a. Asas Desentralisasi

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan

desentralisasi, baik pembentukan daerah otonom maupun penyerahan

kewenangan dalam bidang pemerintahannya, hanya dilakukan oleh

pemerintah pusat.

b. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi adalah asas yang diartikan sebagai pelimpahan wewenang

dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat

yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabat di daerah.Dalam dekonsentrasi

tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan,

pelaksanaannya maupun pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab

pemerintahan pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala

daerah dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat

(Nurmayani,2009:10).

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dekonsentrasi adalah pelimpahan

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil

pemerintah dan/atau kepada instansi vertical diwilayah tertentu. Latar

belakang diadakannya sistem dekonsentrasi adalah bahwa tidak semua urusan
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Pemerintahan Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah menurut asas

desentralisasi (C.S.T. Kansil dan Catherine S.T. Kansil,2004:4)

c. Asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan

Asas otonomi daerah tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 Perubahan

kedua, yang menyatakan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan

daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan.” Ketentuan ini menegaskan bahwa

pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia.Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan

otonomi (termasuk tugas pembantuan). Dengan kata lain, ketentuan ini hanya

mengatur mengenai otonomi, otonomi hanyalah salah satu bentuk

desentralisasi. Desentralisasi bukan asas melainkan suatu proses, yang asas

adalah otonomi dan tugas pembantuan (Nurmayani, 2009:11).

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam

pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

Misalnya, daerah menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang

sebenarnya menjadi hak dan urusan Pemerintah Pusat. Berdasarkan prinsip-

prinsip tersebut, jelas bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah

otonom dan wilayah administrasi (C.S.T. Kansil dan Catherine S.T.

Kansil,2004:4)
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2.2. Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja

2.2.1.  Pengertian Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja

Kata program berasal dari bahasa Inggris yaitu “programme” atau “program”

yang artinya acara atau suatu rencana yang harus diselesaikan (Oxford University

Press,2008:351). Program juga dapat diartikan sebagai suatu sistem perencanaan

baik dalam bentuk produk atau pun jasa yang ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan suatu masyarakat dalam suatu wilayah.

Program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) ialah suatu

program untuk memfasilitasi terwujudnya tegar remaja, yaitu remaja yang

berperilaku sehat, terhindar dari risiko Triad KRR ( seksualitas, NAPZA,

HIV/AIDS), menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan

berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera serta menjadi

contoh, model dan sumber informasi bagi teman sebayanya (BKKBN,2010: 7).

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi
Remaja

a. Tujuan Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja :

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku positif

remaja dan orang tua tentang kesehatan reproduksi

2. Membina pentingnya kesiapan remaja menjalani kehidupan berkeluarga

guna mewujudkan kehidupan keluarga yang sejahtera lahir dan bahagia

batin. (BKKBN,2010: 3)
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b. Manfaat Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja

Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)

bermanfaat sebagai informasi yang berkaitan dengan diri remaja dengan

penyiapan diri remaja menyongsong kehidupan berkeluarga yang lebih baik,

menyiapkan pribadi yang matang dalam membangun keluarga yang

harmonis, dan memantapkan perencanaan dalam menata kehidupan untuk

keharmonisan keluarga.

2.3. Sasaran dan Dampak Program PKBR

2.3.1 Sasaran program PKBR

Sasaran dari program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, meliputi:

a. Peningkatan komitmen terhadap program PKBR;

b. intensifikasi komunikasi perubahan perilaku remaja;

c. peningkatan kemitraan dan kerjasama dalam program ini;

d. peningkatan akses dan kualitas pengelolaan maupun pelayanan PIK Remaja.

2.3.2 Dampak Program PKBR

Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja memberikan dampak,

yaitu :

a. Peningkatan 8 fungsi keluarga

b. Penundaan usia perkawinan;

c. Peningkatan perilaku kesehatan remaja;

d. Peningkatan keterampilan hidup bagi remaja.


