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I. LATAR BELAKANG

RPJMN 2015-2019 merupakan tahapan ketiga dari RPJPN 2005-2025,  yang

memberi arah kebijakan memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai

bidang. Survei Indikator Kinerja RPJMN 2015 merupakan survei untuk memotret

pencapaian program, dan dirancang menghasilkan estimasi parameter tingkat provinsi dan

nasional.

Tujuan survei adalah untuk mengetahui pencapaian hasil indikator kinerja

pencapaian program  kependudukan  dan  KB  seperti  yang  tertuang  pada  RPJMN  2015-

2019, yang meliputi aspek keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja,

pemberdayaan dan ketahanan keluarga, keterpaparan informasi kependudukan dan KB dari

media; serta pengetahuan, sikap dan praktek tentang kependudukan.

Secara lebih spesifik indikator kinerja yang dihasilkan pada survei ini adalah: 1)

Indikator kinerja pada aspek keluarga berencana adalah pengetahuan pasangan usia subur

yang mengetahui semua alat/cara KB modern; 2) Indikator kinerja pada aspek kesehatan

reproduksi remaja adalah indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja;

3) Indikator kinerja pada  aspek  ketahanan  keluarga adalah  persentase PUS  anggota

Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB, persentase

anggota Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS  yang melaksanakan 8 (delapan) fungsi

keluarga, dan persentase keluarga yang mempunyai pemahaman dan kesadaran tentang 8

fungsi keluarga; 4) Pada aspek keterpaparan informasi kependudukan dan KB dari media,

indikatornya adalah persentase PUS, WUS, remaja, keluarga yang mendapat informasi

program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)

melalui media massa, media luar ruang, media lini bawah, serta lini lapangan. Pada

pengetahuan kependudukan, indikatornya adalah indeks pengetahuan masyarakat tentang

issu kependudukan.
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Manfaat survei meliputi: a) untuk penilaian keberhasilan program dan kualitas

intervensi yang dilakukan BKKBN dan unit unit pengelola program KB; b) sebagai

masukan bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun strategi pelaksanaan program

kedepan.

Survei dilakukan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Responden adalah keluarga dan

remaja usia 15-24 tahun belum menikah. Jumlah responden yang berhasil diwawancarai

di Indonesia adalah 44.904 keluarga dan 41.885 remaja dan untuk Provinsi Jambi

sebanyak 1.069 keluarga dan 1.066 remaja.

II. HASIL SURVAI

2.1. Pengetahuan Keluarga dan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Kepada keluarga dan remaja ditanyakan tentang beberapa hal yang  berkaitan

dengan  pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR), antara lain

pengetahuan tentang masa subur, umur sebaiknya menikah dan mempunyai anak pertama,

anemia, HIV dan AIDS, napza, dan KB.

Persentase keluarga yang mengetahui masa subur wanita adalah 75,9 persen. Angka

ini lebih besar dibandingkan secara nasional yang sebesar 73,6 persen. Keluarga yang

mengetahui masa subur dengan benar, yaitu  ‘di tengah antara dua haid’ hanya 32,4 persen,

dan juga lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 23,3 persen. Selanjutnya terkait

pengetahuan tentang apakah remaja perempuan dapat hamil meski hanya sekali hubungan

seksual, 68,6 persen keluarga menyatakan mengetahui. Angka ini sedikit lebih rendah

dibandingkan nasional (69,3 persen).

Persentase remaja yang mengetahui masa subur wanita adalah 54,5 persen. Angka ini

lebih kecil dibandingkan secara nasional yang sebesar 57,5 persen. Remaja yang

mengetahui masa subur dengan benar, yaitu  ‘di tengah antara dua haid’ 23,7 persen, dan

lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 17,3 persen. Selanjutnya terkait

pengetahuan tentang apakah remaja perempuan dapat hamil meski hanya sekali hubungan

seksual, 67,3 persen remaja menyatakan mengetahui. Angka ini lebih tinggi dibandingkan

nasional (64,3 persen).
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Tabel 1. Pengetahuan Keluarga dan Remaja tentang Masa Subur Wanita

Pengetahuan
Jambi Indonesia

Kel. Remaja Kel. Remaja
Mengetahui masa subur wanita 75.9 54.5 73.6 57.5
Mengetahui periode masa subur wanita 32.4 23.7 23.3 17.3
Remaja perempuan dapat hamil meski hanya
sekali hubungan seksual 68.6 67.3 69.3 64.3

Pengetahuan keluarga tentang umur ideal menikah pertama, melahirkan pertama,

umur aman melahirkan termuda dan tertua pada Tahun 2015 sudah bagus. Berdasarkan

pengetahuan keluarga, rata-rata umur  perempuan sebaiknya menikah 21 tahun, sedangkan

laki-laki   25 tahun. Rata-rata umur perempuan punya anak pertama satu tahun lebih tinggi

dari umur menikah (22 tahun). Selanjutnya rata-rata umur tertinggi yang aman untuk

melahirkan adalah 38,5 tahun. Tingkat pengetahuan ini juga sudah relatif bagus untuk

remaja.

Tabel 2. Pengetahuan Keluarga dan Remaja tentang Umur Sebaiknya Menikah dan
Melahirkan

Pengetahuan
Jambi Indonesia

Kel. Remaja Kel. Remaja
Umur perempuan sebaiknya menikah (rata-rata) 21 21.9 20.9 22.2
Umur laki-laki sebaiknya menikah (rata-rata) 25 25.4 24.8 25.5
Umur sebaiknya perempuan punya anak pertama 21.9 22.7 21.9 23.3
Umur terendah yang aman untuk melahirkan 20.5 20.6 20.4 20.8
Umur tertinggi yang aman untuk melahirkan 38.5 38.1 36.1 36.1

Persentase keluarga yang pernah mendengar anemia sebesar 59,8 persen, menurun

dibandingkan Tahun 2014 (64,4 persen). Dari total keluarga  yang  mendengar  anemia

masih banyak yang tidak mampu menyatakan  arti anemia dengan benar (41,1 persen

menjawab kurang tepat atau tidak tahu). Angka ketidaktahuan/ketidaktepatan ini

meningkat dibandingkan Tahun 2014 (36,3 persen) dan lebih tinggi dibandingkan angka

nasional (38,9 persen).

Persentase keluarga  yang  pernah  mendengar  HIV/AIDS Tahun  2015 sebesar 80,4

persen, sedikit meningkat dibanding Tahun 2014 (80,2 persen). Angka ini juga lebih tinggi

dibandingkan nasional (78,6 persen). Umumnya (80,6 persen) keluarga yang pernah
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mendengar HIV/AIDS mengetahui bahaya HIV/AIDS, tetapi hanya 54,4 persen yang

mengetahui cara menghindari HIV/AIDS. Selain itu, pengetahuan keluarga tentang

penyakit IMS juga masih rendah (44,6 persen) dan juga relatif lebih rendah dibandingkan

nasional (50,1 persen). Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2014

(36,4 persen) telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selanjutnya, pengetahuan

keluarga tentang NAPZA relatif tinggi 86,8 persen, meskipun sedikit mengalami

penurunan dibandingkan Tahun 2014 (87,6 persen).

Persentase remaja yang pernah mendengar anemia sudah relatif baik yaitu sebesar

75,8 persen. Meskipun demikian, dari total remaja yang  mendengar  anemia masih

banyak yang tidak mampu menyatakan  arti anemia dengan benar (41,1 persen menjawab

kurang tepat atau tidak tahu). Angka ketidaktahuan/ketidaktepatan lebih tinggi

dibandingkan angka nasional (33,3 persen).

Persentase remaja yang  pernah  mendengar  HIV/AIDS sebesar 92,1 persen. Lebih

tinggi dibandingkan nasional (90,4 persen). Umumnya (89,7 persen) remaja yang pernah

mendengar HIV/AIDS mengetahui bahaya HIV/AIDS, tetapi hanya 67,0 persen menge-

tahui cara menghindari HIV/AIDS. Selain itu, pengetahuan remaja tentang penyakit IMS

juga masih rendah (49,8 persen) dan lebih rendah dibandingkan nasional (56,9 persen).

Selanjutnya, pengetahuan remaja tentang NAPZA relatif tinggi 94,1 persen,

dibandingkan nasional yang sebesar 93,4 persen. Dari total remaja yang pernah mendengar

mengenai NAPZA, 7.6 persen diantaranya pernah mengkonsumi NAPZA, dengan rata-rata

umur pertama kali mengkonsumsi adalah 16,3 tahun.

Tabel 3. Pengetahuan Keluarga dan Remaja tentang Anemia, HIV/AIDS, IMS dan
NAPZA

Pengetahuan
Jambi Indonesia

Kel. Remaja Kel. Remaja
Pernah mendengar mengenai Anemia 59.8 75.8 65 72.3
Tidak tahu/ tidak tepat mengartikan Anemia 41.1 41.1 38.9 33.3
Pernah mendengar mengenai HIV/AIDS 80.4 92.1 78.6 90.4
Mengetahui bahaya HIV/AIDS 80.6 89.7 82 88.5
Mengetahui cara menghindari HIV/AIDS 54.4 67 59.8 68.7
Pernah mendengar penyakit IMS 44.6 49.8 50.1 56.9
Pernah mendengar NAPZA 86.8 94.1 86.8 93.4
Pernah dengar dan pernah konsumsi NAPZA 7.6 7.5
Rata-rata umur pertama kali konsumsi
NAPZA 16.3 16
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Berdasarkan berbagai item pengetahuan KRR di kalangan keluarga, dapat dihitung

indeks komposit pengetahuan keluarga tentang KRR. Untuk Provinsi Jambi, angka ini

masih relatif masih rendah, yaitu 46,6 untuk (rentang  indeks  0-100). Meskipun

demikian jika dilihat secara nasional, indeks Provinsi Jambi masih relatif baik, dimana

secara nasional adalah sebesar 45,9. Provinsi Jambi menempati posisi ke 11 tertinggi dari

34 provinsi yang ada di Indonesia.

Indeks yang sama juga dihitung untuk remaja. Berdasarkan hal tersebut terlihat

bahwa indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja relatif lebih baik

dibandingkan indeks pengetahuan keluarga.

Tabel 4. Indeks Pengetahuan Keluarga dan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja

Indeks Pengetahuan
Jambi Indonesia

Kel. Remaja Kel. Remaja
Masa Subur 33 23.3 27.1 20.3
Umur Sebaiknya Menikah dan Melahirkan 51 56 49.8 54.6
Penyakit Anemia dan HIV/AIDS 39.6 49.2 47 55.9
Narkoba 84 90.7 80.2 88.7
Indeks Komposit Pengetahuan KRR 46.6 49 45.9 49

2.2. Pengetahuan Remaja tentang Keluarga Berencana/PKBR/Genre

Pengetahuan remaja tentang suatu alat/cara KB  (minimal tahu 1 jenis alat/cara  KB)

relatif tinggi yaitu sebanyak 98,3 persen. Pengetahuan remaja tentang suntik KB, pil,

kondom tinggi, sementara alat/cara KB lainnya relatif rendah.

Tabel 5. Persentase Remaja Menurut Jenis Alat/Cara KB yang Pernah Di Dengar

Jenis Alat/Cara KB Jambi Indonesia

Sterilisasi wanita 12.6 21
Sterilisasi pria 10.4 14.5
Pil 93.6 81.8
IUD 36.9 36.9
Suntik 82.5 76.8
Implan 55.2 45.7
Kondom 90.4 84.8
Metode MAL 12.8 15.5
Kontrasepsi Darurat 7.4 8.8
Pantang Berkala 17.9 18.5
Senggama Terputus 22.2 25
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Menurut Program Penundaan Usia Perkawinan, usia menikah wanita adalah minimal

20 tahun, dan usia menikah laki-laki 25 tahun. Batasan usia menikah bagi wanita antara

lain pertimbangan dari aspek kesehatan yaitu umur yang aman dan sehat untuk kesiapan

wanita hamil anak pertama.

Remaja menginginkan menikah rata-rata pada usia 23,4 tahun untuk wanita dan 25,7

tahun untuk pria. Keinginan remaja mempunyai jumlah anak di masa mendatang, rata-rata

untuk wanita 2,5 anak dan pria 2,6 anak. Sebesar  67,7 persen  remaja  wanita  dan  46,3

persen  remaja  pria  ingin  memakai kontrasepsi di masa mendatang Selanjutnya, terkait

dengan sosialisasi GenRe,  remaja yang mendengar istilah GenRe baru 30,4 persen pada

remaja wanita dan pada remaja wanita 25,9 persen.

Tabel 6. Remaja menurut rata-rata umur rencana menikah, jumlah anak, keinginan
ber KB dan pengetahuan GenRe

Uraian Jambi Indonesia

Rata-rata umur rencana menikah remaja wanita 23.4 23.8
Rata-rata umur rencana menikah remaja pria 25.7 25.5
Rata-Rata jumlah anak yang diinginkan remaja wanita 2.5 2.4
Rata-rata jumlah anak yang diinginkan remaja pria 2.6 2.6
Persentase remaja wanita akan memakai alat/cara KB dimasa
mendatang 67.7 62.5
Persentase remaja pria akan memakai alat/cara KB dimasa
mendatang 46.3 42.5
Persentase remaja wanita mengetahui istilah GenRe 30.4 36.2
Persentase remaja pria mengetahui istilah GenRe 25.9 30.7

2.3. Pacaran dan Perilaku Seksual Remaja

Persentase remaja laki-laki yang mengakui pernah mempunyai pacar sedikit lebih

tinggi dibandingkan remaja perempuan (86,8 persen berbanding 83,7 persen). Dalam

mengungkapkan kasih sayang, 89,2 persen remaja mengakui berpegangan tangan, 33,4

persen cium bibir dan 7,9 persen meraba/merangsang.

Kepada remaja juga ditanyakan apakah pernah melakukan hubungan seksual.

Berdasarkan survei ditemukan bahwa 4,2 persen remaja pria dan 1,1 persen remaja wanita

pernah melakukan hubungan seks
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Tabel 7. Pacaran dan perilaku seksual remaja

Uraian Jambi Indonesia

Persentase remaja pria pernah punya pacar 86.8 78.7
Persentase remaja wanita pernah punya pacar 83.7 76.2
Cara ungkapkan kasih sayang

Pegang tangan 89.2 86.4
Cium bibir 33.4 31.7
Meraba/Merangsang 7.9 12

Remaja pria pernah melakukan hubungan seks 4.2 9.2
Remaja wanita pernah melakukan hubungan seks 1.1 2.9

2.4 Keterpaparan Media (Keluarga dan Remaja)

Persentase keluarga mendapat minimal satu informasi kependudukan, KB dan KRR

melalui media massa (cetak dan elektronik) sudah baik dan ini sudah mencapai target

indikator kinerja yang ditetapkan (88 persen). Sementara informasi dari media luar ruang

relatif masih rendah. Persentase keluarga  mendapat  minimal  satu  informasi

kependudukan, KB dan KRR melalui media luar ruang tercatat masing-masing 40,1 persen,

55,7 persen dan 38,6 persen, belum mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan pada

2015 (88 persen). Selain itu, terkait dengan media luar ruang ini, kondisi yang dicapai

Provinsi Jambi juga masih relatif rendah dibandingkan secara nasional.

Kondisi yang sama juga terlihat untuk remaja. Sebagaimana halnya pada keluarga,

persentase remaja yang mendapatkan informasi kependudukan, KB dan KRR dari media

luar ruang juga masih relatif rendah.

Tabel 8. Persentase Keluarga dan Remaja Pernah Mendengar Minimal Satu
Informasi Kependudukan, KB dan KRR dari Media Massa dan Luar Ruang

Indeks Pengetahuan
Jambi Indonesia

Kel. Remaja Kel. Remaja
Informasi Kependudukan

Media Massa 96.6 95.1 94.8 96
Media Luar Ruang 40.1 56.6 50.3 63.5

Informasi tentang KB
Media Massa 94.9 96.4 94.4 95.7
Media Luar Ruang 55.7 65.8 63.3 68.8

Informasi KRR
Media Massa 94.3 96.1 95 97.1
Media Luar Ruang 38.6 50.7 46 58.5
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2.5 Kegiatan Tribina (Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR dan

Bina Keluarga Lansia/BKL

Dari total keluarga yang mempunyai balita, 17,6 persen menyatakan pernah

mendengar BKB dan dari yang pernah mendengar tersebut, 27,6 pernah menjadi anggota

BKB. Angka ini relatif lebih rendah dibandingkan nasional, dimana yang pernah

mendengar BKB mencapai 25,6 persen dan pernah menjadi anggota BKB 33,1 persen.

Dalam survei ditanyakan pengalaman atau praktek keluarga tentang cara

pengasuhan dan  tumbuh  kembang anak  balita  dan  anak  remaja.  Ada  tiga  cara

pengasuhan dan  tumbuh kembang anak  ditinjau dari aspek perkembangan fisik/badan,

aspek perkembangan jiwa/mental, dan aspek perkembangan sosial.

Pengalaman keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang balita umumnya

masih rendah. Melalui penghitungan indeks komposit berdasarkan pengalaman keluarga

dalam pengasuhan dan tumbuh kembang  dari aspek fisik, jiwa, dan sosial balita di

Provinsi Jambi menunjukkan 52,3 (rentang indeks 0-100). Angka ini juga terlihat sedikit

lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 55,2

Dari total keluarga yang mempunyai remaja, hanya 7,9 persen menyatakan pernah

mendengar BKR. Angka ini relatif lebih rendah dibandingkan nasional, dimana yang

pernah mendengar BKR sebesar 11,8 persen.

Dari total keluarga yang mempunyai lansia, hanya 6,9 persen menyatakan pernah

mendengar BKL. Angka ini relatif lebih rendah dibandingkan nasional, dimana yang

pernah mendengar BKL sebesar 11,6 persen.

Tabel 9. Kegiatan Tribina

Uraian Jambi Indonesia

Pernah mendengar BKB 17.6 25.6
Pernah jadi anggota BKB 27.6 33.1
Indeks komposit pengalaman pengasuhan tumbuh kembang
balita 52.3 55.2

Pernah mendengar BKR 7.9 11.8
Pernah jadi anggota BKR - 16.5

Pernah mendengar BKL 6.9 11.6
Pernah jadi anggota BKL - 16.6
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2.6 Pemahaman dan Kesadaran Delapan Fungsi Keluarga

Dalam rangka terwujudnya keluarga sejahtera dan berkualitas, BKKBN membagi

fungsi keluarga menjadi 8 fungsi keluarga, yaitu agama, sosial budaya, cinta kasih,

melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan.

Setiap fungsi dalam delapan fungsi keluarga mempunyai makna dan peran penting dalam

keluarga, yang diharapkan dapat menjadi pijakan dan tuntunan keluarga dalam menjalani

roda kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut melalui survei ini ditanyakan kepada

keluarga tentang pemahaman, kesadaran, dan pengalamannya dalam menjalankan fungsi-

fungsi tersebut.

Tahun 2015 ditetapkan target 10 persen keluarga memiliki pemahaman dan

kesadaran tentang 8 fungsi keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara tentang 8 fungsi keluarga, kebanyakan responden

menjawab dua jawaban di masing-masing fungsi keluarga, untuk itu dibuat penghitungan

satu angka yang dapat mencerminkan pemahaman dan kesadaran tentang delapan fungsi

keluarga. Secara umum persentase keluarga yang memahami dan melaksanakan  minimal

dua  nilai  di  masing-masing 8  (delapan)  fungsi  keluarga adalah 5.4 persen. Angka ini

masih relatif jauh dari target yang ditetapkan di tahun 2015 sebesar 10 persen. Selain itu,

jika dibandingkan dengan angka secara nasional yang sebesar 15,6 persen, capaian yang

diperoleh oleh Provinsi Jambi masih relatif tertinggal.

2.7 Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Keluarga dan Remaja Tentang Kependudukan

Berkaitan dengan pengetahuan keluarga tentang isu kependudukan, telah ditetapkan

indikator kinerja: Keluarga dan remaja yang mengetahui tentang isu kependudukan. Untuk

mendapatkan  angka  tentang  isu  kependudukan  dilakukan  penghitungan  komposit

indeks pengetahuan keluarga dan remaja tentang isu-isu kependudukan, yang mencakup

unsur-unsur dampak buruk pertambahan penduduk, pengaturan pertambahan penduduk,

persiapan masa tua, dampak urbanisasi, usia  produktif, dan  menjaga lingkungan.

Indeks pengetahuan tentang isu kependudukan adalah sebesar 34,9 untuk keluarga

dan 39,0 untuk remaja (rentang indeks  0 – 100). Angka yang dicapai Provinsi Jambi ini

masih tergolong rendah dan masih dibawah angka nasional yang sebesar 36,9 (keluarga)

dan 40,4 (remaja)
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Tabel 10. Indeks Pengetahuan Keluarga dan Remaja tentang Isu Kependudukan

Indeks Pengetahuan
Jambi Indonesia

Kel. Remaja Kel. Remaja
Dampak buruk pertambahan penduduk 36.4 41 38 43.6
Pengaturan pertambahan penduduk 47.5 49.2 46.8 49.6
Persiapan masa tua 48.1 48.9 48 49.1
Dampak urbanisasi 20.8 32.1 23.2 31
Usia produktif 30.2 34.2 31.9 35.2
Menjaga lingkungan 26.2 28.8 33.4 34.1

Indeks Komposit 34.9 39 36.9 40.4

III. REKOMENDASI

3.1 Keluarga

Perlu  bimbingan  dan  pembinaan  secara  langsung  dari  petugas  KB  dan  pihak

terkait kepada kelompok BKB, BKR, BKL. Pengetahuan/wawasan para anggota kelompok

dan masyarakat secara umum perlu terus ditingkatkan, melalui pemberian KIE tentang KB,

Kependudukan dan KRR di berbagai kesempatan pertemuan yang ada di masyarakat.

Diharapkan kegiatan ini juga dapat meningkatkan pemakaian KB para anggota kelompok

kegiatan.

Untuk pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak perlu mengembangkan

kualitas dan keterpaduan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita dengan PAUD dan

Posyandu. Sekaitan dengan hal tersebut perlu mengintensifkan pertemuan lintas sektor,

pembinaan petugas lapangan  KB,  kaderisasi  kader Poktan,  serta  pelatihan  bagi  kader

dan  pengurus  Poktan. Untuk kelompok lanjut usia perlu pembinaan dan meningkatkan

kualitas kehidupan keluarga lansia dan lansianya.

Dalam rangka peningkatan keterpaparan media perlu meningkatkan kualitas dan

kuantitas KIE KKB melalui berbagai media. Selain itu perlu meningkatkan produksi media

dan materi KIE, ketersediaan dan kemudahan akses informasi KKB, serta mengembangkan

materi dan prototype media KIE KKB sesuai kebutuhan dan segmentasi sasaran.

Untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan praktek (PSP) kependudukan di

kalangan keluarga, perlu sosialisasi tentang masalah kependudukan melalui berbagai media

massa dan media luar ruang.
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3.2 Remaja

Pada aspek kesehatan reproduksi remaja (KRR), perlu meningkatkan sosialisasi

tentang KRR secara ekstensif dan intensif kepada remaja melalui berbagai media. Media

yang digunakan dan dioptimalkan untuk sosialisasi meliputi a) media massa, yaitu TV,

koran/majalah, internet dan media luar ruang (poster dan spanduk); b) petugas, yaitu guru,

petugas KB, bidan/perawat; c) forum pertemuan, yaitu sekolah, karang taruna, pertemuan

keagamaan, dan pertemuan PKK. Hal ini dimaksudkan agar pengetahuan, sikap, dan

praktek (PSP) remaja tentang KRR meningkat.

Sasaran kegiatan sosialisasi KRR ditujukan kepada para remaja sejak dini (remaja

mulai usia 10–12 tahun), mengingat pada kelompok usia ini sebagian diantaranya sudah

mengalami akilbaliq (mendapat haid bagi remaja wanita dan mengalami mimpi basah bagi

remaja pria). Hal ini dimaksudkan agar remaja mempunyai pengetahuan KRR yang

memadai dan diharapkan mereka akan berperilaku KRR yang sehat dan positif.

Sasaran  lain  dalam  sosialisasi  KIE  KRR  adalah  orang  tua,  khususnya  ibu.  Ibu

memerlukan peningkatan/penguatan pemahaman KRR, melalui pemanfaatan dan

pengoptimalan berbagai media maupun forum yang sesuai dan berjalan di masyarakat

(PKK/Bina Keluarga Remaja).

Penyampaian KIE tentang substansi KRR agar difokuskan pada kualitas pengetahuan

tentang KRR, khususnya saat masa subur yang tepat, bahaya risiko kehamilan remaja,

pencegahan penularan HIV dan AIDS, dan akibat mengkonsumsi NAPZA.

Pada aspek KB dan GenRe, perlu meningkatkan sosialisasi/KIE kepada remaja

tentang perencanaan  usia  menikah  yang  matang,  yaitu  dari  aspek  kesehatan,

kejiwaan,  sosial, ekonomi, melalui berbagai media dan forum sesuai yang ada di

masyarakat. Untuk istilah GenRe, agar disosialisasikan kepada masyarakat/remaja tentang

singkatan GenRe, maksud GenRe, dan mencakup isi/muatan kampanye GenRe.

Rata–rata umur rencana menikah bagi remaja pria dan wanita sudah sesuai dengan

target, namun untuk   mencapai   peningkatan   usia   perkawinan   tersebut,   remaja   perlu

mendapatkan kesempatan dan kemudahan, misalnya pendidikan, kursus–kursus,

keterampilan, maupun kegiatan olahraga di lingkungannya. Materi KIE perlu ditambah

dengan substansi NKKBS dan pola penggunaan kontrasepsi rasional. Aspek lainnya yang
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direkomendasikan adalah peningkatan sosialisasi GenRe pada berbagai media dan forum

pertemuan formal dan informal.

Dalam hal keterpaparan media terhadap informasi Kependudukan dan KB, perlu

menggalakkan KIE tentang masalah kependudukan, agar remaja sejak dini peduli terhadap

masalah – masalah kependudukan. Media yang digunakan untuk KIE meliputi media

massa (televisi,  koran,  internet)  dan  media luar ruang  (poster,  spanduk).  Juga

mengoptimalkan forum  pertemuan  remaja  di  masyarakat  (Remaja  masjid,  Karang

Taruna,  PIK-Remaja). Selain itu, perlu mengintensifkan KIE tentang KB dan KRR kepada

remaja melalui media massa (televisi, koran,  radio), media luar ruang (spanduk, poster,

brosur); melalui guru, petugas KB, bidan/perawat; dan melalui forum pertemuan remaja

yang ada di masyarakat.

Untuk  meningkatkan  Pengetahuan  Sikap  Perilaku  kependudukan  di  kalangan

remaja perlu mengembangkan dan menyebarluaskan materi pendidikan kependudukan

melalui jalur formal, informal, dan non formal. Selain itu perlu meningkatkan kerjasama

dengan mitra terkait untuk mengintegrasikan dan mengimplementasikan pendidikan

kependudukan. Sosialisasi tentang kependudukan juga perlu dilakukan melalui berbagai

media massa, media luar ruang, dan lomba-lomba lainnya (karya tulis, pidato, poster,

blogger).


