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Latar belakang 

• Masa remaja = masa transisi yang unik  ditandai oleh 
berbagai perubahan emosi & psikis (umur 15-24th) 

 
▫ Masa remaja merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak 

ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan 
fisik, mental, emosional dan sosial.  

▫ Masa remaja adalah masa terjadinya krisis identitas atau 
pencarian identitas diri, sehingga pengaruh lingkungan yang 
tidak baik dan kurangnya informasi yang benar menyebabkan 
permasalahan kesehatan termasuk KTD; PMS dan HIV/AID’s 

▫ Kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan 
kegiatan berkelompok; 

▫ Senang bereksperimentasi; 
▫ Ketidakstabilan emosi; 
▫ Adanya sikap menentang dan menantang orang tua; 
▫ Kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan tetapi remaja 

tidak sanggup memenuhi semuanya; dan 
▫ Senang bereksplorasi. 



Ada apa sih  
dengan remaja?? 



• Minimnya  pengetahuan tentang seksualitas dan 
kesehatan reproduksi karena terbatasnya akses 
informasi dan advokasi remaja,  
 

• Tidak  adanya akses pelayanan yang ramah remaja,  
 

• Belum  adanya kurikulum Kesehatan Reproduksi 
Remaja (KRR) di sekolah,  
 

• Masih  terbatasnya institusi di pemerintah yang 
menangani remaja secara khusus dan belum ada 
undang-undang yang mengakomodir hak-hak 
remaja. 

Lanjutan …. Latar Belakang 



• Fenomena  remaja yang kini banyak melakukan perilaku seks 
berisiko, hingga mengalami KTD (Kehamilan Tidak 
Diinginkan), juga beresiko terhadap PMS 
 

• Jumlah kasus aborsi di Indonesia setiap tahun mencapai 2,3 
juta, 30 persen di antaranya dilakukan oleh para remaja. 
 
 

• Terhitung sampai Juni 2014 usia remaja yang terkena HIV & 
AIDS berjumlah 18.237 jiwa (Ditjen PPM & PL Depkes RI).  
 

• Sedangkan per-Juni 2014 menemukan bahwa persentase 
kumulatif kasus AIDS terbesar pada kelompok usia 20-29 
tahun sebesar 32,9 % (Kemenkes RI, 2014). 
 
 

Lanjutan …. Latar Belakang 



Lanjutan …. Latar Belakang 

• 11% kasus kehamilan pada remaja di seluruh dunia 
terjadi pada gadis berusia 15 hingga 19 tahun dan 
95% kasus kehamilan pada remaja ini terjadi di 
negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. 
 

• Remaja memiliki hak untuk mendapatkan hidup 
sehat  memerlukan  akses terhadap alat yang dapat 
melindungi kesehatannya termasuk alat kontrasepsi 
dan layanan kesehatan .  
 

• Tertuang pada UU no.36/2009 pasal 4& 5 “setiap 
orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 
akses kesehatan & peraturan ini tidak melihat status 
pernikahan” 
 



Fenomena Remaja 



Bagaimana Kita Melindungi Remaja/ 
Anak Kita? 



Kebijakan akses kontrasepsi pada remaja sebagai 

pencegahan : 
Masalah :  

1. Masih tingginnya kasus HIV pada usia 
remaja/produktif (20-29th) 

2. KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan) 

3. Infeksi Menular Seksual (IMS) 

Akar Masalah : 

Saat remaja (15-24th), sesorang 
sudah mulai seksual aktif  PMS, 

HIV dan KTD 

Opsi Kebijakan  

a. Pemberian informasi pada remaja  mengenai HIV & resiko seksualitas melalui 
peer education 

b. Memasukkan kurikulum kesehatan reproduksi pada kurikulum sekolah 

c. Menguatkan pelayanan kesehatan yang ramah remaja 

d. Memberi akses kontrasepsi kondom pada remaja 

 

Kebijakan : 

Memberi akses 
kontrasepsi kondom 

pada remaja 



Alasan kebijakan……. 

Remaja sebenarnya tidak membutuhkan alat 
kontrasepsi, tetapi pada beberapa kasus dimana 
terjadi pada remaja telah/dengan seksual aktif, 
maka diperlukan konseling tentang kontrasepsi 
secara dini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan pada remaja. 



Kontrasepsi  

Kontra : mencegah atau melawan  
  
Konsepsi : pertemuan antara sel telur yang matang 

dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan.  
  
Kontrasepsi : menghindari/mencegah terjadinya 

kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel 
telur yang matang dengan sel sperma 

Pengertian :  



• Kontrasepsi hadir dalam berbagai metode dan 
efektivitas. 

 

• Meskipun berbeda, tujuan mereka satu: 
mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan 
juga untuk melindungi terhadap penyakit 
menular seksual (PMS). 

 

Kontrasepsi  



Ada 3 fase kontrasepsi : 

• fase menunda/ mencegah kehamilan 
                                          - Usia muda < 20 th  
                                - prioritas penggunaan pil KB & IUD  
                                  mini 

• fase menjarangkan 
                               - usia pertengahan ( 20-30 th) 
                               - prioritas penggunaan IUD 

• Fase menghentikan/mengakhiri 
                       - > 30 th  

                              - prioritas  kontrasepsi mantap 



Kontrasepsi Sederhana 

• Kontrasepsi tanpa alat : 
 dilakukan dengan LAM (Lactational Amenorrhoe 

Methode), senggama terputus dan pantang 
berkala.  

 
• Kontrasepsi dengan alat/obat.  

 dilakukan dengan menggunakan kondom, 
diafragma atau cup, cream, jelly, atau tablet 
berbusa (vaginal tablet).  



METODE LAM (Lactational Amenorrhoe 

Methode) / PEMBERIAN ASI 

• Cara KB melalui menyusui eksklusif (menyusui bayi dari 
0 s/d 6 bulan tanpa makanan tambahan). 
 

• Seorang wanita menyusui dikatakan menggunakan 
metoda LAM, bila:  
 -    Menyusui secara penuh atau bayinya tidak mendapat  
 makanan tambahan, ibu sering memberikan ASI, 
 siang  dan malam;  
 -   Belum mendapat haid,  
 -   Bayinya berumur  sampai 6 bulan. 
 -   Wanita sebaiknya sudah merencanakan penggunaan 
 cara  KB lain, bila tidak menggunakan LAM. 
 
 



Kondom laki-laki  

Kondom perempuan  



Kontrasepsi Diafragma/cup   

  Kontrasepsi Jelly/krim & tablet vaginal (busa)   



Kontrasepsi Modern 
• Kontrasepsi tidak permanen  

 dilakukan dengan pil,, suntikan, norplant dan AKDR 
(Alat Kontrasepsi Dalam Rahim). 

 





• Kontrasepsi permanen 

 dilakukan dengan metode mantap, yaitu dengan operasi 
tubektomi (sterilisasi pada wanita) vasektomi (sterilisasi 
pada pria).  

 

Kontrasepsi Modern 

Tubektomi : Vasektomi : 



Kontrasepsi Untuk Remaja 

 



Dinamika Kontrasepsi bagi Remaja 

• Akses kontrasepsi adalah Hak 
Remaja 
▫ pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi masih dianggap tabu 
bagi remaja sedangkan fenomena 
yang terjadi sangatlah 
bertentangan 



• Kenapa Akses Kontrasepsi 
bagi Remaja itu Penting? 

▫ Fakta di lapangan yang 
menunjukan tingginya faktor 
risiko KTD (kehamilan tidak 
diinginkan), penularan HIV 
serta IMS (infeksi menular 
seksual) juga telah membayangi 
remaja seksual aktif. 

 

Dinamika Kontrasepsi bagi Remaja 



Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian 
layanan kontrasepsi pada remaja : 

• Pelajari perilaku seksual remaja tersebut.  
▫ Misalnya mengenai apakah ia telah berhubungan 

seksual sejak masih sangat muda, apakah ia 
berganti-ganti pasangan, adakah riwayat IMS, 
adakah riwayat kehamilan dan aborsi, serta lain 
sebagainya. 

 
• Dasar pemberian kontrasepsi pada remaja adalah  

▫ untuk pencegahan kehamilan dan pencegahan IMS, 
sebelum remaja siap untuk merubah pola perilaku 
seksualnya pada fase abstinensi atau sebelum mereka 
siap membentuk sebuah keluarga dan mempunyai 
anak. 

 
 



• Kontrasepsi pada remaja bersifat temporer dan harus 
tidak memberikan efek samping dan kesulitan pada 
pengembalian kesuburan. 

 

• Pelayanan pap smear dan pemeriksaan laboratorium 
untuk skrining IMS perlu dilakukan, terutama bagi 
remaja yang sudah aktif berhubungan seksual lebih dari 
setahun dan ada riwayat berganti-ganti pasangan. 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian 
layanan kontrasepsi pada remaja : 



Metode kontrasepsi yang tepat bagi remaja 
yang aktif secara seksual : 

1. Pendidikan seks yang sehat, sehingga dapat 
menghindari kehamilan dan penyakit hubungan 
seksual 
 

2. Kondom merupakan pilihan utama karena efek 
sampingnya tidak ada dan dapat dipergunakan 
untuk menghindari PMS 
 

3. Pil dapat dibenarkan karena efek sampingnya 
ringan dan tidak banyak mempengaruhi alat 
genitalia 

 



4. Suntikan KB masih dapat dipakai karena 
pengaruhnya kecil terhadap perubahan hormonal 
 

5. AKDR pilihan yang paling akhir bila metode 
lainnya sulit diterima mengingat pengaruhnya 
terhadap alat genital 
 

6. Bila berhadapan dengan kehamilan yang tidak 
diinginkan, maka upaya aborsi masih 
dipertimbangkan karena berkaitan dengan UU 
Kesehatan no.30/tahun 1992 tetapi bertentangan 
dengan filsafat dan dasar negara “Pancasila” 

 

Metode kontrasepsi yang tepat bagi remaja 
yang aktif secara seksual : 



Ada beberapa hal mengapa remaja tidak 

dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi, yaitu : 

 a) Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tidak 
memperbolehkan penggunaan alat kontrasepsi bagi remaja 
yang belum menikah 
 

b) Ada jenis alat kontrasepsi tertentu, misalnya IUD tidak 
boleh digunakan pada rahim yang belum pernah hamil 
karena dapat merusak dinding rahim 
 

c) Selain itu secara mental remaja yang menggunakan alat 
kontrasepsi akan merasa bahwa dia dapat berprilaku 
seksual aktif tanpa resiko kehamilan   

 artinya dia akan permisif terhadap prilaku tersebut dan akan 
 sangat mudah terjadi gonta-ganti pasangan, padahal semua 
 alat kontrasepsi tetap punya angka kegagalan dan hubungan 
 seksual tidak hanya berakibat kehamilan. Tetapi juga terkena 
 PMS (Penyakit Menular Seksual) 
 



Perlu/tidak kontrasepsi untuk remaja? 

• Persoalan remaja di Indonesia terkait dengan kesehatan seksual dan 
reproduksi sangat banyak. Setidaknya 1-2 juta perempuan 
Indonesia telah melakukan aborsi setiap tahunnya, dan dari jumlah 
tersebut 13% meninggal karena aborsi yang tidak aman.  

• Dari angka aborsi ini bisa diperkirakan berapa jumlah perempuan 
termasuk remaja yang mengalami kehamilan tidak direncanakan 
(KTD).  

• Pernikahan dini yang terjadi pada remaja usia 15-19 tahun juga 
tinggi—sekitar 42%—dan menempati peringkat 37 di dunia. 

• Sampai saat ini penggunaan kontrasepsi di kalangan anak muda 
dan/atau remaja terutama yang belum menikah masih menjadi isu 
kontroversial.  

• Mereka kerap dituduh amoral dengan menggunakan kontrasepsi 
sebagai dalih melindungi dampak “seks bebas”. 

• Kontrasepsi dengan berbagai metode yang ada selama ini hanya 
diperuntukkan bagi mereka yang sudah menikah.  
 

Alasan :  



• Masalah kesehatan seksual dan reproduksi ini penting untuk 
diketahui oleh remaja, karena pada dasarnya sejak usia puber 
dapat dikatakan mulai aktif secara seksual.  
 

• Pada dasarnya setiap orang berhak memiliki kehidupan seks 
yang nyaman dan aman dan memiliki kemampuan untuk 
melakukan reproduksi dan memiliki kebebasan untuk 
menentukannya bila ia ingin melakukannya dan seberapa sering 
dilakukan.  
 

• Hal ini tentu saja berimplikasi bahwa baik laki-laki maupun 
perempuan berhak untuk mengetahui dan mendapatkan akses 
untuk mendapatkan metode-metode perencanaan keluarga yang 
bisa dipilih dengan kategori aman, efektif, terjangkau dan dapat 
diterima oleh keduanya. 
 

So…. 
Pilihan ada ditangan anda (para remaja) 



APA YANG MESTI DILAKUKAN?? 



Ingat !!! 

• Pacaran yang tidak jelas hanya akan membuat 
kamu : 
 
Terjajah secara seksual 
Lupa dengan masa depan 
Gagal sekolah 



Jaga hasrat seksualmu … 



PACARAN SEHAT 

• Sehat fisik 
▫ Tidak ada kekerasan/tidak ada pemaksaan 

• Sehat sosial 
▫ Tidak melanggar norma-norma sosial, tetap 

berhubungan baik dengan teman yang lain 

• Sehat emosional 
▫ Saling mengerti, terbuka, mengungkapkan & 

mengendalikan emosi dengan baik 

• Sehat seksual 
▫ Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang 

oleh agama 



TERIMA KASIH 


