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Abstract: Youth House Model was a form of stakeholder collaboration in providing coaching youth 
in reproductive health. Youth House into a pilot project to develop cooperation and empowerment of 
adolescents. Since the beginning in early 2011 prior to the youth programs in Tanah Kalikedinding. 
Where stakeholders have provided support and guidance to local youth. The development effort was 
done because during this coaching given to adolescents never an adolescent program sustainable so 
easily lost. This study aims analysis Teen Home Land Kalikedinding implementation and the role of 
government, NGOs, and University in the process of coaching teens towards empowerment of adolescents 
in adolescent reproductive health. Research in this study is descriptive qualitative and performed with 
the deductive approach. Data collection was carried out from June until July 2011. With data collection 
by conducting interviews and existing literature cites as the basis of a good research library of books, 
articles, and websites on the internet from the official memo, archival material and documentation 
of youth House. The results showed that implementation of youth house in Tanah Kalikedinding very 
precise . Through coaching by Puskesmas Tanah Kalikedinding, Rotarians and Health Promotion and 
Behaviour sciences department. The programs for adolescent reproductive health services was only 
done by institution, but all of institutions chose to cooperate and collaborate as programs that exist now 
many appear and disappear . Therefore, to complement the shortcomings of each of these agencies to 
collaborate with each other . These three agencies choose to conduct peer education approach or peers 
. The advantage of this approach is peer educators can directly blend with the theme .
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Abstrak: Model Rumah Remaja adalah bentuk kolaborasi stakeholder dalam memberikan pembinaan 
remaja dalam kesehatan reproduksi. Rumah Remaja menjadi pilot project dalam mengembangkan kerja 
sama dan pemberdayaan remaja. Sejak awal berdirinya di awal tahun 2011 sebelum adanya program 
remaja di kelurahan Tanah Kalikedinding. Di mana stakeholder telah memberikan dukungan dan 
pembinaan kepada remaja setempat. Upaya pembinaan ini dilakukan karena selama ini pembinaan yang 
diberikan kepada remaja tidak berkesinambungan sehingga program remaja mudah hilang. Penelitian 
ini bertujuan Menganalisis implementasi Rumah Remaja Tanah Kalikedinding dan peran pemerintah, 
LSM, dan PT dalam proses pembinaan remaja ke arah pemberdayaan remaja dalam kesehatan reproduksi 
remaja. Jenis Penelitian ini dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif dan pendekatan dilakukan dengan 
deduktif. Pengambilan data dilakukan pada bulan Juni Sampai Juli 2011. Pengumpulan data dengan 
melakukan wawancara dan mengutip literatur yang ada sebagai dasar penelitian baik dari buku-buku 
perpustakaan, artikel, dan dari website di internet memo resmi, bahan arsip dan foto dokumentasi Rumah 
Remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa impermentasi Rumah Remaja Tanah Kalikedinding 
sangat tepat. Melalui pembinaan oleh Puskesmas Tanah Kalikedinding, Rotarian dan departemen PKIP. 
Di mana program pelayanan kesehatan reproduksi remaja selama ini hanya dilakukan oleh masing-
masing instansi tersebut, tetapi di Rumah Remaja ketiga instansi ini memilih untuk bekerja sama dan 
berkolaborasi karena program-program yang ada sekarang banyak muncul dan hilang. Oleh sebab itu 
untuk melengkapi kekurangan dari masing instansi ini untuk saling berkolaborasi. Ketiga instansi ini 
memilih untuk melakukan pendekatan peer educator atau teman sebaya. Keuntungan pendekatan teman 
sebaya ini dapat PE langsung berbaur dengan temannya. 

Kata Kunci: Model, Pemberdayaan, dan Rumah Remaja 

PENDAHULUAN

Remaja dihadapkan dengan masa sulit 
dalam perkembangan baik secara mental, 
sosial dan kultural. Hal tersebut dapat dilihat 
dari ketidakselarasan, gangguan emosi 

dan gangguan perilaku sebagai akibat dari 
tekanan-tekanan yang dialami remaja karena 
perubahan-perubahan yang terjadi pada 
dirinya maupun akibat perubahan lingkungan 
dan kehidupan sosial serta keluarga yang 
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kadang-kadang tidak mendukung remaja 
bertumbuh dan berkembang. Pada pihak 
lain, remaja juga terbatas aksesnya untuk 
mendapatkan pelayanan dan informasi yang 
benar. Padahal perilaku berisiko remaja dapat 
mengancam kemampuan remaja sebagai mata 
rantai regenerasi untuk eksistensi makhluk 
hidup dalam hal ini manusia.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 
memaparkan berbagai keadaan yang kurang 
menguntungkan bagi remaja. Salah satunya 
adalah pernikahan dini dan eksperimentasi 
seksual pada usia dini merupakan masalah 
yang terjadi di Indonesia. Data Riskesdas 
2010 menunjukkan bahwa perempuan 
muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun 
menikah pada tahun 2010 sebanyak 0.2 
persen. Proporsi jumlah yang sedikit namun 
hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 22.000 
wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia 
sudah menikah. Jumlah dari perempuan 
muda berusia 15-19 yang menikah lebih 
besar jika dibandingkan dengan laki-laki 
muda berusia 15-19 tahun, yaitu 11,7 persen 
dibandingkan dengan 1,6 persen. Selain itu, 
di antara kelompok umur perempuan 20-24 
tahun - lebih dari 56,2 persen sudah menikah. 
Masalah ini harus diselesaikan dengan 
pengembangan program khusus untuk kaum 
muda dalam hal kesehatan, pendidikan dan 
pendidikan seksual (Depkes. co.id, 2011 ). 
Pada tahun 2011 di Tanah Kalikedinding 
dibangun program Pelayanan Kesehatan 
Reproduksi Remaja (PKRR) melalui Rumah 
Remaja. Adapun tujuan membentuk Rumah 
Remaja untuk mewadahi dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat Tanah Kalikedinding 
dalam melahirkan kebijakan KRR. Dengan 
membangun program pelayanan KRR 
melalui partisipatif remaja yang bertujuan 
untuk meningkatkan kemandirian remaja itu 
sendiri. 

Model Rumah Remaja adalah program 
kesehatan reproduksi remaja melalui bentuk 
pembinaan yang diberikan oleh lembaga 
pemerintah, non pemerintah (swasta) dan 
intitusi pendidikan. Pembinaan ini dilakukan 
untuk menjaga keberlangsungan program 
di mana program yang selama ini berjalan 
sendiri dan mudah hilang. Untuk itu 
pembinaan dilakukan dengan menggabungkan 
potensi yang dimiliki baik berupa pemberian 
bantuan atau pendampingan. Di mana 

pembinaan program remaja yang selama ini 
dilakukan secara sendiri oleh masing-masing 
pihak stakeholders. Sehingga Rumah Remaja 
ini menjadi model baru dan suatu inovasi dan 
dalam keterbatasan sarana institusi kesehatan 
dan remaja. Adanya komitmen bersama 
dari pendukung program Rumah Remaja 
yang terlibat langsung di antaranya instansi 
pemerintah, institusi dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM). Di mana pelaksanaannya 
dimungkinkan keikutsertaan instansi lain dan 
swasta. Dukungan bersama dari stakeholders 
ini baik langsung maupun tidak langsung 
akan mempengaruhi keberlangsungan Rumah 
Remaja. Berkaitan dengan pendekatan model 
Rumah Remaja tersebut, maka Peneliti ingin 
mendapatkan gambaran pembinaan untuk 
mengidentifikasi pencapaian pemberdayaan 
remaja dan keikutsertaan stakeholder di 
dalam di Rumah Remaja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif 
kualitatif dan pendekatan dilakukan dengan 
deduktif, berdasarkan teori atau konsep 
yang bersifat umum diaplikasikan untuk 
menjelaskan tentang seperangkat data yang 
diperoleh dari kasus. Subjek penelitian 
merupakan unit observasi yang akan memberi 
informasi dalam penelitian. Pada penelitian 
ini penentuan subjek penelitian disesuaikan 
dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian 
di dalam penelitian ini meliputi: Remaja 
yang mendapatkan program pemberdayaan , 
Remaja umum yang menjadi anggota Rumah 
Remaja, Tenaga kesehatan Puskesmas yang 
menangani remaja, Anggota Instansi PKIP-
Unair yang ikut terlibat dalam program 
Rumah Remaja dan Anggota Rotary Club 
Surabaya yang ikut terlibat dalam program 
Rumah Remaja.

HASIL

Tahap-Tahap Implementasi Model 
Rumah Remaja Tanah Kalikedinding

Sumber daya yang dibutuhkan 
dalam upaya pemberdayaan remaja 
pada pelaksanaan rumah remaja ini 
adalah masyarakat setempat, yakni 
remaja tanah Tanah Kalikedinding. 
Sedangkan Implementasinya didukung 
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dan dipromotori oleh stakeholder terkait 
untuk menggerakkan kegiatan ini. Adapun 
stakeholder yang berperan besar antara lain 
LSM (Rotary Club), Puskesmas Tanah Kali 
Kedinding, dan Perguruan tinggi (FKM 
Unair Departemen Promosi Kesehatan). 
Salah satu fungsi puskesmas adalah sebagai 
pusat penggerak pembangunan berwawasan 
kesehatan dan fungsi tersebut telah dipenuhi 
oleh Puskesmas Tanah Kalikedinding 
dengan membentuk inovasi berupa Rumah 
Remaja. Puskesmas ini memiliki wilayah 
kerja sehingga untuk implementasi Rumah 
Remaja ini dapat dilaksanakan di wilayah 
kerja puskesmas Tanah Kalikedinding. 

Instansi LSM yang bekerja sama dalam 
pemberdayaan Rumah Remaja adalah Rotary 
Club mempunyai program khusus untuk 
menangani remaja. Program Rumah Remaja 
ini dibina dan diberikan bantuan berupa 
fasilitas kesehatan remaja atau pendanaan 
dan berbagai seminar atau pelatihan. 
Sehingga peran dari LSM ini membantu 
dalam operasional program ini. Instansi 
perguruan tinggi departemen PKIP yang 
berperan sebagai pendidik profesional dan 
dalam melaksanakan tri darma perguruan 
tinggi yakni pengabdian masyarakat, 
departemen PKIP mempunyai program 
magang atau residensi di mana mahasiswa 
diwajibkan untuk mengaplikasikan teori 
yang diperoleh sehingga memperkaya 
pengetahuan di lapangan. Hal ini dapat 
menjadi potensi untuk mengikutsertakan PT 
sebagai mitra di dalam pelatihan program.

Pada penelitian ini ada 5 tahapan dalam 
mengimplementasikan Rumah Remaja 
Tanah Kalikedinding. Tahap pertama 
adalah tahap persiapan sumber daya, tahap 
persiapan dan sosialisasi rumah remaja, 
tahap peningkatan kapasitas remaja tanah 

kalikedinding menjadi peer educator 
rumah remaja, 4. tahap pendekatan dalam 
peningkatan kapasitas remaja sebagai peer 
educator. tahap penyediaan sarana dan 
prasarana rumah remaja.

Gambaran Model Rumah Remaja Tanah 
Kalikedinding 

Rumah Remaja merupakan model 
baru dalam melakukan pembinaan melalui 
pendekatan sebaya, peran serta instansi 
pemerintah, instansi pendidikan dan 
LSM. Berikut ini adalah model rumah 
remaja Tanah Kalikedinding dengan 
pembinaannya.

Rumah Remaja Tanah Kalikedinding 
adalah salah satu program kolaborasi 
dan pembinaan oleh Puskesmas Tanah 
Kalikedinding, Departemen PKIP FKM 
Unair dan LSM Rotary Club. Rumah 
Remaja ini merupakan salah satu upaya 
bentuk pemberdayaan remaja. Pelaksanaan 
kegiatan ini dilakukan secara bersama-
sama dengan melibatkan antara Puskesmas 
Tanah Kalikedinding, Rotary Club Surabaya 
Kaliasin, PKIP-Unair yang membentuk dan 
melatih 12 Peer Educator, dan 23 anggota 
lainnya yang bergabung dan membantu di 
dalam kegiatan tersebut.

Sosialisasi ini diadakan seminggu 
sekali setiap hari Jumat atau Sabtu jam 7 
malam sampai selesai. Hasil pelaksanaan 
dari sosialisasi ini jumlah sasaran remaja 
di setiap RW adalah 60 orang tetapi ada 
beberapa remaja RW yang hanya berjumlah 
30–40 orang sehingga cakupan remaja 
belum tercapai.

Kegiatan pengembangan kapasitas 
di dalam remaja seperti keterampilan, 
pengetahuan, sikap, etika kerja dan motivasi 

Tabel 1. Model Rumah Remaja Tanah Kalikedinding

Provider Dukungan 
Kerja sama Sasaran Pelayanan 

Proyek Manajerial Sumber 
dana

Rumah 
Remaja

 Remaja  
 instansi  
 Pendidikan 
 Lembaga  
 Pendidikan 
 LSM

Organisasi 
remaja 
kelurahan 

Sebagai akses 
pelayanan 
informasi 
Kesehatan 
reproduksi 
remaja dengan 
primary health 
care

Forum Pelayanan Informasi 
dan Konsultasi Masalah 
Remaja di Wilayah Kelurahan 
Tanah Kalikedinding 
serta menjadi wadah bagi 
pembinaan dan pengembangan 
potensi para remaja Tanah 
Kalikedinding

instansi 
Pendidikan 
Lembaga 
Pendidikan 
LSM
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setiap orang yang bekerja dalam organisasi 
tersebut dilaksanakan dalam bentuk 
pelatihan dan sosialisasi.

Pada tanggal 5, 7, 21 Januari 2011 
diadakan pelatihan Peer Educator di 
Puskesmas Tanah Kalikedinding, Petugas 
Puskesmas dan PKIP Unair, Remaja dengan 
pemberian materi Kesehatan Reproduksi 
Remaja yaitu HIV&AIDS, Kehamilan, PE, 
Konsep diri, Konseling, Napza, pergaulan 
bebas, anatomi dan fisiologi organ 
reproduksi, IMS dan KIE.

Hasil dari pelatihan terhadap peer 
educator, secara resmi telah terbentuk Rumah 
Remaja Tanah Kalikedinding yang bergerak di 
bidang kesehatan reproduksi remaja. Rumah 
Remaja berkontribusi terhadap Sexuality 
and sexual health: Prevention Of HIV-AIDS 
and Unwanted In Context Of Reproductive 
Health. Rumah Remaja ini merupakan suatu 
organisasi remaja yang berada di bawah 
naungan Puskesmas Tanah Kalikedinding. 
Kegiatan rumah remaja ini fokus pada 
pengembangan kegiatan yang bersifat 
Edutainment (Education & entertainment) 
KRR dengan sukarela (voluntary).

Rumah Remaja Tanah Kalikedinding 
memiliki visi sebagai forum pelayanan 
informasi dan konsultasi masalah remaja 
di wilayah Kelurahan Tanah Kalikedinding 
serta menjadi wadah bagi pembinaan dan 
pengembangan potensi para remaja Tanah 
Kalikedinding. Dalam melaksanakan visi 
tersebut, misi yang di emban antara lain: 
(1) Menanamkan Konsep Remaja Sehat di 
kalangan para remaja Tanah Kalikedinding 
terutama dalam kesehatan reproduksinya; 
(2) Pemberian informasi serta keterampilan 
seputar hak dan kewajiban remaja sehat; 
(3) Melakukan penguatan kader remaja 
melalui berbagai pelatihan yang bertujuan 
untuk meningkatkan potensi remaja sehat; 
(4) Melakukan sosialisasi kepada seluruh 
warga Tanah Kalikedinding mengenai 
keberadaan Rumah Remaja dan pengetahuan 
tentang kesehatan reproduksi remaja; (5) 
Membangun pemberdayaan remaja dengan 
kemitraan dan kerja sama dengan seluruh 
pihak yang mempunyai visi yang sama 
tentang pengembangan remaja.

Berdasarkan kebijakan dan strategi 
nasional Kespro di Indonesia, 2005 
mengenai program penjangkauan remaja 

oleh petugas yaitu surat Kepmenkes 
No. 433/Menkes/SK/V/1998 tentang 
pembentukan Komisi Kesehatan Reproduksi, 
selain itu juga di dalam kurikulum dan 
modul pelatihan pengelolaan pusat informasi 
dan konseling kesehatan reproduksi remaja 
(PIK-KRR) (2008) yang berisi tentang 
hak reproduksi di mana hak yang dimiliki 
oleh individu berkaitan dengan kehidupan 
reproduksinya. 

Semakin meningkatnya angka kejadian 
permasalahan kesehatan reproduksi remaja 
yang ada di Surabaya pada umumnya dan 
di lingkungan setempat yang dapat berisiko 
untuk melakukan kegiatan yang tidak 
bertanggung jawab. Hal ini terbukti dilihat 
dari banyaknya remaja yang datang ke Pantai 
Kenjeran yang berpacaran tidak sehat, selain 
itu adanya jembatan Suramadu yang akan 
dijadikan sebagai tempat wisata yang akan 
menarik orang dari luar daerah masuk. 

Dengan dibentuknya Rumah Remaja 
yang dijadikan Pilot Project untuk menangani 
dan membentengi remaja dari permasalahan 
kesehatan reproduksi remaja di wilayah Tanah 
Kalikedinding dengan melakukan pendekatan 
perilaku sebagai tempat mempromosikan 
KRR dan pemberdayaan remaja. Proyek 
ini dilakukan secara bersama-sama dengan 
melibatkan Puskesmas Tanah Kalikedinding, 
Rotary Club Surabaya Kaliasin Surabaya, 
dan PKIP Unair 

Profil Rumah Remaja Tanah 
Kalikedinding

Rumah Remaja ikut berkontribusi 
terhadap Sexuality and sexual health: 
Prevention Of HIV-AIDS and Unwanted 
In Context Of Reproductive Health yang 
merupakan suatu organisasi remaja yang 
berada di bawah naungan Puskesmas 
Tanah kalikedinding dengan fokus pada 
pengembangan kegiatan yang bersifat 
Edutainment (Education & entertainment) 
KRR dengan sukarela (voluntary). Adapun 
visi dan misi Rumah Remaja adalah Sebagai 
forum pelayanan informasi dan konsultasi 
masalah remaja di wilayah Kelurahan Tanah 
Kalikedinding serta menjadi wadah bagi 
pembinaan dan pengembangan potensi para 
remaja Tanah kalikedinding

Misi Rumah Remaja adalah (1) 
Menanamkan Konsep Remaja Sehat di 
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kalangan para remaja Tanah Kalikedinding 
terutama dalam kesehatan reproduksinya; 
(2) Pemberian informasi serta keterampilan 
seputar hak dan kewajiban remaja sehat; (3) 
Melakukan penguatan kader remaja melalui 
pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk 
meningkatkan potensi remaja sehat; (4) 
Melakukan sosialisasi kepada seluruh warga 
Tanah Kalikedinding mengenai keberadaan 
Rumah Remaja dan pengetahuan tentang 
kesehatan reproduksi remaja dan HIV & 
AIDS; (5) Membangun pemberdayaan remaja 
dengan kemitraan dan kerja sama dengan 
seluruh pihak yang mempunyai visi yang 
sejalan tentang pengembangan remaja.

Program Kerja Rumah Remaja 

Rangkaian kegiatan pemberdayaan di 
Rumah Remaja dilaksanakan selama 7 bulan 
yang terdiri dari kegiatan sosialisasi dan 
pelatihan. Penyuluhan bergilir di 12 RW (2 x 
sebulan) dengan mempromosikan Kesehatan 
dan Masalah Sosial, Rekruitmen anggota 
Rumah Remaja, mempromosi ke SMP-
SMA-SMK di wilayah Kelurahan Tanah 
Kalikedinding tentang Pergaulan Remaja. 

Kegiatan pelayanan yang diberikan 
berupa konseling dibuka setiap hari jumat 
dan sabtu jam 4 sore sampai jam 7 malam 
khusus untuk hari minggu di buka mulai 
jam 8 pagi. Penjangkauan oleh remaja 
dilakukan berbagai tempat yang digunakan 
berkumpulnya remaja seperti pantai Kenjeran 
dan jembatan Suramadu setiap sebulan sekali. 
Serta poli KRR setiap hari sabtu dan Poli HIV 
setiap hari selasa yang ditangani langsung 
oleh dokter dan perawat.

Evaluasi Hasil Pemberdayaan Peer 
Educator Tanah Kalikedinding

Pentingnya keberhasilan Rumah 
Remaja, ditandai dengan perubahan 
sejumlah aspek, di antaranya peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan ,motivasi, 
perubahan sikap dan juga perilaku yang 
sesuai pesan-pesan yang disampaikan 
dalam pengaruhnya sebagai PE. Maka 
sangat penting dalam memahami tugas 
kewajibannya dimiliki seorang remaja 
menjadi PE ada pendapat dari beberapa 
anggota tentang apa yang menyebabkan 
ingin menjadi PE menurut (Nit 22, anggota) 
(Arn 16, Bendahara 2) (Put, 16 sekretaris) 

(Idh 14, sie KIE) menjadi PE karena ingin 
mempunyai banyak teman, menambah 
ilmu dengan meningkatkan potensinya. 
Berdasarkan pernyataan tersebut tahapan 
dalam pemberdayaan adanya penyadaran 
berada posisi pertama dan pemahaman 
berada posisi kedua . 

Ada yang ingin mempunyai kegiatan 
yang positif, menurut (Toni, 15, anggota), 
(lutfi, 17, Anggota), (Arina, 17 thn, 
Sekretaris 2) ada yang ingin mengetahui 
penyakit KRR terutama penyakit akibat 
seksual. Menurut (Bayu, 17, Anggota), 
(Dian 16, anggota) yang mengatakan 
karena disuruh oleh ibu RW awalnya tetapi 
kelamaan ingin menjadi PE pernyataan 
berikut ini adalah bagaimana remaja ingin 
menjadi PE dalam rumah remaja. 

“Supaya bisa tahu tentang penyakit 
seksual dan menjauhkan diri dari 
penyakit HIV&AIDS..”

(Mala 15 thn, Anggota)

Menjadi PE karena dulu terpilih 
mewakili RW..kmudian dilatih dan 
skarang menjadi terkenal terus sudah 
tahu tentang penyakit IMS..”

(Dian 16, Anggota)

Agar menjadi remaja yang berakhlak 
baik..membantu sesama teman yang 
membutuhkan..

(Mirza, 20 Bendahara),

“Ingin menjadi peer educator karena 
ingin mempunyai banyak teman, 
menambah ilmu...ingin berkembang, 
dan meningkatkan potensi kita” 

(Andrio, 23, ketua)

Pendapat remaja di atas motivasi 
menjadi PE karena kegiatan yang 
dirasakan bermanfaat untuk dirinya atau 
lingkungannya berarti memungkinkan bukan 
hanya mendelegasikan atau membantu 
karena remaja merasa bermanfaat dalam 
melibatkan dirinya tetapi juga masyarakat di 
dalam proses perencanaan dan pengambilan 
keputusan. Conger dan Kanungo (1988) 
mendefinisikan pemberdayaan dalam hal 
adanya motivasi. Pemberdayaan remaja 
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dapat membantu dalam menarik remaja 
untuk bekerja sama dalam menyebarkan 
informasi kesehatan reproduksi

Sebagai PE memiliki tugas dan 
tanggung jawab terhadap diri sendiri 
di mana dia berada, sebagian remaja 
mengatakan selalu memberikan pelayanan 
konseling terhadap teman-temannya yang 
ingin curhat baik di rumah atau di mana 
mereka berada. Dalam tahapan pemahaman 
berada posisi kedua dengan adanya tuntutan 
dari komunitas kepada seorang PE.

Selain itu dengan memberikan 
pelayanan konseling mereka juga sering 
melakukan sosialisasi baik melalui 
pertemuan langsung atau memposting 
melalui media internet. Ada sebagian besar 
remaja yang bertugas menjadi pengurus 
di RR tetapi juga memberikan pelayanan 
kepada lingkungan sekitarnya seperti yang 
disampaikan berikut:

Saya konseling di sini.. suka dicurhatin 
dengan teman di sekolah kadang saya 
suka bilang temen yang pacaran di 
sekolah...”

(Arin 14, sie KIE) 

Kalau saya sektetaris tugasnya 
mencatat kegiatan, membuat jadwal, 
dll tetapi saya juga sering konseling 
dengan teman- teman ten tang 
permasalahannya terutama masalah 
pacaran dan saya juga sering mengajak 
teman-teman ke rumah remaja..” 

(Putri, 16 sekretaris)

Menurut pendapat responden di 
atas seorang PE tidak hanya melakukan 
tugasnya saja di dalam Rumah Remaja 
tetapi bersedia juga untuk melakukan di 
luar kegiatan Rumah Remaja. Pada tahap 
pemberdayaan, PE berada posisi kedua ini 
sangat berkaitan dengan persepsi dan kesan 
PE terhadap informasi yang disampaikan 
kepada mereka sehingga diperlukan informasi 
harus menyeluruh dan diharapkan mampu 
menjawab keinginan dan kebutuhan remaja.

 Berdasarkan pernyataan tersebut maka 
PE berada pada tahap kedua pemahaman 
selain kemasan pesan yang tepat dan benar, 
sosok seorang PE dapat menjadi faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan menggugah 

kesadaran remaja tentang pentingnya KRR. 
Untuk itu, PE harus dapat menampilkan diri 
sebagai sosok yang dapat dipercaya (trust) 
dan mampu menarik minat masyarakat 
terutama remaja.

Guna memenuhi kebutuhan remaja 
dalam mendapatkan pelayanan, berbagai 
ide dari anggotanya yang dijadikan 
sebagai masukan dalam pelayanan Rumah 
remaja dan menjadi masukan dalam setiap 
kegiatan rumah remaja, misalnya membuat 
presentasi yang sesuai dengan bahasa 
remaja, mengadakan perlombaan poster 
dengan berbagai gambar HIV dan kompetisi 
sehingga lebih menarik, sebagian besar 
remaja mengungkapkan ide berdasarkan 
hobby seperti ingin membuat grup tari, 
menyanyi, grup mengaji, qiroah dan ingin 
membuat grup dalam kewirausahaan. Seperti 
yang disampaikan sebagai berikut:

“..Kalau saya bagaiamana mengemas 
kata-kata agar menggunakan bahasa 
yang sesuai dengan remaja agar 
mereka tidak boring dan banyak remaja 
yang mau bergabung..” selain itu juga 
konseling banyak remaja yang datng 
curhat tentng permasalahnya, dimulai 
dari pergaualan bebas hingga ada yang 
terkena herpes bahkan ada yang sudah 
hamil...”

(Andrio, 23, ketua)

“..Saya megusulkan ingin berwirausaha 
dengan teman –teman untuk belajar 
menghasilkan uang ..” 

(Toni, 15, anggota)

“Saya mengusulkan untuk ada 
perlombaan dan kompetisi untuk 
membuat poster HIV agar remaja lebih 
semangat lagi..” 

(Arina, 17 thn, Sekretaris 2)

Menurut peer educator di atas dalam 
memberikan inovasi terhadap kegiatan 
yang dilakukan agar lebih bermanfaat bagi 
mereka sendiri sehingga dapat menarik 
remaja sekitar untuk turut bergabung di 
dalamnya.

Bagaimana pandangan remaja setelah 
mengikuti pelatihan PE ada remaja perubahan 
dalam dirinya seperti sudah mengerti tentang 
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KRR, mampu berbicara didepan umum 
dapat berkomunikasi lebih baik, dan ada 
yang mengatakan sebelum masuk menjadi 
anggota PE sudah terbiasa untuk berbicara 
didepan umum dan percaya diri untuk 
menghadapi orang banyak. Dan 5 orang 
remaja di antaranya (Arin 16, Bendahara 
2) (Idah 14, sie KIE) , (Idha 17, anggota) 
(Toni, 15, anggota), (lutfi,17, Anggota ) 
(Bayu,17, Anggota) disini masih yang masih 
merasa malu dan belum merasa mampu 
untuk berbicara atau tampil didepan umum, 
pengetahuan KRR masih belum menguasai 
seperti yang disampaikan oleh remaja: 

“Iya dulu sebelum masuk jadi anggota 
RR saya masih agak malu-malu 
berbicara dengan orang tapi sekarang 
sudah lebih pede saja..”

(Mala 15 thn, Anggota)

“saya masih belum bisa tampil di depan 
untuk mempresentasikan tentang KRR 
karena saya masih belum paham..ya 
masih belum pede saja begitu mba..” 

(Toni, 15, anggota)

“sebelum masuk RR memang kuliah 
saya dari jurusan komunikasi jadi kalau 
berbicara di depan yaa uda biasa saja 
sihh..uda pede saja dari dulu ..” 

(Andrio, 23, ketua)

Dari pernyataan di atas kemampuan 
PE berbeda. Masih ada yang merasa dirinya 
belum mampu misalnya belum merasa 
percaya diri sehingga perlu diberikan 
pelatihan lagi. Seperti yang disampaikan 
PE di bawah ini:

 “Saya belum merasa mampu berbicara 
KRR apabila ada pelatihan lagi saya 
ingin ikut..”

(Bayu,17, Anggota)

Se lama  men jad i  PE  mereka 
menginginkan yang terbaik baik untuk 
dirinya sendiri atau remaja yang lainya, 
bahkan memberikan yang terbaik untuk 
rumah remaja sehingga dengan kondisi 
tersebut agar lebih efektif untuk melakukan 
pelatihan ulang. 

Tabel 2. Peran Instansi dalam Rumah Remaja

Instansi Tugas Peran
Peer 
Educator

 Memberikan dukungan psiko-sosial 
kultural terhadap remaja

 Menjangkau remaja di kelurahan
 Memfasilitasi kegiatan Rumah Remaja
 Menyusun program kerja Rumah 

remaja
 Membuat jaringan dengan organisasi 

lain di kelurahan, dengan pemerintah , 
LSM atau Perguruan Tinggi lainya

 Memberikan Konseling kepada remaja
 Memberikan Komunikasi, Informasi 

dan edukasi tentang kesehatan 
reproduksi

 Mendampingi remaja yang ingin 
berobat di Puskesmas

Puskesmas Memonitor, memfasilitasi kegiatan remaja 
di sekitar wilayah kerjanya

 Memberikan pelayanan kesehatan 
dasar remaja

 pengobatan dasar atau pemeriksaan 
Laboratorium

 merujuk ke rumah sakit
Lembaga 
Swadaya 
Masyarakat 
(LSM)

Mensukseskan program pemerintah 
maupun sesuai dengan program atau 
program yang baru akan dikembangkan

Melakukan pembinaan dengan 
memberikan pendampingan, pelatihan 
atau pemberian dana bantuan untuk 
operasional Rumah Remaja

Instansi 
Perguruan 
Tinggi

 Membantu memfasilitasi pendidikan 
dan pelatihan remaja

 Konsultan program Remaja

 Melakukan pembinaan baik 
pendampingan, pelatihan atau 
memonitoring program remaja. 

 Memberikan bantuan tenaga 
profesional untuk meningkatkan 
kinerja Rumah Remaja

Peran Instansi Dalam Rumah Remaja
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PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Rumah Remaja 

Implementasi Rumah Remaja Tanah 
Kalikedinding, sumber daya yang digerakkan 
untuk mengatasi permasalahan kesehatan 
reproduksi ini adalah remaja. Remaja Tanah 
Kalikedinding yang berpartisipasi dalam 
Rumah Remaja membentuk peer educator 
yang dibina oleh Puskesmas setempat, 
Departemen PKIP FKM Unair serta 
di dukung oleh Rotarian. Peer educator 
melakukan pendekatan terhadap remaja 
atau teman sebayanya. Keuntungan PE ini 
dapat dengan mudah masuk di kalangan 
remaja. Pendekatan peer to peer lebih 
mudah diterima daripada pendekatan oleh 
orang tua kepada remaja. Hal tersebut juga 
sesuai dengan kalangannya (remaja) bila 
ditinjau dari kondisi remaja saat ini yang 
lebih banyak menghabiskan waktu di luar 
rumah.

Keunggulan dari Rumah Remaja 
yaitu bila dibandingkan dengan organisasi 
remaja yang lain sangat jarang untuk 
menambahkan materi kesehatan reproduksi 
dalam kegiatannya. Oleh sebab itu Rumah 
Remaja di rancang sesuai dengan keinginan 
remaja “youthfull serta dilengkapi fasilitas 
berupa rumah, dan berbagai kegiatan 
yang diadakan dan dilaksanakan remaja. 
Pemerintah mempunyai banyak program 
remaja tetapi sejauh ini masih terbatas 
dan eksistensi program tersebut yang sulit 
untuk bertahan. Tidak banyak remaja yang 
merasakan pelayanan kesehatan reproduksi. 
Oleh sebab itu keuntungan Rumah Remaja 
ini selain pembinaan yang diberikan oleh 3 
instansi (Puskesmas Tanah Kalikedinding, 
departemen PKIP dan Rotarian) yang telah 
berkomitmen dan memberikan fasilitas yang 
dibutuhkan serta yang lebih utama adalah 
akses yang tidak terlalu jauh dari rumah 
sehingga mudah dijangkau oleh remaja 

Puskesmas Tanah Kalikedinding, 
departemen PKIP dan Rotarian hanya 
mendukung kegiatan dan tidak semua 
akan terlibat dalam kegiatan sehingga 
pemberdayaan remaja ini sangat efektif 
karena Rumah Remaja tersebut dari dan 
untuk remaja itu sendiri. Ke depannya 
remaja dijadikan lebih mandiri dan 
lebih berdaya sesuai dengan konsep 

pemberdayaan. Sehingga sense of belonging 
remaja terhadap Rumah Remaja dengan 
sukarela terlibat untuk memanfaatkan 
Rumah Remaja terbentuk di kalangan 
remaja Tanah Kalikedinding. Dukungan 
yang diberikan oleh Puskesmas Tanah 
Kalikedinding, Rotarian dan departemen 
PKIP bukan hanya fasilitas yang diberikan 
tetapi komitment resmi dengan membuat 
MoU (Memorandum of Understanding) 
yang akan menjamin keberlangsungan 
Rumah Remaja ini.

Hambatan dari Rumah remaja adalah 
pioner atau penerus anggota Rumah Remaja. 
Kurangnya motivasi remaja dalam program 
sehingga tidak ingin berpartisipasi . oleh 
sebab itu harus ada regenerasi anggota baru 
dan yang berperan melatih peer educator ini 
adalah departemen PKIP. 

Prospek Rumah Remaja untuk saat 
ini apabila tidak mempunyai kegiatan 
untuk pengembangan fasilitas , kegiatan 
dan wilayah maka tidak akan berkembang 
atau berhenti sampai para stakeholder 
meninggalkan program. Sehingga remaja 
harus diajarkan mengenai eunterprenurship 
untuk mengembangkan Rumah Remaja.

P e m b i n a a n  P u s k e s m a s  Ta n a h 
Kalikedinding, departemen PKIP dan 
Rotary terhadap Rumah Remaja

Hubungan sinergis antara pemerintah, 
remaja, instansi pendidikan maupun 
pihak swasta menjadi bagian penting 
dalam program Rumah Remaja. Program 
pemberdayaan merupakan suatu usaha yang 
memerlukan kerja sama antara Puskesmas 
Tanah Kalikedinding, departemen PKIP dan 
Rotary baik pemerintah, instansi pendidikan, 
swasta, dan masyarakat. Tidak masalah siapa 
yang memiliki inisiatif untuk melakukannya, 
yang paling penting adalah bagaimana 
para Puskesmas Tanah Kalikedinding, 
departemen PKIP dan Rotary ini dilibatkan 
dalam usaha pengembangan Rumah Remaja 
yang sekarang sudah berjalan selama 9 
bulan.

H a r a p a n  P u s k e s m a s  Ta n a h 
Kalikedinding, departemen PKIP dan Rotary 
dalam keberlangsungan program yaitu agar 
PE mau mengembangkan kapasitas atau 
menguatkan internal tetapi juga harus saling 
melakukan pertemuan dengan mengadakan 
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lokakarya baik tingkat remaja atau tingkat 
instansi. Untuk memelihara eksistensi 
program dikarenakan dana yang diberikan 
hanya bersifat rangsangan sehingga 
harus menghasilkan dana sendiri dengan 
berwirausaha. 

Peran serta Puskesmas Tanah 
Kalikedinding, departemen PKIP dan Rotary 
Club untuk keberlangsungan program 
dengan bentuk partisipasinya menurut 
Chambers dalam Mikkelsen, (2005) yaitu 
Empowering Process. Rumah remaja 
merupakan bentuk dari pemberdayaan 
remaja yang melibatkan peran Puskesmas 
Tanah Kalikedinding, departemen PKIP dan 
Rotary. Puskesmas Tanah Kalikedinding, 
departemen PKIP dan Rotary di sini hanya 
mendorong remaja agar lebih mandiri 
dengan bimbingan dan dukungan oleh orang 
yang berkompeten dibidangnya masing-
masing. Cara ini lebih efektif daripada 
aspirasi datang dari masyarakat tetapi dalam 
perjalanannya masih bergantung kepada 
bantuan orang lain karena tidak cukup 
pengetahuan

Hasil dari kolaborasi antar Puskesmas, 
Rotary club dan Departemen PKIP melalui 
tahapan proses: (1) Mendirikan Rumah 
Remaja; (2) Mengembangkan kapasitas 
remaja menjadi Peer Educator; (3) 
Mengembangkan kapasitas remaja menjadi 
Peer Educator; (4) Mengembangkan 
sistem dan tatanan; (5) Mengembangkan 
issue; (6) Mengembangkan berbagai pesan 
kesehatan.

Analisis Evaluasi Hasil Pemberdayaan 
Peer Educator Tanah Kalikedinding

Analisis tahapan pemberdayaan remaja 
ini melalui model Rumah Remaja adalah 
kajian mengenai sejauh mana keberdayaan 
PE melalui cara pandangnya terhadap 
keberlangsungan program ditinjau dari : 
tingkat partisipasi, perubahan kesadaran, 
kemandirian, kemampuan bertindak, 
kerja sama dan kepedulian, kreativitas, 
kemampuan menyusun tujuan baru, 
kemampuan negosiasi, tingkat kepuasan, 
tingkat kepercayaan diri, kemampuan 
manajerial, kemampuan pengambilan 
keputusan. Kemampuan remaja sebagai peer 
edecator yang baik dapat mempengaruhi 
keberlangsungan Rumah Remaja

Remaja yang mendapat pemberdayaan 
d i h a r a p k a n  d a p a t  m e n u l a r k a n 
pengetahuannya ke teman sebayanya, serta 
mempengaruhi mereka untuk mengambil 
keputusan yang sehat dan bertanggung 
jawab. Untuk keberlangsungan program 
diperlukan peran serta remaja, tanpa adanya 
peran remaja maka program tidak dapat 
dilaksanakan dengan baik. Ada sebagian 
besar remaja yang bertugas menjadi 
pengurus di RR tetapi juga memberikan 
pelayanan kepada lingkungan sekitarnya 
contohnya menyebarkan isu pengetahuan 
kesehatan reproduksi dengan remaja 
lainnya

Dalam tahapan pemberdayaan remaja 
tersebut menurut teori Wilson (1996) dalam 
Muttaqien berada pada tingkat kedua 
yaitu pemahaman adanya tuntutan dari 
komunitas oleh seorang PE. Sedangkan 
bentuk partisipasi responden menurut 
dalam Hargono, 1998 adalah kontribusi dan 
pendukung program ialah berupa pikiran 
dan tenaga dan keahliannya .

Berdasarkan Teori  part is ipatif 
pendidikan dalam pengembangan pendidikan 
sebaya (Freire, 1970) dalam Flanagan, D. 
2003 adanya Partisipatif atau pemberdayaan, 
model pendidikan ini disebabkan karena 
ketidakberdayaan di tingkat masyarakat atau 
kelompok dan kondisi sosial yang ada, serta 
kurangnya kekuasaan merupakan faktor 
risiko utama untuk kesehatan yang buruk. 
Pemberdayaan remaja ini adalah merupakan 
partisipasi penuh dari orang yang terkena 
masalah tertentu atau kondisi kesehatan 
yang bersangkutan.

Adanya kekurangan atau kebutuhan 
sebagai  kondis i  pendorong yang 
menimbulkan prediposisi seseorang untuk 
berperilaku. Dalam tahapan pemberdayaan 
remaja tersebut menurut teori Wilson (1996) 
dalam Muttaqien pada posisi pertama 
yaitu tahap penyadaran karena dengan 
terciptanya para motivator dikalangan 
remaja sendiri diharapkan mereka mampu 
memobilisasi, menggerakkan dan melakukan 
perubahan pengetahuan dan keterampilan 
pemberdayaan masyarakat terutama remaja 
kepada berbagai kalangan. 

Adapun motivasi remaja terhadap 
menjadi PE seperti yang disampaikan 
responden (Mirza, 20 Bendahara) di halaman 
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78. Berdasarkan pernyataan tersebut, bentuk 
partisipasi responden dalam program adalah 
coopting practice dengan tingkat partisipasi 
ketiga yaitu penyampaian informasi. Cara 
pandang responden dalam keberlangsungan 
program dengan mempunyai kepedulian dan 
kerja sama dengan orang lain .

Dengan adanya pernyataan tersebut 
responden mampu melakukan perannya 
dengan baik terutama kepada teman 
sebaya karena remaja sangat menghargai 
pertemanan. Jalinan komunikasi dengan 
teman sebaya lebih baik jika dibanding 
dengan orang tua. Alasannya dengan teman 
cenderung dapat menyimpan rahasia, lebih 
terbuka dalam membicarakan teman lawan 
jenis serta dapat memecahkan masalah 
yang dihadapinya dengan orang tua atau 
keluarga.

Sehingga dalam menumbuhkan 
motivasi remaja dengan memberdayakan 
remaja yang mempunyai motivasi untuk 
membangkitkan kesadaran, komitmen, 
kemauan dan kemampuan untuk menjadi 
mobilisator atau pionir pembangunan.

Menurut  Witham dan Glover 
(1987) menyimpulkan bahwa orang 
diberdayakan lebih berkomitmen. Tanpa 
rasa pemberdayaan, orang merespons 
dengan menarik bakat mereka sepenuhnya, 
energi, atau komitmen. Dalam tahapan 
pemberdayaan PE di atas berada pada posisi 
tahap pertama di mana PE yaitu adanya 
penyadaran dengan adanya perbedaan 
yang ditunjukkan dalam pengetahuan dan 
sikapnya sebagai PE setelah mengikuti 
kegiatan pemberdayaan setelah di Rumah 
Remaja

Dari beberapa responden remaja 
tersebut menurut teori Wilson (1996) 
dalam Muttaqien berada pada perubahan 
yang dirasakan dan pertama awakening 
atau penyadaran di mana pada tahap ini 
PE menyadari akan kemampuan, sikap dan 
keterampilan yang dimiliki belum sesuai 
dengan harapan. 

 Tingkatan partisipasi berbeda-beda 
karena kemampuan remaja memiliki tingkat 
partisipasi terendah ini bisa disebabkan oleh 
banyak faktor. Salah satunya kurangnya 
kesadaran dan kepercayaan diri sehingga 
tidak dapat melaksanakan tugasnya 
dengan baik seperti yang disampaikan oleh 

responden Bayu, 17, Anggota) . Responden 
yang sudah mampu melaksanakan tugasnya 
menjadi PE dalam keberlangsungan 
program di dalam bentuk partisipasi PE 
menurut Tipologi dari Arnstein maka 
tingkat partisipasi responden berada pada 
tingkat terendah posisi 1) manipulasi dan 
2) terapi di mana masih dikategorikan non 
peran serta yaitu cara pandang responden 
dalam keberlangsungan program belum 
ada perubahan perilaku dalam mengikuti 
kegiatan pengembangan kapasitas ini yang 
dipengaruhi oleh berbagai hal.

Berdasarkan pengalaman selama 
penelitian tidak hadirnya peserta dalam 
pelatihan disebabkan oleh kesibukannya 
sebagai pelajar, ada juga dikarenakan tidak 
diijinkan orang tua, sehingga keberdayaan 
yang dimilikinya sebagai PE tidak maksimal 
padahal sumber daya manusia sangat 
mempengaruhi kelangsungan organisasi.

Kondisi tersebut perlu dikuatkan 
dan dikembangkan pada sektor sumber 
daya manusianya. Sumber daya manusia 
(SDM) dianggap penting, karena SDM 
merupakan komponen penting dan utama 
dalam pembangunan, tanpa adanya SDM 
yang mempunyai kesadaran, komitmen, 
kemauan dan kemampuan maka mustahil 
pembangunan bisa berjalan.

Ide atau pemikiran PE yang 
disampaikan responden dalam kegiatan 
Rumah Remaja seperti yang disampaikan 
oleh (Andrio, 23, ketua), (Toni, 15, anggota) 
(Arina, 17 thn, Sekretaris 2) halaman 81 
adalah bentuk pemahaman mereka sebagai 
tugas peer educator untuk berkontribusi 
dalam program. Kontribusi berupa 
ide seorang PE sangat mempengaruhi 
perkembangan dan performance Rumah 
Remaja. Menurut Skemp (1976) bahwa pada 
tingkatan pemahaman ini, orang tidak hanya 
tahu tentang penyelesaian suatu masalah, 
melainkan dia juga dapat menerapkannya 
pada situasi lain, baik yang relevan maupun 
yang lebih kompleks.

Kegiatan yang dilakukan remaja dalam 
mengembangkan kapasitasnya sebagai 
PE terdapat beberapa pelatihan baik di 
puskesmas sendiri atau di luar puskesmas 
di antaranya dengan melatih kemampuan 
dalam meningkatkan kemandirian dan 
pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. 
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Berdasarkan pernyataan responden pada 
halaman 82 kemampuan remaja berbeda-
beda. Beberapa responden merasakan sudah 
dapat menggunakan kemampuannya tetapi 
ada juga yang belum mampu atau kurang 
percaya diri sehingga dalam Proses Tahapan 
Pemberdayaan Wilson (1996) dalam 
Muttaqien E sehingga PE berada pada posisi 
pertama yaitu awakening atau penyadaran 
dan posisi ke-3 harsening memanfaatkan. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari  implementasi 
model Rumah Remaja ini dengan upaya 
kolaborasi dan pemberdayaan remaja dalam 
kesehatan reproduksi antara lain adalah 
bahwa pembinaan 3 instansi sangat efektif 
untuk pemberdayaan remaja. Ditinjau 
dari pemanfaatan potensi yang dimiliki 
ketiga instansi tersebut yang menunjang 
pelaksanaan kegiatan Rumah Remaja. 
Pembinaan sangat dibutuhkan oleh remaja 
mengingat kondisi psikologis remaja 
yang masih mencari jati diri. Selain itu 
pemberdayaan remaja melalui PE berperan 
serta sebagai model di komunitasnya, 
namun untuk mencapai tingkat kemandirian 
remaja yang sesungguhnya masih diperlukan 
pembelajaran lebih lanjut yang harus 
dilakukan secara kontinyu. Pemberdayaan 
remaja melalui PE, secara langsung dan 
tidak langsung mendorong terlaksananya 

pengembangan kapasitas remaja. Remaja 
mendapatkan pela jaran mengenai 
kepemimpinan dan tanggung jawab terhadap 
perilakunya. Hal yang juga penting adalah 
bahwa pemberdayaan remaja tidak harus 
dimulai dari masyarakat tetapi untuk terus 
berkesinambungan dibutuhkan komitmen 
tinggi baik dari stakeholder atau remaja itu 
sendiri.
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