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KOTA SEMARANG 
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Abstract: Adolescent Health Care Services (PKPR) is a model for youth health services at the health 
center. Adolescent involvement is one way for the successful implementation of PKPR. Adolescents 
in this case were grouped into two, namely as a provider and as a user. This study aims to analyze 
stakeholders in the implementation of PKPR programs, in terms of the perception of the degree of 
influence, attitude and interest related to strategic step in PKPR. This study was a descriptive study used 
qualitative methods, the study subjects were comprised of stakeholders youth from school, community, 
and mosque . Total research subjects were 12 respondents. Collecting data used in-depth interviews 
and FGD between researchers and stakeholders. Results showed that adolescents stakeholders were 
categorized as ‘observers’, that mean adolescents have not yet felt the effects and passive involvement 
in the implementation of strategic PKPR. Thus, need for the involvement of youth in the program 
implementation PKPR start from planning to evaluation.

Key words: PKPR , Stakeholders , Adolescent

Abstrak: Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) merupakan suatu model layanan kesehatan bagi 
remaja di Puskesmas. Keterlibatan remaja merupakan salah satu upaya untuk keberhasilan pelaksanaan 
PKPR. Remaja dalam hal ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu sebagai provider dan sebagai user. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stakeholder remaja dalam implementasi program PKPR, 
ditinjau dari persepsi tingkat pengaruh (power), sikap (attitude) dan keterlibatan (interest) kaitannya 
dengan langkah strategis PKPR. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 
metode kualitatif, subjek penelitian adalah stakeholder remaja yang terdiri dari remaja sekolah, remaja 
komunitas, remaja masjid dan remaja jalanan. Total subjek penelitian adalah 12 responden. Pengambilan 
data dengan menggunakan wawancara mendalam dan FGD antara peneliti dan stakeholder terkait. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa stakeholder remaja masih dikategorikan sebagai ‘pemerhati’, berarti 
remaja masih belum merasa mempunyai pengaruh dan keterlibatannya pasif dalam pelaksanaan langkah 
strategis PKPR. Dengan demikian, perlu adanya keterlibatan remaja dalam implementasi program PKPR 
mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. 

Kata Kunci: PKPR, Stakeholder, remaja 

PENDAHULUAN 

Remaja menurut WHO adalah mereka 
yang berusia 10–19 tahun dan belum 
menikah (Depkes RI 2003). Menurut 
Riskesdas 2007, remaja di Indonesia sangat 
besar jumlahnya, di mana hampir dua 
puluh tujuh persen (26,9%) dari penduduk 
Indonesia tergolong sebagai kelompok usia 
remaja. Menurut sensus penduduk Indonesia 
2010, menunjukkan bahwa kelompok usia 
tersebut sebesar 30 persen dari populasi. 
Jumlah penduduk remaja meningkat dari 35 
juta pada tahun 1980 menjadi lebih dari 42,4 
juta pada tahun 2010 (BPS 2010; BPS 2004, 
2007a; BPS 2007b). Biro Pusat Statistik 
menyebutkan bahwa jumlah total penduduk 
propinsi Jawa Tengah selama tahun 2010 
mencapai 32.382.657 jiwa (BPS 2010). 

Masalah kesehatan yang dihadapi 
remaja  di  Indonesia  antara  la in 
meningkatnya jumlah remaja dengan HIV-
AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS), 
Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dan 
penyalahgunaan NAPZA (Depkes RI 
2005a). Menurut data BAPPENAS, UNFPA 
dan BKKBN diketahui bahwa separuh dari 
63 juta jiwa remaja berusia 10 sampai 24 
tahun di Indonesia rentan berperilaku tidak 
sehat. Salah satu yang paling menonjol di 
kalangan remaja saat ini, adalah masalah 
seksualitas (hamil di luar nikah, aborsi, 
terinfeksi penyakit menular seksual) serta 
penyalahgunaan narkoba (BKKBN 2010). 

Permasalahan perilaku remaja berdasar 
STBPL 2012 tercatat dari sampel yang 
diambil bahwa sebanyak 7% populasi 
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remaja dalam satu minggu terakhir, mengaku 
pernah berhubungan seks. Dari 7% remaja 
yang pernah berhubungan seks tersebut, 
51% di antaranya mengaku menggunakan 
kondom pada hubungan seks terakhir. Selain 
itu, 4% remaja mengaku pernah mencoba 
menggunakan Napza, dan yang paling sering 
dicoba adalah ganja. Sebanyak 0,4% remaja 
mengaku menggunakan Napza suntik. 
Hubungan seksual dan penggunaan Napza 
suntik inilah yang berpotensi terhadap 
penularan HIV-AIDS di kalangan remaja 
(Kemenkes RI 2012). 

Survei yang dihasilkan Kementerian 
Kesehatan tahun 2011, 2, 21% atau sekitar 
4,02 juta jiwa pada tahun 2010 dan 2,8% 
sekitar 5 Juta jiwa penduduk Indonesia 
terlibat penyalahgunaan NAPZA. Hingga 
akhir Juni 2011 kasus AIDS di Indonesia 
26.843 jiwa, dengan pengidap terbesar usia 
20-29 tahun dengan persentase 36,4% dari 
total keseluruhan yang mengidap AIDS. 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat 
ditarik kesimpulan bahwa terjadinya infeksi 
adalah ketika remaja pada umur 15-24 
tahun (Kemenkes RI 2011). Berdasarkan 
laporan hingga September 2012 dari Komisi 
Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi 
Jawa Tengah, Jawa Tengah masuk dalam 
peringkat ke 6 kasus AIDS di Indonesia, 
yaitu 2.572 kasus. Proporsi kasus kumulatif 
AIDS tertinggi yaitu pada kelompok umur 
25-29 sebanyak 25,04%. 10,8% kasus HIV 
AIDS pada usia 15–24 tahun (KPA Jawa 
Tengah 2012b). 

Data pusat informasi dan layanan 
remaja (PILAR) dan Perkumpulan Keluarga 
Berencana Indonesia (PKBI) Jateng tahun 
2012 mengenai kesehatan Reproduksi 
menunjukkan bahwa remaja yang melakukan 
hubungan seksual dan hamil pranikah masih 
tinggi. Menurut catatan PKBI, remaja yang 
mengalami kehamilan, menurut catatan 
PKBI, sekitar 51,4% adalah berusia sekitar 
10–19 tahun. (PKBI Jawa Tengah 2012c).

Penyebab permasalahan kesehatan 
remaja dikarenakan kurangnya akses 
pelayanan kesehatan remaja, yang meliputi 
tidak adanya fasilitas, remaja tidak tahu 
jika dirinya bermasalah, remaja tidak tahu 
ada fasilitas, remaja tahu tapi tidak terakses 
(waktu, biaya, datang harus dengan orang 
tua), remaja tahu ada akses tapi tidak 

mau (waktu tunggu lama, petugas tidak 
friendly) (Dinas Kesehatan Propinsi Tengah 
2012a). Remaja lebih senang mengatasi 
masalahnya sendiri (51,08%) daripada 
datang ke pelayanan kesehatan (23,42%). 
Tetapi hampir semua responden (94,56%) 
menyatakan membutuhkan pusat pelayanan 
remaja. Remaja di Jawa Tengah yang 
telah mendapatkan penyuluhan kesehatan 
reproduksi hanya 31,4% (Kemenkes RI 
2010a).

Penanganan permasalahan remaja 
di Indonesia telah diupayakan walau 
banyak kekurangannya. Strategi untuk 
melaksanakan kebijakan kesehatan remaja 
dilakukan oleh pemerintah melalui kerja 
sama lintas sektoral, pelayanan kesehatan 
dasar dan rujukannya, pola intervensi. 
Strategi ini tentunya telah disesuaikan 
dengan kebutuhan tahapan proses tumbuh 
kembang remaja (Depkes RI 2003).

Permasalahan remaja yang dihadapi, 
tujuan dan komitmen yang hampir sama 
dari masing-masing instansi membuat 
para pengelola program ini merasa perlu 
saling bekerja sama agar capaiannya lebih 
bisa dirasakan. Berbagai program yang 
dilaksanakan sangat memungkinkan untuk 
saling mensinkronisasikan satu sama lain. 
Selain gagasan, para pengelola program 
dari berbagai sektor perlu mengsinkronkan 
program yang sudah dikelola dan 
berkolaborasi untuk melaksanakan program 
ini demi pemenuhan hak informasi dan 
layanan bagi remaja (PKBI 2012). Tetapi 
dari penelitian tahun 2001 didapatkan bahwa 
program-program yang dilakukan masih 
belum terkoordinasi dan belum terevaluasi 
dengan efektif. Dengan kondisi yang 
demikian tersebut, maka evaluasi program 
dan sharing information dari program perlu 
ditekankan agar masing-masing institusi bisa 
saling mendukung dan saling melengkapi 
kelebihan dan kekurangan dari program 
yang dilakukan (Hendrawati, 2001).

Strategi yang ditetapkan untuk 
melaksanakan kebijakan tersebut salah 
satunya yaitu pelaksanaan pembinaan 
kesehatan remaja dilaksanakan melalui 
keterlibatan remaja secara efektif dan efisien 
sehingga mencapai hasil yang optimal. 
Pelayanan kesehatan remaja dilakukan 
secara proaktif melalui penerapan Pelayanan 
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Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) (Depkes 
RI 2005b).

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 
(PKPR) adalah suatu model pelayanan 
kesehatan bagi remaja di Puskesmas yang 
dikembangkan oleh Direktorat Kesehatan 
Keluarga Departemen Kesehatan RI. 
Keberhasi lan implementasi  PKPR 
dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak, 
mulai dari pemerintah sebagai pengambil 
kebijakan, pelaksana program, masyarakat 
dan remaja (Depkes RI 2005a). 

Keterlibatan atau dukungan masyarakat 
juga penting untuk pelaksanaan PKPR 
karena sebagian besar masyarakat masih 
takut dan khawatir jika remaja diberikan 
informasi kesehatan reproduksi akan 
terdorong menjadi aktif secara seksual. Oleh 
karena itu perlu sosialisasi dan penjelasan 
tujuan program ke orang tua, tokoh agama, 
tokoh masyarakat serta melibatkan mereka 
dalam diskusi dengan remaja (Palupi 
2008). 

Anal is is  s takeholder  terhadap 
implementasi program PKPR diterapkan 
untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan 
dan komitmen stakeholder, tanggapan 
dan harapan stakeholder pada suatu 
permasalahan kesehatan remaja yang akan 
membawa perubahan pada permasalahan 
tersebut. Informasi ini akan sangat 
diperlukan dalam perumusan strategi 
program layanan Kesehatan Reproduksi 
Remaja yang efektif dan efisien (Depkes 
RI 2005b). Selain itu, upaya lain yang 
akan dilakukan adalah memetakan peran 
dan fungsi serta pengaruh stakeholder 

terkait, setelah itu melakukan langkah 
bagaimana mensinergiskan para stakeholder 
berdasarkan peran dan fungsi masing-
masing stakeholder. Pemetaan tersebut 
akan dikaji persepsi stakeholder terhadap 
tingkat pengaruh kekuasaan (power), tingkat 
keterlibatan (Interest), dan sikap (Attitude) 
yang dikaitkan langkah strategis PKPR.

METODE 

Jenis penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. subjek penelitian terdiri 
dari remaja sebagai stakeholder provider dan 
stakeholder user. Stakeholder provider terdiri 
dari peer educator Sekolah, peer educator 
masyarakat, Forum PIK, PIK RISMA, dan 
relawan remaja jalanan. Stakeholder user 
terdiri dari Osis SMA Kota Semarang, OSIS 
SMP Kota Semarang, Ketua Karang Taruna 
Kota Semarang, Remaja sekolah, Remaja 
komunitas, Remaja Pondok pesantren, dan 
Perwakilan remaja jalanan. Pengumpulan 
data diperoleh langsung dari lokasi penelitian 
melalui wawancara mendalam dan FGD 
antara peneliti dan stakeholder terkait. 
Sedangkan pengolahan data dalam penelitian 
ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif 
yang pada prinsipnya berproses secara analisa 
deskripsi (content analysis). 

HASIL

Karakteristik Subjek Penelitian 

Subjek penelitian (provider) dalam 
implementasi PKPR adalah semua 

Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian (Provider) Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, 
Institusi, Pendidikan Terakhir, dan Pangkat/Golongan

Umur
(tahun)

Jenis 
Kelamin Institusi Pendidikan 

Terakhir
Pangkat 

/golongan Jabatan

21 P Forum PIK Kota 
Semarang

D3 Ketua Ketua Sie Kreatif Produktif 

20 L PE Komunitas SMK Ketua Ketua PE Komunitas

16 P PE Sekolah SMA Perwakilan Perwakilan PE yang dilatih 
DKK

25 L PIK RISMA D3 Wakil Ketua Wakil Ketua PIK RISMA

19 P Relawan Yayasan 
Anak Jalanan “X”

SMA Relawan Relawan Yayasan Anak 
Jalanan “X”
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stakeholder yang bertugas melayani remaja 
secara langsung baik layanan kesehatan 
di Puskesmas maupun di luar Puskesmas. 
Tabel 1 menunjukkan semua provider di 
Puskesmas (pemegang program PKPR) dan 
Sekolah (guru BK) berpendidikan perguruan 

tinggi dengan rentang umur antara 27 
hingga 54 tahun sedangkan provider yang 
berasal dari remaja sebagian besar masih 
berpendidikan SMA/SMK dengan rentang 
umur antara 16 hingga 25 tahun. Sebagian 
besar subjek penelitian (provider) berjenis 
kelamin perempuan (73,34%). 

Tabel 2. Karakteristik Subjek Penelitian (User) Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Institusi, 
Pendidikan Terakhir, dan Pangkat/Golongan

Umur
(tahun)

Jenis 
Kelamin Institusi Pendidikan 

Terakhir
Pangkat/ 
golongan Jabatan

14 P OSIS SMP SMP Ketua Ketua Osis SMP
18 L OSIS SMA SMA Ketua Ketua Osis SMA
30 L Karang Taruna Kota 

Semarang
SMA Wakil Ketua Wakil Ketua Karang Taruna 

Kota Semarang
30 L Karang Taruna Kota 

Semarang
SMA Wakil Ketua Wakil Ketua Karang Taruna 

Kota Semarang
22 L Remaja Jalanan 

Daerah Tugu Muda
SMP Koordinator Koordinator Remaja Jalanan 

Daerah Tugu Muda

FGD Remaja Sekolah
Umur Jenis Kelamin Institusi Pendidikan Status/ Jabatan

16 L SMA C 1 SMA Pramuka
17 P SMA C 2 SMA Osis
16 P SMA C 3 SMA Siswa
17 L SMA C 4 SMA OSIS
16 L SMA C 5 SMA Siswa
16 P SMA C 6 SMA Siswa
17 L SMA C 7 SMA Siswa
16 P SMA C 8 SMA Siswa
16 L SMA C 9 SMA Siswa
16 P SMA C 20 SMA Siswa

FGD Remaja Komunitas
Umur Jenis Kelamin Institusi Pendidikan Status/ Jabatan

19 P Kom 1 SMK Pekerja
17 P Kom 2 SMK Siswa
16 P Kom 3 SMK Siswa
21 P Kom 4 SMA Pekerja
19 P Kom 5 SMA Pekerja
16 P Kom 6 SMA Siswa
16 P Kom 7 SMA Siswa
21 P PP 1 PT Mahasiswa
20 P PP 2 PT Mahasiswa
18 P PP 3 PT Mahasiswa
20 P PP 4 PT Mahasiswa
20 P PP 5 PT Mahasiswa
20 P PP 6 PT Mahasiswa
19 P PP 7 PT Mahasiswa
23 P PP 8 PT Mahasiswa
20 P PP 9 PT Mahasiswa
21 P PP 10 PT Mahasiswa



174 Jurnal Promkes, Vol. 1, No. 2 Desember 2013: 170–183

Subjek penelitian (user) dalam 
implementasi PKPR adalah remaja yang 
menjadi sasaran Program PKPR, meliputi 
remaja sekolah maupun remaja di luar 
sekolah (Anak Jalanan, Pondok Pesantren, 
Karang Taruna). Tabel 2 menunjukkan 
kelompok user yang diwawancarai sebanyak 
4 responden, sebagian besar berjenis kelamin 
laki-laki (75%), memiliki rentang umur 
antara 14 hingga 30 tahun, berpendidikan 
SMP (50%) dan SMA (50%), mempunyai 
jabatan sebagai Ketua OSIS, Wakil Ketua, 
dan koordinator. Kelompok user yang 
menjadi peserta FGD terdiri dari remaja 
sekolah, remaja komunitas dan remaja 
pondok pesantren. Berdasarkan tabel 4.3 
menunjukkan bahwa sebagian besar peserta 
FGD berjenis kelamin perempuan (80,77%), 
memiliki rentang umur antara 16 hingga 
27 tahun. Status peserta FGD cenderung 
homogen di masing-masing kelompok 
peserta FGD, meliputi siswa SMA pada 
remaja sekolah, siswa SMA/SMK dan baru 
bekerja pada remaja komunitas, mahasiswa 
pada remaja pondok pesantren. 

Kelompok stakeholder provider dalam 
penelitian ini terdiri dari Pendidik Sebaya 
Sekolah, Forum PIK Kota, PE Komunitas, 
PIK RISMA, dan Relawan Anak Jalanan 
Yayasan “X”. Tabel 3 menunjukkan bahwa 
sebagian besar stakeholder di kelompok 
provider mempunyai posisi sebagai 
‘pemerhati’. Sebagian besar informan dalam 
kelompok stakeholder ini mendukung, 
mempunyai pengaruh lemah dan terlibat 
pasif dalam pelaksanaan langkah strategis 
PKPR. 

Forum PIK Kota merupakan wadah 
komunikasi PIK-KRR seluruh kecamatan 
di Kota Semarang. Berdasarkan hasil 
wawancara diketahui bahwa Forum ini 
melaksanakan layanan remaja berbasis 
masyarakat, meliputi layanan informasi 
kesehatan reproduksi ,  konsel ing, 
kewirausahaan. Sebenarnya forum ini 
mempunyai posisi ‘penyelamat’ dalam 
melaksanakan langkah strategis PKPR. 
Hal ini dikarenakan forum ini mendukung, 
pengaruhnya kuat dan terlibat aktif dalam 
melaksanakan identifikasi masalah di remaja 
dari semua Kecamatan, advokasi kebijakan, 
koordinasi, pemberian KIE, konseling. 
Namun pelaksanaan monev, pencatatan 

dan pelaporan forum ini mempunyai posisi 
sebagai ‘pemerhati’ hal ini dikarenakan 
forum ini masih baru aktif tahun ini dan 
sejauh ini forum ini menghendaki evaluasi 
bukan secara formal melainkan dibuat 
formatnya oleh dari dan untuk remaja. Ini 
dapat ditunjukkan dari pernyataan berikut:

“...sejauh ini kita ada monev tapi ya 
diskusi aja, kita ga mau formal, ada 
format laporan khusus, form kita buat 
sendiri, yang ngisi kita sendiri...” 

“...untuk tahu hasilnya kelihatan atau 
tidak...aktifnya tahun ini baru tahun 
ini jadi belum dilakukan...kita juga ga 
pernah disuruh buat laporan...”

(Indept Interview Forum PIK)

Pelaksanaan identifikasi masalah 
dilakukan oleh forum ini melalui pertemuan 
rutin setiap bulan dengan menggali 
informasi dari masing-masing PIK di setiap 
Kecamatan. Ini dapat ditunjukkan dari 
wawancara berikut :

“...agar kita tahu keinginan teman-
teman, jadi butuh identifikasi dulu.... 
Kita tanya ke teman-teman PIK per 
kecamatan...”

(Indept Interview Forum PIK)

Forum ini juga presentasi pentingnya 
program kesehatan reproduksi remaja 
kepada stakeholder terkait dalam rangka 
membentuk jejaring kerja sama dengan 
berbagai pihak seperti kecamatan, kelurahan, 
Himpunan Pengusaha Muda, PKK. 
Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan 
dukungan dari berbagai pihak. Pelaksanaan 
program kesehatan reproduksi remaja yang 
dilakukan oleh forum ini adalah penyuluhan 
di kecamatan-kecamatan, rencananya juga 
akan ke sekolah-sekolah, konseling. Jenis 
kegiatan di masing-masing PIK tergantung 
dari kategori PIK (tumbuh, tegak dan tegar). 
Forum ini melaksanakan dengan aktif 
kegiatan sosialisasi eksternal melalui event-
event pameran ajang kreatif produktif yang 
diselenggarakan oleh pemkot, BKKBN, 
radio. 

Pendidik Sebaya (peer educator) di 
komunitas baru terbentuk bulan Mei 2013 
sehingga belum mempunyai keterlibatan 
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dalam pelaksanaan langkah strategis PKPR 
bahkan belum mengetahui program PKPR. 
Namun PE komunitas mendukung dalam 
pelaksanaan langkah strategi PKPR. Oleh 
karena itu provider ini mempunyai posisi 
sebagai ‘pemerhati’. 

PE komunitas berharap adanya layanan 
kesehatan reproduksi remaja di komunitas 
dengan fasilitas dan kegiatan yang 
dibutuhkan oleh remaja seperti kegiatan-
kegiatan yang disenangi remaja (musik), 
tempat tongkrongan (dengan wifi, cafe) dan 
ada perpus kecil. Prosedur layanan yang 
diharapkan adalah simpel dan kondisinya 
yang santai. PE komunitas mendukung jika 
ada layanan informasi kesehatan reproduksi, 
konseling, layanan kesehatan, dan adanya 
pelatihan pendidik sebaya. Ini dapat 
ditunjukkan dari hasil wawancara berikut :

“...perlu mbak, penyuluhan buat kasih 
tahu kita bahaya rokok, narkoba, free 
seks...remaja kan juga perlu periksa 
kesehatan, biar remaja tau periksa 
kesehatan penting...konseling perlu 
supaya remaja bisa curhat ke orang 
yang benar...pelatihan PE seperti 
kemarin penting buat kita untuk 
meningkatkan pengetahuan dan bisa 
sharing ke yang lain juga...”

 (Indept Interview PE Komunitas)

PIK RISMA merupakan wadah 
informasi kesehatan reproduksi remaja 
yang beranggotakan remaja masjid Jawa 
Tengah, binaan BKKBN. PIK RISMA 
mempunyai posisi sebagai ‘penyelamat’ 
dalam melaksanakan layanan kesehatan 
remaja. Namun keterlibatannya pasif 
dalam melakukan monev, pencatatan dan 
pelaporan. 

Identifikasi masalah dilaksanakan oleh 
PIK RISMA untuk menggali informasi 
masalah remaja yang sedang up date. 
Advokasi kebijakan juga dilaksanakan 
oleh PIK RISMA sebagai upaya untuk 
mendapatkan dukungan dan menjalin kerja 
sama dari berbagai pihak. Kegiatan PIK 
RISMA meliputi penyuluhan, konseling, 
seminar, layanan kesehatan, kewirausahaan, 
siaran radio, dan pelatihan

P I K  R I S M A m e l a k s a n a k a n 
sosialisasi eksternal dalam rangka untuk 

mempromosikan keberadaan PIK di 
Masjid Agung Jawa Tengah. Sosialisasi ini 
dilaksanakan saat siaran radio dan melalui 
buletin. Ini dapat ditunjukkan dari hasil 
wawancara berikut:

“...kita punya media sendiri untuk 
mempromosikan PIK RISMA JT, 
ada siaran radio, kita juga punya 
buletin...”

(Indept Interview PIK RISMA)

Peer Educator di sekolah merupakan 
remaja sekolah yang mendapatkan pelatihan 
pendidik sebaya dari Dinas Kesehatan. 
Posisi PE ini sebagai ‘pemerhati’ dalam 
melaksanakan program PKPR. Hal ini 
dikarenakan PE telah mengetahui dan 
mendukung terlaksananya program PKPR 
namun PE ini belum dilibatkan dalam 
pelaksanaan PKPR. Ini dapat ditunjukkan 
dari hasil wawancara berikut:

Pertanyaan Sosialisasi

“...Ya mbk, supaya tau kalau di 
Puskesmas ada PKPR, saya taunya 
dari pelatihan di dinas kesehatan tapi 
setelah itu saya ga pernah ditanya, 
disuruh buat promosi ke teman-
teman...”

Pertanyaan Peran Pendidik Sebaya

“...pendidik sebaya penting banget, 
supaya bisa kasih tau ke teman-teman 
yang benar... kalau ada teman nanya 
baru saya jawab...”

“...pernah Puskesmas datang untuk 
penyuluhan, tapi Puskesmas ga pernah 
kasih tahu tentang PKPR...”

Pertanyaan Monev

“...kita teman-teman PE setelah dilatih 
ga pernah lagi dihubungi oleh Dinas 
Kesehatan, nasihatnya untuk tidak 
melakukan hubungan seks sebelum 
nikah...”

(Indept Interview PE Sekolah)

Stakeholder provider terakhir adalah 
Relawan Remaja Jalanan. Relawan ini 
mempunyai posisi sebagai ‘pemerhati’ 
dalam pelaksanaan layanan kesehatan 
di remaja jalanan. Meskipun relawan ini 
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belum mengetahui program PKPR, relawan 
ini telah menyadari pentingnya layanan 
kesehatan reproduksi remaja di remaja 
jalanan. Hal ini dikarenakan relawan telah 
melakukan identifikasi kondisi remaja 
jalanan. Ini dapat ditunjukkan dari hasil 
wawancara berikut ini :

“...emang perlu banget untuk kondisi 
remaja jalanan...”

“...kita melakukan pengamatan, anak 
usia 6 tahun uda kayak orang dewasa, 
kita pernah ketemu juga anak cewek 
sekitar 12 tahunan minta duit ke sopir 
daihatsu, dikasih tapi ada syaratnya, 
mau dipegang kemaluannya. Ya anak 
itu mau, pikirannya anak jalanan itu 
yang penting dapat uang...”

“...yang kita tahu remaja jalanan 
itu ada yang dia dengan sendirinya 
turun ke jalan pengin bebas karena 
ada masalah dengan keluarga, emang 
diturunkan oleh orangtuanya mungkin 
karena mindset orangtuanya yang cuma 
mengandalkan anaknya, ada yang 
mengkoordinir kalau uangnya kumpul 
dia harus nyetor...”

“...padahal penyuluhan seperti ini 
perlu diberikan juga ke anak jalanan, 
pergaulan anak jalanan riskan banget, 
seks bebas, malah saya pernah tau ada 
anak usia 4 tahun lagi gesek-gesekin 
alat kelamin sama temannya...”

(Indept Interview Relawan Remaja 
Jalanan)

Analisis Stakeholder pada Kelompok 
Stakeholder User

Kelompok stakeholder user dalam 
penelitian ini terdiri dari OSIS SMP, OSIS 
SMA, Karang Taruna Kota, dan Koordinator 
Remaja Jalanan Daerah Tugu Muda. 
Tabel 4 menunjukkan bahwa kelompok 
stakeholder user mempunyai posisi sebagai 
‘pemerhati’. Semua informan dalam 
kelompok stakeholder ini mendukung dalam 
pelaksanaan langkah strategis PKPR tetapi 
pengaruh stakeholder ini masih lemah dan 
keterlibatannya masih pasif. 

OSIS SMP dan OSIS SMA adalah 
stakeholder user yang mewakili remaja 
sekolah. Berdasarkan hasil wawancara 

diketahui bahwa stakeholder user remaja 
sekolah mempunyai posisi sebagai 
‘penyelamat’ dalam melaksanakan 
identifikasi masalah melalui kajian 
sederhana, berarti  stakeholder ini 
mendukung, mempunyai wewenang, 
dan terlibat aktif dalam melaksanakan 
identifikasi masalah melalui bertanya ke 
teman-teman siswa tentang kebutuhannya. 
Namun identifikasi masalah yang dilakukan 
oleh user adalah kebutuhan siswa terkait 
dengan kegiatan pentas seni. Stakeholder 
user remaja sekolah mempunyai posisi 
sebagai pemerhati dalam langkah strategis 
advokasi, koordinasi, persiapan, sosialisasi 
eksternal, pelaksanaan, monev, pencatatan 
dan pelaporan program kesehatan 
remaja. Stakeholder user remaja sekolah 
mempunyai sikap yang mendukung tetapi 
tidak memberikan wewenang dan kurang 
dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan 
program kesehatan remaja. 

“...PKPR...pernah dengar tapi ga 
detail. Kita ga pernah dapat sosialisasi 
kegiatan ini...”

“...Yang kita tahu kalau ke Puskesmas 
ya untuk orang sakit. Saya biasanya 
ke Puskesmas minta surat keterangan 
sehat untuk lomba...”

“...kita pernah dapat penyuluhan dari 
Dinas Kesehatan tapi 2 tahun yang 
lalu. Harusnya kegiatan ini dilakukan 
secara rutin per tahun. Lumayan kan 
buat nambah pengetahuan...”

(Indept Interview OSIS SMA)

“...bentuk media penyuluhan biasanya 
sih PPT mbak, usul kami sih bisa 
dalam bentuk komik, acara TV yang 
mendidik....”

“...perlu ada pemerataan ke sekolah-
sekolah daerah, kebetulan kalau 
sekolah ini pusat kota jadi sering kami 
dapat fasilitas dari pemerintah...”

“...kalau konseling biasanya kita 
ke guru BK, kita curhat masalah 
pelajaran, kegiatan osis, masalah 
pendapat ortu dan kita yang beda...”

(Indept Interview OSIS SMP)
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Berdasarkan pernyataan tersebut 
dapat bahwa diketahui bahwa stakeholder 
belum pernah mengenal program PKPR, 
pengetahuan stakeholder tentang Puskesmas 
adalah pelayanan untuk pengobatan, 
Penyuluhan pernah didapatkan dari Dinas 
Kesehatan tetapi tidak dilakukan secara 
rutin. Stakeholder user menyatakan 
harapannya untuk dilaksanakan penyuluhan 
secara rutin dan merata di seluruh sekolah 
Kota Semarang, media yang diharapkan 
adalah media audio visual dan media yang 
menarik remaja seperti komik, tayangan 
edukasi melalui TV. Selain itu stakeholder 
user juga menyatakan bahwa pelaksanaan 
konseling di sekolah menjadi tanggung 
jawab guru BK. 

Karang Taruna Kota mempunyai posisi 
sebagai ‘pemerhati’ terhadap langkah 
strategis PKPR. Ini menunjukkan bahwa 
Karang Taruna mempunyai sikap yang 
mendukung, tetapi pengaruhnya lemah dan 
keterlibatannya pasif dalam melaksanakan 
langkah strategis PKPR. Karang Taruna 
belum pernah mengetahui program PKPR. 
Karang Taruna pernah mendapat undangan 
penyuluhan HIV dari LSM PKBI. Karang 
Taruna mempunyai sikap yang mendukung 
jika dilibatkan dalam program kesehatan 
remaja, hal ini dapat ditunjukkan dari 
pernyataan Karang Taruna yang bersedia 
membentuk PIK-KRR di Karang Taruna. 
Kegiatan Karang Taruna selama ini adalah 
mengatur jalannya lomba 17 Agustus, 
terlibat dalam kegiatan keolahragaan seperti 
lomba Futsal antar Kecamatan. 

Stakeholder user yang terakhir adalah 
Koordinator Remaja Jalanan. Berdasarkan 
hasil wawancara diketahui bahwa informan 
tidak mengetahui program PKPR dan 
informan juga menyatakan bahwa remaja 
jalanan belum pernah mendapatkan 
informasi kesehatan. Hal ini dapat 
ditunjukkan dari pernyataan berikut :

“... kita ga pernah dapat kayak gitu, 
yang kita tau uang untuk makan...”

“...apa itu mbak HIV, kesehatan infonya 
kita ga pernah dapat...”

(Indept Interview Koordinator Remaja 
Jalanan)

Berdasarkan pernyataan tersebut 
diketahui bahwa kegiatan remaja jalanan 
adalah mencari uang melalui mengamen. 
Peneliti tidak bisa mengidentifikasi sikap, 
pengaruh dan keterlibatannya dalam 
melaksanakan langkah strategis PKPR. 
Berdasarkan pengamatan peneliti diketahui 
bahwa remaja jalanan mempunyai rentang 
usia antara 10 hingga 22 tahun. Bahkan 
peneliti mengetahui secara langsung perilaku 
berisiko yang dilakukan oleh remaja jalanan, 
yaitu merokok, pacaran dengan perilaku 
yang berisiko, minum minuman keras. 

Triangulasi dilakukan oleh peneliti 
melalui metode FGD dengan remaja 
sekolah, remaja komunitas, dan remaja 
pondok pesantren. Hasil FGD menunjukkan 
semua remaja baik di sekolah, komunitas 
maupun pondok pesantren membutuhkan 
layanan kesehatan peduli remaja mulai dari 
informasi kesehatan reproduksi, konseling, 
pendidik dan konselor sebaya, media 
KIE yang komunikatif, dan pemeriksaan 
kesehatan. Hal ini dikarenakan remaja 
telah menyadari dan mengetahui tingginya 
permasalahan remaja seperti yang 
ditunjukkan dari pernyataan berikut:

“...Hamil pas kelas 2 SMA. Ceritanya 
belum mens-mens trus cerita katanya 
uda hubungan seks berkali-kali sama 
pacarnya, nyewa kos untuk mereka 
berdua, ada usaha untuk menggugurkan 
mulai dari nanas muda dijus dengan 
mrica lari-lari, lonjak-lonjak, tapi tetap 
ga bisa mungkin karena ketahanan 
bayinya kuat. Dia uda keluar dari 
sekolah, mengundurkan diri. Sekarang 
uda nikah...”

(FGD Kom 3)

“...ortunya broken teman saya jadi 
kupu-kupu malam (keceplosan ke 
saya)...”

(FGD SMA C6)

“...Ada dulu di pondok saya, ketahuan 
ketemuan di luar...trus dia gak modok 
lagi ngekos...”

(FGD PP 8)
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“...guru BK lebih kreatif, pengertian, 
bisa ngimbangi remaja, ikut nimbrung 
sama kegiatan –kegiatan remaja, 
familiar”

(FGD SMA C8)

“...Guru BK pas di sekolah itu kita 
konsul masalah kuliah...ambil jurusan 
IPA atau IPS...dulu pernah dipanggil 
karena sering bolos, baju saya 
kependekan...”

(FGD PP 1,4,9)

Berdasarkan pernyataan tersebut 
diketahui bahwa remaja mengharapkan 
mempunyai guru BK yang ramah, baik, 
komunikatif, dan pengertian. Karakteristik 
guru BK yang mengerti siswanya akan 
menjadikan siswa lebih terbuka dan 
percaya untuk mengeluarkan semua yang 
dialami oleh siswa (dapat sharing semua 
masalah). Semua peserta FGD menyatakan 
pentingnya dibentuk pendidik sebaya 
dan konselor sebaya. Hal ini dikarenakan 
remaja mempunyai karakter untuk sharing 
kepada sesama temannya. Peserta FGD 
menyatakan bahwa perlunya keterlibatan 
remaja, pemerintah, guru, dan orang tua 
dalam mewujudkan kesehatan remaja. 

PEMBAHASAN

Analisis Stakeholder pada Kelompok 
Stakeholder Provider

Kelompok stakeholder provider dalam 
penelitian ini terdiri dari Pendidik Sebaya 
Sekolah, Forum PIK Kota, PE Komunitas, 
PIK RISMA, dan Relawan Anak Jalanan 
Yayasan “X”. Sebagian besar stakeholder 
di kelompok provider mempunyai posisi 
sebagai ‘pemerhati’. Sebagian besar 
informan dalam kelompok stakeholder ini 
mendukung, mempunyai pengaruh lemah 
dan terlibat pasif dalam pelaksanaan langkah 
strategis PKPR. 

Forum PIK Kota merupakan wadah 
komunikasi PIK-KRR seluruh kecamatan 
di Kota Semarang. Berdasarkan hasil 
wawancara diketahui bahwa Forum ini 
melaksanakan layanan remaja berbasis 
masyarakat, meliputi layanan informasi 
kesehatan reproduksi ,  konsel ing, 

Namun sebagian besar remaja 
belum mendapatkan informasi kesehatan 
reproduksi, bahkan di Pondok Pesantren 
belum pernah dikunjungi oleh petugas 
kesehatan untuk memberikan informasi 
kesehatan. Remaja pondok pesantren 
berharap adanya penyuluhan secara rutin 
tentang kesehatan yang diberikan setiap 
setahun sekali ketika penerimaan shantri 
baru. Para shantri mengetahui bahwa 
seharusnya ada layanan kesehatan di 
Pondok pesantren seperti UKS yang 
disebut POSKESTREN (Pos Kesehatan 
Pesantren). 

Berdasarkan hasil FGD diketahui bahwa 
1 dari 10 peserta remaja sekolah mengetahui 
program PKPR. Hal ini dikarenakan peserta 
ini pernah mengikuti pelatihan pendidik 
sebaya di Dinas Kesehatan. Sedangkan 
peserta FGD remaja komunitas dan remaja 
pondok pesantren belum mengetahui 
program ini. Peserta FGD mengetahui 
Puskesmas sebagai layanan untuk berobat 
bagi orang sakit. 2 dari 7 remaja komunitas, 
2 dari 10 remaja sekolah, dan 1 dari 10 
remaja pondok pesantren pernah berkunjung 
ke Puskesmas karena sakit. 

Kegiatan penyuluhan di sekolah 
diberikan kepada perwakilan siswa seperti 
OSIS, perwakilan per kelas 2 orang, 
bahkan hanya diberikan kepada siswa yang 
mengikuti ekstrakulikuler yang berkaitan 
dengan pendidik sebaya. Sedangkan kegiatan 
konseling di sekolah dilaksanakan melalui 
guru BK, namun guru BK menurut sebagian 
peserta FGD belum pernah memberikan 
informasi tentang kesehatan reproduksi. 
Konseling diberikan oleh guru BK ketika 
remaja tersebut bermasalah seperti sering 
tidak masuk sekolah tanpa izin, prestasi 
menurun, memakai seragam sekolah yang 
tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Hal 
ini ditunjukkan dari pernyataan berikut:

“...Kalau pun ada masalah curhatnya 
ke teman-teman...Guru BK jarang kalau 
gak dipanggil karena ada masalah...
Kalau ada masalah pernah curhat 
ke guru BK tapi ga berani terbuka...
kebanyakan guru BK judes, galak jadi 
males curhar ke dia... kalau ngocoh-
ngoceh ora bar-bar, medeni...” 

(FGD Kom 1,3,5,6,7)
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kewirausahaan. Pendidik Sebaya (peer 
educator) di komunitas baru terbentuk 
bulan Mei 2013 sehingga belum mempunyai 
keterlibatan dalam pelaksanaan langkah 
strategis PKPR bahkan belum mengetahui 
program PKPR. Namun PE komunitas 
mendukung dalam pelaksanaan langkah 
strategi PKPR. Oleh karena itu provider 
ini mempunyai posisi sebagai ‘pemerhati’. 
PIK RISMA merupakan wadah informasi 
kesehatan reproduksi remaja yang 
beranggotakan remaja masjid Jawa 
Tengah, binaan BKKBN. PIK RISMA 
mempunyai posisi sebagai ‘penyelamat’ 
dalam melaksanakan layanan kesehatan 
remaja. Namun keterlibatannya pasif dalam 
melakukan monev, pencatatan dan pelaporan. 
Peer Educator di sekolah merupakan remaja 
sekolah yang mendapatkan pelatihan 
pendidik sebaya dari Dinas Kesehatan. 
Posisi PE ini sebagai ‘pemerhati’ dalam 
melaksanakan program PKPR. Hal ini 
dikarenakan PE telah mengetahui dan 
mendukung terlaksananya program PKPR 
namun PE ini belum dilibatkan dalam 
pelaksanaan PKPR. Stakeholder provider 
terakhir adalah Relawan Remaja Jalanan. 
Relawan ini mempunyai posisi sebagai 
‘pemerhati’ dalam pelaksanaan layanan 
kesehatan di remaja jalanan. Meskipun 
relawan ini belum mengetahui program 
PKPR, relawan ini telah menyadari 
pentingnya layanan kesehatan reproduksi 
remaja di remaja jalanan. 

Implementasi PKPR di Kota Semarang, 
peran dari masing-masing stakeholder 
pelaksana juga sangat mempengaruhi 
terhadap keberhasilan suatu program. 
Trisnantoro mengemukakan bahwa 
masukan-masukan dari para stakeholder 
pelaksana khususnya pada organisasi 
tertentu ditentukan pada sikap dan pengaruh 
stakeholder tersebut, antara lain; 1) Bersedia 
menempuh risiko dalam pengembangan 
organisasi, 2) Bersifat pro aktif, 3) Bersifat 
suportif/mendukung, 4) Mempunyai 
kepercayaan terhadap organisasi, 5) Bersifat 
antusias/memperhatikan dengan semangat 
tinggi terhadap organisasi, 6) Terbuka 
terhadap ide perubahan dan inovasi (Sybille 
2000).

Implementasi kebijakan publik, peran 
dari stakeholder yang memiliki pengaruh 

kuat, sikap mendukung dan bersedia untuk 
terlibat aktif di dalam proses tersebut 
dirasakan sangat dominan, dan tentunya 
keberhasilan itu tidak lepas dari adanya 
hubungan kerja sama yang dinamis antar 
stakeholder pelaksana itu sendiri. Karena 
kerja sama merupakan sebuah konstruksi 
sosial yang digunakan secara luas yang 
juga merupakan sebuah proses interaksi 
yang dilakukan oleh individu, kelompok 
dan organisasi untuk mendapatkan manfaat 
dan secara tidak langsung akan membentuk 
hubungan dengan sikap yang saling 
mendukung, diimbangi dengan kesediaan 
untuk mau terlibat di dalamnya. (smith, 
et. al, 1995). Sementara itu, para ahli juga 
berpendapat keberadaan dari kerja sama 
yang berimplikasi dengan keterlibatan 
stakeholder pelaksana tidak ditentukan 
oleh keberadaan atas sebuah aktivitas secara 
bersama-sama, tetapi oleh interaksi yang 
dinamis di dalam sebuah organisasi (Das 
dan Teng, 1998) (Ningrum, 2006).

Kelompok stakeholder pelaksana 
PKPR Kota Semarang yang teridentifikasi, 
merupakan kelompok yang berlatar belakang 
dan fokus kerja yang berbeda, meski 
di dalam melaksanakan program masih 
terindikasi belum adanya kesatuan visi 
dalam hal ini belum terciptanya integrasi 
yang solid di antara masing-masing, namun 
demikian upaya penciptaan hubungan 
kerja sama harus terus di munculkan. Para 
akademisi memberikan berbagai dimensi 
tingkah laku dalam sebuah kerja sama 
kaitannya dengan proses pembentukan sikap 
yang mendukung, dan adanya keterlibatan 
dan keterikatan pengaruh di dalamnya, 
yaitu; pembagian informasi, memecahkan 
masalah secara bersama-sama, kemauan 
untuk menyesuaikan terhadap perubahan 
dan pengendalian atas penggunaan 
kekuasaan dalam mengatur anggotanya. 
Dengan demikian, apabila semua proses 
itu dilakukan dengan maksimal tentunya 
akan muncul kepedulian untuk bersikap 
saling mendukung, saling mempengaruhi 
dan bersedia terlibat sepenuhnya di antara 
stakeholder pelaksana itu sendiri.

Penelitian tentang implementasi 
program Pelayanan Kesehatan Peduli 
Remaja (PKPR) di Puskesmas (studi 
kasus di Kabupaten Sumbawa Barat) 
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dengan subjek penelitiannya adalah kepala 
Puskesmas Maluk, staf pemegang program 
PKPR, remaja, masyarakat yang memiliki 
anak remaja dan Kepala Bidang Pelayanan 
Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sumbawa Barat. Berdasarkan hasil 
penelitian diketahui bahwa Kegiatan PKPR 
masih terbatas pada penyuluhan di sekolah 
dengan materi Kesehatan Reproduksi 
Remaja. Remaja yang datang ke Puskesmas 
belum mendapatkan pelayanan seperti alur 
model pelayanan PKPR Depkes. Akses 
remaja ke Puskesmas terbentur dengan 
jam sekolah. Puskesmas belum melakukan 
pelatihan konselor sebaya. Belum ada 
alokasi dana yang cukup untuk kegiatan 
PKPR. Bahan-bahan penyuluhan masih 
kurang, belum ada form pelayanan, panduan 
konseling dan pedoman pelaksanaan, alat 
bantu pembelajaran edukatif dan transportasi 
serta ruangan pelayanan. Pemahaman 
petugas tentang program masih kurang. 
Tidak semua petugas bersikap youth 
friendly dan memiliki sikap yang positif 
terhadap pencapaian tujuan. Beban kerja 
petugas tinggi. Pengawasan hanya berupa 
pemeriksaan laporan. Kualitas laporan 
masih rendah. Forum kerja sama lintas 
sektoral belum digunakan untuk menggalang 
dukungan bagi terselenggaranya PKPR. 
Standar Operasional Prosedur dan Standar 
Pelayanan Minimal belum tersedia. 
Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
program PKPR di Puskesmas belum 
memenuhi kriteria pelayanan remaja 
seperti yang ditetapkan Depkes RI karena 
belum adekuatnya dukungan dana, sarana 
prasarana, ketenagaan dan lemahnya 
kegiatan koordinasi dan struktur birokrasi. 
Oleh karena itu direkomendasikan untuk 
melanjutkan kebijakan PKPR modifikasi 
yang dapat diterima remaja baik dari sisi 
materi, waktu dan alur layanan yang dapat 
diterima (Padmawati 2012).

Analisis Stakeholder pada Kelompok 
Stakeholder User

Kelompok stakeholder user dalam 
penelitian ini terdiri dari Osis SMP, OSIS 
SMA, Karang Taruna Kota, dan Koordinator 
Remaja Jalanan Daerah Tugu Muda. 
Kelompok stakeholder user mempunyai 
posisi sebagai ‘pemerhati’. Semua informan 
dalam kelompok stakeholder ini mendukung 

dalam pelaksanaan langkah strategis PKPR 
tetapi pengaruh stakeholder ini masih lemah 
dan keterlibatannya masih pasif. 

OSIS SMP dan OSIS SMA adalah 
stakeholder user yang mewakili remaja 
sekolah. Karang Taruna Kota mempunyai 
posisi sebagai ‘pemerhati’ terhadap langkah 
strategis PKPR. Ini menunjukkan bahwa 
Karang Taruna mempunyai sikap yang 
mendukung, tetapi pengaruhnya lemah dan 
keterlibatannya pasif dalam melaksanakan 
langkah strategis PKPR. Karang Taruna 
belum pernah mengetahui program PKPR. 
Karang Taruna pernah mendapat undangan 
penyuluhan HIV dari LSM PKBI. Karang 
Taruna mempunyai sikap yang mendukung 
jika dilibatkan dalam program kesehatan 
remaja, hal ini dapat ditunjukkan dari 
pernyataan Karang Taruna yang bersedia 
membentuk PIK-KRR di Karang Taruna. 
Kegiatan Karang Taruna selama ini adalah 
mengatur jalannya lomba 17 Agustus, 
terlibat dalam kegiatan keolahragaan seperti 
lomba Futsal antar Kecamatan. Stakeholder 
user yang terakhir adalah Koordinator 
Remaja Jalanan. Berdasarkan hasil 
wawancara diketahui bahwa informan tidak 
mengetahui program PKPR dan informan 
juga menyatakan bahwa remaja jalanan 
belum pernah mendapatkan informasi 
kesehatan. Kegiatan remaja jalanan adalah 
mencari uang melalui mengamen. Peneliti 
tidak bisa mengidentifikasi sikap, pengaruh 
dan keterlibatannya dalam melaksanakan 
langkah strategis PKPR. Berdasarkan 
pengamatan peneliti diketahui bahwa 
remaja jalanan mempunyai rentang usia 
antara 10 hingga 22 tahun. Bahkan peneliti 
mengetahui secara langsung perilaku 
berisiko yang dilakukan oleh remaja jalanan, 
yaitu merokok, pacaran dengan perilaku 
yang berisiko, minum minuman keras. 

Triangulasi dilakukan oleh peneliti 
melalui metode FGD dengan remaja 
sekolah, remaja komunitas, dan remaja 
pondok pesantren. Hasil FGD menunjukkan 
semua remaja baik di sekolah, komunitas 
maupun pondok pesantren membutuhkan 
layanan kesehatan peduli remaja mulai dari 
informasi kesehatan reproduksi, konseling, 
pendidik dan konselor sebaya, media 
KIE yang komunikatif, dan pemeriksaan 
kesehatan. Hal ini dikarenakan remaja 
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telah menyadari dan mengetahui tingginya 
permasalahan remaja. Namun sebagian 
besar remaja belum mendapatkan informasi 
kesehatan reproduksi, bahkan di Pondok 
Pesantren belum pernah dikunjungi oleh 
petugas kesehatan untuk memberikan 
informasi kesehatan. Remaja pondok 
pesantren berharap adanya penyuluhan 
secara rutin tentang kesehatan yang 
diberikan setiap setahun sekali ketika 
penerimaan shantri baru. Para shantri 
mengetahui bahwa seharusnya ada layanan 
kesehatan di Pondok pesantren seperti 
UKS yang disebut POSKESTREN (Pos 
Kesehatan Pesantren). Semua peserta 
FGD menyatakan pentingnya dibentuk 
pendidik sebaya dan konselor sebaya. Hal 
ini dikarenakan remaja mempunyai karakter 
untuk sharing kepada sesama temannya. 
Peserta FGD menyatakan bahwa perlunya 
keterlibatan remaja, pemerintah, guru, dan 
orang tua dalam mewujudkan kesehatan 
remaja.

Keterlibatan remaja adalah salah satu 
kriteria PKPR (Depkes RI 2003). Kelompok 
ini merupakan pihak yang diharapkan 
mendapatkan manfaat atau hasil positif 
terhadap implementasi program PKPR di 
Kota Semarang. Stakeholder ini meliputi 
unsur organisasi remaja, dan masyarakat 
secara umum. Di dalam identifikasi 
kelompok sasaran, bahwa pengaruh dan 
dukungan yang sudah tercipta akan lebih 
memaksimalkan tujuan yang akan dicapai, 
selain itu kelompok ini memiliki peran yang 
cukup penting di dalam evaluasi hasil suatu 
program terkait dengan efektif atau inefektif 
manfaat yang diterima. Dengan demikian 
upaya yang harus senantiasa dijaga adalah 
dengan menjaga komunikasi dan monitoring 
serta evaluasi organisasi terhadap suatu 
program yang telah dilaksanakan. Di dalam 
organisasi, keluaran kebijakan publik dapat 
berupa barang, layanan atau sumber daya 
yang diterima oleh kelompok sasaran atau 
kelompok penerima (benefitcaries). Di 
mana kelompok ini merupakan individu, 
masyarakat atau organisasi yang hendak 
dipengaruhi oleh suatu kebijakan dan 
program, selain itu kelompok ini juga 
merupakan kelompok yang menerima 
manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut. 
Di mana dampak kebijakan merupakan 

perubahan nyata pada tingkah laku atau 
sikap yang dihasilkan oleh keluaran 
kebijakan tersebut (Wahab 1997). 

Disamping itu, pemanfaatan kelompok 
ini untuk diberdayakan dalam memecahkan 
masalah secara bersama juga merupakan 
cara untuk me-manage mereka, di mana 
Cannon dan Perreault (1999) berpendapat 
bahwa kerja sama dapat diterapkan 
jika pekerjaan secara bersama-sama 
dilaksanakan dengan harmonis dan hal ini 
memerlukan tanggung jawab bersama di 
dalamnya. Stakeholder sasaran merupakan 
kelompok atau pihak yang secara langsung 
sebagai objek menerima imbas positif dari 
berbagai program atau kebijakan yang telah 
dilaksanakan. Meski demikian, kelompok 
ini harus mampu dan mau untuk selalu 
menyesuaikan diri terhadap perubahan yang 
ada. Dalam konteks organisasi transaksi, 
kerja sama merupakan hal yang penting 
untuk dibangun dengan konsekuensi para 
anggota organisasi harus mempersiapkan 
diri untuk mengantisipasi perubahan dimasa 
yang akan datang, dan setiap anggota harus 
memiliki kemauan untuk menegosiasikan 
ulang jika timbul situasi yang tidak 
diinginkan (Inc. 1999). 

KESIMPULAN

Stakeholder remaja masih dikategorikan 
sebagai  ‘pemerhat i ’ (mendukung, 
power lemah dan keterlibatan pasif) 
dikarenakan belum mengetahui tugas 
yang akan dijalankan, belum ada follow 
up atau sustainabilitas dari stakeholder 
decision maker. Bahkan hanya 1 dari 12 
stakeholder yang mengetahui program 
PKPR, dikarenakan pernah mendapatkan 
sosialisasi PKPR dari Dinas Kesehatan 
saat pelatihan Pendidik Sebaya. Padahal 
keterlibatan remaja merupakan kunci dari 
program PKPR. Puskesmas perlu melibatkan 
remaja dalam pelaksanaan langkah strategis 
PKPR misalnya melibatkan remaja dalam 
pelaksanaan identifikasi masalah (remaja 
menggambarkan masalah kesehatannya baik 
berdasarkan pengalaman pribadi maupun 
dari pengalaman temannya) hingga evaluasi 
program. 

Selama ini Remaja hanya sebagai objek 
program, belum menjadi subjek. Padahal 
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remaja telah menyadari perilaku berisiko, 
dampaknya sehingga remaja merasa 
membutuhkan program kesehatan remaja 
namun remaja belum mengetahui ada 
program PKPR karena remaja belum pernah 
dilibatkan. Remaja seharusnya menjadi 
pelopor program kesehatan remaja (dari 
oleh dan untuk remaja) sehingga remaja 
perlu menyampaikan kepada stakeholder 
(decision maker dan provider) bahwa ada 
permasalahan remaja baik yang dialami 
secara pribadi maupun pengalaman orang 
lain, kebutuhan akan program kesehatan 
remaja, ketersediaan remaja untuk terlibat 
aktif dalam pelaksanaan program PKPR. 
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