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Bina Keluarga 
Remaja (BKR) 
adalah wadah 
kegiatan yang 

beranggotakan 
keluarga yang 

mempunyai 
remaja usia 

10 – 24 tahun 

Keluarga adalah unit terkecil 

dalam masyarakat yang 

terdiri dari suami dan istri, atau 

suami istri dan anaknya 

atau ayah dan anaknya atau ibu 

dan anaknya 

Remaja adalah Orang Muda 

(Young people) yaitu penduduk 

usia 10–24 tahun (UNFPA dan 

WHO) 
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JUMLAH REMAJA 

sekitar 64 juta 
penduduk Indonesia 
(Sensus Penduduk, 
2010) 

Jika dikaitkan dengan 
karakteristik AIDS yang gejalanya baru muncul 
setalah 3 – 10 
tahun terinfeksi, maka hal ini semakin membuktikan 
bahwa 

sebagian besar dari mereka yang terkena AIDS 
telah terinfeksi 

pada usia yang lebih muda 

LATAR BELAKANG 

35,9% remaja di 

empat kota besar (Medan, 
Jakarta Pusat, Bandung, dan 
Surabaya) mempunyai teman 

yang sudah pernah 
melakukan hubungan 

seks pranikah dan 6,9% 
responden telah melakukan 
hubungan seks pranikah 
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MASALAH 
KITA… 
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HARAPAN 
KITA… 
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TUJUAN 
 
o Penurunan tingkat kelahiran 
o Perubahan mendasar pada 

tingkat pendidikan, struktur 
ekonomi dan keluarga 

o Perubahan mendasar pada 
hubungan ortu dan anak 

o Penurunan kematian Ibu, bayi 
dan anak 

o Mengurangi masa reproduksi 
perempuan 

o Aktualisasi diri bagi wanita 

PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) 
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Dampak Pernikahan Dini 

 

 

 

Aspek Pendidikan: 
Pernikahan dini 
mengakibatkan anak tidak 
mampu mencapai 
pendidikan yang lebih tinggi 

Aspek Kesehatan:  
Resiko kematian ibu dan atau 
bayi 

Aspek Psikososial: 
penolakan/pengusiran oleh 
keluarga, dikucilkan oleh 
masyarakat, Kekerasan 
dalam rumah tangga 

Aspek Ekonomi:  
tingkat ketergantungan 
keuangan yang tinggi 
bahkan kemiskinan 
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TRIAD KRR (SEKSUALITAS, NAPZA, HIV-AIDS) 

Kesehatan Reproduksi Remaja 
(KRR) adalah suatu kondisi sehat 
yang menyangkut sistem 
reproduksi (fungsi, komponen 
dan proses) yang dimiliki oleh 
remaja baik secara fisik, mental 
dan sosial 

TRIAD KRR adalah tiga 

resiko yang dihadapi oleh 

remaja, yaitu Seksualitas, 
NAPZA, HIV dan AIDS 
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Seksualitas adalah 
semua yang 
berhubungan dengan 
manusia sebagai makhluk 

seksual (emosi, 
kepribadian, 

sikap, dll).  

SEKS 
Rangsangan/

gairah 
Seksual 

Jenis Kelamin 

Reproduksi 
Seksual 

Orientasi 
Seks 

Organ Seks 

Hubungan 
Seks 
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Alat Reproduksi  Wanita 

Organ Reproduksi 

Sistem reproduksi atau sistem 
genital adalah sistem organ seks 
dalam organisme yang bekerja 
sama untuk tujuan reproduksi 
seksual. Banyak zat non-hidup 
seperti cairan, hormon, dan 
feromon yang juga merupakan 
unsur penting untuk sistem 
reproduksi. 

Alat Reproduksi  Pria 
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Tanda Pubertas 
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Proses Kehamilan 
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Tidak datang haid 

Pusing dan mual/muntah di pagi hari 

Perubahan pada warna di sekeliling 
payudara 

Kerap buang air kecil 

Perut mulai membesar 

Sakit dan tegang pada payudara 

Kehamilan dipastikan 
melalui pemeriksaan medis, 
ditunjukkan dengan: 
 
 
Ada detak jantung janin. 
 
Teraba bagian janin 
 
Hasil USG tampak janin dan 
gerakannya. 
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SDKI 2012, di 

INDONESIA Age 
Specific Fertility Rate 
(ASFR untuk kelompok 

umur 15-19) 48 per 1000 

PEREMPUAN (SDKI 
2007 dan SDKI 2012),  

yang artinya dari 1000 
remaja perempuan yang 

berusia 15-19 tahun, 

terdapat 48 
kelahiran 
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Seks Pranikah 

 
Apa akibat dari hubungan seks yang 

dilakukan sebelum menikah? 

1. Budaya Indonesia kehilangan 

keperawanan/keperjakaan 

2. Peluang tertular IMS sangat 

tinggi. 

3. Peluang terjadinya kehamilan 

tidak diinginkan (KTD) cukup 

tinggi memicu terjadinya 

pengguguran kandungan 

(aborsi) 

 

Aborsi tidak aman beresiko tinggi, 

menyebabkan: 

 

a. Kerusakan rahim, 

b. Infeksi rahim, 

c. Infertilitas, 

d. Perdarahan, 

e. Komplikasi, 
f.  Kematian 
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HIV adalah virus 

yang menyebabkan 
kekebalan tubuh 
berkurang atau hilang. 
Sementara itu, 

AIDS adalah 

suatu kumpulan gejala 
yang disebabkan oleh 
HIV 
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HIV 

314.143 

AIDS 

111.973 

Kemenkes, 2018 
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Gejala HIV 
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Perilaku seks TIDAK 
AMAN 

Petugas Kesehatan Alat suntik Tranfusi Darah 

HIV DAPAT MENYEBAR MELALUI 

HIV TIDAK MENYEBAR MELALUI 

Hubungan seks tidak aman:  

1) Berganti-ganti pasangan  

2) Tidak menggunakan kondom  

Transfusi darah 
(menggunakan darah yang 
tercemar virus HIV) 

Penggunaan Jarum Suntik  

1) tidak steril (tercemar virus 
HIV)  

2) bergantian 

Ibu Hamil kepada bayinya  

1) Antenatal (sebelum bersalin,     
melalui plasenta)  

2) Intranatal (ketika bersalin, 
melalui cairan vagina)  

3) Postnatal (setelah bersalin, 
melalui air susu ibu)  

Ibu hamil, melahirkan, menyusui  
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Pengertian 
NAPZA secara umum 
adalah semua zat kimiawi 
yang jika dimasukkan ke 
dalam tubuh manusia, 
baik secara oral 
(diminum, dihisap, 
dihirup dan disedot) 
maupun disuntik, dapat 
mempengaruhi 
kejiwaan/ psikologis 

dan kesehatan 
seseorang, serta 
menimbulkan 
kecanduan atau 
ketergantungan dan  

berbahaya bila 

disalahgunakan 

Sebenarnya NAPZA adalah Kelompok zat/obat-obatan psikoaktif yang banyak 

dimanfaatkan dan diperlukan bagi upaya penyembuhan (terutama penyakit yang 
berkaitan dengan syaraf pusat) dan pelayanan kesehatan serta untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan 
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Penyalahgunaan NAPZA 
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JENIS-JENIS NAPZA 

Zat yang menimbulkan 
penurunan/perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi dan 
menghilangkan rasa nyeri 
dan ketergantungan 

Zat/obat yang berkhasiat 
psikoaktif melalui 
pengaruh selektif pada 
susunan saraf pusat yang 
menyebabkan perubahan 
khas pada aktifitas mental 
dan perilaku 

Zat adiktif lainnya adalah 
bahan/zat yang berpengaruh 
psikoaktif selain narkotika 
dan psikotropika 
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Faktor kepribadian 
1. Kurangnya pengendalian diri (memiliki sedikit 

pengetahuan tentang bahaya narkoba dan aturan hukum 
yang berlaku).  

2. Konflik individu/emosi yang masih belum stabil (biasanya 
bagi remaja cenderung mencari jalan pintas, sehingga 
kecemasan yg dialami  dapat hilang seketika).   

3. Terbiasa hidup senang/mewah, (jika susah sedikit maka 
remaja cenderung mencari jalan pintas). 

Faktor keluarga  
1. Kurangnya kontrol 

keluarga dan orang 
tua terlalu sibuk.  

2. Kurangnya penerapan 
disiplin dan 
tanggungjawab. 

 
Faktor lingkungan  
1. Masyarakat yang individualis, kurang 

peka terhadap lingkungan sekitar.  
2. Pengaruh teman sebaya, biasanya 

penyalahgunaan narkoba menjadi sebuah 
syarat kemudahan untuk diterima dalam 
sebuah kelompok. 

3. Kemudahan mendapatkan narkotika 

 
Faktor pendidikan 
Kurangnya sosialisasi bahaya 
penyalahgunaan narkoba dapat juga 
menjadi penyebab penyalahgunaan 
narkoba di kalangan remaja. 
 
Faktor masyarakat dan komunitas sosial 
Hilangnya nilai-nilai hubungan 
kekeluargaan, hilangnya perhatian dengan 
komunitas/apatis, sulitnya beradaptasi 
dengan lingkungan (merasa diasingkan). 
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Mata menjadi merah, 
sukar tidur, gangguan 
persepsi penglihatan 

Mulut terasa kering, kaku 
dan gangguang bicara, 
lidah kaku, gangguan 
sensifitas lidah sehingga 
sulit menelan 

Disfungsi / gagal fungsi 
hati 

Kulit lebam akibat suntik, 
Infeksi pada kulit (akibat 
narkoba jenis suntik) 

Saraf otak terganggu dan 
dapat menyebabkan kejang, 
halusinasi hingga hilang 
kesadaran 

Narkoba jenis kokain, 
amfetamin, dan ekstasi dapat 
menyebabkan denyut jantung 
sangat cepat hingga berhenti 
dan dapat menyebabkan 
kematian 

Pencernaan terganggu dengan 
adanya mual, muntah dan nyeri 
pada lambung (jenis kokain) 
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Angka remaja penyalahguna yang 

pernah tidak naik kelas 2 kali 
lebih banyak dari remaja non 

penyalahguna, perbandingannya 

17% : 8%. 

 

Angka remaja penyalahguna yang 

mempunyai nilai dibawah 
rata-rata kelas 2-3 kali lebih 

banyak dari pada remaja non 
penyalahguna dengan 

perbandingan 7% : 3%. 

Angka remaja penyalahguna yang 

malas masuk sekolah  

3 kali lebih banyak dari pada 

remaja non penyalahguna, dengan 

perbandingan 17% : 5%. Jackson Kota 



NARKOBA BAGI PERGAULAN REMAJA 
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Apa dan mengapa ketrampilan hidup menjadi penting? 

Keterampilan hidup adalah berbagai keterampilan atau kemampuan 

untuk dapat berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan, 

yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai 
tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif. 

Life Skill (Keterampilan Hidup) 
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1. Mengambil Keputusan (Decision 
Making), yaitu mengetahui dan 

memilih perilaku-perilaku  

dan cara-cara tertentu untuk 

menghindari resiko atau bahaya 

yang mempengarui hidup dan 

kesehatan kita.  

Contoh: Memilih untuk  

tidak ikut-ikutan merokok seperti 

teman-teman lain dari pada harus  

sakit paru-paru kalau dewasa. 

2. Memecahkan Masalah (Problem 
Solving), adalah mencari tahu apa 

saja yang menyebabkan terjadinya 

suatu masalah dan bila sudah tahu 

bisa menghindarinya. 

Contoh : mencari tahu apa yang 

menyebabkan remaja 

bisa tertular HIV, dan setelah tahu 

menghindari faktor resiko yang  

menyebabkan penularan HIV. 

3. Berpikir Kritis (Critical Thinking), 
yaitu berpikir mengenal hal-hal 

apa saja yang mempengarui atau 

mendorong perilaku dan tindakan 

kita, dan juga berfikir mengenai 

untung-rugi dari tindakan atau 

perbuatan yang kita pilih. 

Contoh: remaja bisa berpikir 

kerugian apa saja yang 

bisa terjadi pada dirinya bila ia 

menggunakan obat-obat 

bebahaya. 

4. Berpikir Kreatif (Creative 
Thinking), yaitu kemampuan 

untuk memilih cara-cara yang 

paling berguna atau 

menguntungkan untuk menjaga 

atau melindungi diri.  

Contoh : remaja menolak ajakan 

teman yang mengajak 

minum alcohol dan memilih 

mengembangkan hobi. 
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5. Berkomunikasi Dengan Efektif 
(Effective Communication), yaitu 

kemampuan dan keberanian 

untuk mengatakan apa yang kita 

pikirkan, rasakan dan inginkan 

dengan cara yang tepat dan 

terus terang kepada orang lain.  

Contoh : remaja dapat bertanya 

mengenai terjadinya kehamilan  

kepada orang tua atau guru 

secara wajar. 

6. Membina Hubungan 
(Relationship / Networking), yaitu 

menjaga dan mengusahakan 

agar hubungan dengan 

keluarga, teman dan orang-

orang selalu selalu positif 

dan menyenangkan. 

Contoh : remaja bisa memilih 

untuk bergaul dengan  

teman-teman yang tidak 

membahayakan. 

7. Menyadari Diri (Self Awareness), 
yaitu kemampuan untuk mengenali 

kelebihan dan kekurangan, 

kebutuhan dan keinginan serta 

sifat-sifat diri sendiri.  

Contoh: remaja memikirkan cita-

citanya dan tahu apa saja yang  

bisa dilakukannya untuk mencapai 

cita-cita itu.Remaja tahu kapan dia  

senang atau sedih dan bisa 

menjaga  agar kesenangan atau  

kesedihannya tidak berlebihan  dan 

membuatnya sakit. 

8. Berempati ( Empathy), yaitu 

berusaha mengerti perasaan dan 

pikiran orang lain. Empati bisa 

membantu remaja mengerti dan 

menerima orang lain yang berbeda 

dengan dirinya. Dengan begitu maka 

hubungan kita dengan orang lain 

menjadi lebih baik dan menyenangkan. 

Contoh : mengerti penderitaan orang 

yang yang sakit AIDS. Karena mengerti 

maka kita memperhatikan dan tidak  

mengucilkan teman yang sakit AIDS. 

Jackson Kota 



10. Mengatasi Stres (Stress Management), adalah tahu dan sadar 

bahwa kita sedang merasa tertekan/stres, mencari penyebabnya, 

lalu mengurangi stres itu dengan cara yang tepat. Stres yang 

berlebihan membuat kita tidak bisa berbuat apa yang seharusnya 

kita lakukan. Selain itu stres berlebihan bisa membuat kita sakit. 

9. Mengendalikan Emosi (Emotion Management), adalah 

mengendalikan perasaan-perasaan yang ada di dalam diri kita 

seperti rasa marah, sedih, benci dll. yang mempengaruhi perilaku 

kita. Karena kenal maka kita bisa mengendalikan perasaan 

tersebut. Kalau perasaan-perasaan itu dibiarkan terus menerus 

maka kesehatan kita terganggu.  

Contoh :daripada marah dan mengurung diri lebih baik olah raga 

sampai lelah lalu tidur. 
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1. Membangun hubungan yang harmonis 
2. Membuat orangtua mau mendengar 

remaja saat mereka berbicara 
3. Membuat remaja mau berbicara saat 

mereka menghadapi masalah 

4. Membantu remaja menyelesaikan 
masalah yang mereka hadapi 

5. Membuat remaja mau menghormati 
orangtua/orang dewasa saat mereka 
berbicara 

6. Membentuk suasana keterbukaan Jackson Kota 



Tidak Efektif Efektif 
Nasihat Refleksi Pengalaman 

Tuh ‘kan matanya jadi perih. Makanya kalau 
dibilangin jangan main HP terus dengerin dong!!! 

Ibu juga dulu senang waktu pertama kali punya HP, 
tapi kalau kelamaan main HP matanya jadi perih. 
Karenanya ibu selalu memastikan untuk berhenti 
sebelum capek. 

Interogasi Menyatakan Observasi 

Kenapa gak dimakan? Nggak enak? Tadi udah 
makan sama teman?  

Nak, makananmu sudah mulai dingin. Ayo dimakan 
makanannya. 

Menolak Perasaan Menunjukan Empati 

Masa’ sih karena nggak bisa beli gitu aja jadi sedih? 
Biasa ajalah! 

Harganya mahal ya kak? Ayah tahu kamu pasti 
pengen banget, kakak nabung dulu yah! 

Perintah Antisipasi & Pilihan 

Matiin game-nya sekarang! Tugasmu harus selasai hari ini kan? Kakak mau 
kerjakan sekarang atau 15 menit lagi? Jackson Kota 



Merasa putus asa dan 
marah 

Lebih banyak 
berbicara daripada 

mendengar 
Merasa lebih 
banyak tahu 

Cenderung 
memberi 

arahan dan 
nasihat 

Tidak berusaha 
untuk mendengar 

terlebih dahulu 

Tidak memberi 
kesempatan 

mengemukakan 
pendapat 

Tidak mencoba 
menerima kenyataan 
dan memahaminya 

 
Hal-hal  apa yang menghambat keberhasilan komunikasi remaja? 2 
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3. Sikap apa yang harus diperhatikan oleh orangtua agar komunikasi menjadi efektif? 
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JADI 
ORANGTUA 

HEBAT 
KENALI INI : 
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1. Memahami 
perasaan remaja: 

• Orangtua dapat menangkap makna dibalik kata dan bahasa tubuh remaja serta perasaan yang mendasarinya, 
menerima perasaan anak sehingga anak merasa berharga 

2. Mendengar 
aktif: 

• Cara/usaha untuk mendengar dan menerima perasaan serta memberi tanggapan yang menunjukkan bahwa 
orangtua telah menangkap pesan dan perasaan yang terkandung didalamnya dan membantu anak untuk 
mengenali, menerima dan mengerti perasaannya sendiri serta menemukan cara mengatasi perasaan dan 
masalahnya 

3. Memberikan 
pesan “saya” 
bukan pesan 

“kamu” : 

• Pesan “Saya” lebih menekankan perasaan dan kepedulian orangtua sebagai akibat perilaku anak 
terhadap orangtua, sehingga anak belajar bahwa setiap perilaku punya akibat terhadap orang lain 

• Pesan “Kamu” lebih berpusat pada kesalahan anak dan cenderung tidak membedakan anak dan 
perilakunya sehingga membuat anak merasa disalahkan, direndahkan dan disudutkan 

4. Menentukan 
“masalah siapa” : 

• Bila yang bermasalah anak gunakan teknik mendengar aktif 

• Bila yang bermasalah orangtua gunakan metode pesan saya 

4. Kemampuan apa yang harus dikuasai orangtua dalam berkomunikasi dengan remaja? 
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MEMERINTAH MEMBOHONGI MENYINDIR MEMBANDINGKAN MEMARAHI/ 
MEMBENTAK 

MENGKRITIK 
MELABELI/ 

MEMBERI CAP MEREMEHKAN MENGANCAM 
MENGHIBUR 
BERLEBIHAN 
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