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ABSTRAK 

 

PENGELOLAAN PROGRAM GENERASI BERENCANA 

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  

DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MESUJI 

DALAM MEMINIMALISIR PERMASALAHAN REMAJA 

DI KABUPATEN MESUJI 
 

Oleh:  

Lisna Cahyani 

 

Pengelolaan program generasi berencana oleh BP2KB Kabupaten Mesuji 
dilakukan untuk meminimalisir permasalahan remaja di Kabupaten Mesuji Provinsi 
Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan 
program generasi berencana oleh BP2KB Kabupaten Mesuji, apa saja yang menjadi 
faktor pendukung dan penghambat pengelolaannya serta dampak dari pengelolaan 
program generasi berencana. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 
research), dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis 
melalui tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Diperoleh hasil bahwa Pengelolaan program GenRe oleh BP2KB Kabupaten Mesuji 
dalam meminimalisir permasalahan remaja di kabupaten Mesuji dimulai dengan 
melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan diakhiri dengan 
pengawasan. Faktor pendukungnya adalah adanya dukungan lintas sektoral, tingginya 
partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah minimnya dana, 
jarak yang jauh dan konstruksi jalan yang kurang memadai serta terbatasnya sarana 
prasarana. Dampak dari adanya pengelolaan program generasi berencana ini adalah 
terintegrasikannya pendidikan karakter dan akhlak pada remaja, tersosialisasikannya 
program pembangunan manusia, terminimalisirnya kerawanan sosial pada remaja dan 
program generasi berencana sebagai motor penggerak pendidikan bagi remaja.  

 

Kata Kunci: Pengelolaan Program Generasi Berencana, Permasalahan Remaja 

 



 

 

MOTTO 

 

 

 

 
 

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 
sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah 
dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara 
dengan tutur kata yang benar.1 

 

 

  

                                                             
1Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Jawa Barat: Diponegoro, 2010), h. 77 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

E. LatarBelakangMasalah 

Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor empat setelah Republik 

Rakyat Cina, India dan Amerika. Menurut data proyeksi Bappenas, jumlah penduduk 

Indonesia pada tahun 2010 telah mencapai 237,6 juta jiwa, dengan jumlah penduduk 

remaja 10-24 tahun sekitar 27,6% (kurang lebih 64 juta 

jiwa).2HasilSurveiPendudukAntarSensus2015menunjukkan bahwa remaja mencapai 

42.061,2 juta atau sebesar 16,5 persen dari total penduduk Indonesia. Hasil Proyeksi 

Penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia remaja ini akan mengalami 

peningkatan hingga tahun 2030.3 Makapadatahunantara2020-2035 komposisi 

penduduk Indonesia akan diisi oleh tenaga kerja produktif yang sangat berlimpah, 

yang disebut Bonus Demografi. 

                                                             
2Indra Wirdhana, et. al., Kurikulum Diklat Teknis Pengelolaan PIK Remaja/Mahasiswa bagi 

Pengelola, Pendidik Sebaya, dan Konselor Sebaya PIK Remaja/Mahasiswa, (Jakarta: BKKBN, 
2014), h. 1. 

3Merry Kusumaryani,Prioritaskan Kesehatan Reproduksi Remaja Untuk Menikmati Bonus 
Demografi, (Jakarta: Lembaga Demografi FEB UI, 2017), h. 1. 
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Bonus Demografi adalah suatu kondisi melimpahnya tenaga kerja produktif 

pada suatu negara, jika tenaga kerja produktif tersebut dapat terkendali secara tepat, 

yaitu terbentuk dan terbinanya kualitas yang baik, tentu akan menjadi berkah bagi 

Negara karena akan mendorong keunggulan dan dayasaing. Namun 

bilatidakditanganisecara integral, makajumlahtenagaproduktifiniakanmenjadi sebuah 

ancaman serius bagi Negara Indonesia. Dengan kata lain bahwa Bonus demografi 

akan terjadi jika melimpahnya remaja saat ini 

sebagaigenerasipeneruspembangunanbangsadantelahterbangunnya kualitas mental 

dan pribadinya secara optimal. 

Terdapat beberapa istilah ataupun batasan pada remaja, antara lain: menurut 

WHO, remaja adalah Adolescent,yaitupendudukyang berada pada posisi usia 10-19 

tahun.Menurut UNFPA, remaja adalah pemuda(youth),yaitupendudukyang berada 

pada usia 15-24 tahun. Sedangkan menurut WHO dan UNFPA, bahwa remaja adalah 

orang muda (young people), yaitupendudukyang berada pada posisi usia 10-24 

tahun.Sementara menurut Work Bank, remaja adalah Generasimuda(young 

generation),yaitupendudukyang berada pada usia 12-24 tahun. Remajasebagaisasaran 

program penyiapan program kegidupanberkeluargabagiremajaadalahpendudukusia 

10-24 tahundanbelummenikah. Sedangkanmahasiswa yang 



 

menjadisasaranadalahpendudukmulaiusia 17 atau 18 

tahunmasihkuliahdanbelummenikah.4 

Masa remaja adalah fase terpenting dalam kehidupan manusia, karena pada 

masa ini terjadi berbagai perubahan baik fisik maupun psikis. Perubahan fisik adalah 

bertumbuh dan berkembangnya ragawi, sementara perubahan psikis adalah terjadinya 

perubahan-perubahan pada mental, sikap bahkan perilaku, yang cenderung mengarah 

kepada pencarian jati diri. 

Karenaadanyaperubahanpadadiriremajatersebutmakadiperlukanadanyapembinaandan

pengawasansecara integral (Integrated Education 

system),artinyabahwapembinaandanpengawasan ini telahdilakukan 

olehseluruhelemen,baiksekolah, keluarga, dan 

masyarakatbahkanpemerintah.Masaremajasepertiinioleh Bank Duniadibagimenjadi 5 

hal(Youth Five Life Transitions) yang terdiridarimelanjutkansekolah(continue 

learning),mencaripekerjaan(start working) memulaikehidupanberkeluarga(form 

families),menjadianggotamasyarakat(exercise citizenship), 

danmempraktekkanhidup(practice healty life).5 

Remaja sebagai penerus dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat harus 

senantiasa diarahkan agar memiliki kepribadian yang baik, rendah hati, 

kecerdasan, berilmu dan berwawasan yang luas, memiliki jiwa yang tangguh, 

                                                             
4MasriMuadz, PenyiapanKehidupanBerkeluargabagiRemaja, (Jakarta: BKKBN, 2010), h. 

1-12. 
5Ibid, h.2. 



 

memiliki semangat juang yang tinggi, pikiran terbuka, memiliki tujuan yang 

baik,berbobot dan bermanfaat serta memiliki kejujuran yang tinggi. Remaja 

harus berkualitas baik mental maupun spiritual. Namun dalam perputaran arus 

globalisasi dan informasi yang kian tak terkendali, dapat mempengaruhi perilaku 

hidup remaja menjadi tidak sehat,dan dampaknya akan menimbulkan berbagai 

tindakan yang melampaui batas, seperti minuman keras, tawuran, serta 

pornografi oleh remajayang selanjutnya berdampak pada tiga resiko seks pranikah, 

narkoba, hingga mengakibatkan banyaknya kasus aborsi dan penyebaran HIV/AIDS. 

Belum lagi permasalahanpernikahan usia dini yang marak terjadi di berbagai 

daerah di Indonesia. Penelitian oleh ANU dan UI (2002) di JATABEK (Jakarta, 

Tanggerang, dan Bekasi) mengungkapkan mengenai remaja berperilaku tidak 

sehat bahwa ada 22,7% remaja perempuan dibawah usia 20 tahun mengalami 

kehamilan sebelum menikah atau berarti hanya 74,33% yang mengalami 

kehamilan dalam ikatan pernikahan yang sah dan 2,9% sisanya tidak 

memberikan informasi.Hal ini terjadi karena lemahnya pemahaman remaja 

terhadap perencanaan kehidupan yang matang,minimnyakesadaran dan 

motivasidiri  remajauntuk berprestasi, kurangnyatempatuntukmengembangkanide-ide 

para remaja, dan 

kurangnyakesadarandalamdirimerekabahwamerekamerupakan  pembawaperubahanba

ngsa.Sebagai akibatnya, banyak yang beranggapan bahwa remaja sebagai 



 

generasi muda harapan bangsa sudah mengalami kerusakan akhlak, moral, dan 

nilai-nilai norma, adat sopan santun.6 

Kondisi seperti ini jika dibiarkan terus menerus maka cepat atau lambat akan 

berpengaruh sangat besar terhadap kualitas kehidupan bangsa 

Indonesia.Kondisiremaja sebagaimana digambarkan diatas,juga terjadi di Kabupaten 

Mesuji, sebagaiKabupaten paling ujung di Provinsi Lampung.Di Kabupaten Mesuji, 

sebagaimanadaerah lain, 

jugatelahmengalamiberbagaikejadiansebagaiakibatpermasalahanremaja, 

sepertitawuranremajaantarkampung yang seringterjadidansangatmeresahkan, 

sampaipadamunculnyakerusuhanmasyarakat.Meskidalamkajiankependudukan, 

bahwaterjadinyapergesekanantarpendudukmerupakanciri-ciridarisebuahdaerah yang 

sedangberkembang, namunjikatidakdiminimalisir, tentuakanberdampakpadakerugian 

yang besar.  

Hasil Pra-Penelitian penulis ketika mengadakan observasi dan wawancara 

tentang PerkembangandanKomposisipendudukKabupaten Mesuji tahun 2016, 

dapatdilihatpada tabelberikut: 

  

                                                             
6Bowo S. Wirianto, Kepala BP2KB Kabupaten Mesuji, Balai Desa Adijaya, Mesuji, 18 

September 2017. 



 

 

Tabel 1 
Jumlah Jiwa Menurut Kelompok Umur 

Kabupaten Mesuji Tahun 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sumber: Badan Pusat statistik Kabupaten Mesuji  
 

Melihat banyaknya penduduk berusia remaja di Kabupaten Mesuji, merupakan 

bukti bahwa ternyata besarnya pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh banyaknya 

penduduk yang berusia remaja. Dan pada kenyataannya keberadaan remaja 

jugamenimbulkan banyak permasalahan, seperti ugal-ugalan dalam berkendara dan 

pembegalan serta minum-minuman keras, tingkat penyalahgunaan narkotika hingga 

banyak ditemukan kasus-kasus penyebaran narkoba.Ditambah dengan kasus 

pelecehan seksual, pembegalan sepeda motor dan pembunuhan. Seperti halnya yang 

terjadi kepada siswa SD di Desa Adi Luhur, Kecamatan Panca Jaya dengan tersangka 

Kelompok Umur Jiwa 

0-4 19.570 
5-9 20.571 

10-14 25.518 
15-19 24.793 
20-24 24.050 
25-29 21.394 
30-34 19.219 
35-39 19.203 
40-44 19.035 
45-50 17.151 
50-54 17.236 
55-59 12.498 
60-64 10.169 
65+ 11.427 

Total 261.834 



 

predator seks yang masih berusia remaja.Selain itu salah satu kasus yang juga 

memprihatinkan adalah lahirnya bayi dari seorang siswi kelas XII IA 1 di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Raya sebagai sekolah unggulan di Mesuji. 

Keprihatinan lainnya adalah bahaya HIV/AIDS juga tersebar dikalangan remaja. 

Menurut datakementrianKesehatan Kabupaten Mesuji pengidap HIV/AIDSusia 20-29 

tahundi Kabupaten Mesuji terdapatsekita 32 persen.7Dan masalah yang menjadi 

perhatian saat ini adalah pernikahan usia dini. Angka pernikahanusiadini di Mesuji 

sangattinggi,sebagaimanatercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) 

KecamatanSimpangPematang, Mesuji bahwapernikahan yang terjadididominasioleh 

pernikahanpasanganusiadini, dengan angka tingkatkabupatenmencapai 

30%.Padatingkatkecamatan, angkatertinggiantaralain; Mesuji danRawajitu Utara 

mencapaiangka 60%, Mesuji Timur 50%, dan di empatkecamatanlainnyaantara 30-

40%.8 Secara keseluruhan tentang permasalahan remaja di Kabupaten Mesuji dapat 

dilihat pada grafik berikut: 

                                                             
7YanuarPitrian, Sekretaris BP2KB Kabupaten Mesuji, wawancara, 18 September 2017. 
8Mat Yazid, Kepala KUA Simpang Pematang tahun 2014, wawancara, SimpangPematang, 

18 September 2017. 



 

 

Berbagai permasalahan remaja yang tak terkendali dan tidak dapat terselesaikan 

dengan baik akan memberi dampak buruk dan merugikan, tidak hanya pada remaja 

itu sendiri tetapi juga pada orang tua dan wilayahnya, sehingga dampak terluas dari 

permasalahan remaja dapat berakibat pada perkembangan masyarakat dan 

pembangunan daerah. Oleh karenanya harusadaupayaterpola yang dipersiapkan 

secara terencana guna menanggulangidanmeminimalisirpermasalahanremajaini. 

Perbuatan yang membahayakandiri remaja 

iniharusdiminimalisirdanbahkandihentikansebagaimanasabdaNabi Muhammad SAW 

sebagaiberikut: 

 َالَضَرَرَؤَالِضَرارَ 

Artinya: “Tidakbolehmelakukanperbuatan yang membahayakan (diri) 

danmembahayakan (orang lain).” (HR. IbnMajahdan Ahmad). 

Pernikahan Dini
30%

Narkoba
30%

HIV/AIDS
32%

Lain-lain
8%

Gambar 1
Grafik Permasalahan Remaja di Kabupaten Mesuji 

BP2KB Kabupaten Mesuji Tahun 2014-2015



 

 

Untuk mengurangi permasalahan remajadi butuhkan program yang kholistik 

dan berkelanjutan. Program berkelanjutan membutuhkan partisipasi dan koordinasi 

dari berbagai pihak seperti potensimasyarakat, lingkungan keluarga, dunia 

pendidikan, pemerintah daerah dan tentunya remaja itu sendiri. Harus 

adakerjasamadiberbagaipihaktersebut.Peningkatankualitasremajainisesuaidengantuga

s, pokokdanfungsiBadanKependudukandanKeluargaBerencana (BKKBN).Salah satu 

program yang diterapkanoleh BKKBNadalah program generasiberencana agar 

terbentukgenerasiunggul yang dapat merencanakan hidup nya 

sehinggadapatbermanfaatbagilingkungandanmasyarakat. 

Sejalan denganitu program generasiberencanamerupakan program yang 

tepatdalammenangulangipermasalahan-permasalahanyangada.Substansi program 

generasiberencanasecara garis besar terdiri dari kependudukan dan pembangunan 

keluarga, persiapankehidupanberkeluarga, kesehatanreproduksiremaja, dan 

keterampilanhidup (life skill/soft skill).Dengan program GenRe (Generasi Berencana), 

program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi 

remaja sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, 

berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan 

sesuai siklus kesehatan reproduksi, mampu mengatasi persoalan kuantitas dan 



 

kualitas penduduk (khususnya remaja).9Tujuan program 

generasiberencanainijugadidasari olehfirman Allah dalamsurat At-Taghobunayat 14: 

الَُّكْم فَاُ ْحَذُروھُْم  َوإِْن تَْعفُْواَوتَْصفَُحْواَوتَْخفُِروافَإِنَّ  جیَأ یَُّھاالِذْیَنَءاَمنُواإنَّ ِمْن أْزَواِجُكْم َوأَْولَِدُكْم َعُدّوً  

 هللاَ َغفُوٌرَرِحْیِم 
 

Artinya:Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnyadiantaraistri-
istrimudananak-anakmuada yang menjadimusuhbagimu, makabehati-
hatilahterhadapmereka; 
danjikakamumemaafkandantidakmemarahisertamengampuni (mereka) 
makasesungguhnya Allah MahaPengampunlagiMahaPenyayang.10 

 

Ayatdiatasmengisyaratkanbahwaistridananakdapatberpotensimenjadimusuhdala

martidapatmenjadipenghalangbagikehidupan yang aman, damaidansejahtera.Kategori 

musuh dalam arti ini bisa saja membawa kesesatan, terjerumus dalam kehidupan yang 

jauh dari ajaran agama dan kebenaran, selalu menimbulkan kegelisahan dalam 

kehidupan sehari-hari, dan sebagainya. Ayat tersebut juga mengisyaratkan kita untuk 

menyantuni artinya memberikan kasih sayang dengan cara yang baik dengan aturan-

aturan yang tepat dan komitmen dalam mengarahkan anak dan istri (anggota 

keluarga) untuk menjadi lebih baik, sebagaimana tujuan membentuk keluarga 

menurut syari’at Islam, Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. 

Di Kabupaten Mesuji program generasi berencana (GenRe) dikelola oleh Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji. 

Untukmengetahuilebihjauhmengenaipengelolaan program generasiberencana di 

                                                             
9Bowo S. Wirianto, Kepala BP2KB Kabupaten Mesuji, wawancara,tanggal 18 Oktober 

2017. 
10Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 558. 



 

Kabupaten Mesuji maka penulis bermaksud mengajukan sebuah penelitian dengan 

judul: “Pengelolaan Program Generasi Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Mesuji dalam Meminimalisir Permasalahan 

Remaja di Kabupaten Mesuji”. 

 
F. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka 

identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Adanya berbagai peristiwa ataupun kejadian yang disebabkan oleh 

permasalahan remaja di Kabupaten Mesuji. 

b. Program Generasi Berencana adalah program pendidikan nonformal bagi 

remaja yang bertujuanmembangunkualitasdankarakterremaja, 

olehkarenaituprogram iniharusdiselenggarakan secara tepatdanberkelanjutan. 

 
2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, agar 

pembahasan tidak semakin melebar dan terfokus pada program generasi sebagai 

pendidikan nonformal, maka penelitian ini dibatasi pada penyelenggaraan 

pendidikan tersebut, yakni “Pengelolaan Program Generasi Berencana 

olehBadan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Mesuji dalam Meminimalisir Permasalahan Remaja di Kabupaten Mesuji, 

faktor pendukung dan penghambatnya serta dampak pengelolaannya”. 



 

G. RumusanMasalah 

Dari permasalahan yang telah dipaparkan, maka dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaanprogram generasi berencana Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mesuji dalam meminimalisi 

rpermasalahan remaja di kabupaten Mesuji? 

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan program 

generasi berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Mesuji dalam meminimalisir permasalahanremaja di Kabupaten 

Mesuji? 

3. Apa dampak pengelolaan program generasi berencana Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mesuji terhadap permasalahan 

remaja di Kabupaten Mesuji? 

 
H. TujuandanManfaatPenelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untukmemahamipengelolaanprogram 

generasiberencanaBadanPemberdayaanPerempuandanKeluargaBerencanaKa

bupaten Mesujidalamupayamengurangipermasalahan di kabupaten Mesuji. 

b. Untukmengetahuifaktorpendukungdanpenghambatpengelolaan program 

generasiberencanaBadanPemberdayaanPerempuandanKeluargaBerencanaKa



 

bupaten Mesuji dalamupayamengurangipermasalahanremaja di kabupaten 

Mesuji. 

c. Untuk mengetahui dampak pengelolaan program generasi berencana Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten 

Mesuji terhadap permasalahan remaja di Kabupaten Mesuji. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat secara Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

ilmu pengetahuan di dunia pendidikan, khususnya pada Program Manajemen 

Pendidikan Islam tentang pengelolaan program generasi berencana sebagai 

salah satu program pendidikanbagi remaja. 

 

b. Manfaat secara Praktis 

1) Memberi kontribusi pemikiran dalam pengelolaan program 

generasiberencana agar dapatmeminimalisirpermasalahanremaja di 

kabupaten Mesuji. 

2) Referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan 

pengelolaan program generasi berencana dalam upaya meminimalisir 

permasalahan-permasalahan remaja. 

  



 

BAB II  

LANDASAN TEORI 
 

E. Pengelolaan  

3. Pengertian Pengelolaan  

Pengelolaan berasal dari kata kelola,yang berarti serangkaian usaha yang 

bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki 

secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah 

direncanakan sebelumnya.Menurut George R. Terry, pengelolaan adalah suatu 

proses tertentu yang akan dilaksanakan mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk 

menentukan dan usaha mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.11 

Pengelolaan sama dengan manajeman, yang berasal dari bahasa latin 

yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agree yang berarti 

melakukan.12 Manajemen merupakaan usaha kerja sama sekelompok manusia 

dan bukan usaha yang dilakukan oleh hanya satu orang.Siagian dalam 

Suryosubrotomendefinisikan manajemen adalahkemampuan atau keterampilan 

untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Artinya dalam 

                                                             
11George R. Terry dan Laslie, W. Rue, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), h. 1-2. 
12Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), h. 6. 
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pengelolaanatau manajemen ada bermacam tujuan yang akan dicapai. Tujuan 

tersebut dapat berupa tujuan yang sederhana hingga tujuan yang kompleks. Jika 

tujuan itu kompleks, maka cara mencapai tujuan itu juga kompleks dan 

seringkali tujuan yang demikian itu tidak dapat dicapai oleh satu orang saja, 

tetapi harus melalui kerjasama dengan orang lain, dengan segala aspek 

kerumitannya.13Stoner dalam Qalyubi, dikutip oleh Handoko bahwa 

manajemen merupakan proses perencanan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan, usaha anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi 

lainya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, jika proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan pengawasan 

kurang tepat, maka proses manajemen keseluruhan tidak lancar dan pencapaian 

tujuan akan terganggu.14 

Pengelolaan merupakan proses penyelesaian sesuatu, dan dalam proses 

penyelesaian tersebut terdapat tiga faktor yang terlibat, antara lain;pertama, 

adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia 

maupun faktor-faktor produksi. Kedua, proses yang bertahap mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga 

pengendalian dan pengawasan.Ketiga, adanya seni dalam penyelesaian 

                                                             
13Suryosubroto B, Manajemen Pendidikan di Sekolah,(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.16. 

14Qalyubi, Syihabuddin, Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi.(Yogyakarta: Jurusan 
Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 2007), h. 271. 



 

pekerjaan.15Al-Qur'an menyatakan bahwa orang-orang yang menerapkan teori 

dan prinsip pengelolaan tidaklah sama dengan orang yang tidak menerap-

kannya karena orang-orang yang menerapan pengelolaan profesional lengkap 

dengan prinsip-prinsipnya akan meraih kebahagiaan (surga). 

 

4. Fungsi Pengelolaan  

Istilah fungsi sering kita jumpai dalam suatu organisasi, yaitu suatu yang 

menjadi bagian serta memegang peranan dalam suatu organisasi. Para ahli 

berbeda pandangan mengenai fungsi pengelolaan, akan tetapi esensinya tetap 

sama, bahwa pengelolaan terdiri dari berbagai proses, dimulai dari tahapan-

tahapan tertentu yang berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi dan setiap 

tahapan memiliki keterkaitan satu sama lain dalam pencapaian tujuan 

organisasi.George R. Terry dalam Siswanto, mengungkapkan bahwa fungsi 

manajemen atau pengelolaan menurut diantaranya; perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating) dan pengawasan 

(controling).16Teori tentang fungsi-fungsi pengelolaan tersebut penulis coba 

analisis untuk diterapkan di dalam program generasi berencana yaitu sebagai 

berikut: 

 

 

                                                             
15Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana Perdana 

Media Goup, 2009), h. 6. 
16Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 32. 



 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaanmenurut Handoko dalam Usman, meliputi pemilihan atau 

penetapan tujuan, penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, 

metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan.17Perencanaan merupakan kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan, 

dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan agar 

mendapatkan hasil yang optimal.18Perencanaan juga sebagai proses 

mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan 

itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pada hakikatnya 

yang dimaksud perencanaan yaitu memberi jawaban atas 

pertanyaanapa (what),siapa(who),kapan(when),dimana(where),mengapa(why

),danbagaimana(how).19 

Berpedoman kepada prinsip-prinsip perencanaan, bahwa perencanaan 

harus bersifat komprehensif, perencanaan pendidikan harus bersifat integral, 

harus memperhatikan aspek-aspek kualitatif, harus merupakan rencana 

jangka panjang dan kontinyu, harus didasarkan pada efisiensi, harus 

memperhitungkan semua sumber-sumber yang ada atau yang dapat 

diadakan, juga harus dibantu oleh organisasi administrasi yang efisien dan 

                                                             
17Husaini Usman, Op.Cit. h. 77. 
18Didin, Hafidhuddin, Hendri Tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktik, (Jakarta:  Gema 

Insani Press, 2003), h. 77. 
19Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 42. 



 

data yang dapat diandalkan.20Maka tujuan dari perencanaan adalah standar 

pengawasan, mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan, 

mengetahui siapa saja yang terlibat, mendapatkan kegiatan yang sistematis 

termasuk biaya dan kualitas pekerjaan, meminimalkan kegiatan-kegiatan 

yang tidak produktif dan menghemat biaya, waktu dan tenaga, untuk 

memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan, 

menyerasikan dan memadukan beberapa subjek kegiatan, mendeteksi 

hambatan kesulitan ditemui, dan mengarahkan pada pencapaian 

tujuan.Perencanaan yang baik menurut Husaini, dapat dicapai jika 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

1) Memperhatikan keadaan sekarang (tidak dimulai dari nol, tetapi dari 
sumber daya yang sudah ada). 

2) Memperhatikan keberhasilan dan faktor-faktor kritis keberhasilan. 
3) Memerhatikan kegagalan masa lampau. 
4) Memperhatikan potensi, tantangan dan kendala yang ada. 
5) Merubah kelemahan menjadi kekuatan dan ancaman menjadi peluang 

analisis (analisis SWOT). 
6) Mengikutsertakan pihak-pihak terkait. 
7) Memperhatikan komitmen dan mengoordinasikan pihak-pihak terkait. 
8) Mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, demokratis, 

transparan,realistis dan praktis. 
9) Mengujicobakan kelayakan perencanaan.21 

Perspektif Al-Qur’an tentang kesuksesan atau kebahagiaan yang perlu 

digapai oleh manusia adalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

Sehingga di dalam merencanakan aktivitas dan pekerjaannya, manusia 

                                                             
20Djumransjah Indar, Perencanaan Pendidikan:Strategi dan 

Implementasinya,(Surabaya:Karya Abditama, 1995), h.12. 
21Husaini Usman, Op.Ci.,  h.76. 



 

dituntut memikirkan untuk kebahagiaan di kedua alam tersebut sesuai 

dengan firman Allah dalam QS. Al-Qashash ayat 77: 

  ُ ْنیَا ۖ َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن هللاَّ اَر اْآلِخَرةَ ۖ َوَال تَْنَس نَِصیبََك ِمَن الدُّ ُ الدَّ َواْبتَِغ فِیَما آتَاَك هللاَّ
َ َال یُِحبُّ اْلُمْفِسِدینَ   إِلَْیَكۖ  َوَال تَْبِغ اْلفََساَد فِي اْألَْرِضۖ  إِنَّ هللاَّ

 
Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang 
lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan.22 

 

Al-Qur’an menjelaskan bahwa dengan perencanan, manusia tidak 

sekedar berfikir untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Akan tetapi juga berfikir 

kepada keluarga, termasuk anak keturunannya masing-masing. 

Untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang 

harusdilalui.Langkah-langkah tersebut adalah menetapkan tugas dan tujuan, 

mengobservasi dan menganalisa, mengadakan kemungkinan-kemungkinan, 

membuat sintesa, dan menyusun rencana.23Sedangkanmenurut Setiono 

dalamTorang, guna menyusun perencanaan ada 7 tahapan yang perlu 

dilakukan yaitu membuat perkiraan yang dihubungkan dengan  pencapaian 

tujuan, menetapkan tujuan, mengumpulan data-data informasi yag 

diperlukan sebagai bahan penyusunan perencanaan, menetapkan alternatif, 

menyusun rencana, menetapkan rencana, dan melaksanakan 

                                                             
22Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al-Huda, 2005), h.395. 
23Manulang, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h.52. 



 

rencana.24Perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, dan 

tidak bersifat final artinya sebuah perencanaan selalu terbuka untuk 

dilakukan perbaikan.  

Al-Qur’an menjelaskan bahwa di dalam melakukan perencanaan, harus 

disesuaikan dengan keadaan atau situasi dan kondisi pada masa lampau, saat 

ini, serta prediksi masa depan sebagaimana tertera dalam Qur’an surat Al-

Hasyr ayat18: 

َ  َخبِیٌر بَِما  َۚ  إِنَّ هللاَّ ٍدۖ  َواتَّقُوا هللاَّ َمْت لِغَ َ َوْلتَْنظُْر نَْفٌس َما قَدَّ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
 تَْعَملُونَ 

  
Artinya: Hai Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.25 

 

Ayat tersebut memberikan suatu penjelasan tentang pentingnya 

perencanaan dikemudian hari. Setiap manusia harus mempunyai rencana 

pada hari esok yang lebih baik sebelum mereka menjalani hidupnya.Oleh 

karena itu, untuk melakukan segala perencanaan prespektif masa depan, 

diperlukan kajian-kajian terbaru. Melakukan prediksi masa depan bukan 

berarti sekedar membayang atau berangan-angan semata, akan tetapi harus 

dilakukan dengan cara memikirkan secara mendalam berdasarkan hasil 

penelitian atau pengalaman masa lampau. 

                                                             
24Syamsir Torang, Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya &Perubahan 

Organisasi, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.167. 
25Departemen Agama RI, Op.Cit. h.549. 



 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Handoko dalam Usman menyebutkan pengorganisasian ialah 

penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan organisasi, proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi 

yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan, penugasan 

tanggung jawab tertentu, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada 

individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Menurutnya, 

pengorganisasian ialah pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, 

fisik dan manusia dalam organisasi sehingga pengorganisasian merupakan 

penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, 

sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya.26George R. 

Terry dalam Sagala, menjelaskan bahwa pengorganisasian adalah pembagian 

kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok, 

penentuan hubungan-hubungan pekerjaan diantara mereka dan pemberian 

lingkungan pekerjaan yang sepatutnya yang mana hal ini harus dilakukan 

oleh setiap manajer pada setiap tingkatan, jenis kegiatan dan bentuk 

organisasi. Pengorganisasian ini bertujuan untuk menentukan siapa yang 

akan melaksanakan sesuai prinsip pengorganisasian. Selanjutnya 

Koontzdalam Sagala juga mengungkapkan bahwa pengorganisasian adalah 

penetapan struktur peranan internal dalam suatu lembaga yang terorganisasi 

                                                             
26Husaini  Usman, Op.Cit.  h. 170. 



 

secara formal, dimana pengorganisasian dapat dikatakan efektif jika 

pembagian tugas dilakukan secara merata dan dilakukan penstrukturan 

kedalam sub-sub komponen organisasi.27Menurut Hasibuandalam Siagian, 

pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan 

pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan,menempatkan orang-orang pada setiap aktifitas,menyediakan alat-alat 

yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan 

kepada setiap individu yang akan melakukan aktifitas-aktifitas tersebut.28 

Adapun wujud dari pelaksanaan organizing ini adalah tampaknya 

kesatuan yang utuh, kekompakan, kesetiakawanan dan terciptanya 

mekanisme yang sehat sehingga kegiatan lancar, stabil dan mudah untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan.29Hal ini dapat memberikan pemahaman bahwa ada beberapa 

hal pokok yang harus diperhatikan dalam proses pengorganisasian, antara lain menentukan arah dan 

sasaran satuan organisasi, menganalisa beban kerja masing-masing satuan 

organisasi, membuat uraian pekerjaaan (job description), dan menentukan 

seseorang atau karyawan berdasarkan atas pertimbangan arah dan sasaran, 

beban kerja, dan urian kerja dari masing-masing satuan organisasi. Dan 

tujuan pengorganisasian adalah agar dalam pembagian tugas dapat 

                                                             
27Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2011), h.61-62. 
28Sondang Siagian, Ilmu Manajemen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005),h.56. 

29Jawahir Tanthowi, Unsur-Unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an, Jakarta: Pustaka al-
Husna, 1983, h. 71. 



 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan pembagaian tugas 

diharapkan setiap organisasi dapat meningkatkan keterampilannya secara 

khusus dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan. 

Menurut Stoner dalam Fattah langkah-langkah pada proses 

pengorganisasian terdiri dari lima langkah yaitu menentukan tugas-tugas 

yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, membagi seluruh 

beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh 

perseorangan atau perkelompok, menggabungkan pekerjaan para anggota 

dengan cara yang rasional dan efisien, menetapkan mekanisme kerja untuk 

mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis serta 

melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk 

mempertahankan dan meningkatkan efektifitas.30 

Lebih lanjut, George R. Terry mengungkapkan kegiatan yang terlibat 

dalam fungsi pengorganisasian adalah menetapkan dengan teliti dan 

menentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan, membagipekerjaan menjadi 

tugas-tugas setiap orang, membuat tugas kelompok menjadi posisi-posisi, 

menentukan persyaratan-persyaratan sesuai posisi, mengelompokkan posisi 

menjadi satuan-satuan yang dapat dipimpin dan saling berhubungan dengan 

baik, melakukan pembagian pekerjaan, pertanggungjawaban dan luas 

kekuasaan yang akan dilaksanakan, mengubah dan menyesuaikan 

                                                             
30Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung:PT. Remaja 

Rosdakarya,2011), h. 73. 



 

sehubungan dengan hasil pengawasan dan kondisi yang berubah-ubah serta 

selalu berhubungan selama proses pengorganisasian.31 

c. Penggerakan (Actuating) 

Actuating atau juga disebut gerakan aksi mencakup kegiatan yang 

dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang 

ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-

tujuan dapat tercapai.32Didalam bahasa Inggris, adaistilah yang artinya 

hampir sama yaitu  “menggerakkan” sepertidirectingyakni menggerakan 

orang lain dengan memberikan berbagai pengarahan,actuitingyakni 

menggerakan orang lain dalam artian umum, leadingyakni menggerakan 

orang lain dengan cara menempatkan diri dimuka orang-orang yang 

digerakan dan membawa mereka ke suatu tujuan tertentu serta memberikan 

contoh-contoh,commandingyakni menggerakan orang lain disertai unsur 

paksaan, dan motivating, yakni menggerakan orang lain dengan terlebih 

dahulu memberikan alasan-alasan mengapa hal itu harus dikerjakan.33 Ini 

berarti proses actuating tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga 

                                                             
31George R. Terry, Leslie W. Rue, Op.Cit. h. 11. 
32Martoyo, Susilo, Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan, (Yogyakarta: 

BPFE, 2006), h.106. 
33Husein Umar, Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 

2000), h.77. 



 

memberikan petunjuk, pedoman dan nasehat serta keterampilan dalam 

berkomunikasi.34  

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan maka dalam proses 

penggerakan (actuating) perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya 

pemberian perintah dari atasan kepada bawahan, unsur perintah berupa 

instruksi resmi, jenis-jenis perintah yaitu perintah lisan dan tulisan serta 

memperhatikan prinsip-prinsip perintah seperti jelas, diberi satu-persatu, 

positif, diberikan kepada orang yang positif, erat dengan motifasi dan 

merupakan satu aspek berkomunikasi.35 

Proses penggerakan (actuating) tidak hanya dilakukan pemberian 

perintah yang hanya memerintah begitu saja. Tetapi menggerakkan sumber 

daya manusia ini juga dilakukan pemberian petunjuk, pedoman, ataupun 

peringatan dan nasehat kepada sumber daya manusianya untuk mencapai 

tujuan bersama agar tidak memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap 

kelangsungan suatu roda organisasi dan lain-lainnya.Hal ini dilakukan agar 

sumber daya manusia yang ada dapat melaksanakan perintah dan seluruh 

tugas yang telah direncanakan dengan baik.Penggerakan (actuating) juga 

berarti proses mengelola lingkungan organisasi yang melibatkan lingkungan 

                                                             
34Sondang Siagian, Sistem Informasi untuk Mengambil Keputusan, (Jakarta:Gunung Agung, 

1997), h. 88. 
35Martoyo, Susilo, Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan, (Yogyakarta: 

BPFE, 2006), h.120-123. 



 

dan orang lain dengan tata cara yang baik pula agar tidak terjadi kerusakan. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah mengatakan dalam Q.S Hud ayat 117: 

 َوَما َكاَن َربَُّك لِیُْھلَِك اْلقَُرٰى بِظُلٍْم َوأَْھلَُھا ُمْصلُِحونَ 

Artinya: Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-

negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat 

kebaikan.36 

 
d. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang 

sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau 

rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.37Pengawasan disebut 

juga pengendalian atau controlling. Menurut Manullang, pengawasan adalah 

suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, 

menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan rencana semula.38Menurut Murdick dalam Fatah, 

pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan 

bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi yang meliputi tiga tahap, 

yaitu menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan pekerjaan 

                                                             
36Ibid.h.235. 
37Sutarno,Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Samitra Media 

Utama, 2004), h. 128. 
38Manullang, Manajemen Personalia,Edisi Kedua, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2002), h.173. 



 

dibandingkan dengan standar, dan menentukan kesenjangan antara 

pelaksanaan dengan standar dan rencana.39 

Berdasarkan pengertian diatas, maka pengawasan memiliki peran 

penting dalam suatu manajemen yaitu mengusahakan agar apa yang telah 

direncanakan dapat dicapai dengan baik. Pengawasan merupakan salah satu 

kunci keberhasilan dalam keseluruhan proses pendidikan.40Pengawasan 

dilakukan agar perilaku personalia organisasi mengarah bukan pada tujuan 

individual tetapi mengarah kepada organisasi, serta mencegah terjadinya 

penyimpangan.41Kegiatan pengawasan dikaitkan dengan upaya untuk 

mengendalikan, membina dan pelurusan sesuatu dalam kegiatan organisasi 

untuk pengendalian mutu yang berarti bahwa pengawasan (controlling) ini 

mencakup kelanjutan tugas apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.42 

Mengenai pengawasan, Allah berfirman dalam Q.S Al Infithar ayat 10-

12: 

 

 

 

 َوإِنَّ َعلَْیُكْم لََحاِفِظیَن  ِكَراًما َكاتِبِیَن یَْعلَُموَن َما تَْفَعلُونَ 
                                                             

39Nanang Fattah, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. 
(Bandung: Bani Quraisy, 2004 ), h.101. 

40Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Rosda, 2002), h.20. 
41Penyimpangan berarti adalah penyimpangan yang sangat berat dan sangat jauh dari yang 

seharusnya.Untuk itu dilakukanlah pengawasan agar penyimpangan yang terjadi dalam batas-batas 
yang dapat ditoleransi. 

42Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung: 
Alfabeta, 2011), h.70. 



 

Artinya: “Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang 

mengawasi pekerjaanmu (10) yang mulia disisi Allah dan yang mencatat 

pekerjaan itu (11) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”.43 

 

Ada beberapa prinsip-prinsip pengawasan diantaranya adalah dapat 

merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan 

yang harus diawasi, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-

penyimpangan, fleksibel, dapat mereflektif pola organisasi, ekonomis, dapat 

dimengerti dan dapat menjamin diadakanya tindakan korektif.44Pengawasan 

yang baik adalah yang dapat memanfaatkan profesi dan karier manusia 

secara optimal yaitu mengikutsertakan mereka dalam menentukan sasaran, 

menciptakan iklim yang mendorong pengembangan diri dan membuat 

mereka reponsif dengan semangat yang menantang.Untuk itu perlu adanya 

suatu sistem penilaian yang sistematis dan tepat sehingga memberikan 

gambaran seberapa tingkat kualitas yang diperoleh yang artinya penilaian 

digunakan untuk membandingkan hasil nyata yang diperoleh dengan hasil 

yang seharusnya diperoleh. Sehingga dengan adanya kegiatan pengawasan 

ini kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan akan dapat diperbaiki.45 

Adapun langkah-langkah dalam pengawasan dimulai dari penetapan 

standar dan metode penilain kinerja, penilaian kinerja, penilaian apakah 

                                                             
43Departemen Agama RI, Op.Cit, h.589. 
44Manulang, Op.Cit.h.178-179. 
45Syaiful Sagala, Op.Cit.h.73. 



 

kinerja memenuhi standar ataukah tidak hingga pengambilan tindakan 

koreksi.46Kadarman dan Jusuf Udara menyebutkan tahapan-tahapan atau 

proses pengawasan dimulai dari menetapkan standar pelaksanaan pekerjaan 

yaitu suatu pernyataan mengenai kondisi-kondisi yang terjadi bila suatu 

pekerjaan dikerjakan secara memuaskan, menentukanpengukuran 

pelaksanaan kegiatan secara tepat, pengukuran pelaksanaan pekerjaan yang 

metode dan teknik koreksinya sampai menentukan kesenjangan antara 

pelaksanaan dengan standar dan rencana serta pengambilan tindakan koreksi 

jika dibutuhkan.47 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh George R. Terry dan Lesie W. 

Rue mengenai kegiatan-kegiatan khusus yang terlibat dalam fungsi 

pengawasan, diantaranya adalah menetapkan ukuran-ukuran, memonitor 

hasil-hasil dan bandingkan dengan ukuran-ukuran, memperbaiki 

penyimpangan-penyimpangan, mengubah dan menyesuaikan cara-cara 

pengawasan sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan perubahan 

kondisi-kondisi, serta selalu berhubungan selama proses pengawasan.48 

 

 

 
                                                             

46Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana Perdana 
Media Goup, 2009), h. 321. 

47Kadarman, Jusuf Udara, Pengantar Ilmu Manajemen,(Jakarta: Prendallindo, 2001), h.161. 
48George R. Terry, Leslie W. Rue, Op.Cit.  h. 12. 



 

F. Program Generasi Berencana 

1. Pengetian, Tujuan, dan Sasaran Program Generasi Berencana (GenRe) 

Dalam rangka merespon berbagai situasi yang ada, BKKBN merasa perlu 

membentuk dan mengelola suatu program yang dapat memberikan informasi 

yang berkaitan dengan penyiapan diri remaja menyongsong kehidupan keluarga 

yang lebih baik, menyiapkan pribadi yang lebih matang dan memantapkan 

perencanaan dalam menata kehidupan. Hal ini sekaligus juga merupakan 

implementasi Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 48 ayat 1 (b) yang 

menyatakan bahwa “Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses 

informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan 

berkeluarga”, maka BKKBN sebagai salah satu institusi pemerintah harus 

mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas remaja melalui Program 

Generasi Berencana.49 

Program generasi berencana (GenRe)adalah suatu program yang 

dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remajaagar 

mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir 

dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan 

sesuai siklus kesehatan reproduksi.Program generasi berencana ini juga 

diterapkan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta sikap dan 
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Stakeholder dan Mitra Kerja, (Jakarta: BKKBN, 2014), h. 41. 



 

perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksinya untuk menyiapkan 

remaja memasuki dan menjalankan hidup berkeluarga yang sehat dan 

berkualitas.50Substansi program generasi berencana terdiri dari 8 fungsi  

keluarga, pendewasaan perkawinan, seksualitas, napza, HIV dan AIDS, 

pendidikan keterampilan hidup, advokasi dan KIE, dan pengarusutamaan 

gender.51Kini delapan substansi program generasi berencana tersebut berubah 

menjadi empat substansi diantaranyakependudukan dan pembangunan keluarga, 

persiapan kehidupan berkeluarga, kesehatan reproduksi remaja, dan 

keterampilan hidup (life skill/soft skill). 

Tujuan umum program GenRe yaitu untuk memfasilitasi remaja agar 

belajar memahami dan mempratikan prilaku hidup sehat, berakhlak mulia 

(healthy and ethical life behaviors) untuk mencapai ketahanan 

remaja(adolescent resilience), memiliki perencanaan dan kesiapan dalam 

pembentukan keluarga sebagai dasar mewujudkan keluaraga kecil bahagia 

sejahtera. Sedangkan tujuan khusus program generasi berencana yaitu remaja 

memahami dan mempraktikkan pola hidup sehat dan berakhlak, hidup yang 

berketahanan dan menjadi generasi berencana Indonesia.52 
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52Indra Wirdhana, et. al. Op.Cit. h. 42-43. 



 

Sasaran program GenRe adalah remaja yang berusia 10-24 tahun dan 

belum menikah, mahasiswa dan mahasiswi belum menikah, keluarga dan 

masyarakat peduli remaja.53 Program ini ditujukan bagi remaja dan keluarga 

yang memiliki keluarga agar mereka memiliki pemahaman tentang penundaan 

usia kawin sehingga mengutamakan sekolah dan berkarya, penyediaan 

informasi kesehatan reproduksi seluas-luasnya melalui PIK Remaja, promosi 

merencanakan  kehidupanberkeluarga dengan sebaik-baiknya sehingga remaja 

dapat merencanakan kehidupan masa depannya dengan baik, kapan mereka 

menikah, mempunyai anak, berapa jumlah anaknya dan sebagainya.54 

 
2. Kebijakan, dan Strategi Program Generasi Berencana 

a. Kebijakan 

Kebijakan menurut Anderson dalam Islamy, serangkaian tindakan 

yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh 

seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah 

tertentu.Istilah kebijakan publik lebih sering dipergunakan dalam kaitannya 

dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah.55Menurut Lasswell dan 

Kaplan dalam M. Solly Lubis, kebijakan itu sebagai sarana untuk mencapai 
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tujuan.Kebijakan itu tertuang dalam programyang diarahkan kepada 

pencapaian tujuan, nilai, dan praktek.56 

Thomas Dye dalam Subarsono mengatakan kebijakan publik adalah 

apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, definisi 

tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh 

badan pemerintah, bukan organisasi swasta dan kebijakan publik 

menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

pemerintah.57James E. Anderson dalam Subarsono juga mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan 

aparat pemerintah.58Sedangkan menurut Muhlis Madani kebijakan publik 

adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak 

dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada 

tujuan tertentu.59 

Kebijakan program generasi berencana (GenRe) termasuk kebijakan 

publik yang bertujuan untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi 

remaja serta mengendalikan jumlah penduduk. Adapun kebijakan dari 

program GenRe antara lain: 
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1) Meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam rogram 
generasi berencana (GenRe). 

2) Meningkatkan komitmen stakeholder dan mitra kerja dalam pengelolaan 
dan pelaksanaan program generasi berencana (GenRe). 

3) Meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun. 
4) Menurunnya kasus perilaku seks pranikah, HIV dan AIDS, dan 

penyalahgunaan NAPZA dikalangan remaja/mahasiswa. 
5) Meningkatnya jumlah PIK R/M melalui berbagai jalur  (PT/Akademi, 

Sekolah Umum/Agama, Organisasi Keagaman dan Organisasi 
Kepemudaan). 

6) Meningkatkan jumlah kelompok BKR (dasar, berkembang, paripurna). 
7) Meningkatnya sumber daya manusia pengelola PIK R/M dan kelompok 

BKR. 
8) Meningkatnya partisipasi keluarga dan kelompok BKR 

a) Peningkatan jejaring kemitraan dalam program generasi berencana 
(GenRe). 

b) Peningkatan sumber daya manusia pengelola dalam advokasi, 
sosialisasi, promosi dan deseminasi program generasi berencana pada 
mitra kerja dan stakeholder. 

c) Pengembangan BKR dan PIK R/M.60 
 

b. Strategi 

Strategi adalah perangkat luas rencana organisasi untuk mengimple-

mentasikan keputusan yang diambil demi mencapai tujuan organisasi.61 

Strategi merupakan sebuah penentuan tujuan jangka panjang dan 

memutuskan arah tindakan serta mendapatkan sumber yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan.62 Thompson dalam Oliver mendefinisikan strategi 
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sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir.63Strategi-strategi dalam 

program generasi berencana yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah 

sebagai berikut: 

1) Penataan dan penyerasian kebijakan program generasi berencana 
(GenRe). 

2) Peningkatan komitmen dan peran serta stakeholder  dan mitra kerja dalam 
program generasi berencana. 

3) Peningkatan penggerakan dan pemberdayaan stakeholder, mitra kerja, 
keluarga dan remaja dalam program generasi berencana (GenRe). 

4) Peningkatan akses remaja dalam pelayanan informasi dan konseling 
melalui Pusat Iinformasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M). 

5) Pengingkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia engelola, 
Pendidik Sebaya (PS), Konselor Sebaya (KS) dan Kader Bina Keluarga 
Remaja (BKR). 

6) Pengingkatan jumlah kelompok BKR (dasar, berkembang, paripurna).64 
  

G. Permasalahan Remaja 

1. Remaja dan Permasalahannya 

Remaja adalah masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan dewasa. 

Dalammasa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan 

fisiknya maupun perkembangan psikisnya.65Seringkali kita mendengar kata 

remaja, istilah remaja sering disebut edulscence atau pubertas.Istilah pubertas 

digunakan untuk menyatakan perubahan biologis yang meliputi morfologi dan 

fsikologi yang terjadi dengan pesat dari masa anak ke masa dewasa, terutama 
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kapasitas reproduksi yaitu perubahan kelamin dari tahap anak ke tahap dewasa. 

Sedangkan yang dimaksud dengan edulscencemerupakan sinonim dari 

pubertas, tapi sekarang lebih ditekankan untuk menyatakan psikososial yang 

menyertai pubertas pada seseorang.66 

Menurut Word Health Organisastion (WHO) remaja adalah suatu masa 

ketika : 

a. Individu berkembang saat pertama kali ia menunjukan tanda-tanda seksual 
sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. 

b. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari anak-
anak menjadi dewasa. 

c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada 
keadaan yang relatif lebih mandiri.67 

 
 

Lebih lanjut Bank Dunia membagi masa tumbuh kembang remaja ini 

menjadi lima masa transisi kehidupan remaja (Youth Five Life Transitions), 

yaitu tugasuntuk : 

a. Melanjutkan sekolah (continue learning),  
b. Mencari pekerjaan (start working),  
c. Membentuk keluarga (form family),  
d. Menjadi anggota masyarakat (exersice citizenship), dan  
e. Mempraktekan hidup sehat (practice healthy life behaviors).68 

 

Batasan usia remaja menurut Soetjiningsih masa remaja merupakan masa 

peralihan antara masa anak-anak yang dimulai saat terjadinya kematangan 
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seksual yaitu antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun, yaitu masa 

menjelang dewasa muda.69Menurut undang-undang No. 4 tahun 1979 mengenai 

kesejahteraan anak, remaja adalah yang belum mencapai 21 tahun dan belum 

menikah. Dan menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1979, anak 

dianggap sudah remaja apabila cukup matang, yaitu 16 tahun untuk perempuan 

dan 19 tahun untuk anak laki-laki. Menurut dinas kesehatan anak dianggap 

sudah remaja apabila anak sudah berumur 18 tahun, yang sesuai dengan saat 

lulus sekolah menengah.70Dalam masalah seksual, beberapa ciri utama pada 

masa remaja adalah: 

a. Ciri primeryakni matangnya organ seksual yang ditandai dengan adanya 

menstruasi pertama pada anak wanita dan adanya produksi cairan sperma 

pertama yang dikenal dengan mimpi basah pada anak laki-laki. 

b. Ciri sekundermeliputi perubahan pada bentuk tubuh pada kedua jenis 

kelamin.  

c. Ciri tertier, adalah ciri-ciri yang tampak pada perubahan tingkah laku.71 

Usia dewasa di Indonesia masih belum ada kesepakatan khusus. Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata menetapkan 21 tahun sebagai usia dewasa, 

sedangkan Undang-undang Perlindungan Anak No 23/2002 menetapkan 18 
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tahun sebagai usia dewasa.72Perkembangan remaja menuju kedewasaan 

tidaklah berjalan lancar, akan tetapi banyak mengalami rintangan. Besar 

kecilnya rintangan itu ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi remaja 

ketika berada di keluarga dan lingkungan masyarakat tempat remaja hidup dan 

berkembang. Jika pembinaan remaja sewaktu kecil berjalan baik, dengan 

mendapatkan kepuasan secara fisik dan emosional, maka akan memudahkan 

remaja untuk melangkah pada tahap kehidupan selanjutnya. Hal yang paling 

penting adalah penanaman nilai-nilai agama secara praktis sedini mungkin. 

Untuk menciptakan nilai-nilai kehidupan keluarga yang religious diperlukan 

teladan dari orang tua. Akhlak mulia orang tua terpancar pada perilakunya 

sehari-hari dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Kata-kata lemah lembut 

yang penuh kasih sayang dan perhatian adalah contoh atau teladan perilaku 

mulia.73 

Masa remaja merupakan suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan 

dan tidak mantap yang disebut sebagai masa transisi.Pada tahap ini setiap 

remaja mengalami masa kegoncangan individu dalam kehidupan sosialnya, 

seperti dalam melepas nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai baru 

untuk mencapai kedewasaan. Hal ini dapat dilihat dari tingkah laku sehari-hari, 

baik di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Apalagi pada masa ini 
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dorongan seksual mulai menonjol dan menampakkan kelakuan-kelakuan 

terhadap lawan jenisnya.74Remaja juga mempunyai permasalahan yang sangat 

kompleks seiring dengan masa transisi yang dialami remaja.75Terjadinya 

permasalahan pada remaja memiliki konsekuensi bagi remaja, sebagai bagian 

dari generasi muda dan bagi masa depan bangsa. Adapun permasalahan remaja 

diantara adalah seksualitas pranikah, HIV dan AIDS serta Narkoba.76 

Remaja adalahkelompok masyarakat yang akan menentukan masa depan 

suatu keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jika generasi remajanya baik, 

maka masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara akan menjadi baik, 

demikian halnya bila sebaliknya. Tetapi untuk membentuk generasi muda atau 

remaja yang baik yang berwawasan masa depan, atau generasi berencana, 

bukanlah hal yang mudah karena saat ini banyak sekali faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkah dan perilaku remaja. 

 
2. Sebab-sebab Permasalahan Remaja 

Suatu perbuatan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan terjadi karena 

adanya motivasi tertentu, dengan satu atau berbagai motivasi yang melatar-

belakanginya. Dikatakan bahwa remaja menjalani kehidupan sehari-harinya di 

lima kehidupan yang berbeda-beda, namun memiliki ciri yang sama, yaitu 

kelima-limanya sudah, sedang dan akan terus berubah dengan cepat. Kelima 
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sisi lingkungan yang terus berubah dengan berbagai permasalahan remaja yang 

melingkupi gerak dan langkah disekitarnya adalah: 

a. Lingkungan keluarga bahwa norma, struktur, fungsi dan proses kehidupan 

dalam keluarga mengalami perubahan yang dilatarbelakangi oleh masalah 

ekonomi keluarga, pekerjaan orang tua, dan hubungan keluarga dengan 

masyarakat sekitarnya sehingga mengarah hubungan antar keluaraga 

kemudian mengakibatkan anak-anak terutama remaja, kendati berada 

dirumah, namun merasa tidak betah tinggal di rumah (not feeling at home). 

b. Lingkungan sekolah bahwa kesuksesan hidup diawali dari keberhasilan di 

sekolah,dimana selama ini sekolah identik dengan persaingan dan kompetisi 

sehingga remaja tidak saja merasa tidak betah tinggal di rumah, tetapi juga 

mereka tidak kerasan berada di sekolah. 

c. Lingkungan  masyarakatdengan berbagai alasan kehidupan di lingkungan 

masyarakat seperti lingkungan RT, RW semakin acuh dan individualistik 

yang menyebabkan kehidupan para remaja di lingkungan masyarakat mereka 

menjadi asing. Para remaja tidak betah di rumah, tidak kerasan di sekolah, 

dan sekarang, mereka kesepian di lingkungan masyarakatnya (lingkungan 

publik, pergaulan dan tempat tinggal). 

d. Lingkungan media yakni remaja yang tidak betah di rumah atau di sekolah, 

dan merasa kesepian di lingkungan masyarakatnya kemudian menghabiskan 

waktunya untuk mengakses berbagai media: TV, radio, majalah, koran, 

website, handphone dan lainnya dimana media massa ini juga menyediakan 



 

konten-konten negatif. Orang lain tidak bisa membatasi, apalagi mengontrol 

para remaja untuk hanya melihat, membaca dan mengakses informasi yang 

baik-baik saja. 

e. Lingkungan kelompok sebaya biasanya remaja saling berkomunikasi dan 

saling mencurahkan isi hati (curhat). Hubungan antar kelompok sebaya 

dalam kehidupan remaja yang berkembang menjadi semakin bebas. Inilah 

yang membawa remaja Indonesia kearah prilaku kehidupan yang tidak 

sehat,seperti seks pranikah, Narkoba, dan HIV/AIDS.77 

 

Sementara dari sisi agama Islam, diperintahkan bagi seluruh umat Islam 

untuk menjaga diri dan keluarganya dari hal-hal yang merusak yang dapat 

mengakibatkan kehancuran, sebagaimana firman Allah dalam Q.S At-Tahrim 

ayat 6 : 

یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْھلِیُكْم نَاًرا َوقُوُدَھا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْیَھا َمَالئَِكةٌ  

َ َما أََمَرُھْم َویَْفَعلُوَن َما یُْؤَمُرونَ   ِغَالظٌ ِشَداٌد َال یَْعُصوَن هللاَّ
 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.78 
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3. Penanggulangan Permasalahan Remaja  

Pergaulan terhadap teman sebaya, Islam memberi batasan-batasan yang 

jelas dalam soal pertemanan, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya: 
 

“Telah memberitakan kepada kami Abu Nu’aim, telah memberitakan 
kepada kami Sofyan dari A’mas dari Abi Wail dari Abu Musa dia berkata, 
dikatakan bahwasanya Rosulullah SAW. punya seorang laki-laki yang 
mencintai kaumnya dan ketika bertemu dengan mereka, Rosulullah Bersabda: 
“sifat seseorang itu sama dengan teman sepergaulanya.” (H. R. Bukhari)79 

 
Termasuk dalam larangan di atas adalah berteman dengan pelaku dosa-

dosa besar dan ahli maksiat, lebih-lebih berteman dengan orang-orang kafir dan 

munafik. Namun, dalam pergaulan yang bersifat umum seperti bertetangga, jual 

beli dan sebagainya, maka hukumnya masuk dalam hukum muamalah, di mana 

kita boleh bermuamalah dengan siapa saja, muslim maupun non muslim. 

Memperbaiki permasalahan remaja berarti harus memperbaiki kelima sisi 

lingkungan yang mempengaruhi sisi kehidupan remaja. Langkah untuk 

memperbaiki keadaan tersebut tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, 

tetapi harus dilaksanakan secara terpadu. Walaupun pada banyak hal kita harus 

memilih berdasarkan skala prioritas sesuai persoalan yang dihadapi.Keberadaan 

remaja di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakatmerasa tidak nyaman, 

kesepian dan tidak betah sebagai kehidupan yangkesepian didalam keramaian 

(hurry-busy and lonely crowd), akanmendorongnya untuk mencari kehidupan 
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yang membuat mereka merasa betah kerasan dan sangat menikmati, yang 

dikenal dengan istilah menyambung dan 

menyatu(establishingrelationshipandconnected).80 

Untuk merespon berbagai permasalahan remaja tersebut, Pemerintah 

melalui BKKBN telah melaksanakan dan mengembangkan program Penyiapan 

Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR), diarahkan untuk mewujudkan 

remaja yang tegar dalam rangka mencapai keluarga kecil bahagia sejahtera 

melalui Program Generasi Berencana (GenRe). 

 

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Untuk menjadi bahan telaah dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan 

penelusuran terhadap penelitian yang membahas tentang pengelolaan program 

generasi berencana. Ada beberapa karya yang memiliki bahasan yang sama namun 

dengan fokus yang berbeda, diantaranya adalah: 

1. Skripsi, Implementasi Program Generasi Berencana Di KotaBandar Lampung, 

yang ditulis oleh Ardiansyah dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 

Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015. Pada skripsi tersebut 

Ardiansyah mengkaji tentang bagaimana strategi pemberian informasi lebih 

spesifik dengan adanya indikator pendukung penyaluran informasi yakni 

penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatuimplementasi 

yang baik pula.  
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2. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 3, Nomor 2, Upaya Kantor 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam Mengembangkan 

Program Generasi Berencana (GenRe) Di Kabupaten Berau yang ditulis oleh 

Mellysa Machmudin, 2014. Dalam Jurnal tersebut Mellysa Machmudin 

mengkaji bagaimana pengembangan program generasi berencana di Kabupaten 

Berau. Salah satunya dengan membangun mitra, mengembangkan Pusat 

Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M) dan Bina Keluarga 

Remaja (BKR) serta meningkatkan tenaga pengelola PIK-R/M dan BKR. 

3. Tesis,Implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) pada Remaja 

Sekolah Di Kota Medan yang ditulis olehLucie Deviredtravia Batubara, 

Program Studi Magister Studi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016. Pada tesis tersebut Lucie 

Deviredtravia Batubara mengkaji tentang implementasi program generasi 

berencana dilihat dari aspek komunikasi yang dilakukan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis temukan diatas, belum ada 

penelitian mendalam mengenai Pengelolaan Program Generasi Berencana 

(GenRe) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam 

meminimalisir permasalahan remaja. Adapun fokus penelitian ini adalah pada 

bagaimana pengelolaan progran GenRe yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji dalam 

meminimalisir permasalahan remaja di Kabupaten Mesuji. 

 



 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

Metode adalahcara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian 

adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai 

menyusun laporannya. Metode penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati 

untuk mencapai pemahaman.81Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara 

ilmiah, data, tujuan dan kegunaan82. Sedangkan menurut Darmadi, metode penelitian 

adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. 

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu 

rasional, empiris, dan sistematis.83 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam 

dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan.84Menurut Hadari Nawawi 

penelitian lapangan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan 
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masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan 

maupun lembaga-lembaga pemerintahan.85 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang mana menurut 

Boghdan dan Taylor dalam Setyosari adalah sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

menganut pandangan post positivistik didasari oleh asumsi bahwa hal yang utama 

tentang fenomena sosial dikonstruksi sebagai interpretasi oleh individu-individu 

(subjek), dan interpetasi tersebut cenderung bersifat tidak tetap dan 

situasional.86Sugiyono menambahkan bahwa metode penelitian kualitatif ialah 

sebuah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivismeyang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana penelitian 

adalah sebagai instruksi dan kuncinya.87Pendekatan penelitian kualitatif banyak 

digunakan dalam sebuah penelitian sosial.Penelitian ini menggunakan data yang 

dinyatakan verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis dimana pengolahan data tidak 

berdasarkan statistik, melainkan dengan pola berpikir tertentu dengan menaruh 

hukum logika.88 
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Kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar-dasar suatu 

penelitian suatu kerja statistik sosial, tetapi berdasarkan bukti dan bentuk kualitatif 

yang dimana merupakan unsur inovasi baik fonologis maupun lesikal yang 

dimiliki oleh suatu kelompok tertentu dengan bahasan tertentu pula yang secara 

ekslusif.89Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri, maka 

peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, 

menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi 

lebih jelas dan bermakna.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. 

 

B. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan sumber data menjadi dua, 

yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut: 

 
1. Data Primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui 

pengamatan, wawancara dan dokumentasi secara langsung kepada pengelola 

program generasi berencana di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji yaitu para tokoh pengelola 

program generasi berencana seperti kepala, sekretaris, penanggung jawab 

program generasi berencana, kasi remaja, pengelola Pusat Informasi dan 
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(Yogyakarta: Elmartera Publishing, 2007), h. 69. 



 

Konseling (PIK) yang turut serta dalam pengelolaan program generasi 

berencana. 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari 

sumbernya.Sumber data sekunder yang dipakai adalah data yang berasal dari 

berbagai lembaga diluar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji seperti Dinas Kesehatan Kabupaten 

Mesuji untuk mengetahui masalah kesehatan remaja kabupaten Mesuji, Dinas 

Pendidikan Kabupaten Mesuji untuk mengetahui angka partisipasi sekolah di 

Kabupaten Mesuji, Polres Mesuji untuk mengetahui permasalahan remaja di 

Kabupaten Mesuji, Kementrian Agama Kabupaten Mesuji untuk mengetahui 

program-program yang dilakukan untuk pembinaan akhlak bagi remaja di 

Kabupaten Mesuji,Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji untuk dan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji untuk mengetahui 

jumlah remaja di Kabupaten Mesuji.Selanjutnya dilakukan observasi mengenai 

kondisi remaja dan wawancara secara langsung kepada remaja untuk 

mendapatkan informasi mengenai pengelolaan program generasi berencana 

yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

(BP2KB) Kabupaten Mesuji. 

 

 



 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara(Interview) 

Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal 

dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit.90Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.Teknik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. 

Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab langsung sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, 

dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif 

lama.91 Wawancara dapat dibedakan menjadi tiga macam jenis yaitu: 

a. Wawancara Tak Terpimpin  
Wawancara tak terpimpin adalahproses wawancara dimana interview tidak 
sengaja mengajukan pertanyaan kepada pokok-pokok persoalan dari fokus 
penelitian dengan orang yang diwawancarai. 
 

b. Wawancara Terpimpin 
Wawancara terpimpin adalah wawancara dengan menggunakan panduan 
pokok-pokok masalah yang diteliti. 
 

                                                             
90Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RND, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

h. 194. 
91Sutopo, Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian, (Surakarta: 

Universitas Sebelas Maret, 2006), h. 72. 



 

c. Wawancara Bebas Terpimpin 
Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara tak 

terpimpin dan terpimpin. Jadi wawancara hanya membuat pokok-pokok 
masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung 
mengikuti situasi, pewawancara harus pandai mengarahkan yang 
diwawancarai apabila ia menyimpang.92 

 

Wawancara yang akan diterapkan peneliti dalam penelitian ini adalah 

jenis wawancara bebas terpimpin yaitu sebuah pelaksanaan wawancara yang 

dalam pengajuan pertanyaannya dikemukakan secara bebas, tetapi isi 

pertanyaan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. 

Wawancara dilakukan kepada Pengelola Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji seperti 

kepala, penanggung jawab program, kasi remaja, pengelola PIK dan remaja 

Kabupaten Mesuji.untuk mendapatkan data mengenai pengelolaan generasi 

berencana di Kabupaten Mesuji beserta faktor pendorong, faktor penghambat 

dan dampak pengelolaan generasi berencana terhadap permasalahan remaja di 

Kabupaten Mesuji. 

 

2. Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi metode ini ialah cara mengumpulkan data yang 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan otomatis dalam 

obyek penelitian dilapangan.93 Observasi merupakan usaha mengumpulkan 

bahan yang dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis mengenai 
                                                             

92Bungin B, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Persada Media Group, 2007), h. 3. 
93Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, Jilid II, (Yogyakarta: Andi Affset, 2000), h.151. 



 

kondisi objektif remaja di kabupaten Mesuji, permasalahan remaja di 

Kabupaten Mesuji, upaya penenggulangan permasalahan remaja di Kabupaten 

Mesuji, aktifitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

(BP2KB) Kabupaten Mesuji yang berkaitan dengan pengelolaan program 

remaja, pengelolaan program generasi berencana oleh Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji serta 

pendukung dan penghambat pengelolaan program generasi berencana. 

Pengambilan data dengan teknik observasi  dapat dijadikan tiga macam, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi partisipan, yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamatai atau yang digunakan sebagai narasumber data 

penelitian. 

b. Observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat independen.94 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non-

partisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dengan pengelolaan 

program generasi berencana di Kabupaten Mesuji oleh BP2KB Kabupaten 

Mesuji namun hanya sebagai peneliti independen. Observasi dilakukan dengan 

mengamati secara langsung bagaimana program generasi berencana tersebut 

dikelola oleh pengelola program generasi berencana di kantor Badan 
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Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten 

Mesuji. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi tidak langsung melalui 

media internet mengenai perkembangan remaja di kabupaten Mesuji. 

 
3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan dalam pencarian 

data berupa hal-hal atau sebuah variabel berupa catatan, surat kabar, transkrip, 

buku, majalah, dan sebagainya.95Menurut Hamidi, metode dokumentasi adalah 

informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi 

maupun dari perorangan.96Selanjutnya Sugiyono menjelaskan bahwa 

dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumenter dari 

seseorang.97 Selain itu Arikuntojuga memaparkan bahwa dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.98 

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mencari dokumen-dokumen yang 

dapat mendukung penelitian yakni yang mengindikasikan aktivitas pengelolaan 

program generasi berencana (GenRe) Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji. Penulis mengumpulkan 
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Rineka Cipta, 2006), h. 231. 



 

informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada di 

kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) 

Kabupaten Mesuji baik dari dokumentasi resmi yang berupa surat keputusan, 

surat instruksi dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan. Selain itu penulis juga 

mengumpulkan informasi dari dokumentasi tidak resmi berupa surat nota, surat 

pribadi yang memberikan informasi kuat mengenai pengelolaan program 

generasi berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

(BP2KB) Kabupaten Mesuji dalam meminimalisir permasalahan remaja di 

Kabupaten Mesuji. 

 
4. Triangulasi 

Triangulasi adalah salah satu cara menguji keabsahan data hasil penelitian 

kualitatif, juga diartikan sebagai pengecekan data dari berbagi sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu sebagai pembanding terhadap data itu.Ada 

empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, diantaranya: triangulasi 

sumber, triangulasi metode, triangulasi antar peneliti dan triangulasi teori.99 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan dua triangulasi yaitu 

triangulasi sumber dari BP2KB Kabupaten Mesuji, lalu dilanjutkan dengan cara 

triangulasi metode di BP2KB Kabupaten Mesuji. 
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a. Triangulasi Sumber 

Penulis menggunakan triangulasi sumber dengan melibatkan Kepala 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) 

Kabupaten Mesuji, penanggung jawab program generasi berencana (GenRe), 

kasi remaja BP2KB Kabupaten Mesuji, Pengurus Pusat Informasi dan 

Konseling (PIK), serta remaja Kabupaten Mesuji untuk menguji kredibilitas 

data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Kemudian data yang diperoleh dari berbagai sumber 

tersebut di deskripsikan, dikategorikan dan dispesifikasikan. Data yang telah 

diperoleh, dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan lalu 

dimintakan kesepakatan (member check) dengan berbagai sumber data 

tersebut. 

 
b. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode atau teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas 

data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan cara wawancara, lalu 

dicek dengan cara observasi atau dokumentasi. Jika dari ketiganya diperoleh 

data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 



 

sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap 

benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.100 

 
D. Metode Analisis Data 

Analisis data kualitatif ini dilakukan apabila data empiris yang digunakan 

adalah data kualitatif yang berupa kata-kata dan tidak dapat dikategorisasikan. 

Penelitian ini menggunakan proses analisis data model interaktif, yaitu analisis 

yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan yang terdiri dari reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan.101Seperti halnya yang diungkapkan oleh 

Miles dan Huberman dalam Pawito bahwa kegiatan analisis kualitatif ini terdiri 

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian 

data (display), dan penarikan kesimpulan atau klarifikasi. 

 
1. Reduksi Data 

Dalam reduksi data ini terdapat proses pemilihan, penyederhanaan, 

pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis yang ada di lapangan. Pada tahap ini dilakukan proses penyelesaian, 

pemfokusan penyederhanaan pengabstraksian data dari fild note dan transkip 

hasil wawancara.Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan  dengan 

membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan tema, menentukan batas 

permasalahan dan menulis memo proses. Reduksi ini berlangsung terus sampai 
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laporan akhir penelitian ditulis.Reduksi data ini merupakan suatu bentuk 

analisis yang digunakan dalam rangka menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data 

sehingga nantinya kesimpulan dapat ditarik secara tepat dan diverifikasi.102 

Setelah mendapatkan data dari hasil wawancara dan pengamatan lainnya, 

penulis melakukan transfer data kedalam sebuah tulisan yang lebih teratur dan 

sistematis, sebagai upaya meminimalisasi reduksi data karena keterbatasan 

ingatan. Selanjutnya penulis melakukan pengkategorisasian data menurut 

kebutuhan penelitian untuk membantu penulis dalam mengananalisa data dan 

memasukannya kedalam bab pembahasan pada penulisan hasil penelitian. 

 
2. Penyajian (Display) Data 

Selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penyajian data (display) 

dimana ini berarti sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan 

tertentu.Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan 

kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat diperoleh dari hasil 

interpretasi, usaha memahami, dan analisis data yang telah direduksi dengan 

cara kategorisasi.Penyajian data kualitatif ini dapat dilakukan dalam berbagai 

jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan, sehingga kemudian penganalisis dapat 

melihat apa yang sedang terjadi dan kemudian dapat menentukan apakah 
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menarik kesimpulan sudah benar ataukah harus terus melakukan analisis demi 

mendapatkan kesimpulan yang valid.103 

 

3. Klarifikasi Data/Penarikan Kesimpulan 

Alur kegiatan yang ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik 

kesimpulan atau verifikasi melalui data-data yang terkumpul.104Dari awal 

pengumpulan data, penulis sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal 

yang telah ditemui hal itu akan diferivikasi dengan temuan-temuan data 

selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Penyajian Data 
1. Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji 
 

a. Sejarah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Mesuji 

 

Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

(BP2KB) Kabupaten Mesuji ada sejak masih Kabupaten Tulang Bawang, 

sebagaiBadan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (BKCKB) 

dibawah pimpinan Bapak Drs. Ruswandi Hasan, MM.Tahun 2009 Mesuji 

menjadi Kabupaten sendiri dan kantor ini berubah nama kembali menjadi 

Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB), kemudian pada tahun 

2012berubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji.Pada tahun 2016, melalui Peraturan 

Bupati Mesuji Nomor  48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, 

Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji, BP2KB berubah 

menjadi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), yang efektif diberlakukan 

tahun 2017.105 
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Guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, BP2KB Kabupaten 

Mesuji di dukung oleh sumber daya manusia (SDM) berjumlah 47 orang yang 

terdiri dari 27 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 20 orang Tenaga 

Sukarela (TKS). 
 

b. Visi, Misi dan Tujuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana Mesuji 
 

1) Visi 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji telah 

menyusun dan menetapkan visi sebagai berikut: “Terwujudnya keluarga 

berkualitas dan sejahtera di Kabupaten Mesuji”. 
 

2) Misi 

Dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka misi 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) 

kabupaten Mesuji adalah: 

a) Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan 

keluarga kecil bahagia sejahtera. 

b) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

 

3) Tujuan 

Berdasarkan misi yang ditentukan oleh Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji, maka 



 

tujuan pelayanan jangka menengah Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana (BP2KB) kabupaten Mesuji adalah: 

a) Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan 

kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan daerah yang 

berwawasan kependudukan. 

b) Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga 

kecil bahagia sejahtera. 

c) Mewujudkan pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender. 

d) Meningkatkan perlindungan anak. 

 
 

c. Struktur Organisasi BP2KB Kabupaten Mesuji 
 
Sebagai sebuah organisasi kerja, Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Mesuji, juga memiliki Struktur Organisasi yang 

baku dan sebagai penegas pembagian tugas. Adapun struktur organisasi yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 
Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

(BP2KB) Kabupaten Mesuji 

 
d. Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Mesuji 
 
1) Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di 

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang 

Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga, Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak yang menjadi 

kewenangannya serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 

oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kepala Dinas mempunyai fungsi : 

ST 
JABATAN B K 

PKB 14 91 

Kasie Pengendalian 
Penduduk dan Informasi 

Keluarga 

KEPALA BADAN 

S. Bowo Wirianto, MM.,M.Pd SEKRETARIS 

Herawati, S.SKM 
Kassubag umum dan 

Kepegawaian  

Ruri Indria, S.IP 

Kassubag Perencanaan 
dan Keuangan  

Gusrian syah,SE 
Kabid Pengendalian 

Penduduk, Penyuluhan dan 
Penggerakan 

 

Kabid Keluarga 
Berencana   

Nurhayati, S.Pd 

Kabid Ketahanan dan 
Kesejahteraan 

Keluarga  

 

Kabid Pemberdayaan 
Perempuan 

Aida Sakti, BA 

Kabid Perlindungan 
Anak 

 Kasie Avokasi dan 
Penggerakan 

Kasie Penyuluhan dan 
Pemberdayaan PLKB dan 

Kader KB 

Delly Hariska, S.IP 

Kasie Distribusi Alat 

Kasie Jaminan 
Pelayanan KB dan 

Pembinaan Kesertaan 
KB 

Ari Kurniawan 
Aryote, SO., S.KEp 

Kasie Pemberdayaan 

Keluarga Sejahtera 

Kasie BKB, Anak, 
Remaja dan Lansia 

Bambang Heri 

Kasie Persamaan 
Gender 

Kasie Perlindungan 
Perempuan 

Sri Harti, S.Sos 

Kasie Kesejahteraan Anak 

Sevti Albed Triyana, S. Far, 

A.Pt  

Kasie Integrasi Hak Anak

Retty Lusiarini Sunaryo 



 

a) Membuat rumusan kebijakan program Bidang Pengendalian Penduduk, 

Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang 

Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pemberdayaan 

Perempuan serta Bidang Perlindungan Anak; 

b) Melaksanakan kebijakan program Bidang Pengendalian Penduduk, 

Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang 

Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pemberdayaan 

Perempuan serta Bidang Perlindungan Anak; 

c) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program Bidang Pengendalian 

Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, 

Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pemberdayaan 

Perempuan serta Bidang Perlindungan Anak; 

d) Melaksanakan administrasi kedinasan Bidang Pengendalian Penduduk, 

Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang 

Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pemberdayaan 

Perempuan serta Bidang Perlindungan Anak; dan 

e) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 



 

2) Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan penunjang 

teknis dan adminitratif, koordinasi dan pembinaan/pengendalian dalam 

urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, ketatalaksanaan, sarana 

prasarana, hubungan masyarakat dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan. Sekretaris 

mempunyai  fungsi : 

a) Penyelenggaran Administrasi Kepegawaian; 

b) Penyelenggaran administrasi surat menyurat, perlengkapan serta 

Pembinaan Pegawai; 

c) Penyelenggaran Administrasi Keuangan; 

d) Penyelenggaraan kegiatan Hubungan Masyarakat, Kelembagaan, 

Dokumentasi dan Informasi tentang Pengendalian Penduduk dan 

Pemberdayaan Perempuan; 

e) Penyelenggaraan penyusuanan Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi 

Pemerintah (LAKIP); dan 

f) Penyelenggaraan tugas penyusuanan rencana program dan pelaporan; 

dan 

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 



 

3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian 

penduduk, penyuluhan dan penggerakan. Bidang Pengendalian Penduduk, 

Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi : 

a) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, 

sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan 

bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana  

b) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian; penduduk, 

sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan 

dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;  

c) Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi 

keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana; 

d) Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi 

keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana; 

e) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di 

Kabupaten dan kota; 

f) Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi 

kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan kota di bidang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 



 

g) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB); 

h) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, 

sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan 

dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;  

i) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, 

sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan 

dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan 

j) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. 

 

4) Bidang Keluarga Berencana 

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan 

kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana. Bidang Keluarga Berencana 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana. 

b) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana. 

c) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di 

Bidang Keluarga Berencana. 

d) Pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan 

kegagalan ber-KB. 

e) Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana KB. 

f) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB. 

g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga Berencana; 



 

h) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana 

i) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. 

 

5) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas 

melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan 

fungsi: 

a) Perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Ketahanan dan 

Kesejateraan Keluarga. 

b) Pelaksanaan NSPK di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. 

c) Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita. 

d) Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di Bidang pembinaan ketahanan 

remaja. 

e) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan 

rentan. 

f) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga 

sejahtera melalui usaha mikro keluarga. 

g) Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga. 

h) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan 

ketahanan keluarga. 



 

i) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.  

 

6) Bidang Pemberdayaan Perempuan 

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan 

kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan. Bidang Pemberdayaan 

Perempuan menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 

dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum 

dan kualitas keluarga. 

b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang 

ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga. 

c) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik 

hukum dan kualitas keluarga. 

d) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di 

bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga. 

e) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga. 



 

f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas 

keluarga. 

g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di 

bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga. 

h) Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik 

hukum dan kualitas keluarga. 

i) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 

ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga. 

j) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, 

sosial, politik hukum dan kualitas keluarga. 

k) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga. 

l) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 

ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga. 



 

m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas 

keluarga. 

n) Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender. 

o) Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan 

perempuan. 

p) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender 

dan hak anak. 

q) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga. 

7) Bidang Perlindungan Anak 

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 

teknis di Bidang Perlindungan Anak. Bidang Perlindungan Anak menyeleng-

garakan fungsi: 

a) Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 

informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 

budaya. 



 

b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak 

terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 

dan kegiatan budaya. 

c) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak 

sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 

budaya. 

d) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan 

hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, 

keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, 

kreativitas dan kegiatan budaya. 

e) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak 

anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga 

dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, 

kreativitas dan kegiatan budaya. 

f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan 

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan 

kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya. 

g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 



 

pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 

pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya. 

h) Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak. 

i) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 

pemenuhan hak anak. 

j) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak. 

k) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 

bidang pemenuhan hak anak. 

l) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 

pemenuhan hak anak. 

m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi di bidang pemenuhan hak anak. 

n) Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, 

nonpemerintah, dan dunia usaha. 

o) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningatan kualitas hidup anak. 



 

p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 

bidang pemenuhan hak anak.  

 

e. Program Generasi Berencana di Kabupaten Mesuji 
 

Program generasi berencana di Kabupaten Mesuji sudah ada sejak Mesuji 

masih menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, artinya 

program generasi berencana sudah ada sejak terbentuknya kabupaten Mesuji 

pada tahun 2009.106 Program generasi berencana merupakan salah satu program 

yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

(BP2KB) Kabupaten Mesuji dalam bidang Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga. Kepala bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menjadi 

penanggung jawab program generasi berencana yang dibantu oleh 

kasiketahanan dan kesejahteraan keluarga dibidang remaja. Dalam pelaksanaan 

program generasi berencana ini juga melibatkan Petugas Lapangan ditiap-tiap 

kecamatan di Kabupaten Mesuji, yang kemudian didampingi oleh rekan-rekan 

pemuda beserta siswa dan siswi yang sebelumnya dibina dengan diberi 

pelatihan guna ikut berperan dalam pelaksanaan program. Sasaran dari program 

generasi berencana ini adalah seluruh remaja dan keluarga yang memiliki 

remaja di Kabupaten Mesuji. Dengan adanya program generasi berencana ini 

diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman untuk menjadi remaja 
                                                             

106Heri Achmadi, Penanggung Jawab Program GenRe BP2KB Kabupaten Mesuji periode 
2012-2017, wawancara, BP2KB,Mesuji, 04 Januari 2018. 



 

yang dapat merencanakan kehidupannya serta terhindar dari berbagai 

permasalahan sehingga permasalahan remaja di Kabupaten Mesuji dapat 

berkurang.  

Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Suswantoro bahwa “Program 

generasi berencana ini merupakan salah satu program yang ditujukan untuk 

seluruh remaja dan keluarga yang memiliki remaja di Kabupaten Mesuji. 

Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan mental remaja 

untuk lebih menambah wawasan mengenai baik buruknya sesuatu sehingga 

mereka dapat menghindari perilaku buruk yang dapat menimbulkan 

permasalahan remaja”.107 

 

2. Keadaan Remaja Kabupaten Mesuji 
 

Membahas remaja tentu tidak terlepas dari kondisi penduduk pada daerah 

tersebut.Pendudukmerupakanfaktorutamadalampembangunan di segala 

bidang.Keberhasilanpembangunansangatdidukungoleh tingkat partisipasi 

penduduk dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Penduduk Kabupaten 

Mesuji berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berjumlah 

261.834 jiwa, dilihat pada Tabel berikut: 

 

 

                                                             
107Suswantoro, Penanggung Jawab Program GenRe BP2KB Kabupaten Mesuji periode 

2017-sekarang, wawancara, BP2KB, Mesuji, 04 Januari 2018. 



 

Tabel 2 
Penduduk Kabupaten Mesuji Menurut Kecamatan 

No 
NAMA 

KECAMATAN 

JUMLAH PENDUDUK 
KET 

2014 2015 2016 
01 02 03 04 05 06 

1 Mesuji 20.036 30.421 31.243  

2 Rawajitu Utara 24.213 30.365 31.224  

3 Wayserdang 40.928 50.839 51.998  

4 Simpang Pematang  23.175 30.477 31.354  

5 Tanjung Raya 33.949 52.946 54.216  

6 Panca Jaya 15.355 17.732 18.212  

7 Mesuji Timur 29.751 42.422 43.587  

Kabupaten Mesuji 195.682 255.202 261.834  

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, dicatat 
tanggal 20 Desember 2017 

 

Berdasarkan pada tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa meski Kabupaten 

Mesuji termasuk Kabupaten yang baru di Provinsi Lampung, namun keadaan 

penduduknya telah mencapai 261.834 jiwa.Hal ini menunjukan tingkat 

pertumbuhan di Kabupaten Mesuji sangat baik.Berdasarkan data hasil survei antar 

sensus tahun 2015 menunjukan bahwa penduduk pada usia 10 sd 24 tahun 

mencapai 16,5 persen dari total penduduk. Namun berbeda halnya dengan 

perkembangan penduduk Kabupaten Mesuji, jika kita lihat posisi penduduk 

Kabupaten Mesuji Tahun 2016, akan diperoleh angka remaja sebagai berikut: 

 

 



 

Tabel 3 
Remaja Kabupaten Mesuji Menurut Kecamatan Tahun 2016 

No NAMA KECAMATAN 
JUMLAH 

PENDUDUK 

JUMLAH 

REMAJA 
KET. 

01 02 03 04 05 

1 Mesuji 31.243 8.873  

2 Rawajitu Utara 31.224 8.868  

3 Way Serdang 51.998 14.767  

4 Simpang Pematang  31.354 8.905  

5 Tanjung Raya 54.216 15.397  

6 Panca Jaya 18.212 5.172  

7 Mesuji Timur 43.587 12.379  

Kabupaten Mesuji 261.834 74.361  

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, 
dicatat tanggal 20 Desember 2017 

 

Jika berdasarkan pada data proyeksi penduduk pada tahun 2016, jumlah 

remaja Indonesia telah mencapai sekitar 65 juta jiwa atau 25% dari total 

penduduk.Hal tersebut tentu jika kita melihat data tersebut dengan asumsi Laju 

Pertumbuhan Penduduk sebesar 2,4%. Namun yang terjadi di Kabupaten Mesuji 

sangat berbeda sangat jauh dari proyeksi yang telah dibuat pada Tahun 2014 

tersebut. Saat ini komposisi remaja di Kabupaten Mesuji adalah 74.361 jiwa, atau 

sekitar 28,4% dari total Penduduk Kabupaten Mesuji.  

Kondisi remaja di Kabupaten Mesuji cepat atau lambat akan berpengaruh 

sangat besar terhadap kualitas kehidupan masyarakat, jika tidak diminimalisirtentu 

akan berdampak pada kerugian yang besar.Hadirnya Program Genre (Generasi 



 

Berencana) yang dikelola merupakan program alternatif pilihan yang harus 

dikobarkan secara terbuka dan menyeluruh pada semua lini dan lapisan 

masyarakat. Dari hasil penggalian data di lapangan, didapatkan data bahwa 

Pengelolaan Program GenRe oleh BP2KB Kabupaten Mesuji telah mendorong 

tercapainya beberapa program, antara lain: 

a. Angka Melek Huruf (AMH) 

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas 

yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka Melek 

Huruf dapat digunakan untuk:  

1) Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf di 

Wilayah Kabupaten Mesuji, terutama di daerah pedesaan yang masih tinggi 

jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. 

2) Menunjukkan kemampuan penduduk di Kabupaten Mesuji dalam menyerap 

informasi dari berbagai media.  

3) Menunjukkan kemampuan penduduk Kabupaten Mesuji untuk 

berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat 

mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi 

terhadap pembangunan daerah.  

Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 

tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 

15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Angka Melek 

Huruf Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas di Kabupaten Mesuji Tahun 2015 



 

sebesar 92,36% dan Tahun 2016 meningkat menjadi 93,30%, hal ini dapat 

membuktikan bahwa keberhasilan program telah mendorong kenaikan pada 

Angka Melek Huruf, yaitu sebesar 0,94%. 

 

b. Angka Partisipasi Murni (APM) 

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 

hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan 

SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. 

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang 

berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang 

sama. Angka Partisipasi Murni menunjukkan partisipasi masyarakat untuk 

mendorong sekolah anak-anak yang berada pada tingkatan usia sekolah pada 

tingkat pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni(APM) merupakan 

indikator daya serap penduduk usia sekolah di Kabupaten Mesuji pada setiap 

jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni(APM) di suatu jenjang pendidikan 

didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang 

bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan 

jenjang sekolah tersebut.Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) adalah 

menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah 

di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat 

belajar/ijazah.Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)bermanfaat untuk 

menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Mesuji, juga 



 

berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk 

melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di wilayah Kabupaten Mesuji. 

Angka Pendidikan yang Ditamatkan merupakan persentase jumlah penduduk, 

baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan 

tertinggi yang telah ditamatkan. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun 

Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Ijasah STTB Tertinggi yang dimiliki di 

Kabupaten Mesuji Tahun 2016 terdapat 42,89% penduduk tidak memiliki 

ijasah SD, 22,10% memiliki ijasah SD/sederajat, 12,37% memiliki ijasah SLTP 

dan 15,10% memiliki ijasah SLTA sederajat.   

 

c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem 

pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan 

adanya perubahan penduduk terutama usia muda (remaja). Ukuran yang banyak 

digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih 

menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap 

jenjang sekolah,sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan 

sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat 

pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang 

tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan 

akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah 

atau malah semakin rendah. Penurunan ini akan menyebabkan semakin 



 

menurunnya jumlah anak-anak yang masuk sekolah dasar. Bila ukuran seperti 

perubahan jumlah murid digunakan, bisa jadi ditemukan penurunan jumlah 

murid di sekolah dasar dengan interpretasi terjadi penurunan partisipasi 

sekolah. Namun, bila digunakan Angka Partisipasi Sekolah, maka akan 

ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD yang disebabkan semakin 

rendahnya jumlah penduduk usia SD. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah 

jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) 

yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia 

pendidikan dasar di Kabupaten Mesuji. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

menurut usia sekolah di Kabupaten Mesuji Tahun 2015 menunjukkan 96,72 

rata-rata penduduk usia sekolah 7-12 tahun yang sekolahdan partisipasi laki-

laki lebih besar dibandingkan perempuan dimana 98,99 laki-laki dan 94,46 

perempuan. Secara lengkap Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten 

Mesuji dapat di lihat pada Tabel berikut: 

Tabel 4 
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah  

di Kabupaten Mesuji Tahun 2014-2015 
No USIA SEKOLAH ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH 

Laki-laki Perempuan Total Rata-rata 

01 02 03 04 05 06 

1. 7 – 12 Tahun 98,99 94,46 96,725 96,72 

2. 13 –15 Tahun  52,25 79,98 66,115 63,20 

3. 16 – 18 Tahun 14,81 33,30 24,055 16,66 

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mesuji Tahun 2016, 
dicatat tanggal 21 Desember 2017 



 

 
Data pada tabel 4 tersebut menunjukan bahwa Angka Partisipasi Sekolah 

pada remaja laki-laki usia 13 tahun ke atas cenderung menurun dibandingkan 

remaja perempuan, hal ini karena beberapa hal penyebabnya, salah satunya 

bahwa remaja laki-laki lebih dominan dalam membantu ekonomi keluarga 

dengan mengurus perkebunan, dan lain-lain yang merupakan pekerjaan kasar. 

Sedangkan untuk data remaja Kabupaten Mesuji berdasarkan Tingkat 

Pendidikan yang diselesaikannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5 
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas 

Menurut  Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kab Mesuji 
No Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki 2015 2016 
01 02 03 04 

1.  Tidak Punya Ijasah SD 29,8 36,5 

2.  SD/Sederajat 43,9 34,7 

3.  SLTP Sederajat 18,3 19,9 

4.  SLTA Sederajat 6,9 7,8 

5.  Diploma (I/II/III/IV)/S1 1,0 1,1 

JUMLAH 100,0 100,0 

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mesuji Tahun 2016, 
dicatat tanggal 21 Desember 2017 

 

Data tersebut menunjukan bahwa, Angka Partisipasi Sekolah remaja di 

Kabupaten Mesuji masih relatif rendah, dan data pada tabel tersebut juga dapat 

menjawab permasalahan bahwa masih tingginya angka putus sekolah di 

Kabupaten Mesuji. 



 

3. Pengelolaan Program Generasi Berencana Badan Pemberdayaan Peremuan 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Mesuji dalam Meminimalisir 
Permasalahan Remaja di Kabupaten Mesuji 
 

Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Program generasi berencana 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten 

Mesuji beserta faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dan dampak 

pengelolaan program generasi berencana dalam meminimalisir permasalahan 

remaja di Kabupaten Mesuji. Data penelitian diperoleh menggunakan instrumen 

pengumpulan data berupa wawancara bebas terpimpin, observasi serta 

dokumentasi. Kemudian data disajikan untuk kemudian dapat diambil kesimpulan 

dalam rangka menjawab rumusan permasalahan yang telah ditentukan. 

Program generasi berencana merupakan program pemerintah yang ada 

disetiap kabupaten di Indonesia. Dalam pengelolaannya terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang harus dilakukan secara 

optimal agar mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian mengenai bagaimana 

pengelolaan program generasi berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana (BP2KB) yang  penulis lakukan, menghasilkan data sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan(Planning) 

Informasi mengenai perencanaan program generasi berencana didapatkan 

melalui berbagai sumber. Penyajian data hasil wawancara tentang perencanaan 

dari penanggung jawab program generasi berencana yang telah direduksi 

penulis. 



 

Bapak Heri Achmadi (selaku penanggung jawab program generasi berencana 
periode 2012-2017):Perencanaan dalam pengelolaan program generasi 
berencana dilakukan dengan mengadakan analisis kebutuhan untuk 
pelaksanaan kegiatan program generasi berencana. Kami mengumpulkan data 
tentang kondisi remaja, keluarga yang memiliki remaja, juga sarana dan 
prasarana serta dukungan masyarakat. Kemudian menentukan wilayah 
sasaran, kami tidak melakukannya sendiri. Tetapi kami memanfataatkan PLKB 
dan BKR, PIK yang ada disetiap wilayah. Baru setelah itu kami mengajukan 
rencana kegiatan dalam APDB. Jadi dalam pengajuan itu tertera dengan jelas 
tentang tujuannya, manfaatnya, sasarannya dan semua hal yang diperlukan 
demi kelancaran kegiatan selin itu pengelola senantiasa berusaha 
mendapatkan dukungan legal dari kepala sekolah, lurah dan camat dan 
berkoordinasi dengan berbagai lembaga yang ada di Kabupaten Mesuji.108 
 
Bapak Bambang Heri Gunawan (Kasi Remaja):Perencanaan dalam kegiatan 
program generasi berencana harus dilaksanakan dengan matang dengan 
menentukan apa saja hal-hal yang diperlukan demi kelangsungan kegiatan. 
Maka sebelumnya harus dilakukan analisis kebutuhan dengan melihat kondisi 
yang ada di lapangan dalam hal ini kondisi remaja di masing-masing wilayah. 
Selain kita datang kelokasi secara langsung, kita juga berkoordinasi dengan 
PLKB setempat. Baru setelah mengetahui kondisi dan kebutuhan maka kami 
membuat rencana kegiatan untuk diajukan ke APBD. Namun saat ada 
perencanaan yang tidak dapat dipenuhi, kami harus mencari solusi pengganti 
agar kegiatan tetap berjalan dengan optimal.109 
 
Fransiska Kurnia Wati (Pengurus Pusat Informasi Konseling):Program 
generasi berencana di kabupaten Mesuji dikelola oleh BP2KB Kabupaten 
Mesuji. Sebagai pengelola PIK, kami turut membantu kelancaran perancanaan. 
Biasanya kami membantu dalam menganalisis bagaimana kondisi remaja yang 
ada di suatu wilayah. Untuk kemudian dilakukan penentuan tujuan, manfaat 
dan sasaran serta kebutuhan lain untuk mendukung kelancaran kegiatan. 110 
 
Bapak Bowo S. Wirianto (Kepala BP2KB Kabupaten Mesuji):Seluruh 
perencanaan dari masing-masing kegiatan di masing-masing bidang, termasuk 
program generasi berencana, ditulis dalam sebuah perencanaan lalu akan 
diajukan kedalam APBD. Didalamnya ada tujuan, manfaat, sasaran, penentuan 
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kebutuhan baik berupa sarana prasarana dan lain-lain. Dan setiap bidang 
memiliki alternatif lain seandainya pengajuan dana belum mencukupi 
sehinggasarana prasarana belum dapat terpenuhi. Karena hal itu tidak 
terlepas dari kebijakan dari pemerintah daerah di Kabupaten Mesuji ini. 
Sejauh ini perencanaan program generasi berencana belum melakukan 
pengujian apakah perencaan tersebut tepat untuk diterapkan.111 

 

 

Selain melakukan wawancara, penulis juga melakukan observasi dan 

dokumentasi. Perencanaan dapat diketahui dengan melihat rumusan 

perencanaan yang berbentuk seperti proposal. Dalam penelitian juga ditemukan 

dokumentasi berupa rencana anggaran belanja untuk kegiatan program generasi 

berencana. Data hasil observasi tentang perencanaan pengelolaan program 

generasi berencana dapat dilihat dalam tabel 6 sebagai berikut: 

Tabel6 
Hasil Observasi Komponen Perencanaan Program Generasi Berencana 

No Perencanaan 
Dilaksanakan 

Ya Tidak 

1.  Memperhatikan keadaan sekarang (tidak dimulai 
dari nol, tetapi dari sumber daya yang sudah ada)   

2.  Memperhatikan keberhasilan dan faktor-faktor 
kritis keberhasilan 

 
 

3.  Memerhatikan kegagalan masa lampau 
  

4.  Memperhatikan potensi, tantangan dan kendala 
yang ada   

5.  Merubah kelemahan menjadi kekuatan dan 
ancaman menjadi peluang analisis (analisis SWOT)   
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6.  Mengikutsertakan pihak-pihak terkait 
  

7.  Memperhatikan komitmen dan mengoordinasikan 
pihak-pihak terkait   

8.  Mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, 
demokratis, transparan, realistis dan praktis   

9.  Mengujicobakan kelayakan perencanaan  
 

(Sumber: Hasil Penelitian di BP2KB Kabupaten Mesuji) 

Data tersebut juga diperkuat dengan hasil dokumentasi rumusan 

perencanaan program generasi berencana, sebagai berikut: 

Tabel7 
Hasil Dokumentasi Perencanaan Program Generasi Berencana 

No Perencanaan Dirumuskan 

Ya Tidak 

1. Misi    

2. Visi    

3. Tujuan    

4. Strategi    

5. Kebijakan    

6. Prosedur dan Aturan    

7. Program    

8. Anggaran    

(Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian di BP2KB Kabupaten Mesuji) 
 

 

Dariwawancara, observasi dan dokumentasi, didapatkan hasil sebagai 

berikut: 



 

Perencanaan program generasi berencana diawali dengan membentuk 

kelompok untuk pendataan keluarga yang mempunyai anak remaja yang dalam 

hal ini pengelola berkoordinasi dengan Penyuluh Lapangan Keluarga 

Berencana (PLKB) atau kader untuk mendapatkan data mengenai kondisi 

remaja dan keluarga remaja di masing-masing wilayah, menganalisis 

ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan masyarakat. Kemudian 

menentukan visi, misi, strategi dan prosedur serta mengakomodasi kebutuhan 

dan tuntutan masyarakat untuk memperkuat pelaksanaan sistem operasional di 

lapangan. Setelah mendapatkan dukungan legal dari kepala sekolah, lurah dan 

camat dilanjutkan dengan memadukan kelompok Bina Keluarga Remaja 

(BKR)dengan Pusat Informasi Konseling (PIK) maupun lintas sektoral. 

Selanjutnya perencanaan tersebut diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). Pengajuan tersebutmenyampaikan tujuan, alasan, 

sasaran, kebutuhan dana, sarana dan prasarana serta hal lain yang harus 

dipenuhi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program. 

 

b. Pengorganisasian(Organizing) 

Pengorganisasian program generasi berencana (GenRe) merupakan proses 

penetapan jumlah dan kualitas serta penataan tentang tenaga, sarana, prasarana, 

tugas, tanggung jawab dan tata kerja sehingga siap digerakkan untuk mencapai 

tujuan program. Data tentang pengorganisasian program generasi berencana 

dapat disajikan sebagai berikut: 



 

Bapak Suswantoro (Penanggung jawab program generasi berencana 2017 
hingga sekarang): Pengorganisasian adalah pembagian tugas. Di BP2KB ini 
semua tugas dibagi kepada setiap orang. Dari BP2KB nya juga sudah dibagi 
dengan jelas mulai dari kepala, sekretaris, bendahara dan juga masing-masing 
bidangnya. Dan untuk di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga 
sebagai bidang yang bertanggung jawab terhadap program generasi 
berencana (GenRe)BP2KB Kabupaten Mesuji juga melakukan pembagian 
tugas. Dibidang ini kami terdiri dari Kepala bidang dan kasi remaja dan 
dibantu oleh staf-staf yang ada dikantor dan PLKB yang ada dimasing-masing 
wilayah. Juga kita gerakkan PIK dan BKR yang ada. Tetapi belum dilakukan 
syarat tertentu untuk menjabat jabatan tertentu dalam pengelolaan program 
generasi berencana.Dalam pengorganisasian pada pengelolaan program 
generasi berencana, Pak Bowo selaku Kepala BP2KB Kabupaten Mesuji 
memiliki tugas untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan 
program generasi berencana. Saya sendiri sebagai penangung jawab program 
yang baru harus mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang terjadi 
sebelum, saat dan setelah pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan 
melakukan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya, tentu akan berbeda tugas dan fungsinya dengan kasi 
remaja dan PLKB”.112 
 
Bapak Bambang Heri Gunawan (Kasi Remaja BP2KB Kabupaten 
Mesuji):Pengorganisasian dilakukan dengan menunjuk seseorang untuk 
menangani atau menjabat jabatan tertentu. Seperti saya, saya seorang yang 
notabennya dari kesehatan harus menerima tugas sebagai kasi remaja. Belum 
ada standar syarat tertentu. Tetapi dengan terus belajar, orang yang 
ditugaskan bisa menjalankan tanggung jawab ini. Untuk tugas dari kepala dan 
kabid mungkin sudah dijelaskan, dan untuk tugas dari kasi remaja sendiri 
dianataranya menyusun program dan kegiatan pengembangan wawasan, 
partisipasi, apresiasi, potensi dan kreativitas pembinaan anak remaja, 
pendataan dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan anak remaja, 
penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan, 
potensi dan kreatifitas remaja. Juga nanti dibantu TKS, PLKB dan kita libatkan 
PIK dan BKR yang ada.113 
 
Ruri Indria (Kassubag Umum dan Kepegawaian):Masing-masing tugas dibagi 
kepada masing-masing orang yang dianggap tepat dalam melakukan tugas 
tersebut. Ada kepala badan, sekretaris dan juga kabid-kabid. Dan di bidang KS 
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yang menangani program generasi berencana itu ada kepala bidang dibantu 
oleh kasi remaja. Tapi dalam pelaksanaannya dibantu sama TKS dan PLKB 
yang ada diwilayah masing-masing. Memang belum ada persyaratan tertentu 
untuk menangani pengelolaan program generasi berencana.114 
 
Suseno (Tenaga Kerja Swasta):Dalam kegiatan generasi berencana, kami 
sebagai tenaga kerja swasta sifatnya membantu. TKS yang ada disni bisa 
dikatakan sifatnya fungsional, dimana yang memerlukan, kami bantu. Dalam 
program generasi berencana sendiri kami membantu pengadaan sarana 
prasarana dan lain-lain serta melakukan pendampingan saat pengelola terjun 
ke lokasi target penyebaran virus GenRe. Dan nanti ketika dilapangan, PLKB 
yang ada dimasing-masing wilayah juga memiliki tugas untuk membantu 
pelaksanaan kegiatan program generasi berencana. Seperti melakukan 
pendekatan kepada tokoh formal  dan informal yang ada dimasing-masing 
wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji, melakukan pendataan dan 
pemetaan terhadap kondisi remaja beserta segala permasalahannya dan lain-
lain hingga melakukan pencatatan, pelaporan dan evaluasi mengenai 
pelaksanaan program generasi berencana yang ada di masing-masing 
kecamatan kepada Penanggung jawab program generasi berencana 
(GenRe).115 

 

Dalam pengumpulan informasi mengenai pengorganisasian, penulis juga 

melakukan observasi dengan menghasilkan data yang dapat disajikan sebagai 

berikut: 

Tabel8 

Hasil Observasi Pengorganiasian Program Generasi Berencana 

No Pengorganisasian 
Dilaksanakan 

Ya Tidak 

1.  Menetapkan dengan teliti dan menentukan 
pekerjaan yang akan dilaksanakan    
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2.  Membagi-bagi pekerjaan menjadi tugas-tugas 
setiap orang    

3.  Membuat tugas-tugas kelompok menjadi posisi-
posisi    

4.  Menentukan persyaratan-persyaratan sesuai posisi    

5.  Mengelompokkan posisi menjadi satuan-satuan 
yang dapat dipimpin dan saling berhubungan 
dengan baik 

   

6.  Membagi pekerjaan, pertanggungjawaban dan luas 
kekuasaan yang akan dilaksanakan.    

7.  Mengubah dan menyesuaikan sehubungan dengan 
hasil pengawasan dan kondisi yang berubah-ubah.    

8.  Berhubungan selalu selama proses 
pengorganisasian.    

  (Sumber: Hasil Observasi Penelitian di BP2KB Kabupaten Mesuji) 
 

Penulis juga mengumpulkan informasi tentang adanya unsur-unsur 

pengorganisasian yang dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel9 

Hasil Dokumentasi Pengorganisasian Program Generasi Berencana 

No Pengorganisasian 
Terbentuk 

Ya Tidak 

1. Pendelegasian wewenang:    

Surat Rekomendasi    

Surat Perintah    

2. Pembagian Tugas    

Struktur organisasi    



 

Surat Keterangan    

Surat Keputusan    

3. Memiliki manajer tingkat atas (penanggung 

jawab program) 

   

(Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian di BP2KB Kabupaten Mesuji) 
 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang penulis 

lakukan didapatkan hasil bahwa pengorganisasian program generasi berencana 

oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) 

kabupaten Mesuji di laksanakan berdasarkan tanggung jawab kepala bidang 

keluarga sejahtera dibantu oleh kasi remaja dan Tenaga Kerja Swasta (TKS) 

serta memanfaatkan tim kelompok Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana 

(PLKB) yang ada dimasing-masing kecamatan di Kabupaten Mesuji. Adapun 

pembagian tugas dalam pengelolaan program generasi berencana (GenRe) 

adalah sebagai berikut. 

1) Penanggung Jawab Program memiliki tugas, diantaranya: 

a) Mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang terjadi sebelum, saat dan 

setelah pelaksanaan kegiatan-kegiatan program generasi berencana 

(GenRe). 

b) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. 

c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

 

 

 



 

2) Kasi Remaja memiliki tugas, diantaranya: 

a) Menyusun program dan kegiatan pengembangan wawasan, partisipasi, 

apresiasi, potensi dan kreativitas pembinaan anak remaja. 

b) Pendataan dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan anak 

remaja. 

c) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaak kegiatan pengembangan 

wawasan, potensi dan kretifitas remaja. 

d) Pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan, potensi dan kreatifitas 

remaja. 

 

3) Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB),dengan tugas: 

a) Melakukan pendekatan kepada tokoh formal yang ada dimasing-masing 

wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji, seperti kepala 

sekolah.  

b) Melakukan pendataan dan pemetaan terhadap kondisi remaja beserta 

segala permasalahannya, sehingga didapatkan informasi mengenai apa 

yang diperlukan oleh remaja dan apa yang harus dilakukan oleh 

pengelola. 

c) Melakukan pendekatan dengan tokoh informal seperti tokoh agama dan 

tokoh masyarakat sehingga terjalin komunikasi yang baik antara 

masyarakat dengan pengelola program generasi berencana. 



 

d) Melakukan pembentukan kesepakatan dengan pemimpin di suatu wilayah 

atau instansi yang ada di bawah wewenangnya. Maksudnya adalah 

membuat kesepakatan dengan kepala desa, aatau kepala sekolah yang 

menajdi sasaran penyebaran program generasi berencana. 

e) Melakukan penegasan kesepakatan untuk memastikan bahwa kesepakatan 

antara pengelola dengan pemimpin benar-benar disepakatai bersama. 

f) Melakukan penerangan dan motivasi kepada sasaran program generasi 

berencana tentang pentingnya program generasi berencana bagi remaja. 

g) Menjadi teladan dan membentukan grup pelopor untuk memberikan 

contoh kepada sasaran program generasi berencana untuk senantiasa 

meningkatkan kualitas diri. 

h) Memberikan pelayanan optimal kepada sasaran program generasi 

berencana. 

i) Melakukan pembinaan berkelanjutan kepada sasaran program generasi 

berencana (GenRe). 

j) Melakukan pencatatan, pelaporan dan evaluasi mengenai pelaksanaan 

program generasi berencana yang ada di masing-masing kecamatan 

kepada Penanggung jawab program generasi berencana (GenRe). 

 

 

 

 



 

c. Penggerakan (Acctuating) 

Penggerakan atau pelaksanaan adalah usaha untuk melaksanakan 

perencanaan dan pengorganisasian yang telah dilakukan agar tujuan dapat 

tercapai. Data hasil wawancara tentang pelaksanaan program generasi 

berencana dapat disajikan sebagai berikut: 

Bapak Heri Achmadi (Penanggung jawab program generasi berencana BP2KB 
Kabupaten Mesuji Periode 2012-2017):Pada teknis pelaksanaan program 
generasi berencana, pengelola harus benar-benar memahami alur kegiatan 
yang telah direncanakan sebelumnya agar dapat terealisasi dengan baik 
dengan cara memberikan perintah atau komando kepada pihak-pihak yang 
telah ditentukan untuk melaksanakan perencanaan-perencanaan yang telah 
dibuat. Komando diberikan oleh manajer dalam hal ini adalah penanggung 
jawab program kepada kasi remaja dan staff yang telah ditentukan untuk turun 
kelapangan. Tentu saja PLKB dimanfaatkan sebagai tenaga untuk mewujudkan 
pelaksanaan program yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan program 
generasi berencana, kami melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti 
yang telah direncanakan. Instansi lain tersebut diantaranya dinas kesehatan 
atau puskesmas, kepolisian, kementrian agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, 
serta tokoh-tokoh pemuda. Jadi, kegiatan sosialisasi, penyuluhan, 
pendampingan, peningkatan kapasitas dan pelayanan dapat terlaksana dengan 
baik dan tepat. Kegiatan ini dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. Untuk 
sosialisasi pelaksanaan sosialisasi program generasi berencana dilakukan 
setiap triwulan diminggu pertama, lalu kemudian dilanjutkan dengan 
pembentukan kelompok, penyatuan kesepakatan, peningkatan kapasitas 
pengelola dan pelayanan kegiatan.116 
 
Bapak Suswantoro (Penanggung jawab program generasi berencana BP2KB 
Kabupaten Mesuji 2017-sekarang):Pada penggerakan atau pelaksanaan 
program generasi berencana, dimulai dengan penyampaian sosialisasi atau 
penyuluhan tentang materi program generasi berencana, setelah itu 
dibentuklah kelompok-kelompok PIK dan BKR kemudian dilakukan pembinaan 
dan pendampingan agar peningkatan kualitas remaja dapat tercapai sehingga 
kedepan seluruh remaja Kabupaten Mesuji memiliki kemampuan untuk 
merencanakan hidupnya. Agar pelaksanaan dapat tercapai tentunya harus ada 
penjelasan dengan komunikasi yang jelas antara penanggung jawab program 
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dengan staff dibawahnya. Karena keterbatasan waktu dan biaya, pelaksanaan 
sosialisai dilaksanakan setiap triwulan di minggu pertama dan menyesuaikan 
dengan hari kerja.117 
 
Bambang Heri Gunawan (Kasi Remaja Kabupaten Mesuji):Proses pelaksanaan 
program generasi berencana ini merupakan perwujudan dari apa yang telah 
direncanakan secara matang. Pelaksanaannya dimulai dari penyampaian 
sosialisasi dan penyuluhan, pembentukan kelompok PIK dan BKR, koordinasi 
dengan lintas sektoral, peningkatan kapasitas dan berusaha memberikan 
pelayanan terbaik kepada sasaran program generasi berencana. Sebelum 
pelaksanaan program, kami mengadakan rapat dan persiapan agar kegiatan 
berjalan dengan maksimal dengan kondisi dan situasi yang ada. Dalam rapat 
tersebut kami melakukan tugas terpadu untuk pencapaian tujuan. Dan proses 
pelaksanaan ini tidak dapat dilakukan setiap bulan yaitu setiap triwulan 
sekali.118 

 

Pelaksanaan program generasi berencana dilaksanakan pengelola program 

generasi berencana melalui penggerakan dan kemitraan oleh jajaran BKKBN 

bersama polri kepada keluarga dan masyarakat. Berikut adalah sajian data yang 

didapatkan melalui observasi yang dilakukan penulis: 

Tabel 10 

Hasil Observasi Penggerakan Program Generasi Berencana 

No Penggerakan 
Dilaksanakan 

Ya Tidak 

1. Pemberian perintah dari atasan kebawahan 
  

2. Unsur perintah (instruksi resmi) 
  

3. Menggunakan jenis perintah (lisan, tulisan) 
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4. Memenuhi Prinsip perintah (jelas, diberi satu-
persatu, positif, diberikan kepada orang yang 
positif, erat dengan motifasi dan merupakan 
satu aspek berkomunikasi) 

 

 

(Sumber: Hasil Penelitian di BP2KB Kabupaten Mesuji) 
 

Pelaksanaan atau penggerakan program generasi berencana dilihat dari 

adanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan program generasi berencana yang telah 

direncanakan sebelumnya yang dibuktikan dengan adanya foto kegiatan pada 

saat berlangsungnya kegiatan program generasi berencana serta terlaksananya 

kegiatan program generasi berencana. Penulis dapat menyajikan data hasil 

dokumentasi atas pelaksanaan rogram generasi berencana sebagai berikut: 

Tabel 11 

Hasil Dokumentasi Pelaksanaan Program Generasi Berencana 

No Kegiatan Pelaksanaan 
Optimal 

Ya Belum  

1. Sosialisasi   

2. Pembentukan Kelompok    

3. Penggalangan Kesepakatan   

4. Peningkatan Kapasitas Pengelola    

5. Pelayanan Kegiatan   

(Sumber: Hasil Penelitian di BP2KB Kabupaten Mesuji) 
 



 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan 

penulis bahwa pelaksanaan program generasi berencana sebagai upaya 

penanggulangan permasalahan remaja yang ada di Kabupaten Mesuji, Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) kabupaten 

Mesuji dibawah naungan BKKBN Provinsi Lampung bekerja sama dengan 

berbagai pihak seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, kemenag, dan polsek 

setempat. 

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program generasi berencana 

yaitu sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan kepada remaja dan keluarga 

yang memiliki remaja di Kabupaten Mesuji. Kegiatan ini dilakukan setiap 

triwulan diminggu pertama di sekolah maupun di masyarakat yang telah 

ditentukan sebelumnya. Pengelola program di kantor Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji bekerja sama 

dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang ada dikecamatan 

masing-masing. Setelah melakukan sosialisasi dilanjutkan dengan membentuk 

kelompok, penggalangan kesepakatan, peningkatan kapasitas pengelola dan 

pelayanan kegiatan. 

Data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai langkah-

langkah yang dijalankan dalam pelaksanaan program generasi berencana adalah 

sosialisasi materi generasi berencana, pembentukan kelompok Bina Keluarga 

Remaja (BKR) atau Pusat Informasi Konseling (PIK), penggalangan 



 

kesepakatan, peningkatan kapasitas pengelola, dan aktivitas pelayanan. Secara 

rinci dapat disajikan sebagai berikut: 

 

1) Sosialisasi Materi Generasi Berencana 

Informasi tentang pelaksanaan program generasi berencana, penulis 

melakukan wawancara dan menghasilkan data sebagai berikut: 

Bapak Heri Achmadi (Penanggung jawab program generasi berencana 
periode 2012-2017): Pelaksanaan sosialisasi dapat disesuaikan dengan 
kondisi dan situasi yang ada. Namun biasanya diambil pada setiap triwulan 
dihari kerja. Sosialisasi dilaksanakan lebih kurang selama dua jam diawali 
dengan pembukaan,penyampaian inti dan penutupan. Materi yang 
disampaikan beragam mengenai program generasi berencana oleh 
narasumber yang ekspert dibidangnya. Namun, kenyamanan peserta sedikit 
terganggu saat mengikuti acara dikarenakan kurangnya sarana prasarana 
yang menunjang.119 
 
Bapak Suswantoro (Penanggung jawab program generasi berencana 2017-
sekarang):Sosialisasi mengenai program generasi berencana dilakukan 
setiap triwulan sekali diminggu pertama. Sedangkan pelaksanaannya 
dilaksanakan didalam ruangan baik disekolah, balai desa maupun rumah 
penduduk selama dua jam. Dan sesuai perencanaan, narasumber yang 
dihadirkan adalah narasumber yang menguasi materi generasi berencana. 
Misalnya tentang bahaya narkoba, HIV AIDS kita mengundang dari 
kesehatan, tentang hukumannya dihadirkan narasumber dari kepolisian, 
tentang akhlak dihadirkan narasumber dari kementrian agama. Namun 
disesuaikan lagi dengan kondisi dan situasi yang ada Metode yang 
digunakan dalam sosialisasi materi generasi berencana adalah metode 
ceramah dan tanya jawab dari dan oleh pemateri kepada audien karena 
dianggap audien mampu menerima materi yang disampaikan dengan mudah 
dengan sistem ceramah.120 
 
Bapak Bambang Heri Gunawan (Kasi Remaja): Sosialisasi dilakukan 
disetiap triwulan dan biasanya di minggu pertama Materi yang disampaikan 
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adalah materi-materi yang dapat memberikan wawasan kepada remaja 
untuk selalu membentengi diri agar tidak terjerumus kepada hal negatif 
yang dapet menimbulkan permasalahan. Materi-materi tersebut diantaranya 
PUP, Triad KRR, HIV-AIDS, Kesehatan Reproduksi, Bahaya Narkoba, 
Bahaya seks bebas, 8 fungsi keluarga, dan keterampilan hidup. Dengan 
metode ceramah dan tanya jawab.121 
 
Friska Amelia (Remaja Kabupaten Mesuji): Sosialisasi mengenai program 
generasi berencana tidak dilakukan setiap bulan. Biasanya pengelola 
program generasi berencana datang langsung ke lokasi untuk memberikan 
sosialisasi atau penyuluhan. Narasumber yang dihadirkan kadang-kadang 
dari kepolisian, dinas kesehatan, tokoh agama. Tetapi terkadang banyak 
peserta yang mengeluh tentang kondisi ruangan yang kurang nyaman dan 
penyampaian materi dengan ceramah  yang monoton.122 
 
Rimba Eka Saputri (Remaja Kabupaten Mesuji):Sosialisasi program 
generasi berencana memang dilaksanakan, tetapi sepertinya tidak rutin. 
Hanya sekitar 4 kali dalam setahun. Disampaikan tentang materi generasi 
berencana seperti bahaya narkoba, seks bebas, hiv aids dan pernikahan 
dini. Saat sosialisasi didesaku, narasumbernya hanya orang dari kantor. 123 

 
Penulis juga melakukan penelusuran dokumentasi dan ditemukan 

adanya jadwal sosialisasi program generasi berencana kesetiap sekolah dan 

desa.Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis 

dapat dituliskan bahwa pelaksanaan sosialisasi materi generasi berencana 

dilaksanakan setiap triwulan sekali. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan 

dengan mendatangi langsung lokasi, kesekolah-sekolah maupun desa-desa 

yang belum menerima materi generasi berencana. Kegiatan sosialisasi 

dilaksanakan lebih kurang selama 2 jam yang diawali dengan pembukaan 
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yang berisi tentang sambutan, pembahasan kesertaan dalam program 

Keluarga Berencana dan sedikit membahas materi sebelumnya kemudian 

dilanjutkan dengan penyampaian materi inti yang telah disepakati dan 

diakhiri dengan penutupan. 

Pemateri yang aktif diundang oleh pengelola progam generasi 

berencana adalah pemateri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Daerah pemilihan setempat, tokoh Agama/Kemenag, pihak sekolah, 

hukum, polsek setempat, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dinas 

pertanian, dan Dinas Kesehatan atau Puskesmas. 

Sosialisasi yang dilakukan adalah penyampaian materi terkait 

pendewasaan usia perkawinan, Triad KRR, Ketahanan keluarga berwawasan 

gender, komunikasi efektif orang tua dan remaja, peran orang tua dalam 

pembinaan remaja, kebersihan dan kesehatan diri remaja, pemenuhan gizi 

remaja, HIV-AIDS, Kesehatan Reproduksi, Bahaya Narkoba, Bahaya seks 

bebas, 8 fungsi keluarga, keterampilan hidup serta disampaikan pula 

pendalaman materi menurut tokoh agama. 

Metode yang digunakan dalam sosialisasi materi generasi berencana 

adalah metode ceramah dan tanya jawab yang diselingi dengan beberapa 

intermezo yang dapat menghilangkan rasa bosan audien. 

 

 

 



 

2) Pembentukan Kelompok 

Hasil wawancara mengenai pelaksanaan program generasi berencana 

dapat disajikan sebagai berikut: 

Bapak Heri Achmadi (Penanggung jawab program generasi berencana 
periode 2017-sekarang):Setelah sosialisasi, dilakukan pembentukan 
kelompok-kelompok PIK untuk remaja dan BKR untuk keluarga yang 
memiliki remaja. Dalam kelompok itu setidaknya ada dua pendidik sebaya 
dan dua konselor sebaya. Pengurus, pendidik dan konselor sebaya itu di 
buatkan SK.124 
 
Bambang Heri Gunawan (Kasi Remaja):Selesai sosialisasi, dibentuklah 
kelompok PIK dan BKR. Kemudian ditentukan pengurus, pendidik sebaya 
dan konselor sebaya. Kemudian dibuatkan SK untuk disahkan oleh kepala 
desa atau kepala sekolah.125 
 
 

Miranti (Remaja Kabupaten Mesuji):  Setelah kami diberikan materi, 
kemudian kami diinstruksikan untuk membentuk kelompok PIK yang di SK 
kan oleh kepala sekolah.126 
 
Binti Kholifatul Jannah (Remaja Kabupaten Mesuji):Setelah mengikuti 
penyampaian materi generasi berencana, kami membentuk kelompok PIK, 
menentukan pengurus, pendidik dan konselor. Kemudian kami dibuatkan 
SK.127 

 

Hasil wawancara ini diperkuat dengan hasil dokumentasi berupa surat 

keputusan pembentukan kelompok-kelompok PIK dan BKR yang disahkan 

oleh kepala desa dan kepala sekolah. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan penulis 

tentang pelaksanaan pembentukan kelompok, dapat disimpulkan bahwa 

untuk menindaklanjuti sosialisasi tersebut, dibentuklah kelompok Pusat 

Informasi Konseling-Remaja(PIK-R) sebagai wadah informasi dan 

konseling remaja setempat dan untuk orangtua dibentuklah Bina Keluarga 

Remaja (BKR). Dalam setiap pembentukan Pusat Informasi Konseling 

Remaja (PIK-R) diperlukan minimal 2 pendidik dan 2 konselor sebaya 

dengan sifat sukarela. Calon Pendidik Sebaya (PS) dan Konselor Sebaya 

(KS) diberikan pelatihan terkait seluruh materi generasi berencana oleh 

pihak berwenang. 

Setelah terbentuk kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-

R) dan Bina Keluarga Remaja (BKR), pengurus Pusat Informasi Konseling 

Remaja (PIK-R) dibuatkan Surat Keterangan (SK) dibawah naungan sekolah 

yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan untuk Bina Keluarga Remaja 

(BKR) dibuatkan Surat Keterangan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala 

Desa. Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di Kabupaten Mesuji 

sudah dibentuk di tingkat menengah atas maupun menengah pertama 

sedangkan Bina Keluarga Remaja (BKR) sudah dibentuk hampir diseluruh 

desa di Kabupaten Mesuji. 

 

 

 



 

3) Penggalangan kesepakatan 

Data hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disajikan sebagai 

berikut: 

Bapak Heri Achmadi(Penanggung jawab program generasi berencana 
periode 2012-2017):Setelah terbentuk kelompok libatkan seluruh instansi  
yang ada di Kabupaten Mesuji untuk berkoordinasi dengan kelompok yang 
terbentuk tersebut. Baik itu dinas pendidikan, kesehatan, kemenag maupun 
kepolisian hingga tokoh-tokoh yang ada di masyarakat.128 
 
Bapak Bambang Heri Gunawan (Kasi Remaja):Setelah terbentuk kelompok, 
langkah selanjutnya adalah membuat kesepakatan dengan lintas sektoral di 
Kabupaten Mesuji. Karena keberlangsungan kelompok ini juga harus 
mendapatkan dukungan dari berbagai pihak disekitarnya.129 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat dituliskan 

bahwa setelah terbentuk kelompok-kelompok, maka dilakukan sosialisasi 

kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mendapatkan dukungan 

melalui instansi-instansi terkait yang ada. Baik dari instansi pendidikan 

sebagai berkumpulnya aktivitas remaja maupun pemerintah daerah sebagai 

pendukung dan pemegang kebijakan daerah. 

 

4) Peningkatan Kapasitas Pengelola 

Meningkatkan kualitas pengelola dan pelaksana atau kader dilakukan 

melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan  merupakan 

sarana bagi pengelola untuk dapat memahami tugas, meningkatkan 
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keterampilan, kecakapan serta sikap yang diperlukan organisasi. Pentingnya 

pendidikan dan pelatihan ini tidak hanya semata-mata menguntungkan 

peserta yang bersangkutan, tetapi juga menguntungkan organisasi, dalam hal 

ini tentu menguntungkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji karena dengan meningkatnya 

kemampuan peserta, maka suatu organisasi yang bersangkutan akan 

memperoleh keberhasilan dibidang pembangunan bangsa dan negara. 

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan program generasi berencana pada 

kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) 

di Kabupaten Mesuji yang dapat disajikan sebagai berikut: 

Bapak Heri Achmadi, mengatakan:Dalam pelaksanaan program generasi 
berencana, setelah di sosialisasikan, kemudian dibentuk dan di SK kan 
seharusnya juga dilakukan pelatihan bagi para pengelola program generasi 
berencana baik bagi pengelola dikantor maupun pengurus PIK dan BKR. 
Namun karena biaya yang minim, pelatihan dan pendidikan belum dapat 
dilakukan secara normal mengadakan kegiatan pelatihan dan pendidikan 
bagi setiap pengurus. Sejauh ini peningkatan kapasitas pengelola ini 
dilakukan dengan mengirimkan peserta ke provinsi saat provinsi 
mengadakan pendidikan dan pelatihan. Peserta yang dikirimpun tidak bisa 
seluruh pengelola tetapi hanya 2-5 orang saja sebagai perwakilan. Dan 
penentuan kebutuhan untuk pelatihan ini juga bekerja sama dengan 
dibimbing oleh guru BP sehingga kita mengetahui berapa orang yang harus 
dilatih untuk kemudian menyebarkan kepada peserta yang lain.130 
 
Bapak Suswantoro mengungkapkan: Sasaran dalam pelaksanaan pelatihan 
ini tentunya adalah remaja atau mahasiswa yang sudah masuk dalam 
kepengurusan PIK dan kelompok BKR dan tidak boleh sembarang orang. 
Sejauh ini untuk meningkatkan kapasitas pengelola, pendidikan dan 
pelatihan hanya berupa pendampingan dan pemberian informasi kepada 
para pengelola atau para pengelola diambil beberapa orang sebagai 
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perwakilan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di Provinsi. Kemudian 
saat pulang ia harus membuat laporan dan berusaha menularkan ilmu yang 
didapatkan kepada pengurus lain.131 
 
Bapak Bambang Heri Gunawan mengatakan:Peningkatan kapasitas 
pengelola dilaksanakan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan 
kepada pengelola program generasi berencana. Namun sampai saat ini, 
pelatihan dan pendidikan bagi pengelola program belum dapat berjalan 
maksimal. Dimana seharusnya kantor mengadakan secara khusus untuk 
pelatihan dan pendidikan ini. Namun dalam hal ini pelatihan dan 
pendidikan bagi pengelola dilakukan dengan mengirimkan beberapa orang 
sekitar 2-5 orang ke Provinsi untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan 
disana.132 
 
Fransiska Kurniawati menuturkan:Pelatihan untuk Konselor dan Pendidik 
Sebaya dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun tetapi dilakukan diluar 
Kabupaten Mesuji tepatnya di BKKBN Provinsi Lampung. Seperti terakhir 
kemarin kami didampingi pengelola program generasi berencana BP2KB 
Kabupaten Mesuji dikirim untuk mengikuti pelatihan program generasi 
berencana pada BKKBN Provinsi di Teluk Betung dari tanggal 3-7 
November 2017. Dan untuk beberapa pengelola atau pengurus PIK yang 
dikirim harus memberikan laporan dan menyebarluaskan ilmu yang didapat 
kepada pengurus lain yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan di 
Provinsi. Kalau untuk di Kabupaten Mesuji sendiri peningkatan kemampuan 
ini dilakukan dengan memberikan arahan dan bimbingan kepada pengurus, 
setelah pembentukan PIK atau ada petugas dari kantor BP2KB datang 
untuk memberikan arahan bagi pengelola program generasi berencana.133 
 
Ana Septiani menambahkan: Untuk pelatihan dilakukan diluar Kabupaten 
Mesuji dengan mengirimkan beberapa pengurus sebagai perwakilan. Nanti 
peserta yang mewakili membuat laporan dan kemudian menularkan ilmu 
yang didapatkan. Tapi untuk pendidikan dan pelatihan program generasi 
berencana di dalam Kabupaten Mesuji sendiri dilakukan setelah 
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pembentukan kelompok PIK, dan berupa pemberian arahan dan 
pendampingan.134 

 
Data hasil wawancara tersebut diperkuat dengan dokumentasi yang 

dilakukan oleh penulis. Dalam pengamatan penulis, penulis menemukan 

laporan beberapa peserta yang dikirim ke BKKBN Provinsi Lampung untuk 

mengikuti pelatihan dan pendidikan sebagai upaya peningkatan kapasistas 

pengelola. 

Penyajian data hasil wawancara dan dokumentasi tersebut dapat 

dituliskan bahwa peningkatan kapasitas pengelola di Kabupaten Mesuji 

dilakukan dengan memberikan arahan dan pengetahuan dengan banyak 

keterbatasan, yaitu dilakukan setelah pembentukan PIK. Atau dengan 

mengirimkan beberapa peserta sebagai perwakilan untuk mengikuti 

pendidikan dan pelatihan di BKKBN Provinsi Lampung. 

 

5) Pelayanan Kegiatan  

Data hasil wawancara yang penulis lakukan tantang pelayanan 

kegiatan dapat disajikan sebagai berikut: 

Bapak Suswantoro mengatakan: Setelah pengelola mendapatkan pelatihan 
dan pendidikan, pengelola diharapkan mampu berorganisasi dengan baik 
dan memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan kegiatan dalam 
program generasi berencana ini berupa konsultasi, memberikan wawasan 
kepada remaja dan orangtua, memberikan arahan, melakukan penyuluhan 
dan menjadi perlindungan bagi seluruh sasaran program generasi 
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berencana juga dapat memberikan pendampingan serta rujukan jika 
diperlukan.135 
 
Ibu Yunita mengatakan: Selama ini, kami melakukan pendampingan kepada 
mereka. Kami memberikan saran, pengarahan dan juga rujukan untuk 
mereka. Menunjukkan apa yang harus mereka lakukan. Sebagaimana kita 
mengetahui bahwa jiwa anak-anak dan remaja masih sangat rentan 
sehingga perlu pendampingan yang baik. Sebagai pengelola, memberikan 
pelayanan terbaik adalah sebuah kewajiban. Setelah dilakukan peningkatan 
kapasitas pengelola dilakukan, pengelola tentu memiliki pengetahuan 
tentangcara berorganisasi yang baik dan memberikan pelayanan maka 
seluruh pengelola baik pengelola di kantor BP2KB Kabupaten Mesuji 
maupun pengelola atau pengurus PIK dan BKR mampu memberikan 
pelayanan kegiatan yang baik.136 
 
Bambang Heri Gunawan, mengungkapkan:Setiap pengelola harus mampu 
memberikan pelayanan terbaiknya. Terlebih setelah mendapatkan 
pendidikan dan pelatihan. Dan pelayanan kegiatan yang dilakukan itu 
berupa memberikan arahan, sebagai tempat konsultasi, memberikan 
bimbingan dan pendampingan kepada sasaran.137 

 

Selain itu, penulis juga melakukan dokumentasi dan menemukan absen 

pelayanan kegiatan. Disana dituliskan siapa, kapan dan apa yang dikeluhkan 

oleh para remaja dan orang tua remaja. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis dapatkan 

maka dapat dituliskan bahwa langkah dalam pelaksanaan program generasi 

berencana yang selanjutnya adalah pelayanan kegiatan dengan menjadi 

tempat konsultasi, menambah wawasan, memberikan arahan, melakukan 

penyuluhan dan menjadi perlindungan bagi seluruh sasaran program 
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generasi berencana juga dapat memberikan pendampingan serta rujukan jika 

diperlukan.  

 

d. Pengawasan(Controlling) 

Pengawasan dilakukan melalui pemantauan program, tenaga, dana dan 

sarana dalam operasional program generasi berencana sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan.Penyajian data wawancara mengenai pengawasan yang 

telah direduksi penulis adalah sebagai berikut. 

Bapak Suswantoro mengungkakan: Pengawasan dilakukan secara berkala 
setiap tiga bulan sekali. Kemudian hasil pengawasan dibuat laporan untuk 
dipertanggung jawabkan kepada Kepala BP2KB Kabupaten Mesuji. Hal ini 
dilakukan untuk dapat mengevaluasi segala sesuatu yang terjadi sebelum, saat 
dan setelah pelaksanaan program generasi berencana, sehingga dapat dilihat 
seberapa jauh tujuan tercapai. Pengawasan dilakukan dengan datang langsung 
kelokasi, atau memanggil pengurus PIK dan BKR untuk melaporkan 
pelaksanaan program generasi berencana. Selain itu juga dilakukan koordinasi 
pengawasan dengan PLKB dan lintas sektoral.138 
 
Bapak Heri Achmadi mengatakan: Setelah merencanakan, mengorgani-sasikan 
dan melaksanakan program, langkah selanjutnya yakni pengawasan. 
Pengawasan ini dilakukan secara berkala. Bisa secara langsung maupun 
melalui perantara PLKB atau lintas sektoral. Misalnya, mengenai kondisi 
narkoba kita melihat data yang tercatat di polsek. Atau mengenai HIV AIDS, 
pihak BP2KB melihat data di dinas kesehatan. Namun pengawasan ini 
dilakukan hanya sekedar melihat apakah kegiatan program generasi berencana 
berjalan dengan baik atau tidak.139 
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Bapak Bambang Heri Gunawan mengatakan:Pengawasan dilakukan setiap tiga 

bulan sekali. Dilakukan dengan datang langsung kelokasi, memanggil 

pengurus atau berkoordinasi dengan PLKB dan lintas sektoral. 140 

 

Cindy Almira Putri (Bendahara Pengurus PIK):Pengawasan atau pemantauan 

pelaksanaan program generasi berencana yang dilakukan oleh pihak kantor 

BP2KB Kabupaten Mesuji  dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. 

Biasanya kami sebagai pengurus dipanggil kekantor atau pihak kantor yang 

datang kesekolah.141 

 

Asep Irawan (Sekretaris Pengurus PIK): Pengawasan dilakukan oleh BP2KB 

Kabupaten Mesuji sebagai penanggung jawab program generasi berencana 

dilakukan sekitar duakali dalam setahun. Maka kami membuat seperti laporan. 

Karena biasanya yang diawasi oleh kantor BP2KB Kabupaten Mesuji bukan 

hanya tentang kondisi remaja tetapi juga tentang perkembangan PIK.142 

 

Selanjutnya penyajian data hasil observasi yang dilakukan penulis dapat 

disajikan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 12 

Hasil Observasi Pengawasan Program Generasi Berencana 

No Pengawasan 
Dilaksanakan 

Ya Tidak 

1. Menetapkan ukuran-ukuran    

2. Memonitor hasil-hasil 

Memandingkan dengan ukuran-ukuran 

   

  

3. Perbaiki penyimpangan-penyimpangan    

4. Ubah dan sesuaikan cara-cara pengawasan 
sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan 
perubahan kondisi-kondisi 

   

5. Berhubungan selalu selama proses pengawasan    

 (Sumber: Hasil Penelitian di BP2KB Kabupaten Mesuji) 
 

Kemudian penelusuran data melalui dokumentasi tentang pengawasan 

program generasi berencana yaitu terdapat laporan pengawasan oleh 

penanggung jawab program. Didalamnya berisi tentang hasil-hasil pelaksanaan 

program dan penggunaan dana selama proses pelaksanaan program generasi 

berencana berlangsung. 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan 

penulis dapat diketahui bahwa pengawasan dilakukan setiap tiga bulan sekali. 

Pemantauan dilakukan melalui kelompok-kelompok Pusat Informasi Konseling 

(PIK) yang telah dibentuk dan juga dilakukan pemantauan melalui Penyuluh 



 

Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) setempat. Pemantauan ini dilakukan 

dari berbagai pihak yaitu tidak hanya oleh Badan Pemberdayaan Perempuan 

dan Keluarga Berencana(BP2KB)Kabupaten Mesuji tetapi juga oleh sekolah 

dan instansi terkait lainnya. Pengawasan dilakukan dengan mendatangi 

langsung pengurus Pusat Informasi Konseling (PIK) dilokasi maupun 

memanggil pengurus Pusat Informasi Konseling (PIK) ke kantor Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana(BP2KB) Kabupaten 

Mesuji.  

 

4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Program Generasi 
Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
(BP2KB)Kabupaten Mesuji dalam Meminimalisir Permasalahan Remaja di 
Kabupaten Mesuji 

 

a. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung pengelolaan program generasi berencana adalah hal-

hal yang dapat membantu atau memudahkan terlaksananya pengelolaan 

program generasi berencana mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan dan pengawasan. Data hasil wawancara penulis mengenai faktor 

pendukung pengelolaan program generasi berencana oleh Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji dapat 

disajikan sebagai berikut: 

Bapak Bowo S. Wirianto (Kepala BP2KB Kabupaten Mesuji): Faktor 
pendukung dalam pengelolaan program generasi berencana adalah adanya 



 

dukungan lintas sektoral di Kabupaten Mesuji dan juga tingginya partisipasi 
sasaran program.143 

 
Bapak Suswantoro, mengungkapkan: Faktor pendukung dalam pengelolaan 
program generasi berencana ini adalah adanya dukungan dari berbagai 
lembaga di Kabupaten Mesuji sehingga terdapat koordinasi dalam rangka 
memperbaiki kualitas remaja Kabupaten Mesuji. Selain itu juga tingginya 
keinginan remaja untuk menjadi lebih baik. Tentu ini tidak terlepas dari 
semangat untuk berpartisipasi para pengurus PIK dan BKR yang ada dalam 
rangka pembentukan generasi yang berencana.144 
 
Bapak Bambang Heri Gunawan, mengungkapkan: Faktor pendukungnya 
karena tingginya keinginan remaja, baik disekolah maupun didesa untuk 
menerima materi mengenai program generasi berencana sebagi bekal 
kehidupan mereka kedepan.145 
 
Novi Lusita (Anggota Pengurus PIK): Karena kami ingin turut berpartisipasi 
dalam membentuk remaja Kabupaten Mesuji yang dapat merencanakan 
kehidupanya, secara mandiri pengurus mengadakan sosialisasi disetiap 
sekolah dan kelas setiap hari juma’at dan sosialisasi melalui radio Mutiara FM 
yang ada di Kabupaten Mesuji.146 
 
Venny Cahyawati (Anggota Pengurus PIK):Pendukungnya adalah selain 
semangat pengurus dan remaja yang tinggi, ada pula dukungan dari orang tua 
dan juga pihak sekolah untuk melaksanakan kegiatan program generasi 
berencana yang positif ini.147 
 
Fatma Septiani (Remaja Kabupaten Mesuji): Materi-materi program generasi 
berencana  yang disampaikan menambah pemahaman tentang berbagai 
bahaya yang dapat merusak masa depan. Jadi kami tidak segan untuk meminta 
pengurus melakukan penyampaian materi atau sosialisasi.148 
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Penulis juga melakukan observasi kepada remaja dimana saat wawancara 
penulis mengajukan beberapa pertanyaan tentang generasi berencana dan 
pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dengan penuh semangat. Kemudian, 
penulis juga menemukan dokumen sebagai pedoman penyelenggaraan program 
generasi berencana Kabupaten Mesuji oleh Badan Pemberdayaan Perempuan 
dan Keluarga Berencana (BP2KB) yaituperaturan perundang-undangan yang 
mengatur untuk dapat meningkatan kualitas remaja dengan pemberianakses 
informasi, pendidikan, konseling, danpelayanan tentang kehidupan berkeluarga 
yang terdapat dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada BAB VII Pembangunan 
Keluarga pasal 48 ayat 1 (b).Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. 
Pada pasal 22 huruf b menyebutkan bahwa pembinaan ketahanan keluarga 
remaja dan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi 
Remaja/Mahasiswa.149Selain itu, penulis juga diperkenankan melihat berks-
berkas Memorandum Of Understanding (MOU) atau surat perjanjian antara 
pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga erencana (BP2KB) 
Kabupaten mesuji dengan instansi lain yang isinya adalah perjanjian bekerja 
sama dalam pembinaan balita, remaja dan lansia. 

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi dari berbagai 

sumber tersebut dapat dituliskan bahwa faktor pendukung pengelolaan program 

generasi berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

(BP2KB) Kabupaten Mesuji dalam meminimalisir permasalahan remaja di 

Kabupaten Mesuji, diantaranya adalah adanya dukungan lintas sektoral dan 

tingginya partisipasi sasaran program generasi berencana.  
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b. Faktor Penghambat 

Dalam setiap pengelolaan tentu terdapat suatu penghambat atau hal-hal 

yang dapat menghambat atau menyulitkan proses pengelolaan, termasuk dalam 

pengelolaan program generasi berencana juga ditemukan adanya kendala-

kendala atau hambatan yang timbul.Berdasarkan wawancara dengan berbagai 

sumber, menghasilkan data bahwa penghambat dimasing-masing tingkatan 

mengalami perbedaan. Maksudnya adalah penghambat pengelolaan program 

generasi berencana ditingkat pengelola berbeda dengan penghambat ditingkat 

lapangan.  

Faktor penghambat ditingkat tertinggi pengelola disampaikan oleh Kepala 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) 

Kabupaten Mesuji, sebagai berikut:  

Bapak Bowo S. Wirianto (Kepala BP2KB Kabupaten Mesuji): Tidak ada faktor 
penghambat yang berarti dalam pengelolaan program generasi berencana.150 
 

Sedangkan faktor penghambat ditingkat menengah pengelola program 

generasi berencana disampaikan oleh penanggung jawab program dan kasi 

remaja, sebagai berikut: 

Bapak Heri Achmadi mengatakan:Yang menghambat pengelolaan program generasi 
berencana baik dari perencanaanya, pelaksanaan hingga pengawasannya adalah 
terbatasnya dana yang ada. Jadi dalam pelaksanaan program generasi berencana 
belum maksimal. Kita tahu bahwasanya dana merupakan faktor pendukung yang 
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paling utama. Selain dana, kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi 
penghambat dalam penyampaian materi program generasi berencana. Tetapi dengan 
semangat yang luar biasa kita tetap berusaha agar pelaksanaan program generasi 
berencana ini terlaksana dengan baik dan tujuan dapat tercapai.151 

 
Bapak Suswantoro, mengungkapkan: Faktor penghambatpengelolaan program 
generasi berencana adalah tentang kondisi jalan yang kurang baik, ditambah 
lagi dengan jarak yang jauh antar wilayah dan sekolah ditambah sarana 
prasarana untuk penyampaian materi yang masih kurang. Sarana dan 
prasarana seperti kipas angin, LCD, mikrofon dan berbagai media yang 
diperlukan untuk kenyamanan audien saat penyampaian materi juga kurang 
terpenuhi sehingga terkadang dalam kegiatan sosialisasi peserta sering merasa 
kurang nyaman dan memutuskan untuk keluar ruangan. Kalau masalah dana 
masih berusaha untuk mengelola agar dana tersebut tepat penggunaannya.152 
 
Bapak Bambang Heri Gunawan, mengungkapkan: Penghambatnya adalah 
dana yang terbatas, jadi ketika akan mengundang narasumber dari luar 
terkadang harus dibatalkan karena minimnya dana sehingga pemateri 
dilakukan oleh pengurus yang memahami materi tersebut. Selain itu kondisi 
jalan dan jarak yang jauh menjadi penghambat dalam pelaksanaan program 
generasi berencana. Dan kurangnya sarana prasarana membuat pelaksanaan 
program kurang optimal karena kuarngnya kenyamanan audiens dalam 
mengikuti kegiatan program generasi berencana.153 
 

Dan informasi mengenai faktor penghambat yang terjadi dilapangan, 

penulis melakukan wawancara kepada beberapa pengurus Pusat Informasi 

Konseling, sebagai berikut:   

Novi Lusita (Anggota Pengurus PIK): Bagi kami sebagai pengurus PIK, 
kendalanya adalah kurangnya dana. Biasanya kami membuat pengajuan dana 
untuk mengadakan kegiatan. Tetapi selagi kegiatan masih bisa dilakukan tanpa 
dana, kami lakukan tanpa dana. Selain itu sarana prasarana untuk 
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penyampaian materi generasi berencana yang terbatas juga menjadi 
kendala.154 
 
Venny Cahyawati (Anggota Pengurus PIK):Penghambatnya yaitu kurangnya 
fasilitas untuk program generasi berencana. Seperti kurangnya ruangan atau 
sekretariat, sehingga bagi remaja yang ingin berkonsultasi mengalami 
kesulitan. Dan jika dilakukan diruangan BK atau dirumah orang, maka remaja 
tidak dapat menyampaikan keluh kesahnya secara rileks dan ini membuat 
remaja memilih untuk tidak datang dan berkonsultasi.155 

 

Selain itu, hasil pengamatan penulisbahwa penghambat pengelolaan 

program generasi berencana yaitu kondisi infrastruktur di Kabupaten Mesuji. 

Dari observasi tersebut, penulis melihat kondisi jalan yang becek saat hujan dan 

berdebu saat panas.Berdasarkan data hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi, bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan program generasi 

berencana oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

(BP2KB) Kabupaten Mesuji dalam meminimalisir permasalahan remaja di 

Kabupaten Mesuji berbeda-beda pada tingkat satuan pelaksananya,baik 

terbatasnya dana,jarak yang jauh dengan kondisi jalan yang kurang memadai, 

serta terbatasnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program dilapangan. 
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5. Dampak Pengelolaan Program Generasi Berencana Terhadap Permasalahan 
Remaja di Kabupaten Mesuji 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukanpenulis, dampak dari 

pengelolaan program generasi berencana oleh Badan Pemberdayaan Perempuan 

dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji, tidak dapat dilihat selisih 

prosentase permasalahan remaja antara sebelum dan setelah adanya pengelolaan 

program generasi berencana. Data wawancara mengenai dampak pengelolaan 

program generasi berencana terhadap permasalahan remaja di Kabupaten Mesuji 

dapat disajikan sebagai berikut:  

Bapak Heri Achmadi mengatakan:Belum ada data mengenai prosentase masalah 
remaja pertahun. Hanya saja secara kualitatif dapat dilihat bahwa adanya 
pengelolaan program generasi berencana dapat menyatukan antarapendidikan 
karakter dan akhlak pada remaja, tersosialisasikannya program pembangunan 
manusia dan kerawanan sosial remaja dapat terminimalisir. Hal itu karena 
pemahaman remaja mengenai pola hidup sehat dan hidup terencana meningkat. 
Selain itu remaja juga diberi motivasi untuk terus berkarya dan melangsungkan 
pendidikan sebelum menikah.156 
 

Bapak Suswantoro mengatakan:Dampak pengelolaan program generasi 
berencana tidak dapat dilihat dari laporan permasalahan remaja pertahun karena 
Kantor BP2KB belum melakukan pengujian. Tetapi dapat dilihat di kepolisian,di 
dinas kesehatan dan di kementrian agama, bahwa permasalahan remaja sejak 
adanya program generasi berencana di Kabupaten Mesuji berkurang.Saat remaja 
mengetahui hal-hal negatif, mereka akan menghindari dan menyibukkan diri 
dengan melakukan kegiatan positif. Hal ini karena pada program generasi 
berencanaterdapat materi keterampilan hidup dan pendekatan kepada Tuhan.157 
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Bapak Bowo S. Wirianto mengungkapkan:Laporan data-data yang dibutuhkan, 
seperti pernikahan dini, HIV AIDS dan narkoba sampai 2014 (data permasalahan 
remaja sebelum tahun 2014) masih menginduk ke Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang, sehingga hanya didapatkan data presentase permasalahan 
remaja di Kabupaten Mesuji pada tahun 2014-2015, yakni pernikahan dini 
sebesar 30%, HIV AIDS 32% dan Narkoba 30%.158 
 

Bapak Mukti Sasongko mengungkapkan:Tentang masalah remaja, khususnya 
pernikahan dini di Kabupaten Mesuji akan ada dua versi dalam menjawabnya. 
Pertama secara data, tidak tercatat pernikahan berdasarkan umur. Karena 
pasangan muda mudi yang dinikahkan biasanya umurnya dituakan agar dapat 
dinikahkan sesuai dengan undang-undang pernikahan. Untuk permasalahan seks 
pranikah, tidak dapat diidentifikasi karena remaja maupun keluarga remaja tidak 
pernah melaporkan kejadian seks pranikah dan memilih untuk menikahkan anak-
anak mereka. Kedua, jika melihat kenyataan betapa banyaknya indikasi perilaku 
seks pranikah dikalangan remaja di Kabupaten Mesuji, hal ini dibuktikan dengan 
banyaknya pernikahan secara tiba-tiba.159 
 

Ibu Yunita (Kepala Bidang Perlindungan Anak):Selama ini kami berkoordinasi dengan 
kepolisian dan dinas kesehatan, memang belum ada data  secara rinci tentang berapa 
persen tingkat pernikahan dini, seks bebas, narkoba dan HIV-AIDS. Daata-data yang ada 
merupakan hasil laporan dari pihak keluarga, masih banyak kejadian-kejadian yang tidak 
dilaporkan.160 
 

Elawati (Remaja Kabupaten Mesuji) mengatakan:Adanya pengelolaan program 
generasi berencana memberikan efek tersampaikannya materi generasi berencana 
dengan jelas karena sudah ada persiapan lebih matang. Saya merasa setelah 
mengikuti sosialisasi tersebut saya mengerti bahwa sayaharus senantiasa 
memperbaiki akhlak dan menikah sesuai ketentuan.161 
 

                                                             
158Bowo S. Wirianto, Kepala BP2KB Kabupaten Mesuji, wawancara,  BP2KB, Mesuji, 29 

Desember 2017. 
159Mukti Sasongko, Penyuluh Agama Islam Fungsional yang di fungsikan juga di 

Bimbingan Masyarakat Islam, wawancara, Kementrian Agama Kabupaten Mesuji, Mesuji, 20 
Desember 2017. 

160Yunita, Kepala Bidang Perlindungan Anak BP2KB Kabupaten Mesuji, wawancara, 
BP2KB, Mesuji, 04 Januari 2018. 

161Elawati dkk, Remaja Kabupaten Mesuji, wawancara kelompok, wawancara, Mesuji, 11 
Januari 2018. 



 

Rania Salwa dan kawan-kawan (Remaja Kabupaten Mesuji) mengatakan: 
Pengaruh atau dampak pengelolaan program generasi berencana ini adalah 
membuat saya berhenti berfikir untuk cepat menikah. Saya akan melanjutkan 
pendidikan, bekerja dan menghindari hal-hal negatif yang dapat menghancurkan 
masa depan.162 
 

Linda Septia Ningsih dan kawan-kawan (Remaja Kabupaten Mesuji) 
mengungkapkan: Dampaknya saya lebih bersemangat dan berfikir untuk terus 
berkarya.163 
 

Ahmad Aziz Prayoga dan kawan-kawan (Remaja Kabupaten Mesuji) 
mengatakan:Adanya pengelolaan program generasi berencana membuat saya 
lebih paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga saya bisa 
menerapkan perilaku yang baik dikehidupan sehari-hari. Saya dan teman-teman 
tidak akan melakukan kesalahan dengan menikah dini, menggunakan narkoba 
atau melakukan seks bebas.164 

 

Selain melakukan wawancara, penulis juga melakukan observasi dan 

dokumentasi tentang permasalahan remaja, dan didapatkan data mengenai 

pasangan usia subur usia dibawah 20 tahun yang mengindikasikan adanya 

pernikahan dini yakni menikah diusia kurang dari 20 tahun, disajikan dalam tabel 

sebagai berikut: 

  

                                                             
162Rania Salwa, dkk, Remaja Kabupaten Mesuji, wawancara, Mesuji, 11 Januari 2018. 
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164Ahmad Aziz Prayoga, dkk, Remaja Kabupaten Mesuji, wawancara, Mesuji, 11 Januari 2018. 



 

Tabel 13 

PUS dibawah umur  20 tahun Perkecamatan di Kabupaten Mesuji 

Tahun 2014 

 

No Kecamatan Jumlah 

1.  Way Serdang 759 

2.  Simpang Pematang 624 

3.  Panca Jaya 424 

4.  Tanjung Raya 1.699 

5.  Mesuji 1.428 

6.  Mesuji Timur 890 

7.  Rawajitu Utara 740 

8.  Jumlah 6564 

(Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian di BP2KB Kabupaten Mesuji) 

 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dituliskan bahwasanya dampak 

pengelolaan program generasi berencana adalah terintegrasikannya pendidikan 

karakter dan akhlak remaja, tersosialisasikannya program pembangunan manusia, 

terminimalisirnya kerawanan sosial pada remaja, dan program generasi berencana 

sebagaimotor penggerak pendidikan bagi remaja. 

 

 

 



 

B. Pembahasan 
1. Pengelolaan Program Generasi Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Mesuji dalam Meminimalisir 
Permasalahan Remaja di Kabupaten Mesuji 

 

Permasalahan remaja yang terjadi di Kabupaten Mesuji, seperti pernikahan 

dini, seks bebas, narkoba, HIV-AIDS dan permasalahan lain yang ditimbulkan, 

mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas remajaKabupaten 

Mesuji salah satunya melalui program generasi berencana (GenRe) yang dikelola 

oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) 

Kabupaten Mesuji. Agar program generasi berencana (GenRe) dapat berjalan 

dengan baik dan mencapai tujuan, sebagaimana konsep pengelolaan Menurut 

George R. Terry, bahwa pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang akan 

dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha mencapai sasaran-

sasaran dengan memanfaatkan sember daya manusia dan sumber daya lainnya.165 

Maka dapat dipaparkan, pengelolaan program generasi berencana telah 

dilaksanakansebagai berikut: 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah suatu perumusan yang dilakukan untuk merencakan 

segala hal dalam mencapai tujuan bersama, sebagaimana teori perencanaan 

Handoko, bahwa perencanaan meliputi pemilihan atau penetapan tujuan, 

penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, 
                                                             

165George R. Terry dan Laslie, W. Rue, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2012), h. 1-2. 



 

anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.166Dan 

perencanaan yang baik dapat dicapai jika memperhatikan beberapa hal  yaitu 

memperhatikan keadaan sekarang (tidak dimulai dari nol, tetapi dari sumber 

daya yang sudah ada), memperhatikan keberhasilan dan faktor-faktor kritis 

keberhasilan, memperhatikan kegagalan masa lampau, memperhatikan potensi, 

tantangan dan kendala yang ada, merubah kelemahan menjadi kekuatan dan 

ancaman menjadi peluang analisis (analisis SWOT), mengikutsertakan pihak-

pihak terkait, memperhatikan komitmen dan mengoordinasikan pihak-pihak 

terkait, mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, demokratis, transparan, 

realistis dan praktis, serta mengujicobakan kelayakan perencanaan.167 

Berdasarkan data hasil penelitian, perencanaan program generasi 

berencana ini sudah memenuhi beberapa kriteria seperti melakukan 

pertimbangan keadaan sekarang yakni dengan membentuk kelompok untuk 

pendataan keluarga yang mempunyai anak remaja beserta kondisinya. 

Kemudian memperhatikan potensi tantangan dan kendala yang ada yakni 

dengan menganalisis ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan 

masyarakat. Kemudian menentukan visi, misi, strategi dan prosedur serta 

mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat untuk memerkuat 

pelaksanaan sistem operasional di lapangan. Selanjutnya mengikut sertakan 
                                                             

166Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2014), h. 77. 

167Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2014), h. 153. 



 

pihak-pihak terkait, memperhatikan komitmen dan mengoptimalisasi pihak-

pihak tersebut serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi demokratis, 

tranparan dan praktis. Hal tersebut dapat dilihat saat pengelola berkoordinasi 

dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) atau kader untuk 

mendapatkan data mengenai kondisi remaja dan keluarga remaja di masing-

masing wilayah, setelah mendapatkan dukungan legal dari kepala sekolah, lurah 

dan camat dilanjutkan dengan memadukan kelompok Bina Keluarga Remaja 

(BKR) dengan Pusat Informasi Konseling (PIK) maupun lintas 

sektoral.Selanjutnya perencanaan kegiatan program generasi berencana 

(GenRe) diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

dan alam pengajuan tersebutdisampaikan tujuan, alasan, sasaran, kebutuhan 

dana, sarana dan prasarana serta hal lain yang harus dipenuhi untuk mendukung 

keberhasilan pelaksanaan program generasi berencana (GenRe). 

Namun dalam perencanaan tersebut ada pula beberapa kriteria 

perencanaan yang belum dilaksanakan oleh pengelola dalam merencanakan 

program generasi berencana, yaitu memperhatikan keberhasilan dan faktor-

faktor keberhasilan dan memperhatikan kegagalan masa lampau. Selain itu 

pengelola juga belum melakukan uji coba apakah perencanaan yang dibuat 

layak atau tidak untuk diterapkan. Hal ini tidak dilakukan dikarenakan 

terbatasnya kemampuan pengelola untuk melakukan analisis mengenai 

seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan progam generasi berencana dan 



 

untuk mengujicobakan perencanaan. Pengelola yang ada hanya mampu 

melaksanakan program. Perencanaan program generasi berencana oleh Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten 

Mesuji akan lebih optimal jika melaksanakan keseluruhan kriteria perencanaan 

yang baik.  

 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian program generasi berencana (GenRe) merupakan proses 

penetapan jumlah dan kualitas serta penataan tentang tenaga, sarana, prasarana, 

tugas, tanggung jawab dan tata kerja sehingga siap digerakkan untuk mencapai 

tujuan. Menurut Hasibuan,bahwapengorganisasian adalah suatu proses 

penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan,menempatkan orang-orang pada setiap 

aktifitas ini,menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang 

yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan 

aktifitas-aktifitas tersebut.168 

Suatu pengorganisasian yang baik memenuhi beberapa kegiatan 

diantaranya yaitu menetapkan dengan teliti dan menentukan pekerjaan yang 

akan dilaksanakan, membagi-bagi pekerjaan menjadi tugas-tugas setiap orang, 

membuat tugas-tugas kelompok menjadi posisi-posisi, menentukan persyaratan-

                                                             
168Sondang Siagian, Ilmu Manajemen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005),h.56. 



 

persyaratan sesuai posisi, mengelompokkan posisi menjadi satuan-satuan yang 

dapat dipimpin dan saling berhubungan dengan baik, membagi pekerjaan, 

pertanggungjawaban dan luas kekuasaan yang akan dilaksanakan, mengubah 

dan menyesuaikan sehubungan dengan hasil pengawasan dan kondisi yang 

berubah-ubah, dan berhubungan selalu selama proses pengorganisasian.169 

Berdasarkan data hasil penelitian di lapangan, pengorganisasian program 

generasi berencana oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana sudah memenuhi banyak kriteria, seperti menetapkan dengan teliti 

dan menentukan pekerjaan yang dilaksanakan yakni dengan menetapkan dan 

menentukan pekerjaan yang harus dilakukan oleh penanggung jawab program 

dan kasi remaja serta Penyuluh Lapangan Keluarga Berencara (PLKB) 

dilapangan. Dilakukan pula pembagian tugas kelompok menjadi tugas setiap 

orang dan membuat tugas kelompok menjadi posisi-posisi, dan posisi tersebut 

dipimpin dan berhubungan dengan baik dan membagi tanggung jawab serta 

selalu berkoordinasi selama proses pengorganisasian disini terlihat dengan 

adanya manajer tinggi (penanggung jawab program) yang dapat memerintahkan 

atau menggerakkan kasi remaja dan PLKB. Pengorganisasianbelum 

menentukan persyaratan-persyaratan sesuai posisi, belum melakukan perubahan 

dan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga dalam 

penerapannya proses pengorganisasian hanya berupa pembagian tugas kepada 
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sumber daya manusia pengelola yang adabelum berdasarkan kemampuan yang 

dipersyaratkan. 

Penulis menemukan bahwa pembagian tugas dan pemberian wewenang 

dalam pengorganisasian pada pengelola program generasi berencana berjalan 

dengan baik, yakni dengan ditemukannya struktur organisasi,surat keputusan, 

suratrekomendasi, surat perintah, dan surat keterangan. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengorganisasian telah berjalan, akan tetapi belum memenuhi syarat 

posisisehingga pelaksanaan tugas belumoptimal. 

 
 

c. Penggerakan (Actuating) 

Penggerakan atau pelaksanaan mencakup kegiatan yang dilakukan 

seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan 

oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat 

tercapai.Dalam pelaksanaan beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu adanya 

pemberian perintah dari atasan kepada bawahan dengan tujuan untuk 

mengkordinasi kegiatan bawahan, memperhatikan usur perintah yakni adanya 

intruksi resmi dari atasan kebawahan untuk mengerjakan atau merealisasikan 

tujuan organisasi, menggunakan jenis perintah lisan dan tulisan dengan tepat, 

dan memperhatikan prinsip-prinsip perintah perintah yaitu jelas, diberi satu-

persatu, positif, diberikan kepada orang yang positif, erat dengan motifasi dan 



 

merupakan satu aspek berkomunikasi.170 Penggerakan atau pelaksanaan 

merupakan sebuah proses mewujudkan apa yang telah dirumuskan dalam 

perencanaan dan pengorganisasian. Tanpa ada pelaksanaan, maka perencanaan 

dan pengorganisasian tidak berarti apa-apa dan tujuan mustahil bisa tercapai. 

Selain itu, dalam pelaksanaan program generasi berencana sendiri ada 

beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan yakni melakukan sosialisasi materi 

generasi berencana, melakukan pembentukan kelompok, penggalangan 

kesepakatan, meningkatkan kapasitas pengelola dan pelayanan kegiatan. 

Penggerakan atau pelaksanaan program generasi berencana sudah 

berjalan optimal pada indikator pelaksanaannya yaitu diantaranya pengelola 

sudah melaksanakan pemberian perintah dan memperhatikan unsur, jenis dan 

prinsip dalam memberikan perintah. Namun ada beberapa kegiatan pelaksanaan 

program generasi berencana yang belum terlaksana secara optimal. Dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Sosialisasi Materi Program Generasi Berencana 

Berdasarkan data hasil penelitian dapat dituliskan bahwa pelaksanaan 

sosialisasi materi generasi berencana dilaksanakan setiap triwulan sekali 

dengan mendatangi langsung lokasi, kesekolah-sekolah maupun desa-desa 

yang belum menerima materi generasi berencana. Kegiatan sosialisasi 

dilaksanakan lebih kurang selama 2 jam yang diawali dengan pembukaan 
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yang berisi tentang sambutan, pembahasan kesertaan dalam program 

Keluarga Berencana dan sedikit membahas materi sebelumnya kemudian 

dilanjutkan dengan penyampaian materi inti yang telah disepakati dan 

diakhiri dengan penutupan.Pemateri yang aktif diundang oleh pengelola 

progam generasi berencana adalah pemateri dari anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Daerah pemilihan setempat, tokoh 

Agama/Kemenag, pihak sekolah, hukum, polsek setempat, Penyuluh 

Pertanian Lapangan (PPL) dinas pertanian, dan Dinas Kesehatan atau 

Puskesmas.Sosialisasi yang dilakukan adalah penyampaian materi terkait 

pendewasaan usia perkawinan, Triad KRR, Ketahanan keluarga berwawasan 

gender, komunikasi efektif orang tua dan remaja, peran orang tua dalam 

pembinaan remaja, kebersihan dan kesehatan diri remaja, pemenuhan gizi 

remaja, HIV-AIDS, Kesehatan Reproduksi, Bahaya Narkoba, Bahaya seks 

bebas, 8 fungsi keluarga, keterampilan hidup serta disampaikan pula 

pendalaman materi menurut tokoh agama.Metode yang digunakan dalam 

sosialisasi materi generasi berencana adalah metode ceramah dan tanya 

jawab yang diselingi dengan beberapa intermezo yang dapat menghilangkan 

rasa bosan audien. 

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan sudah 

diusahakan seoptimal mungkin, yakni dengan mengundang berbagai pihak 

untuk menyampaikan mater-materi generasi berencana kepada sasaran 

program yakni remaja dan orangtua remaja. Tetapi ada beberapa hal yang 



 

menghambat pelaksanaan sosialisasi ini yaitu terbatasnya sarana dan 

prasarana dan waktu yang disediakan. Selain itu, metode penyampaian yang 

monoton membuat kejenuhan peserta.Sebaiknya metode penyampaian dapat 

dilakukan dengan metode diskusi, metode demonstrasi, metode pemecahan 

masalah, mind mapping, role playing atau metode lain yang tepat agar 

peserta sosialisasi memahami materi yang disampaikan. 

 

2) Pembentukan Kelompok 

Berdasarkan data hasil penelitiantentang pelaksanaan pembentukan 

kelompok bahwa untuk menindaklanjuti sosialisasi yang telah 

dilakukan,dibentuklah kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-

R) sebagai wadah informasi dan konseling remaja setempat dan untuk orang 

tua yang memiliki remaja dibentuklah Bina Keluarga Remaja (BKR). Dalam 

setiap pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) diperlukan 

minimal 2 pendidik dan 2 konselor sebaya dengan sifat sukarela. Calon 

Pendidik Sebaya (PS) dan Konselor Sebaya (KS) diberikan pelatihan terkait 

seluruh materi generasi berencana oleh pihak berwenang. 

Setelah terbentuk kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-

R) dan Bina Keluarga Remaja (BKR), pengurus Pusat Informasi Konseling 

Remaja (PIK-R) dibuatkan Surat Keterangan (SK) dibawah naungan sekolah 

yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan untuk Bina Keluarga Remaja 

(BKR) dibuatkan Surat Keterangan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala 



 

Desa. Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di Kabupaten Mesuji 

sudah dibentuk di tingkat menengah atas maupun menengah pertama 

sedangkan Bina Keluarga Remaja (BKR) sudah dibentuk hampir diseluruh 

desa di Kabupaten Mesuji. 

Pembentukan kelompok setelah dilakukannya sosialisasi tentang 

materi generasi berencana sudah cukup optimal, dimana mereka tergabung 

dalam kelompok-kelompok untuk memudahkan tindakan selanjutnya, serta 

pembuatan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan 

Kepala Sekolah merupakan sebuah jaminan atas legalitas kelompok. Tetapi 

sebelum dilakukan pembentukan kelompok, sebaiknya pengelola 

memberikan kriteria tertentu yang memenuhi untuk menjadi pengurus 

kelompok sehingga kelompok tidak berhenti dan terus berjalan. Karena 

selanjutnya pengurus akan berperan penting dalam estafet penyebaran 

informasi program generasi berencana.  

 

 

3) Penggalangan Kesepakatan 

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa setelah terbentuk kelompok-

kelompok, maka dilakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat dan tokoh 

agama untuk mendapatkan dukungan melalui instansi-instansi terkait yang 

ada. Baik dari instansi pendidikan sebagai berkumpulnya aktivitas remaja 



 

maupun pemerintah daerah sebagai pendukung dan pemegang kebijakan 

daerah. 

Penggalangan kesepakatan ini sudah cukup baik, dimana terjalin kerja 

sama antara pengelola dengan berbagai instansi tersebut. Tentu hal ini 

memberikan keuntungan kepada pengelola baik dalam penyampaian materi 

maupun dalam pengawasannya.  

 

4) Peningkatan Kapasitas Pengelola 

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa peningkatan kapasitas 

pengelola di Kabupaten Mesuji dilakukan dengan memberikan arahan dan 

pengetahuan dengan banyak keterbatasan, yaitu dilakukan setelah 

pembentukan PIK. Atau dengan mengirimkan beberapa peserta sebagai 

perwakilan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di BKKBN Provinsi 

Lampung. 

Peningkatan kapasitas pengelola merupakan suatu kegiatan pelatihan 

dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan pengelola untuk mengelola 

program generasi berencana, baik pengelola dikantor, maupun pengurus Pusat 

Informasi Konseling dan pengurus Bina Keluarga Remaja. Pendidikan dan 

pelatihan yang seharusnya dilakukan secara mendalam dengan perencanaan 

yang matang dan rutin, karena terkendala terbatasnya dana pelatihan dan 

pendidikan yang dilakukan menjadi belum optimal. Dimana seharusnya 

kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) 



 

Kabupaten Mesuji  mengumpulkan seluruh pengelola dan pengurus, tetapi 

pada kenyataannya pelatihan dan pendidikan hanya dilakukan dengan 

memberikan arahan dan saran setelah pembentukan kelompok atau dengan 

memberikan beberapa pengelola dan pengurus sebagai perwakilan untuk 

mengikuti pelatihan dan pendidikan di BKKBN Provinsi Lampung. Kurang 

optimalnya pelatihan dan pendidikan yang diberikan ini dapat mempengaruhi 

kualitas pelayanan kegiatan yang diberikan karena belum maksimalnya 

pengetahuan yang dimiliki pengurus. 

 

5) Pelayanan Kegiatan  

Berdasarkan data hasilpenelitian bahwa pelayanan kegiatanyang 

dilakukan adalah dengan menjadi tempat konsultasi, menambah wawasan, 

memberikan arahan, melakukan penyuluhan dan menjadi perlindungan bagi 

seluruh sasaran program generasi berencana juga dapat memberikan 

pendampingan serta rujukan jika diperlukan. Dengan segala keterbatasannya, 

pelayanan kegiatan dilakukan dengan seoptimal mungkin. Remaja dan 

orangtua yang memiliki remaja dapat menyampaikan permasalahan yang 

dialami dengan mendatangi kantor BP2KB atau kepada pendidik dan konselor 

yang disediakan. Namun disekolah-sekolah dan di masyarakat baik PIK 

maupun BKR, kurangnya fasilitas seperti sekretariat atau ruangan untuk 

pelayanan menjadi kendala utama, karena dengan tidak tersedianya ruangan 

khusus, remaja dan keluarga remaja menjadi kurang antusias atau kurang 



 

nyaman untuk menyampaikan keluh kesah permasalahannya. Maka 

pengadaaan sekretariat ini harus diusahakan untuk diadakan untuk menjaga 

optimalisasi pelayanan kegiatan. 

 

d. Pengawasan (Controling) 

Menurut M. Manullang, pengawasan adalah suatu proses untuk 

menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu 

mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

rencana semula.171 George R. Terry dan Lesie W. Rue mengenai kegiatan-

kegiatan khusus yang terlibat dalam fungsi pengawasan, diantaranya 

menetapkan ukuran-ukuran, memonitor hasil-hasil dan bandingkan dengan 

ukuran-ukuran, perbaiki penyimpangan-penyimpangan, mengubah dan 

sesuaikan cara-cara pengawasan sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan 

dan perubahan kondisi-kondisi serta berhubungan selalu selama proses 

pengawasan.172Berdasarkan data hasil penelitian bahwa pengawasan dilakukan 

setiap tiga bulan sekali. Pemantauan dilakukan melalui kelompok-kelompok 

Pusat Informasi Konseling (PIK) yang telah dibentuk dan juga dilakukan 

pemantauan melalui Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) 

setempat. Pemantauan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang bekerjasama dalam 

pengelolaan program generasi berencana. Pengawasan dilakukan dengan 

                                                             
171Manullang, Manajemen Personalia,Edisi Kedua, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2002), h.173. 

172George R. Terry, Leslie W. Rue, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
2012), h. 12. 



 

mendatangi langsung pengurus Pusat Informasi Konseling (PIK) dilokasi 

maupun memanggil pengurus Pusat Informasi Konseling (PIK) ke kantor 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana(BP2KB)Kabupaten 

Mesuji.Dari beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan 

pengawasan yang optimal, pengawasan yang dilakukan hanya berupa 

memonitor keadaan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Sebaiknya dalam pengawasan, pengelola juga menetapkan standar keberhasilan 

sebagai perbandingan, kemudian memperbaiki penyimpangan-penyimpangan 

lalu melakukan perubahan sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan 

perubahan kondisi-kondisi yang terjadi. Atau dengan kata lain, sebaiknya 

dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana keberhasilan program dan apa 

saja kekurangan dalam pelaksanaan program sehingga akan terlihat tingkat 

keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Evaluasi juga dapat meminimalisir atau 

mengantisipasi faktor yang menghambat pengelolaan program generasi 

berencana sehingga dampak dari pengelolaan program generasi berencana ini 

dapat meningkat optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Program Generasi 
Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Mesuji dalam Meminimalisir Permasalahan Remaja di 
Kabupaten Mesuji 
 
 

a. Faktor Pendukung 
 

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa yang menjadi faktor pendukung 

dalam pengelolaan program generasi berencana Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji adalah 

adanya dukungan lintas sektoral dan tingginya partisipasi sasaran program, 

yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Dukungan Lintas Sektoral 

Adanya dukungan lintas sektoral yaitu adanya dukungan dari berbagai 

instansi yang ada di Mesuji seperti Sekolah, Dinas Kesehatan, Kepolisian 

dan Kemenag. Ini merupakan faktor pendukung yang penting untuk 

berjalannya suatu program. Adanya dukungan dari berbagai instansi ini 

memberikan sumbangsih yang sangat berarti bagi pelaksanaan program 

generasi berencana di Kabupaten Mesuji dalam hal pemberian materi-materi 

program generasi berencana langsung dari pihak terkait. Misalkan pemberian 

materi mengenai kesehatan reproduksi remaja yang menyampaikan adalah 

dari pihak dinas kesehatan, sedangkan untuk secara hukum disampaikan dari 

pihak kepolisian. Pemberian materi mengenai akhlak dan pandangan dari 

agama maka disampaikan oleh tokoh agama yang ada. Di Kabupaten Mesuji, 



 

dukungan seperti ini sudah terjadi meskipun belum berjalan secara maksimal 

dalam proses pengawasannya. 

 

2) Tingginya partisipasi sasaran program 

Partisipasi yang tinggi terbukti dengan adanya permintaan untuk 

memberikan materi terkait program generasi berencana baik disekolah 

maupun di masyarakat.Selain itu pengurus Pusat Informasi Konseling (PIK) 

yang ada di Kabupaten Mesuji selalu mengusahakan untuk mengadakan 

kegiatan-kegiatan untuk menyebarkan pengetahuan mengenai program 

generasi berencana ini, seperti sosialisasi disetiap sekolah dan kelas setiap 

hari juma’at dan sosialisasi melalui radio Mutiara FM yang ada di 

Kabupaten Mesuji. Ini menunjukkan tingginya semangat mereka untuk 

menjadi remaja yang berkualitas dan mengajak seluruh remaja lain untuk 

menjadi remaja yang dapat merencakan hidupnya kedepan, kapan mereka 

harus berpendidikan, berkarya dan menikah kemudian memiliki keluarga 

kecil yang bahagia sejahtera. 

 
 

b. Faktor Penghambat 

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa faktor penghambat pengelolaan 

program generasi berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji dalam meminimalisir permasalahan 

remaja di Kabupaten Mesuji adalah terbatasnya dana,jarak yang jauh dengan 



 

kondisi jalan yang jelek, serta terbatasnya sarana dan prasarana. Dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Minimnya Dana 

Dana atau biaya merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan suatu kegiatan organisasi. Dalam pengelolaan 

program generasi berencana ini pendanaan berasal dari pemerintah daerah. 

Dan pengadaan dana untuk pengelolaan program generasi berencana ini 

sangat terbatas sehingga program untuk membangun remaja sebagai sumber 

daya manusia masih terkesampingkan dengan pembangunan infrastruktur  

Kabupaten Mesuji.  

Terhambatnya pengelolaan program generasi berencana juga dirasakan 

oleh pengelola Pusat Informasi Konseling (PIK). Sebagaimana diakui salah 

satu pengelola Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) di Kabupaten 

Mesuji bahwa minimnya dana menjadi salah satu faktor yang menghambat 

mereka dalam menjalankan kegiatan untuk mengembangkan program 

generasi berencana (GenRe). Hal ini membuat mereka harus benar-benar 

memanfaatkan dana yang tersedia untuk kegiatan Pusat Informasi Konseling 

(PIK). Dana yang terbatas tersebut harus dikelola dan digunakan dengan 

seefisien mungkin agar dana tersebut mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan 

Pusat Informasi Konseling (PIK). 



 

Minimnya dana menjadi penghambat bagi para pengelola untuk 

mendatangkan pemateri ahli dibidangnya untuk menyampaikan materi 

generasi berencana. Sehingga terkadang, penyampaian materi disampaikan 

oleh narasumber yang sekedar mengetahui saja.Pengadaan dana untuk 

program generasi berencana di Kabupaten Mesuji tidak terpenuhi sesuai 

dengan rencana pengadaan dana yang diajukan.Ini menjadi bukti bahwa 

kendala mengenai dana menjadi faktor penghambat utama dalam 

pengelolaan program generasi berencana Kabupaten Mesuji baik ditingkat 

menengah maupun ditingkat lapangan. 

 

2) Jarak yang Jauh dan Konstruksi Jalan yang Kurang Memadai 

Jauhnya jarak dengan kondisi jalan yang kurang memadai yaitu 

kondisi jalan yang becek saat hujan dan berdebu ketika panas serta 

konstruksi jalan yang tidak merata menjadi kendala bagi para pengelola 

untuk melaksanakan kegiatan sosialisai disekolah-sekolah maupun didesa-

desa yang ada di Kabupaten Mesuji.Ini merupakan faktor penghambat yang 

sulit diatasi karena merupakan fokus pemerintah daerah. 

 

 

3) Terbatasnya Sarana Prasarana 

Terbatasnya sarana ruang sekretariat Pusat Informasi Konseling 

Remaja (PIK R) dibeberapa sekolah menjadi penghambat kegiatan program 

generasi berencana terutama ruang sekretariat Pusat Informasi Konseling 



 

Remaja (PIK R) yang masih memakai ruang Bimbingan Konseling (BK) di 

sekolah, sehingga remaja atau siswa yang ingin datang ke Pusat Informasi 

Konseling (PIK) dan melakukan konseling pada konselor merasa kurang 

nyaman dan kurang leluasa karena adanya guru Bimbingan Konseling (BK). 

Sarana dan prasarana yang seharusnya menjadi media pembantu dalam 

penyampaian materi tidak dapat terpenuhi secara optimal, sehingga 

pelaksanaan menjadi kurang maksimal. Pemenuhan ruang sekretariat harus 

dipenuhi demi optimalisasi kegiatan. 

 

3. Dampak Pengelolaan Program Generasi Berencana Badan Pemberdayaan 
Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Mesuji terhadap 
Permasalahan Remaja Kabupaten Mesuji 
 

Dampak pengelolaan program generasi berencana oleh Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji terhadap 

permasalahan remaja diantaranya terintegrasikannya pendidikan karakter dan 

akhlak remaja, tersosialisasikannya program pembangunan manusia, 

terminimalisirnya kerawanan sosial pada remaja, dan program generasi berencana 

sebagaimotor penggerak pendidikan bagi remaja.Dapat diuraikan sebagai berikut: 

 
a. Terintegrasikannya Pendidikan Karakter dan Akhlak pada Remaja 

Adanya pengelolaan program generasi berencana (GenRe) oleh Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten 

Mesuji telah memberikan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya 



 

mendekatkan diri kepada Tuhan, bersikap tanggung jawab, peduli terhadap 

sosial, meningkatkan semangat berkarya, berprestasi dan mencintai tanah air.  

 

b. Tersosialisasikannya Program-program Pembangunan Manusia 

Berdasarkan wawancara dengan remaja di kabupaten Mesuji, adanya 

pengelolaan program generasi berencana (GenRe) yang dilakukan oleh Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten 

Mesuji dapat membantu mensosialisasikan program-program pembangunan 

manusia sebagai upaya mempersiapkan generasi tangguh, cerdas dan mandiri 

guna menghadapi tantangan persaingan di era Perdagangan Bebas antara Cina 

dan ASEAN (China-Asean Free Trade Area-AFTA),seta Masyarakat Ekonomi 

Asean (MEA). 

 

c. Terminimalisirnya Kerawanan Sosial pada Remaja 

Adanya sosialisasi tentang substansi program generasi berencana seperti 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kesehatan reproduksi remaja pola 

hidup sehat, generasi remaja pemimpin masa depan, dan strategi remaja 

mempersiapkan masa depan yang baik, ternyata dapat menggugah pikiran 

remaja untuk merencanakan masa depannya menjadi lebih baik dan terarah. 

 

d. Program Generasi Berencana sebagaiMotor Penggerak Pendidikan bagi 
Remaja 

 
Adanya pengelolaan program generasi berencana membantu remaja 

dalam menemukan jati diri, membentuk mental, menguatkan kepribadian, serta 



 

dapat mengenal diri secara total, sehingga remaja menyadari bahwa masa 

depannya tergantung pada semangat dan kreatifitasnya dalam belajar, dan 

menyiapkan pribadi yang cerdas, sehat dan bebas narkoba. Dan ini menyentuh 

seluruh remaja baik yang mengenyam pendidikan disekolah, maupun yang 

putus sekolah. Mereka diberikan pendidikan tentang hidup yang terencana, 

sehingga mereka mengutamakan kualitas dirinya untuk masa depannya baik 

bagi remaja yang duduk disekolah maupun yang ada dimasyarakat. 

  



 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkanuraiansebelumnya, makadapatditarikkesimpulansebagaiberikut: 

1. Pengelolaanprogram generasi berencana oleh 

BadanPemberdayaanPerempuandanKeluargaBerencana (BP2KB) Kabupaten 

Mesuji dalammeminimalisirpermasalahanremaja di kabupaten 

Mesujitelahdijalankanmelaluiperencanaanolehpenanggungjawab program, 

pengorganisasian, 

danpelaksanaanpadatingkatlinilapangandenganmembentukwadahpelaksanaanke

giatannyadanmenggerakankerjasamaantara BP2KB 

denganSatuanKerjaPemerintah Daerah lain untukmelakukansosialisasi, 

pengarahan,pembinaan,danpendampinganterhadap program yang dilaksanakan. 

Jugadilakukan pengawasan melalui pemantauan program, tenaga, dana dan 

sarana dalam operasional program GenRe. Pemantauan dilakukan melalui Pusat 

Informasi Konseling (PIK), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pelaksana 

Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang telah dibentuk. 

Pemantauandilakukan oleh beberapa pihak, seperti BP2KB Kabupaten Mesuji, 

sekolah dan instansi terkait lainnya, dan hasil pengawasan dilaporkan secara 

berkala untuk dipertanggung jawabkan. 

2. Faktor pendukung pengelolaan program generasi berencana oleh Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
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(BP2KB)KabupatenMesujidalammeminimalisirpermasalahanremaja di 

Kabupaten Mesujiantara lain adanyadukungandarimasing-

masinglintassektoraldantingginyapartisipasisasaran program. Dan beberapa 

faktor penghambatnya yaitu minimnya dana, jarak yang jauh dan kondisi jalan 

yang kurang memadai serta terbatasnya sarana dan prasarana. 

3. Dampak pengelolaan program generasi berencana Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji terhadap 

permasalahan remaja di Kabupaten Mesujiyaitu 

terintegrasikannyapendidikankarakterdanakhlakpadaremaja, 

tersosialisasikannya program-program pembangunanmanusia, 

terminimalisirnyakerawanan sosialpadaremaja dan programgenerasiberencana 

BP2KB menjadi motor penggerakpendidikan bagiremaja. 

 

B. Saran 

Berdasarkankesimpulan di atas, disampaikan saran-saran sebagaiberikut: 

1. Kepada pihak pengelola di kantor BP2KB Kabupaten Mesuji sebaiknya 

memenuhi seluruh kriteria pengawasan. 

2. Kepada pihak pengelola pada tingkat lini lapangan, Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji hendaknya 

memprioritaskan program generasi berencana sebagai dasar dalam percepatan 

capaian program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga (KKBPK). 



 

3. Kepada peneliti lain agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan 

referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan 

program generasi berencana, sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal lagi. 
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