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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 225 juta jiwa, jumlah ini 

menempatkan Indonesia pada peringkat empat jumlah penduduk terbesar di dunia. 

Tanpa pengendalian kependudukan diperkirakan angka itu akan semakin 

membengkak dan akan mencapai angka 270 juta jiwa pada tahun 2015. Bahkan saat 

ini Indonesia sedang menghadapi lampu kuning masalah kependudukan. 

Demikian diungkapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) Pusat Sugiri Syarief, dalam jumpa pers peringatan Hari 

Kependudukan Dunia 2008, Jumat (11/7) di Gedung BKKBN Pusat Jakarta Timur. 

"Indonesia bukan saja  menghadapi besarnya jumlah penduduk, tetapi yang juga 

memprihatinkan adalah masih rendahnya kualitas SDM kita," ungkap Sugiri. 

Jika ditinjau dari Badan Statistik Indonesia, angka pertumbuhan penduduk 

Indonesia 

 

Setiap tahunnya, angka pertumbuhan penduduk Indonesia bertambah sama 

dengan jumlah seluruh penduduk Singapura saat ini, yakni 3,5 juta jiwa per tahun. 

Menurut data kependudukan Internasional penduduk Dunia tahun 2006 mencapai 5,6 

miliar jiwa. Sebanyak 4 miliar jiwa diantaranya tinggal di Asia. Angka itu semakin 

bertambah tiap tahunnya dan diperkirakan lima tahun lagi dunia bakal menyentuh 

angka 7 miliar jiwa. 

Pemerintah terus menekan laju pertambahan jumlah penduduk melalui program 

keluarga berencana (KB), sebab jika tidak meningkatkan peserta KB, jumlah 

Negara/ 

Country 

Tahun - Year 

1971 1980 1990 1995 2000 2005 

Indonesia 119,208,229 147,490,298 179,378,946 194,754,808 205,132,458 218,868,791 



penduduk Indonesia akan mengalami ledakan yang luar biasa, kata Kepala BKKBN 

Pusat Dr Sumarjati Arjoso SKM, di Desa Hanura, Kecamatan Padang Cermin, 

Lampung Selatan, Selasa. 

Dia menjelaskan, apabila jumlah kesetaraan ber-KB per tahun angkanya tetap 

sama (60,3 persen), maka jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 menjadi sekitar 

255,5 juta. 

Jika kesetaraan ber-KB turun 0,5 persen saja per tahun, maka jumlah penduduk 

Indonesia tahun 2015 akan meningkat menjadi 264,4 juta jiwa. 

Namun, apabila bisa dinaikkan persentase kesetaraan jumlah ber-KB 1 persen 

per tahun, maka diprediksikan jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 sekitar 237,8 

juta. 

"Hal ini berarti masih di bawah angka proyeksi penduduk tahun 2015 sebesar 

248 juta," kata dia, yang hadir di Lampung dalam rangka puncak Peringatan Hari 

Keluarga Nasional XIII dan Hari Anak Nasional tahun 2006 tingkat Provinsi Lampung. 

Walau upaya tersebut terealisasi dengan meningkatnya jumlah peserta KB yakni 

mencapai satu persen, namun masih banyak tantangan ke depan yang dihadapi 

mengingat jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 216 juta dan masih 

menduduki urutan keempat terbanyak di dunia. 

Laju pertambahan penduduk 1,49 persen per tahun-artinya di Indonesia setiap 

tahun jumlah penduduk bertambah 3-3,5 juta jiwa, dan ini hampir sama dengan 

jumlah penduduk Singapura. 

Demikian juga angka kematian ibu masih menempati urutan yang tertinggi 

dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Bahkan, tegas Kepala BKKN, 

dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia masih sangat 

rendah yaitu menduduki rangking 110 dari 117 negara. 

Selain itu, kata Sumarjati lebih lanjut, jumlah keluarga miskin masih cukup besar. 

Berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2004, jumlah keluarga prasejahtera dan 

keluarga sejahtera I alasan ekonomi ada sekitar 16,3 juta keluarga atau 30,62 persen 

dari total keluarga Indonesia. 

Jumlah penduduk Indonesia makin hari makin terus meningkat. Padahal 

pemerintah terus berupaya untuk menargetkan bahwa idelanya 2,1 anak per wanita. 



Meski begitu, masih ada saja dari keluarga Indonesia yang senang mempunyai 

banyak anak. Pemerintah terus menekan laju pertambahan jumlah penduduk melalui 

program keluarga berencana (KB), sebab jika tidak meningkatkan peserta KB, jumlah 

penduduk Indonesia akan mengalami ledakan yang luar biasa. Nantinya, Indonesia 

akan semakin dipadati oleh manusia dan bangunan. Apabila jumlah kesetaraan ber-

KB per tahun angkanya tetap sama (60,3 persen), maka jumlah penduduk Indonesia 

tahun 2015 menjadi sekitar 255,5 juta. Tentunya hal itu, sangat mengkhawirkan. Jika 

kesetaraan ber-KB turun 0,5 persen saja per tahun, maka jumlah penduduk 

Indonesia tahun 2015 akan meningkat menjadi 264,4 juta jiwa. Ini berarti jumlah 

penduduk sudah semakin padat. Namun, apabila bisa dinaikkan persentase 

kesetaraan jumlah ber-KB 1 persen per tahun, maka diprediksikan jumlah penduduk 

Indonesia tahun 2015 sekitar 237,8 juta. “Hal ini berarti masih di bawah angka 

proyeksi penduduk tahun 2015 sebesar 248 juta,” Kepala BKKBN Pusat Dr Sumarjati 

Arjoso SKM. Walau upaya tersebut terealisasi dengan meningkatnya jumlah peserta 

KB yakni mencapai satu persen, namun masih banyak tantangan ke depan yang 

dihadapi mengingat jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 216 juta dan 

masih menduduki urutan keempat terbanyak di dunia. Laju pertambahan penduduk 

1,49 persen per tahun-artinya di Indonesia setiap tahun jumlah penduduk bertambah 

3-3,5 juta jiwa, dan ini hampir sama dengan jumlah penduduk Singapura. Demikian 

juga angka kematian ibu masih menempati urutan yang tertinggi dibandingkan 

dengan negara-negara ASEAN lainnya. Bahkan, tegas Kepala BKKN, dilihat dari 

angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia masih sangat rendah yaitu 

menduduki rangking 110 dari 117 negara. Selain itu, kata Sumarjati lebih lanjut, 

jumlah keluarga miskin masih cukup besar. Berdasarkan hasil pendataan keluarga 

tahun 2004, jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi 

ada sekitar 16,3 juta keluarga atau 30,62 persen dari total keluarga Indonesia. 

Khusus di Lampung, jumlah keluarga pra sejahtera dan KS I alasan ekonomi masih 

cukup tinggi, yaitu 819.894 keluarga atau 48,01 persen dari jumlah keluarga yang 

ada yakni 1.707.646 keluarga. Terkait program KB nasional, menurut Kepala BKKN 

Pusat itu, Lampung ternyata cukup menggembirakan yaitu kesetaraan ber-KB 

berdasarkan SDKI 2002 tercatat 61,4 persen dari pasangan usia subur (PUS) yang 



ada, naik menjadi 65,97 persen (Susenas 2005). Demikian juga angka kelahiran total 

dari 2,7 (SKDI 2002) turun menjadi 2,5 (SUsenas 2004), sedangkan laju 

pertumbuhan penduduk menunjukkan angka penurunan dari 2,86 persen (SP 1990) 

menjadi 1,17 pesen (SP 2000). 

B.  Batasan Masalah 

Di atas sudah dipaparkan beberapa hal yang berhubungan dengan latar 

belakang masalah  yang diangkat dalam pembahasan ini. Untuk lebih jelasnya 

berikut ini dikemukakan Batasan masalah yaitu : 

1. Apa peran mahasiswa dalam menanggulangi masalah kependudukan dan KB? 

2. Bagaimanakah dampak Kegiatan Duta Mahasiswa Tingkat Nasional bagi 

program Kepependudukan dan Keluarga berencana terhadap masyarakat 

khususnya kepada mahasiswa sebagai usia yang mendekati penyiapan 

kehidupan berkeluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB  II 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian dan Sikap Mahasiswa 

 Mahasiswa berasal dari kata Maha dan Siswa. Maha dalam pendiskusian 

ini diartikan sebagai tingkat kematangan yang mencakup manajemen, kritis, 

berpikir dengan logika dan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Siswa 

sendiri adalah pelajar. Sehingga Mahasiswa adalah pelajar yang memiliki tingkat 

kematangan  lebih. 

 Mahasiswa menempati kedudukan yang khas (Special position) 

dimasyarakat, baik dalam artian masyarakat kampus maupun diluar kampus. 

Kekhasan ini tampak pada serentetan atribut yang disandang mahasiswa, misal : 

intelektual muda, kelompok penekan (Pressure group), agen pembaharu (Agent 

of change), dan kelompok anti status quo.  

        Jika berbicara tentang Mahasiswa maka yang terlintas di benak kita satu 

kata yaitu „kritis‟ yang dapat kita artikan sebagai suatu sikap responsive,peka 

dan sensibilitas tinggi terhadap masalah. Mahasiswa diidentikkan dengan 

sekumpulan anak muda yang kritis, yang dalam asumsinya dapat kita bagi 

menjadi asumsi kritis yang positif maupun yang negative.  

         Dari sikap kritis ini, mahasiswa dikenal bergerak untuk membela rakyat 

dengan didampingi oleh fakta – fakta yang ada sehingga muncullah sebutan 

Pahlawan Rakyat yang disandingkan pada Mahasiswa. Dalam usaha untuk 

membela rakyat dilakukan suatu aksi. Aksi;paling dekat dalam kehidupan kita 

adalah demo atau dapat diartikan sebagai unjuk rasa; Mahasiswa adalah titik 

balik perubahan. 

Dunia Kampus, adalah dunia dimana terbayang berbagai macam aktivitas 

intelektual, Dunia yang penuh kesibukan, dunia di mana setiap mahasiswa 

diharapkan untuk mandiri, mampu berfikir kreatif, serta menjadi cerminan Sosok 

ideal orang terpelajar. !!! , Nuansa Heroisme dan Romantisme begitu melekat 

dalam diri sebagian mahasiswa.! Kontradiksi perpeloncohan dangan defenisi “ 

Manusia” untuk harus diperlakukan sebagai manusia bukanlah pertanyaan!! 



Karena yang kadang bertanya selalu dari golongan minoritas. 

Dalam historisitas kemahasiswaan, senantiasa menjadi diskursus sosial tentang 

peran serta mahasiswa dalam berbagai proses perubahan sosial, dan otentisitas 

sejarah tentangnya memberi tempat tersendiri untuk senantiasa menarik 

dibicarakan, entah itu di komunitas mahasiswa sendiri ataupun diberbagai 

macam komunitas sosial. Meskipun sangat jarang menjadi diskusi publik di 

berbagai media yang ada.  

B. Tingkat Pengetahuan Mahasiswa tentang Kesehatan Reproduksi 

Tidak tersedianya informasi yang akurat dan benar tentang kesehatan 

reproduksi memaksa remaja untuk berusaha sendiri mencari akses dan 

melakukan eksplorasi sendiri. Media internet, televisi, majalah dan bentuk media 

lain sering kali dijadikan sumber oleh para remaja untuk memenuhi tuntutan 

keingintahuan tentang seksual. Disamping itu orang tua dan keluarga yang 

bertanggung jawab memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi bagi 

remaja belum berperan (Devy dkk, 2001). Inilah yang mendorong remaja 

mencari-cari informasi sendiri untuk menambah pengetahuannya dari film, VCD 

porno atau dari temannya. Data menunjukkan dari remaja usia 12-18 tahun, 16% 

mendapat informasi seputar seks dari teman, 35 % dari film porno, hanya 5% 

dari orang tua. Informasi yang tidak tepat akan mengarahkan remaja 3 pada 

kegiatan tuna sosial yang merusak masa depannya.  

Penelitian yang berkaitan dengan perilaku seksual pernah dilakukan PKBI 

pada tahun 2001. penelitian tersebut dilakukan terhadap responden remaja dan 

mahasiswa berusia sekitar 15-25 tahun dan dilaksanakan di 5 kota adalah 

Kupang, Palembang, Singkawang, Cirebon dan Tasikmalaya. Hasil menunjukkan 

bahwa 52,67% respondenmemiliki pengetahuan reproduksi yang tidak memadai, 

karena sumber pengetahuan hanya dari teman. Sebanyak 72,77% remaja 

memiliki pengetahuan memadai mengenai cara penularan infeksi menular 

seksual (IMS) terutama HIV/AIDS. Sekitar 16,46 responden mengaku pernah 

melakukan hubungan seksual (BKKBN, 2005). 



Data pendidikan terakhir remaja usia 12-21 tahun adalah sebagai berikut: 

remaja dengan pendidikan terakhir SD sebayak 47 atau sekitar 14.7%, SMP 

sebanyak 112 atau sebanyak 35,2%, SMA sebanyak 73 orang atau sekitar 23%, 

mahasiswa 49 orang atau sebanyak 15,4%, dan remaja yang mengalami putus 

sekolah sebanyak 37 orang atau sebanyak 11,6% (kader PKK kelurahan 

margomulyo). Peneliti bertujun mengambil judul tersebut karena masih 

rendahnya tingkat pendidikan di kalangan remaja.  

Berbagai penelitian mengenai mahasiswa menunjukkan bahwa 

mahasiswa masih butuh informasi, terutama informasi tentang kesehatan 

reproduksi. Namun menyangkut permasalahan ini tampaknya remaja bahkan 

dikalangan mahasiswa seolah-olah bagaikan 'suku tertinggal. Informasi yang 

ditunjukkan pada mereka dan informasi yang mereka miliki sangat sedikit sekali 

berkaitan dengan kesehatan reproduksi mereka sendiri. Faktanya, material 

pornografi lebih mereka dapatkan dibanding dengan material kesehatan 

reproduksi sehingga mahasiswa cenderung terjerumus melakukan perilaku-

perilaku yang Keliru karena lantaran kurangnya penegetahuan mengenai 

Kesahatan Reproduksi. 

 Dengan adanya program Mahasiswa sebagai duta program 

kependudukan dan Keluarga Berencana maka akan meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi serta berperilaku sesuai dengan 

nilai, norma dan adat istiadat setempat, sehingga Mahasiswa mengalami 

kesehatan reproduksi dengan baik dan benar dan dapat menjadi contoh, model, 

idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya yang merupakan salah satu 

kriteria Tegar Remaja. 

 

C. Tanggung Jawab Mahasiswa terhadap Lingkungan Sosial 

 Perubahan sosial adalah suatu fenomena yang menarik sebab masalah 

sosial adalah perkara yang berhubungan dengan persoalan manusia sehingga 

tak sedikit para ahli soiologi mengkaji masalah ini. Sementara perubahan itu 

sendiri-baik yang sudah, sedang atau sudah berlangsung- sangat perlu diketahui 



apakah memberi banyak manfaat (dalam arti mampu memenuhi kebutuhan 

manusia). 

 Dalam perspektif sosial, mahasiswa pun menunjukkan dinamika 

tersendiri sebagai kelompok yang secara konsisten memperjuangkan hak-hak 

kaum tertindas serta memberi kontribusi yang tidak kecil dalam rekayasa 

perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih baik. Posisi mahasiswa yang 

netral (Neutral position) dan tidak mempunyai kepentingan tertentu atau dibawah 

kepentingan telah menempatkannya pada posisi yang sangat disegani dan 

dihormati dalam setiap proses perubahan sosial masyarakat. 

 Mahasiswa sebagai calon pemimpin dan Pembina pada masa depan 

ditantang untuk memperlihatkan kemampuan untuk memerankan peran itu. Jika 

gagal akan berdampak negatif pada masyarakat yang di pimpinnya; demikian 

pula sebaliknya. Dalam perubahan sosial yang dasyat saat ini, mahasiswa sering 

dihadapkan pada kenyataan yang membingungkan dan dilematis. Suatu pilihan 

yang teramat sulit harus ditentukan, apakah ia terjun dalam arus perubahan 

sekaligus mencoba mengarahkan dan mengendalikan arah perubahan itu; 

ataukah sekedar menjadi pengamat dan penonton dari perubahan atau mungkin 

justru menjdi korban obyek sasaran dari perubahan yang dikendalikan oleh 

orang lain .  

 Melihat realitas dan tantangan diatas,mahasiswa memiliki posisi yang 

sangat berat namun sangat strategis dan sangat menentukan .Bukan zamannya 

lagi untuk sekedar menjadi pelaku pasif atau menjadi penonton dari perubahan 

sosial yang sedang dan akan terjadi;tetapi harus mewarnai perubahan tersebut 

dengan warna masyarakat yang akan dituju dari perubahan tersebut adalah 

benar-benar masyarkat yang adil dan makmur. 

 Di Indonesia ada slogan yang menyatakan Pemuda harapan bangsa 

atau Maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada Pemudanya. Beberapa 

slogan diatas menunjukkkan bahwa pemuda atau Mahasiswa memang akan 

akan menjadi penerus dari generasi sekarang. Generasi sekarang jelas akan 

termakan usia, Pemuda/Mahasiswa sebagai generasi penerus akan melanjutkan 

dan memikul segala beban dan akibat dari generasi sekarang. Karena Para 



Pemuda/Mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan.  

               

 Diakui atau tidak peran Pemuda/Mahasiswa memang sangat strategis 

dalam perubahan sosial. Ide-ide Pemuda/Mahasiswa sering dianggap sebagai 

suara rakyat, karena kedekatan sosial mereka dengan Masyarakat bawah. Ide-

ide Pemuda/Mahasiswa sering dianggap sebagai ide yang membela kaum 

mustadafien (Kaum lemah dan terpinggirkan). Pemuda/Mahasiswa juga 

dianggap sebagai pemecah kebuntuan dan Problem Solver terhadap masalah-

masalah yang dihadapi masyarakat dan juga pembawa perubahan ke arah yang 

lebih baik. Pemuda/Mahasiswa Sebagai Agent Of Change. Pembaharuan 

menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti hasil pekerjaan yang 

membaharui. Pembaharuan ini juga bisa berarti modernisasi dimana hasil 

perubahanny menunjukkan hasil yang lebih baik. Kenapa dikatakan 

Pemuda/Mahasiswa Sebagai Agent Of Change karena Pemuda/Mahasiswa 

dapat berfungsi sebagai bagian dari masyarakat yang mampu mendorong, 

memotivasi, dan mempelopori terjadinya pembaharuan.  

            Selain itu, Pemuda/Mahasiswa juga sebagai bagian dari Masyarakat 

yang dinilai memiliki intlektual dan memiliki pengetahuan yang lebih 

dibandingkan dengan Masyarakat pada umumnya karena lingkungan yang 

berbeda. 

 

D. Peran Mahasiswa dalam Pembangunan 

 Mahasiswa-mahasiswa  adalah generasi-generasi muda yang cerdas 

yang telah terpilih melalui suatu proses penyaringan yang ketat. Mereka adalah 

iron stock bangsa dan negara dimasa depan sebagaimana jargon mereka yang 

terkenal: Student now leader tomorrow. Mendidik pemuda-pemuda brillian dan 

berbakat itu merupakan sebuah kehormatan bagi perguruan tinggi. Karena 

pendidikan bukan sekedar pengasahan ketajaman intelektualitas, tetapi juga 

merupakan sebuah proses pembinaan kepribadian, pendewasaan, proses 

pematangan emosi dan sikap, maka diperlukan sebuah proses pendidikan yang 

intergatif. Pengasramaan seluruh mahasiswa minimal pada tahun pertama 



merupakan program yang efektif untuk memberikan pembinaan yang integratif 

tersebut, sebagaimana yang telah dilaksanakan di Oxford, Inggris. 

Pada tingkat selanjutnya pembinaan profesionalisme kepada mahasiswa 

perlu dikembangkan sehingga sejak mahasiswa mereka telah dapat 

menghasilkan karya-karya yang unggul ditingkat nasional dan internasional. Jiwa 

enterpreneurship mahasiswa juga perlu didorong, bukan hanya melalui kuliah-

kuliah kewirausahaan, tetapi melalui pengalaman belajar praktis, misalnya 

dengan mendorong koperasi mahasiswa untuk tumbuh dan berkembang. Selain 

itu mahasiswa harus memiliki kredibilitas bukan sekedar intelektual, tetapi juga 

moral dan sosial-politik menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih 

baik. 

Semangat yang dibangun di mahasiswa yang bisa menjadi gaya hidup 

dalam melakukan segala kegiatan adalah semangat moralitas, inovasi, 

kreatifitas, berpartisipasi aktif, apresiasi dan kolaborasi. Saatnya mahasiswa 

tidak terkungkung pada budaya represif dan prasangka yang menjadi satu pola 

pandang akibat terlalu lama rezim berkuasa di negeri ini. Mahasiswa masa 

depan dituntut berpikir positif dan terbuka, agar menjadikan dirinya sebagai insan 

akademik yang solutif. 

Lembaga kemahasiswaan yang mana memiliki tanggung jawab untuk 

membangun mahasiswa yang berintegritas dan bermoral harus mampu 

beradaptasi dengan kondisi masyarakat saat ini. Salah satu permasalahan yang 

ada di masyarakat adalah cara pandang yang salah terhadap hidup itu sendiri. 

Masyarakat yang kian terjepit oleh kemerosotan ekonomi maupun budaya 

membuat mereka tidak bisa berpikir logis dan rasional. Peran mahasiswa melalui 

lembaga kemahasiswaannya diharapkan mampu mengubah paradigma yang 

ada di masyarakat supaya lebih positif, kolaboratif, adaptif dan inovatif. Semua 

hal ini tentu harus dimulai dari para mahasiswa itu sendiri sebagai seorang yang 

mampu membuat perubahan besar dengan energy besar. Mahasiswa sangat 

diharapkan memiliki kemampuan untuk berubah dan menyesuaikan aktifitasnya 

agar lebih produktif dan solutif terhadap permasalahan masyarakat serta 



memberikan opini positif kepada masyarakat dan menjadi  inspirasi bagi 

masyarakat luas. 

Kepemimpinan mahasiswa saat ini ditunggu oleh masyarakat, baik saat ia 

masih mahasiswa maupun saat ia sudah menjadi alumi perguruan tinggi. Saat 

menjadi mahasiswa, kepemimpinan ini bisa dilatih dan dibentuk, adalah 

tanggung jawab lembaga kemahasiswaan untuk mampu menciptakan sebanyak-

banyaknya mahasiswa yang memiliki karakter pemimpin dengan berbagai 

macam aktivitas. Diharapkan regenerasi kepemimpinan bisa terbentuk sehingga 

akan ada banyak calon pemimpin masa depan negeri ini. Selain itu, mahasiswa 

juga bisa memimpin masyarakat dengan membangun opini yang positif dan 

solutif sehingga memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk bergerak dan 

berubah. Mahasiswa juga bia bergerak bersama masyarakat untuk menghadapi 

era globalisasi yang diiringi dengan krisis ekonomi dengan membuat usaha 

bersama, membuka lapangan kerja, dengan bantuan modal dan kompetensi 

yang dimiliki tentunya mahasiswa bisa berpikir “berapa banyak lapangan kerja 

yang akan saya buat setelah saya lulus”. Kepemimpinan mahasiswa dalam 

bentuk membantu dalam advokasi public, seperti membela hak rakyat miskin 

dengan audiensi ke pemegang kebijakan, memediasi antar kelompok yang 

bertikai maupun memeberikan usulan kepada pemerintahan yang ada agar 

kebijakan yang ada bisa bijak untuk masyarakat. 

Semangat kepemimpinan mahasiswa dan berjuang untuk rakyat ini 

sangat berpengaruh terhadap idealisme seseorang setelah lulus perguruan 

tinggi. Seorang yang memiliki integritas dan bermoral akan terbentuk. Karena ia 

sudah terbiasa bekerja jujur dan rela berkorban, dimana hal ini menjadi sulit 

untuk ditemui di masyarakat masa kini. Karakter inilah yang akan membuat 

Indonesia masa depan akan mandiri, untuk itu mahasiswa harus bisa 

memanfaatkan waktu perkuliahan ini dengan baik untuk menyiapkan diri menjadi 

pemimpin bangsa di masa yang akan datang, dimulai dari bangku kuliah menuju 

istana merdeka. 

 

 



BAB III 

PERANAN MAHASISWA DALAM MENANGGULANGI 

MASALAH-MASALAH KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 

 

A. Peranan Mahasiswa Menanggulangi Seks Pranikah 

Kepedulian terhadap program keluarga berencana (KB), bukan saja 

menjadi tanggung jawab pemerintah maupun mereka yang telah berkeluarga. 

Lebih dari itu, pelajar dan mahasiswa juga memiliki peran penting untuk 

menyukseskan program KB. 

”Penyiapan kehidupan berkeluarga mesti dilakukan sejak dini. 

Terutama, bagi pelajar dan mahasiswa. Tanpa peran akif mereka, program 

KB tidak akan berjalan optimal,” beber Kepala BKKBN Pusat, Sugiri Syarief, 

saat mengisi kuliah umum di aula Pascasarjana Undip, kemarin. 

Ditambahkan, perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat 

belakangan ini, memberikan kontribusi terhadap perkembangan pola pikir 

remaja. 

Salah satunya, berpengaruh terhadap kehidupan seks mereka.Tidak 

sedikit remaja yang diketahui telah melakukan hubungan seks pranikah. 

Bahkan, setiap tahunnya menunjukkan adanya tren peningkatan. 

Dia menunjuk contoh, hasil studi yang dilakukan di beberapa daerah, di 

mana sekitar 50 persen remaja di Jabotabek, Surabaya, Medan, dan 

Bandung, mengaku telah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Tidak 

hanya itu, berdasarkan survei komisi nasional perlindungan anak, diketahui 

97 persen remaja SMP dan SMA pernah menonton film porno. 

”Sebanyak 93,7 persen remaja SMP dan SMA juga pernah berciuman, 

genital simulation, atau oral seks. Sekitar 62,7 persen remaja SMP mengaku 

sudah tidak perawan lagi. Yang lebih memprihatinkan, 21,2 persen remaja 

mengaku pernah aborsi,” terang Sugiri. 

Diakui, semua itu tidak terlepas dari sifat remaja yang tengah dalam 

proses pertumbuhan dan pengembangan dalam mencari jati dirinya. 



Ironisnya, tidak sedikit di antara mereka yang justru mendapatkan 

informasi bukan dari sumber yang benar. Sehingga, mereka malah 

terjerumus dalam permasalahan baru. 

Misalnya saja, perilaku seks bebas, penggunaan narkoba, dan lainnya, 

yang mempengaruhi penurunan kualitas sumber daya manusia. 

Untuk itu, pihaknya terus menyosialisasikan kebijakan ”Tegar Remaja” 

dalam rangka tegar keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia 

sejahtera. 

”Tegar remaja adalah remaja yang menunda usia pernikahan, 

berperilaku sehat, terhindar dari risiko seksualitas, HIV/AIDS, napza, bercita-

cita mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, serta dapat menjadi 

contoh, model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya,” kata dia. 

Agar program tersebut dapat terwujud, imbuh Sugiri, diperlukan upaya 

program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR), melalui 

pusat informasi dan konseling mahasiswa (PIK mahasiswa), yang dikelola 

dari, oleh, dan untuk mahasiswa, dalam memberikan pelayanan informasi 

dan konseling tentang penyiapan kehidupan berkeluarga. Sehingga, peran 

mahasiswa tidak hanya sebagai pengelola, tapi juga pendidik, sekaligus 

konselor sebaya. 

 

B.  Peranan Mahasiswa Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba 

Peredaran gelap narkoba pada saat ini sudah sampai pada tingkat 

yang sangat memprihatinkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kenaikan 

penyalahgunaan narkoba dari 1,5 persen penduduk Indonesia pada 2004 

menjadi 1,9 persen pada 2008. Berdasarkan data yang ada pada Badan 

Narkotika Nasional (BNN), tercatat bahwa masalah penyalahgunaan narkoba 

di tanah air telah merambah sebagian besar kelompok usia produktif yakni 

yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa. 

BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Universitas Indonesia telah 

melakukan Survey Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

Tahun 2006 pada pelajar dan mahasiswa di seluruh propinsi di Indonesia. 



Diantara 100 pelajar dan mahasiswa rata-rata 8 pernah pakai dan 5 dalam 

setahun terakhir mengkonsumsi narkoba. Angka penyalahgunaan meningkat 

dengan dari berbagai jenjang sekolah. Angka dua kali lipat lebih tinggi pada 

mahasiswa (12%) dibanding pelajar SLTP (6%). Angka penyalahgunaan 

yang tidak berbeda antara ibukota propinsi dan kabupaten menyiratkan 

bahwa kabupaten tidak terhindar dari masalah narkoba. Jumlah pelajar dan 

mahasiswa di Indonesia yang menggunakan narkotika dan obat berbahaya 

(narkoba) diperkirakan berjumlah sejuta orang atau sekira 32 persen dari 

angka total jumlah pengguna narkoba secara nasional sebanyak 3,2 juta 

orang. (BNN, 2006). 

 

 C.  Peranan Duta mahasiswa dalam Mewujudkan Tegar Remaja. 

Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ini BKKBN 

mengembangkan Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja 

(PKBR) untuk mewujudkan TEGAR REMAJA yaitu remaja yang : 1). 

Menunda usia pernikahan, 2). Berperilaku sehat, 3). Terhindar dari risiko 

Seksualitas, HIV dan AIDS, Napza, 4) Bercita-cita mewujudkan Keluarga 

Kecil Bahagia dan Sejahtera, 5) Menjadi contoh, model, idola, dan sumber 

informasi bagi teman sebayanya.  

Dalam rangka mewujudkan Tegar Remaja, salah satu upaya yang 

dilakukan adalah melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konseling 

Remaja (PIK Remaja). PIK Remaja ini telah berkembang di 

sekolah/perguruan tinggi umum/agama, LSM/lembaga keagamaan, serta 

organisasi kepemudaan. Dari semua basis pengembangan di atas, 

pengembangan PIK Remaja di Perguruan Tinggi masih sangat rendah, 

padahal keberadaanya diperlukan mengingat banyak kasus TRIAD KRR 

terjadi di lingkungan mahasiswa dan usia mahasiswa adalah usia yang 

mendekati penyiapan kehidupan berkeluarga.  

Dengan pertimbangan tersebut di atas, pada tahun 2010 telah 

dikembangkan PIK Remaja dengan basis Perguruan Tinggi baik Negeri 

maupun Swasta dengan nama PIK Mahasiswa. Penggunaan istilah PIK 



Mahasiswa dimaksudkan untuk menyesuaikan karakteristik mahasiswa yang 

khas dan berbeda dengan remaja pada umumnya. Dalam rangka 

mempromosikan Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja 

yang melalui PIK Remaja serta pengembangan PIK Mahasiswa di Perguruan 

Tinggi, maka dirasa perlu untuk melakukan pemilihan duta remaja dan duta 

mahasiswa yang akan menjadi figur di kalangan remaja dan mahasiswa. 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 225 juta jiwa, jumlah ini 

menempatkan Indonesia pada peringkat empat jumlah penduduk terbesar di dunia. 

Tanpa pengendalian kependudukan diperkirakan angka itu akan semakin 

membengkak dan akan mencapai angka 270 juta jiwa pada tahun 2015. Bahkan saat 

ini Indonesia sedang menghadapi lampu kuning masalah kependudukan. 

Peredaran gelap narkoba pada saat ini sudah sampai pada tingkat yang sangat 

memprihatinkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kenaikan penyalahgunaan 

narkoba dari 1,5 persen penduduk Indonesia pada 2004 menjadi 1,9 persen pada 

2008. Berdasarkan data yang ada pada Badan Narkotika Nasional (BNN), tercatat 

bahwa masalah penyalahgunaan narkoba di tanah air telah merambah sebagian 

besar kelompok usia produktif yakni yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa. 

Sebanyak 93,7 persen remaja SMP dan SMA juga pernah berciuman, genital 

simulation, atau oral seks. Sekitar 62,7 persen remaja SMP mengaku sudah tidak 

perawan lagi. Yang lebih memprihatinkan, 21,2 persen remaja mengaku pernah 

aborsi.  

Dengan pertimbangan masalah-masalah Kependudukan dan keluarga berencana 

di atas, mengingat banyak kasus TRIAD KRR terjadi di lingkungan mahasiswa dan 

usia mahasiswa adalah usia yang mendekati penyiapan kehidupan berkeluarga. 

Pada tahun 2010 telah dikembangkan PIK Remaja dengan basis Perguruan Tinggi 

baik Negeri maupun Swasta dengan nama PIK Mahasiswa untuk mewujudkan 

TEGAR REMAJA yaitu remaja yang : 1). Menunda usia pernikahan, 2). Berperilaku 

sehat, 3). Terhindar dari risiko Seksualitas, HIV dan AIDS, Napza, 4) Bercita-cita 

mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, 5) Menjadi contoh, model, idola, 

dan sumber informasi bagi teman sebayanya.. Penggunaan istilah PIK Mahasiswa 

dimaksudkan untuk menyesuaikan karakteristik mahasiswa yang khas dan berbeda 

dengan remaja pada umumnya. Dalam rangka mempromosikan Program Penyiapan 



Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja yang melalui PIK Remaja serta pengembangan 

PIK Mahasiswa di Perguruan Tinggi, maka dirasa perlu untuk melakukan pemilihan 

duta remaja dan duta mahasiswa yang akan menjadi figur di kalangan remaja dan 

mahasiswa. 
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