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Latar Belakang 

Beberapa fakta menunjukan bahwa remaja menghadapi berbagai 

tantangan  

a. PERILAKU BERISIKO 

 Data SDKI 2012 menunjukkan bahwa 28% remaja perempuan dan 24% 

remaja laki-laki meminum minuman beralkohol sebelum berumur 15 tahun. 

 Sekitar 2,8 % remaja 15-19 tahun terlibat penyalahgunaan NAPZA 

 0,7% perempuan dan 4,5% laki-laki umur 15-19 tahun telah berhubungan 
sex pranikah  

 Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa 1,4% remaja usia 10-14 

tahun dan 18,3% remaja usia 15-19 tahun saat ini merokok 

 Selain itu diketahui bahwa 59% perokok wanita dan 56% perokok laki-laki 
telah mulai merokok sebelum mereka berusia 15 tahun . 



LANJUTAN PERILAKU BERISIKO 

 Sekitar 32,1% remaja wanita dan 36,5% remaja laki-laki yang berumur 15-

19 tahun mereka mulai berpacaran sebelum 15 tahun (SDKI 2012) 

 Remaja yang tidak memiliki life skills yang cukup akan menjurus pacaran 

yang tidak sehat   

 Diindikasikan dengan fakta bahwa 0,7% wanita dan 4,5% laki-laki telah 

melakukan hubungan sex pranikah. 

 SDKI 2012 menunjukan bahwa alasan hubungan sex pranikah  sebagian 

besar karena penasaran/ingin tahu (57,5% pria), terjadi begitu saja (38% 

perempuan) dan dipaksa pasangan (12,6 perempuan), bukti ini 

mencerminkan bahwa kurangnya pemahaman remaja tentang 

ketrampilan hidup sehat, risiko hubungan seksual, dan kemampuan 

menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan.  



LANJUTAN PERILAKU BERISIKO 

 Data SDKI 2012 menunjukan bahwa 7% perempuan usia 

15-19 tahun pernah melahirkan 

 Kehamilan dan persalinan anak usia kurang 19 tahun 

meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi 

 Dibuktikan data SDKI 2012 fertilitas remaja usia 15-19 

tahun adalah 48/1000 perempuan dikelompok umur 

tersebut. 

 Persalinan di usia kurang 20 tahun berkontribusi 

meningkatkan kematian neonatal (34/1000), kematian 

bayi (50/1000) dan kematian Balita (61/1000) 



b. PENGETAHUAN 

 Pengetahuan tentang kespro kurang memadai dilihat dari hasil 

SDKI 2012 bahwa hanya ada 35,3% perempuan dan 31,2% laki-laki 

usia 15-19 tahun yang tahu bahwawanita dapathamil dengan sat 

kali berhubungan seksual. 

 Sebanyak 41,2% perempuan dan 55,3% laki-laki usia 15 – 19 tahun 

yang mengetahui bahwa penularan HIV AIDS dapat dikurangi 

dengan hubungan seksual dengan seseorang yang tidak memiliki 

pasangan yang lain. 

 46% perempuan dan 60,8% laki-laki usia 15-19 tahun mengetahui 

bahwa penularan HIV – AIDS dapat dikurangi dengan pemakaian 

kondom 

 



c. Akses terhadap informasi 

 Remaja usia 15-19 tahun lebih menyukai curhat/minta 

nasehat tentang kespro kepada teman sebaya (57,1% laki-

laki dan 57,6% perempuan  

 Remaja 15-19 tahun menyukai curhat dengan teman 

sebaya (33,3% laki-laki dan 19,9% perempuan 

Curhat dengan guru (29,6% laki-laki dan 31,2% perempuan) 

Curhat dengan ibu (12,7% laki-laki dan 40% perempuan) 

Curhat dengan tenaga kesehatan (2,6% laki-laki dan 35,7% 

perempuan) 

 

 



Tujuan  

 Tujuan umum 

 Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja dan     
 pendewasaan usia pernikahan 

 Tujuan khusus 

1. Mengetahui dan memahami masalah kespro 
remaja 

2. Mengetahui dan memahami alat reproduksi laki-laki 
dan wanita 

3. Mengetahui akibat pernikahan usia kurang 20 tahun 

4. Mengetahui dan memahami penyakit-penyakit 
kespro 

 

 



Kebijakan Terkait  

Dengan Kespro  
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PENDEKATAN “CONTINUUM OF CARE” 
& “LIFE CYCLE” 
BERKESINAMBUNGAN & THD SELURUH TAHAPAN 
SIKLUS HIDUP MANUSIA 
 
 
PENDEKATAN KELUARGA 



STATUS KESEHATAN PEREMPUAN 

Kehamilan 
Remaja  
(15-19 
tahun): 
48/1000 

perempuan 

KEKURANG
AN ENERGI 

KRONIS 
(KEK) pada 

WUS: 20,8% 

Kanker 
Serviks: 
12,8% 

Pernikahan 
<20 tahun: 

45,9% 

Ibu Rumah 
Tangga 
dengan 

AIDS:  
6.539 kasus 

Kekerasan 

terhadap 

Perempua

n: 293.220,     

sebagian 

besar KDRT 

ANEMIA 

pada 

perempuan: 

23,9%; 

pada Ibu 

Hamil: 37,1% 

Kanker 

Payudara: 
28,7% 

Angka Kematian Ibu 305/100.000 KH 
Angka Kematian Bayi 23/1000 KH 

Ibu hamil 
dengan 

HIV:  2.061 
kasus 

72,7 % 
kasus AIDS 

terjadi pada 

usia 

produktif 20-

49 tahun, 

dan 68% 

terjadi pada 

perempuan 

Persepsi Budaya Keterbatasan 
Sosial-Ekonomi 

Ketidaksetaraan Gender:  

Diskriminasi, Subordinasi, 

Rentan Mengalami Kekerasan,  

Peran Ganda 

Kondisi Geografis 

Riskesdas 2013 SUPAS 2015 Laporan Triwulan IV Tahun 2015 

Hipertensi 
pada WUS : 

21,3% 



Permasalahan kesehatan pada 

perempuan berawal dari masih 

tingginya usia perkawinan 

pertama dibawah 20 tahun  

Umur Perkawinan Pertama pada Perempuan 
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Perkawinan Pertama Usia <20 Tahun, Indonesia 
2012 

(proporsi terhadap total perkawinan) 

SDKI, 2012 

Riskesdas, 2010 
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3,7 

 0,7  

 4,5  
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10,5 

 1,8  

 14,6  

Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki

ARH 2007 ARH 2012

15-19
tahun

20-24
tahun

Seks pranikah pada Remaja 
(Adolescent Reproductive Health,  SDKI 2012) 

Kehamilan Tak 
Diinginkan  
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Child  
marriage 

SDKI 2012 

Remaja rentan terhadap gaya 

hidup tidak sehat :   

• 22,7% remaja perempuan < 

20 tahun mengalami 

kehamilan di luar  

pernikahan  

• 74,3% dalam ikatan 

pernikahan 

• 2,9% tidak diketahui  

 

Studi Jabotabek :  

Studi Australian National 

University & UI, 2010    



 DEFINISI 

REMAJA? 

REPRODUKSI? 

KESEHATAN REPRODUKSI? 



APA SIH DEFINISI  

REMAJA ITU? 



REMAJA??? 

Usia 10 – 18 tahun (Permenkes RI No 25 Tahhun 2014) 

Usia 10-19 tahun (WHO) 

15-24 tahun/ Youth/ Anak Muda (PBB) 

Peralihan masa anak-anak menuju dewasa 



Apa ya  
Reproduksi itu? 



re = kembali  

 

produksi = membuat atau 

menghasilkan 

 

RE   : kembali 

Produksi : menghasilkan 

Reproduksi : kembali menghasilkan  (keturunan)) 

Reproduksi = suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan 

keturunan demi kelestarian hidup. 

 



Pengertian Kesehatan Reproduksi menurut 

Konferensi Kependudukan dan Pembangunan 

(ICPD) tahun 1994 di Kairo, Mesir : yaitu "Kondisi 

utuh sehat sejahtera fisik, mental dan sosial, 

tidak hanya bebas penyakit atau kecacatan, 

dalam sistem, fungsi, dan proses reproduksi". 



Siapa Remaja? 



WANT TO KNOW????!!!! 



Siapa Remaja itu ? 

       
                                                        

        pra-remaja         remaja awal                     remaja                         remaja 

                                                        pertengahan                          akhir 
 

       
                                                        

        pra-remaja         remaja awal                     remaja                         remaja 

                                                        pertengahan                          akhir 
 

 
 
   10                11               12                 13                14                 15                16                17                  18               19            20          21  

  

 

 

 

        

 

 

         pra-pubertas          pubertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                         

                     Adolesen 
                  Sumber: F.J. Monks, Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta:Gadjah Mada Press, 2002), hal. 262 



Seksualitas 
a.    Pengertian Seksualitas 

Semua yang berhubungan 
dengan manusia sebagai 
makhluk seksual. 

emosi 

kepribadian 

sikap 

dll 

 



Seksualitas 
a. Pengertian Seksualitas 

 

 

Arti seks 

1. Jenis kelamin 

2. Reproduksi seksual 

3. Organ seks 

4. Rangsangan / gairah seksual 

5. Hubungan seks 

 

Asal kata: seks 



Seksualitas 
a.    Pengertian Seksualitas 

Asal kata: seks 
 

Arti seks 
1.Jenis kelamin 
2.Reproduksi 

seksual 
3.Organ seks 
4.Rangsangan / 

gairah seksual 
5.Hubungan seks 

 

Laki-laki   ||   Perempuan 



Seksualitas 
a.    Pengertian Seksualitas 

Asal kata: seks 
 

Arti seks 
1.Jenis kelamin 
2.Reproduksi 

seksual 
3.Organ seks 
4.Rangsangan / 

gairah seksual 
5.Hubungan seks 

 

membuat bayi 



Seksualitas 
a.    Pengertian Seksualitas 

Asal kata: seks 
 

Arti seks 
1.Jenis kelamin 
2.Reproduksi 

seksual 
3.Organ seks 
4.Rangsangan / 

gairah seksual 
5.Hubungan seks 

 

vagina Penis 

Perempuan Laki-laki 
 
 
 



Seksualitas 
a.    Pengertian Seksualitas 

Asal kata: seks 
 

Arti seks 
1.Jenis kelamin 
2.Reproduksi 

seksual 
3.Organ seks 
4.Rangsangan / 

gairah seksual 
5.Hubungan seks 

 

Seperti getaran di 

dalam tubuh 



Seksualitas 
a.    Pengertian Seksualitas 

Asal kata: seks 
 

Arti seks 
1.Jenis kelamin 
2.Reproduksi 

seksual 
3.Organ seks 
4.Rangsangan / 

gairah seksual 
5.Hubungan seks 

 

Organ seks laki-laki bertemu 

organ seks perempuan 

(penetrasi) 



Seksualitas 
a.    Pengertian Seksualitas 
Isu bahasan: 

1. Organ reproduksi 

2. Pubertas 

3. Kehamilan 

4. Konsekuensi HUS bebas  

& tidak aman: 

a. KTD 

b. Aborsi 

c. IMS (termasuk HIV / AIDS) 

 



Seksualitas 
b.    Organ Reproduksi 

Perempuan 

1. Ovarium 

2. Fimbrae 

3. Tuba falopi 

4. Uterus 

5. Cervix 

6. Vagina 

7. Mulut Vagina 

 

 

 

 



Seksualitas 
b.    Organ Reproduksi 

 

Laki-laki 
1. Penis 

2. Glans 

3. Uretra  

4. Vas deferens 

5. Epidydimis 

6. Testis 

7. Scrotum 

8. Kelenjar Prostat 

9. Vesikula Seminalis 

10. Kandung  Kencing 



Seksualitas 
b.    Organ Reproduksi 

- Ereksi 

- Ejakulasi 



Seksualitas 
b.    Organ Reproduksi 

- Ereksi 

- Ejakulasi 
pengerasan & pembesaran pada 

penis ketika pembuluh darah di 

penis dipenuhi dgn darah  

Ereksi bisa terjadi karena 

rangsangan seksual  

Ketidakmampuan ereksi lebih 

dikenal dengan sebutan 

impotensi  



Seksualitas 
b.    Organ Reproduksi 

- Ereksi 

- Ejakulasi 
Keluarnya air mani yang 

mengandung sperma melalui 

saluran kemih di batang penis 

Ejakulasi yang terjadi secara 

alami (tidak disadari) disebut 

mimpi basah.  

Ejakulasi yang terjadi oleh 

rangsangan pada diri sendiri 

disebut onani 



Seksualitas 
c.    Pubertas 

      Pengertian:  

          Masa tubuh berubah dari  

          anak-anak ke dewasa 

  



Pertumbuhan fisik 

Growth Monitoring during Adolescence 



Tubuhku semakin tinggi 

Berat badanku bertambah 

Wajah berubah bentuk dan menjadi berisi 

Kulit menjadi lebih berminyak 

Berkeringat lebih banyak 

Mungkin muncul jerawat 

Suara berubah menjadi berat 

Perubahan Biologis 



39 

PERUBAHAN FISIK (Pubertas) 



Seksualitas 
c.    Pubertas 

Kapan pubertas? 

 Awal 

 Akhir  

  

13/14 th 

11/12 th 

17/18 th 



PUBERTAS 

Pubes (latin) = masa akil 
baligh 

Atau disebut juga masa 
remaja yaitu proses 
perubahan dari anak-
anak menjadi orang 
dewasa, yang terjadi 
karena pelepasan 
hormon-hormon yang 
berasal dari sebuah 
kelenjar kecil di dasar otak 
(Hypothalamus) 



Seksualitas 
c.    Pubertas 

Kenapa bisa? 

 Perubahan kerja hormon. 

    

 



Seksualitas 
c.    Pubertas 

Kenapa bisa? 

 Perubahan kerja hormon. 

    

 

Esterogen 
Progesteron 

Testosteron 

Perempuan Laki-laki 
 
 
 



Seksualitas 
c.    Pubertas 
Apa yang terjadi? 

 Perubahan fisik 

Perempuan 

Laki-laki 

 

 

 Perubahan psikologis 

Perempuan 

Laki-laki     

 



Seksualitas 
c.    Pubertas 
Apa yang terjadi? 

 Perubahan fisik 

Perempuan 

Laki-laki 

 

 

 Perubahan psikologis 

Perempuan 

Laki-laki     

 

• Payudara 

• Panggul 

• Rambut di: 

•Ketiak 

•Sekitar vagina  

 

Lihat juga: 

menstruasi  

 



Seksualitas 
c.    Pubertas 
Apa yang terjadi? 

 Perubahan fisik 

Perempuan 

Laki-laki 

 

 

 Perubahan psikologis 

Perempuan 

Laki-laki     

 

• Suara membesar 

• Rambut di: 

•Ketiak 

•Atas bibir (kumis) 

•Bawah bibir (janggut) 

•Sekitar penis  

 

Lihat juga: 

mimpi basah 

 



Seksualitas 
c.    Pubertas 
Apa yang terjadi? 

 Perubahan fisik 

Perempuan 

Laki-laki 

 

 

 Perubahan psikologis 

Perempuan 

Laki-laki     

 

• Sensitif 

•Mudah tersinggung 

•Mudah marah 

• Irasional 

• Stress 

• Takut 

• Ingin mandiri 

• Ekspresif 

• Selalu ingin tahu 

 



kdk2-anis_dkkd'07 
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Perubahan mental, perilaku 
Konsep diri berubah sesuai dengan perkembangan 
biologi 

Mencoba nilai-nilai yang berlaku 

Stres meningkat terutama saat terjadi konflik 

Anak wanita mulai mendapat haid, tampak lebih 
gemuk 

Berbicara lama di telepon, suasana hati berubah-ubah 
(emosi labil), kesukaan seksual mulai terlihat 

menyesuaikan diri dengan standar kelompok 

anak laki-laki lebih menyukai olahraga, anak wanita 
suka bicara tentang pakaian, make-up 

hubungan anak-orang tua mencapai titik terendah, 
mulai melepaskan diri dari orang tua 

takut ditolak oleh teman sebaya 



Seksualitas 
d.    Mimpi Basah 

Pengertian: 

Keluarnya cairan sperma ketika tidur.  

  

 



Tentang mimpi basah 

Hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pertumbuhan         memicu produksi 

testosteron dlm testikel (buah Pelir)=sperma masak di saluran epididimis=atas 
setiap testikel        sperma bergerak melalui saluran (vas)&bercampur dgn 

cairan yg berasal dari kelenjar lain=semen (air mani). Mimpi basah terjadi 

setelah tubuh mulai memproduksi sperma           saat kamu mengalami ereksi 

(alat kelamin mjd tegang dan keras) 

 

Catt.:cairan dari kelenjar lain terdiri dari protein, enzim, dan zat pelicin yang 

menyuburkan dan mempermudah gerak sperma 

 



SUNAT 
Dilakukan dengan cara membuang 
Kulit/preputium=kebersihan penis lebih terjaga 

Preputium/kulup dpt mjd tempat berkumpulnya sisa-
sisa air seni dan kotoran lain yang membentuk zat 
berwarna putih disebut smegma = sangat potensial 
sbg sumber infeksi 



Seksualitas 
d.    Mimpi Basah 

Proses: 

 

 

 

   

 

Testis 

memproduksi 

sperma tiap hari 

Sperma 

ditampung 

Saat penuh 

terjadi ejakulasi 

Sengaja 

(masturbasi) 

Tidak sadar 

(mimpi basah) 



Seksualitas 
d.    Mimpi Basah 

 
Pernyataan tentang mimpi basah: 
 
 Semua laki-laki akan mengalami mimpi basah 

ketika pubertas 

 Bila ereksi tidak selalu harus ejakulasi 

 Bila tidak mimpi basah, tidak normal 

 Bila tidak mimpi basah, penis meledak 

 Penis membesar bila ditarik-tarik 

 Yang mimpi basah hanya anak nakal   

 



Seksualitas 
e.    Menstruasi 

Pengertian: 

 proses pelepasan darah dan cairan encer 

dari uterus melalui vagina.    

 



Terjadinya menstruasi… 

 Sel telur yang matang dikeluarkan dari indung telur 

menuju rahim, dinding rahim menebal, siap 

menerima sel telur yang sudah dibuahi sperma. 

 Bila sel telur tidak bersatu dengan sperma   setelah 

meninggalkan indung telurnya, maka tidak akan 

terbentuk bayi.  telur akan pecah dan bersama 

sebagian dinding rahim luruh / keluar melalui vagina 

dalam bentuk darah  disebut menstruasi atau haid. 









Seksualitas 
e.    Menstruasi 

Proses: 

   

 

1. Penebalan dinding 

rahim 

2. Pelepasan Sel Telur    

    yang telah matang,     

    menunggu untuk  

    dibuahi 

 

3. Bila tidak dibuahi,  

    dinding rahim dan sel  

    telur akan luruh 



Seksualitas 
e.    Menstruasi 

Siklus Menstruasi 

   

 
Diagram siklus menstruasi 

ini hanya berlaku untuk 

wanita yang memiliki siklus 

normal 28 hari 



Seksualitas 
e.    Menstruasi 

Pernyataan tentang menstruasi: 

 

Yang haid adalah perempuan kotor 

Selama haid tidak boleh cuci rambut 

Jika haid jangan olahraga 

Jika haid jangan makan yang asam   

 



Hati-hati………!!!!!! 

  

  

Apabila seseorang matang secara seksual, tanda:  

 

Cowok : mimpi basah  

Cewek : menstruasi 

 

 

Maka cewek sudah bisa hamil dan… 

 

  Cowok sudah bisa membuat cewek hamil…. 

 



Kehamilan 

 Ketika laki-laki sudah bisa menghasilkan sperma, maka hanya 

dengan satu saja sperma yang bertemu / bersatu dengan sel 

telur perempuan pada saat subur,  maka perempuan bisa hamil 

dan sel telur nya bisa berkembang menjadi bayi. 



Pembuahan  



Bagaimana kehamilan terjadi? 

Kehamilan terjadi ketika sperma dari 

Laki-laki masuk kedalam rahim dan 

Membuahi sel telur yang telah matang 

(pada masa subur) 







Lucu….. 

 
 

Tapi………. 



Belum waktunya punya anak…… 



Akibatnya……. 

 Tidak bisa sekolah… 

 Tidak bisa mengejar cita-cita…. 

 Kehilangan masa remaja yang indah bersama teman-
teman…. 

 Perempuan yang hamil di bawah 20 tahun beresiko terkena 
kanker leher rahim, keracunan kehamilan karena tekanan 
darah tinggi, kejang…. 

 Kesulitan dalam proses persalinan 

 Anemia  

 Depresi post partum 

 Berisiko terjadi kematian  

 Anak yang dilahirkan berisiko terjadi stunting dan BBLR 

 

Merugikan diri sendiri…… 





Kehamilan Tidak Diinginkan… 

Sebabnya: 

- Kurangnya pengetahuan reproduksi dan 

keagamaan. 

- Tindak pemerkosaan. 

- Gagalnya pencegahan kehamilan (KB) pada 

suami istri. 



Akibat Kehamilan Tidak Diinginkan 

pada remaja: 

Kehamilan tidak diurus dengan baik, sehingga 
bayi yang dikandung tidak sehat. 

Kasih sayang yang tulus dari ibu terhadap bayi 
sulit diharapkan sehingga masa depan bayi bisa 
terlantar. 

Aborsi yang tidak aman (unsafe abortion) yang 
dapat membahayakan bayi dan ibu.Orang tua 
bayi merasa bersalah dan terus dikejar dosa.. 

Keinginan bunuh diri dari orang tua bayi…  





kdk2-anis_dkkd'07 
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Pada akhir masa remaja : mencapai maturitas fisik, 
mengejar karir, identitas seksual terbentuk, lebih nyaman 
dengan diri sendiri, kelompok sebaya kurang begitu 
penting, emosi lebih terkontrol, membentuk hubungan 
yang menetap. 

 

  



Gambar Siklus hidup reproduksi 

Usia Tua 

- Perhatian pada problem meno/andro-pause 

- Perhatian pada penyakit utama degeratif,termasuk 

  rabun, gangguan mobilitas dan osteoporosis 

- Deteksi dini kanker rahim dan kanker prostat 
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Bayi dan Anak 

- ASI eksklusif dan penyapihan yang layak 

-Tumbuh kembang anak, pemberian makanan  

  dengan gizi  seimbang 

- Imunisasi dan manajemen terpadu balita sakit 

- Pencegahan dan penanggulangan kekerasan  

- Pendidikan dan kesempatan yang sama pada  

  Anak laki-laki dan perempuan 

Konsepsi 

- Perlakuan sama terhadap janin laki-

laki/perempuan 

-Pelayanan antenatal, persalinan aman dan 

nifas,    

 serta pelayanan bayi baru lahir 

Usia Subur 

- Kehamilan dan persalinan yang aman 

- Pencegahan kecacatan dan kematian akibat  

  kehamilan pada ibu dan bayi 

- Menjaga jarak kelahiran dan jumlah kehamilan  

  dengan penggunaan alat kontrasepsi 

- Pencegahan terhadap IMS dan HIV/AIDS 

- Pelayanan kesehatan reproduksi berkualitas 

- Pencegahan dan penanggulangan masalah aborsi  

  secara rasional  

- Deteksi dini kanker payudara dan leher rahim 

- Pencegahan dan penanganan infertilitas 

Remaja 

- Gizi seimbang 

- Informasi tentang kespro 

- Pencegahan kekerasan, termasuk seksual 

- Pencegahan thd ketergantungan napza 

- Perkawinan pada usia yang wajar 

- Pendidikan, peningkatan ketrampilan 

- Peningkatan penghargaan diri 

- Peningkatan terhadap godaan dan ancaman 



00000000000  

Reproduksi sehat : 

1. Fisik tidak ada kelainan  

• anatomis rongga panggul normal, testis sudah turun 
kekantung zakar saat dilahirkan 

• fisiologiskelenjar endokrin sudah berfungsi secara 
normalkemampuan reproduksi normal, organ reproduksi 
terbebas dari kelainan atau penyakit 

2. Mental/ psikislandasan psikis baik  perkembangan emosi 
baik 

3. Sosial saat hamil butuh rasa aman  pemeriksaan 
kehamilan dan konseling 



Reproduksi bertanggungjawab : 

 Fisik keadaan paling baik melahirkan  

pertumbuhan organ reproduksi telah sempurna 

 Psikis  siap mempunyai anak dan menjadi orang 

tua yang bertanggung jawab dalam mengasuh 

dan mendidik anaknya. 

 Sosial ekonomi anak butuh sarana untuk tumbuh 

kembang, mampu memenuhi kebutuhan 

sandang, pangan, papan. 

 



Reproduksi bertanggung jawab  lingkungan 

keluarga : 

Sehat dan sejahtera 

Saling menyayangi 

Berpendidikan dan berkecukupan 

Reproduksi sehat dan bertanggung jawab  

keturunan sehat  kelak mampu menjalani 

tugas reproduksi secara sehat. 

 






