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Pendahuluan 

Latar Belakang 

Di Indonesia, anak muda berumur 10 sampai 24 tahun (65 juta) merupakan 28% dari total populasi 

Indonesia, dimana 48 juta anak remaja berumur 10-19 tahun (Badan Pusat Statistik, 2018). 

Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa antara tahun 2020 - 2030, Indonesia akan mengalami 

suatu periode yang disebut bonus demografi, yakni sebuah situasi dimana 70% dari tenaga kerja 

terdiri dari populasi berusia produktif antara 15-64. Namun, bonus ini hanya berlaku bila sistem 

pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan siap untuk menghadapi “lonjakan” ini. Jika tidak, 

seblaiknya bisa terjadi, yakni bencana demografi, dimana terdapat tingkat pengangguran yang tinggi, 

beban kesehatan yang tinggi, dan keresahan sosial.  

 

Beberapa upaya terpadu telah dilakukan guna mempersiapkan bonus demografi, antara lainnya 

mulai dari pemberian pendidikan wajib 12 tahun, akses universal terhadap layanan kesehatan, 

penguatan sistem jaring pengaman sosial. Upaya ini diharapkan memadai untuk merealisasikan 

bonus demografi. Kesehatan remaja juga semestinya menjadi salah satu pilar utama untuk persiapan 

hal tersebut. Studi awal tentang kesehatan remaja, terlebih dalam masa-masa awal remaja 

menunjukkan betapa pentingnya masa tersebut dalam membentuk dasar tumbuh kembang remaja 

yang di kemudian hari akan berdampak secara signifikan terhadap kesehatan di usia lanjut123.  

 

Salah satu isu utama yang sering sekali diabaikan adalah pemberian pendidikan seksualitas selama 

masa remaja. Diyakini bahwa pembelajaran dan sosialisasi tentang peran gender yang lebih setara 

akan secara signifikan mempengaruhi banyak hasil kesehatan bagi para remaja.4 Beberapa bukti yang 

terdapat di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah seperti Kenya dan Uganda 

menunjukkan bahwa pendidikan seksualitas yang diberikan di sekolah dengan pendekatan sekolah 

secara menyeluruh, atau whole school approach (WSA) telah secara signifikan meningkatkan proporsi 

murid agar merasa nyaman, aman, dihormati oleh guru, dan dapat berbincang dengan pendidik 
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sebaya sementara di sisi lain dapat mengurangi proporsi jumlah murid yang putus sekolah dan 

absen5.  

 

Diperlukan lebih banyak studi untuk menunjukkan dan mengumpulkan bukti tentang manfaat dan 

pentingnya pendidikan seksualitas terutama dari negara-negara berpenghasilan rendah-menengah 

seperti Indonesia. Kami percaya bahwa remaja memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan 

seksualitas yang memadai. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak menyatakan bahwa anak-anak dan 

remaja memiliki hak untuk menikmati kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, akses terhadap 

layanan kesehatan (Pasal 24), dan akses terhadap informasi yang akan memungkinkan mereka 

membut keputusan tentang kesehatan mereka (Pasal 17), termasuk keluarga berencana (Pasal 24) 

(IPPF, 2010). Namun, bagi Indonesia, guru sering kali enggan untuk memberikan informasi yang jelas 

dan konsisten. Kaum muda sendiri pun masih bimbang dalam hal menerima informasi terkait 

kesehatan seksual dan reproduksi. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Susanto et. al. (2016) 

hampir dua dari lima anak remaja berusia 11-16 tahun di Indonesia menunjukkan sikap negatif 

terhadap pemberian informasi dan/atau layanan terkait kesehatan seksual dan reproduktif, yang 

mencerminkan adanya tabu sosio-budaya yang dominan terhadap seksualitas di Indonesia.   

 

 

Data tren terbaru menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah aborsi secara diam-diam di 

kalangan anak muda. Dengan lamanya durasi sekolah, migrasi dari desa ke kota serta penundaan usia 

pernikahan, tren ini cenderung akan terus meningkat. Tren serupa juga terjadi untuk kekerasan 

seksual di kalangan remaja di Indonesia. Sebuah penelitian yang dilakukan bersama oleh Pusat 

Penelitian Wanita Internasional (International Center for Research on Women) dan Plan International 

menemukan bahwa dari 1739 responden remaja berusia 12-15 tahun, 84% dilaporkan pernah 

mengalami bentuk kekerasan di sekolah dimana sebagian besar (80%) menyatakan bahwa siswa laki-

laki sebagai pelaku kekerasan tersebut.  

  

Yang mendasari sebagian besar masalah kesehatan seksual dan reproduksi ini adalah ketidaksetaraan 

gender dan norma sosial yang memungkinkan tidak ratanya distribusi sumber daya, hambatan akses 

terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta diskriminasi. Kaum muda juga tidak memiliki 

pengetahuan serta keterampilan yang memadai untuk melindungi diri mereka sendiri serta 

membantu mereka membuat keputusan yang bijak tentang kesehatan mereka. 

 

 

SETARA (Semangat Dunia Remaja) – Pendidikan Seksualitas Komprehensif untuk Murid SMP 

Rutgers Indonesia, sebelumnya WPF, telah mengimplementasikan Pendidikan Seksualitas 

Komprehensif atau Comprehensive Sexuality Education (CSE) di Indonesia selama lebih dari 15 tahun. 

SETARA diadaptasi dari kurikulum World Starts With Me milik Rutgers. Tujuan dari SETARA adalah 

untuk mendukung pertumbuhan seksualitas remaja yang sehat dan positif agar berdampak terhadap 

kesehatan dan kesejahteraan seksual, dengan mendukung elemen kognitif, sosial-emosional dari 

pertumbuhan seksualitas, citra diri yang positif serta keterampilan menjalin hubungan antar pribadi 

 
5 Flink, I., Schaapveld, A., & Page, A. (2017). The Whole School Approach for Sexuality Education: Pilot study 
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(Panduan guru SETARA tahun 2018 dan laporan resmi Rutgers tentang pertumbuhan seksualitas 

tahun 2019). 

 

Mulai dari awal 2019, SETARA telah diterapkan di 16 Sekolah Menengah Pertama di tiga lokasi 

berbeda di Indonesia: Semarang, Lampung, dan Denpasar. Kurikulum tersebut terdiri dari 15 

pelajaran, dipimpin oleh guru, dan dilaksanakan selama dua tahun, dimulai dengan SMP kelas 1 

(Kelas 7: murid umur 12-13 tahun) dan SMP kelas 2 (kelas 8: murid umur 14-15 tahun). Pelaksanaan 

kurikulum mengikuti kalendar tahun ajar dan selalu dimulai setiap bulan Agustus. Para guru 

melakukan pengajaran, yang diberikan secara intra-kurikuler dalam beberapa mata pelajaran seperti 

bimbingan konseling dan sains yang terdiri dari sekitar 30 murid. Para guru menerima pelatihan dari 

Rutgers WPF Indonesia dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Para guru mendapat 

pengawasan dan dukungan dari LSM tersebut, serta melalui komunitas praktik yag dibentuk oleh 

sesama guru SETARA dari berbagai sekolah yang mengadakan pertemuan secara berkala. 

Pelaksanaan SETARA dilengkapi dengan penyusunan Pendekatan Sekolah secara Menyeluruh (WSA) 

baru-baru ini (2017) yang sedang diujicobakan di sekolah dibawah naungan proyek Explore 4 Action. 

Tidak ada jumlah angka yang pasti karena semua sekolah diharapkan untuk mengadaptasikan 

pendekatan WSA. Komponen WSA meliputi: penilaian sekolah, pertemuan induksi dengan sekolah, 

penyusunan rencana aksi sekolah, pelatihan guru, pertemuan kepekaan orangtua murid, pengajaran 

di kelas SETARA, pembentukan forum guru dan orangtua murid, dan pembentukan kelompok 

pendidik sebaya.  

 

Hambatan Implementasi Pendidikan Seksualitas Komprehensif (CSE) 

SETARA adalah salah satu dari banyak kurikulum CSE yang ditargetkan untuk remaja di Indonesia. 

Organisasi lain seperti UNFPA, UNICEF, dan Dewan Keluarga Berencana Nasional telah menyusun 

kurikulum mereka sendiri. Namun, penelitian telah mengindikasikan bahwa banyak program CSE 

menghadapi hambatan umum untuk pelaksanaan di berbagai tingkatan. Beberapa dari hambatan 

tersebut termasuk resistensi masyarakat dan orangtua murid, ketidaksiapan guru, kompleksitas 

program, pendanaan yang kurang, persoalan terkait pemantauan, dan adopsi dan pelaksanaan 

program yang sangat bervariasi (UNESCO, 2019). Dengan adanya hambatan-hambatan ini, sulit untuk 

memperluas kurikulum CSE, terutama di Indonesia. Menurut Velies et al (2018, tidak dipublikasikan), 

meskipun terdapat banyak proyek percontohan tentang pendidikan dan kesehatan seksualitas untuk 

remaja di Indonesia, kebanyakan proyek tersebut tidak berkoordinasi satu sama lain dan juga tidak 

memiliki tujuan yang sama di tingkat nasional. Ada beberapa alasan yang diungkapkan seperti 

orientasi modul yang sebagian besar berorientasi kepada kepentingan proyek dan kurangnya 

perancanaan demi tujuan keberlanjutan.  

Tujuan Laporan  

Mengingat pentinya pendidikan CSE di Indonesia dan perlunya memiliki sebuah program yang dapat 

diperluas di tingkat nasional, laporan ini menyajikan hasil studi kualitatif di antara pemangku 

kepentingan utama di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

● Untuk mengidentfikasi hambatan utama dan fasilitator untuk pelaksanaan SETARA yang 
efektif dan berkelanjutan; 

● Untuk mengidentifikasi persepsi para pemangku kepentingan utama mengenai elemen-
elemen utama dari SETARA; 



● Untuk menentukan mekanisme untuk meningkatkan akseptabilitas atau keberterimaan dan 
kesesuaian SETARA di berbagai kelompok pemangku kepentingan, dan merumuskan 
rekomendasi;  

● Untuk memberi rekomendasi untuk perluasan SETARA oleh pemerintah daerah dan nasional 
Studi ini ditugaskan oleh Rutgers Netherlands, sebagai bagian dari program penelitian 

Explore4Action. Explore4Action6 adalah program penelitian dan advokasi yang mengevaluasi 

bagaimana sikap, perilaku, dan hasil dari kesehatan seksual dan reproduktif dipengaruhi oleh 

SETARA. Tujuan keseluruhan Explore4Action adalah untuk mengumpulkan bukti untuk mendukung 

pelaksanaan dan perluasan CSE dan strategi yang sesuai umur untuk meningkatkan Kesehatan 

Seksual dan Reproduktif Remaja (Adolescent Sexual dan Reproductive Health, ASRH) di Indonesia.  

Explore4Action adalah inisiatif bersama antara Rutgers (Belanda dan Indonesia), Pusat Kesehatan 

Reproduksi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Indonesia), cabang lokal dari Perkumpulan 

Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Johns Hopkins University (Amerika) dan Karolinska Institutet 

(Sweden). Explore4Action didukung oleh Panitia Penasihat Nasional yang terdiri dari pemangku 

kepentingan nasional utama dari Pemerintah Indonesia, akademisi dan organisasi masyarakat sipil, 

serta Panitia Penasihat Daerah di tiga lokasi penelitian yang terdiri dari perwakilan pemerintah 

daerah dan pemangku kepentingan daerah lainnya.  

Explore4Action mencakup tiga jalur penelitian, dan satu jalur advokasi untuk mewujudkan pendidikan 

dan layanan kesehatan seksual yang lebih baik bagi remaja dan anak muda di seluruh Indonesia. Bukti-

bukti dikumpulkan di tiga lokasi di Indonesia: Semarang (Jawa), Bandar Lampung (Sumatra) dan 

Denpasar (Bali). Tiga jalur penelitian tersebut adalah:  

● Penelitian longitudinal Global Early Adolescent Study7 (GEAS) sebagai perpanjangan tangan di 
Indonesia mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat remaja rentan terhadap risiko kesehatan 
seksual atau yang mendorong pertumbuhan serta perilaku (seksual) yang sehat. Melalui tiga 
pengukuran pada tahun 2018, 2020 dan 2021, GEAS akan membandingkan sekolah-sekolah yang 
menerapkan SETARA dengan sekolah kontrol dan mengukur dampak CSE terhadap kesehatan dan 
kesejahteraan anak muda.  

● Youth Voices Research adalah penelitian partisipatif kualitatif yang melibatkan rekan peneliti 
muda untuk mengeksplorasi pengalaman anak-anak umur 12-24 dalam kaitannya dengan 
seksualitas (bagaimana pengalaman mereka dalam “bertumbuh dewasa”) dan bagaimana pesan 
serta ekspektasi seputar gender dan seksualitas memengaruhi perilaku dan kebutuhan kesehatan 
seksual.  

● Penelitian implementasi untuk mengidentifikasi apa saja yang diperlukan demi keberhasilan 
implementasi serta efektivitas CSE di Indonesia. 

 

Studi saat ini tentang persepsi pemangku kepentingan mengenai implementasi serta perluasan 

SETARA, adalah bagian dari jalur penelitian implementasi. Temuan-temuan akan membantu 

memahami dan menjelaskan hasil evaluasi dampak GEAS tentang SETARA di tiga lokasi di Indonesia, 

serta mengidentifikasi strategi-strategi terbaik untuk memperluas SETARA. Wawasan tersebut akan 

digunakan untuk membentuk dan meningkatkan penyampaian serta perluasan program. Rutgers 

bermaksud untuk membagikan hasil serta wawasan tersebut kepada pemangku kepentingan terkait 

 
6 https://www.rutgers.international/programmes/explore4action-youth-centred-research-improve-adolescent-
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termasuk manajer program, guru, pejabat pemerintah, LSM, tokoh masyarakat, ahli pembangunan, 

serta aktivis pemuda untuk mendukung penyampaian program CSE yang lebih baik bagi remaja. 

 

Temuan awal dari penelitian ini telah dipaparkan dan dibahas pada pertemuan guru di bulan 

September 2019 di Yogyakarta, yang melibatkan 50 guru SETARA, pejabat pemerintah, organisasi 

mitra pelaksana, dan pemuda dari enam provinsi yang berbeda yang menerapkan SETARA.  Hasil 

studi dipaparkan, divalidasi dan dibahas, serta hasil dari diskusi tersebut dicantumkan dalam laporan 

ini.  

 

2. Metode 

Desain penelitian 

Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa kelompok pemangku kepentingan, termasuk 

namun tidak terbatas pada guru, pejabat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan 

staf organisasi mitra. Setiap responden ditanya tentang bagaimana cara mereka menerjemahkan 

CSE, dan secara khusus SETARA, berdasarkan pengalaman hidup dan latar belakang mereka. Metode 

kualitatif dipilih karena kami tertarik mengumpulkan tanggapan yang lebih bermakna tentang sejauh 

mana CSE dipahami dan dialami di berbagai kelompok pemangku kepentingan. 

 

Penentuan jangka waktu dan informan  

Pengumpulan data dilakukan antara bulan Mei – Juni 2019 di Jakarta, Semarang, Bandar Lampung, 

dan Denpasar. Seleksi tersebut bersifat sengaja, bertujuan untuk merekrut pemangku kepentingan 

yang memiliki minta terhadap CSE. Sebuah pengumuman umum diberikan di empat lokasi dengan 

mengirimkan email secara langsung ke calon responden tentang penelitan ini. Ada pertimbangan 

khusus yang dibuat untuk memilih individu dari organisasi yang cenderung mendukung dan yang 

resisten terhadap CSE bagi anak murid SMP. Secara total, 56 dari 60 informan direkrut untuk 

wawancara mendalam di empat lokasi.  

 

 

Jumlah responden untuk wawancara mendalam 

  Pria Perem-

puan 

Kep. 

Sekolah 

Guru Pejabat 

pemerintah 

Mitra 

Pelaksana 

Tokoh 

Agama 

LSM 

lokal 

Lembaga 

PBB 

Akade-

misi 

Asosiasi 

profesional 

Total 

Jakarta 7 3 0 0 1 1 0 4 1 2 1 10 

Semarang 3 9 4 2 5 3 1 1 0 0 0 16 

Bandar 

Lampung 

6 9 4 4 2 1 1 3 0 0 0 15 



Denpasar 4 11 2 2 8 2 1 0 0 0 0 15 

Total 24 32 10 8 16 7 3 8 1 2 1 56 

 

Prosedur 

Wawancara mendalam dilakukan dalam bahasa Indonesia oleh RR (penulis laporan pertama). 

Wawancara rata-rata berlangsung sekitar 30-60 menit, direkam audionya, dan dilakukan di tempat 

pribadi sesuai kenyamanan peserta. Notulen juga dibuat selama wawancara.  

 

Rutgers Belanda (MR) dengan dukungan teknis dari seorang spesialis evaluasi dari Sekolah Kesehatan 

Johns Hopkins Bloomberg (KM)  menyusun panduan wawancara, yang mencakup topik-topik seperti 

keterlibatan responden dengan SETARA, persepsi responden tentang SETARA/CSE, kendala utama 

dan peluang terkait implementasi SETARA, kendala dan peluang untuk perluasan, persepsi terhadap 

program penelitian keseluruhan, dan potensi dukungan yang dapat diberikan oleh Rutgers atau PKBI. 

KM memberikan bantuan teknis kepada RR selama tahap analisis dan penulisan laporan, draf laporan 

ditinjau dan disetujui oleh Rutgers Belanda (MR).  

 

Analisis data 

Rekaman dari wawancara tidak ditranskrip secara verbatim dan tidak diterjemahkan ke dalam 

bahasa Inggris karena para peneliti yang melakukan analisis fasih berbahasa Indonesia. Rekaman dan 

transkripsi tersebut kemudian dibandingkan untuk memastikan transkripsi tersebut telah menangkap 

konten wawancara secara akurat. RR dengan bantuan teknis dari KM melakukan analisis 

menggunakan analisis tematik berdasarkan pedoman dari Braun dan Clarke (2013) yang terdiri dari 

enam fase: pengenalan data, penentuan pengkodean, pencarian tema, peninjauan tema, penentuan 

tema, dan penulisan laporan. Kami mengorganisasi data dengan menggunakan perangkat lunak 

analisis penelitian kualitatif NVivo 11 untuk menyusun topik umum ke dalam kode-kode tertentu, 

dan mengelompokkan kode-kode serupa ke dalam tema-tema tertentu.  

RR dan KM bertemu untuk membedakan kode awal dan memutuskan untuk mengkode ulang 

beberapa kategori yang muncul. Pengkodean selesai saat semua data telah ditugaskan ke kode, dan 

saturasi tercapai.(Guest, 2012). Untuk membandingkan kode di berbagai lokasi dan kelompok 

pemangku kepentingan, dibuatlah beberapa matriks kode kunci. Pola-pola diidentifikasi berdasarkan 

kode warna dan dianalisis untuk menentukan sejauh mana konteks budaya dari daerah lokasi dan 

tingkat manajemen (daerah versus nasional) bermain peran dalam tema keseluruhannya. 

Struktur Kepemimpinan Indonesia  
Indonesia memiliki banyak lapisan pemerintahan. Untuk membantu memahami struktur 

kepemimpinan, dan tingkat kepemimpinan yang diwakili oleh para responden wawancara kami, kami 

telah menyusun tabel struktur pemerintahan nasional dan daerah dan mandat mereka terkait 



dengan pendidikan seksual (Tabel 1). Tinjauan umum ini juga membantu untuk memahami yang 

direkomendasikan untuk perluasan.  

Di tingkat nasional, terdapat Presiden di cabang eksekutif dan empat kementerian teknis. Di cabang 

legislatif, terdapat DPR, atau Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari 560 wakil terpilih dari 

seluruh Indonesia. Di sisi yudikatif, terdapat Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai cabang 

yudikatif untuk segala hal yang berkaitan dengan penegakan hukum serta Mahkamah Konstitusi.  

Di tingkat daerah, terdapat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam tingkatan-tingkatan 

tersebut, terdapat tiga cabang pemerintahan yang sama dengan yang ada di tingkat nasional. Di sisi 

eksekutif, terdapat walikota sebuah kota. Di sisi legislatif, terdapat DPRD yang jumlah anggotanya 

bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Di tingkat kota, yudikatif dikelola oleh pengadilan negeri.  

 

Struktur tata kelola nasional dan daerah Indonesia 

 Eksekutif Legislatif Yudikatif Catatan 

Tingkat nasional 

Kemente-

rian/ 

Lembaga 

Pemerintah 

Kantor Presiden 

 

↕ 

 

Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  

 

↕ 

Kementerian Teknis: 

Kementerian Kesehatan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Kementerian Agama 

Kementerian Dalam Negeri 

Kementerian PPN/Bappenas 

 

DPR Mahkamah 

Konstitusi 

 

Mandat dan 

kewena-

ngan 

Presiden dan Kemenko Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: 

memastikan keempat kementerian teknis 

bekerja secara sinergis 

 

Kementerian Kesehatan: menyusun modul 

awal pendidikan kesehatan reproduksi 

Menyusun, 

mengesahkan dan 

merevisi peraturan 

yang disebut Undang-

Undang 

Meninjau dan 

mengubah Undang-

Undang bila terbukti 

tidak konstitusional 

 



 

Kementerian Pendidikan: 

mengimplementasi modul di sekolah 

dibawah naungannya yang meliputi sekolah 

negeri, sekolah kejuruan negeri, sekolah 

swasta, dan sekolah kejuruan swasta 

 

Kementerian Agama: mengimplementasi 

modul di sekolah dibawah naungannya yang 

meliputi sekolah Islam negeri (madrasah) 

dan sekolah Islam swasta 

 

Kementerian Dalam Negeri: memastikan 

bahwa koordinasi dilakukan antara 

kementerian yang terlibat dengan 

pemerintah daerah  

 

Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional: mneyelaraskan semua 

perencanaan pembangunan agar sejalan 

dengan visi dan misi pemerintahan saat ini, 

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional), dan 

peraturan/perundangan yang berlaku.  

Output dan 

program 

terkait 

kebijakan 

President : Perppu (Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang), Perpres 

(Peraturan Presiden), dan PP (Peraturan 

Pemerintah) 

 

Kementerian teknis: 

Kementerian Kesehatan: Peraturan. Dalam 

pendidikan kesehatan reproduksi, mereka 

yang memulai untuk menyusun modul 

 

Kementerian Pendidikan: Peraturan. Dalam 

pendidikan kesehatan reproduksi, mereka 

melaksanakan dan memantau pelaksanaan 

di sekolah-sekolah di bawah naungannya 

 

Kementerian Agama: Peraturan. Dalam 

pendidikan kesehatan reproduksi, mereka 

menerapkan dan memantau pelaksanaan 

modul di sekolah-sekolah di bawah 

naungannya 

 

Peraturan nasional 

yang disebut Undang-

undang. DPR, sampai 

saat ini tidak pernah 

membahas tentang 

revisi UU 20/2003 

tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

Judicial review 

(peninjauan kembali) 

diusulkan oleh koalisi 

LSM selama tahun 

2015 - 2016 untuk 

menyertakan klausul 

‘pendidikan 

kesehatan 

reproduksi’ dalam 

UU 20/2003 tentang 

Sistem Pendidikan 

Nasional, tetapi 

ditolak 

Meskipun Mahkamah 

Konstitusi telah 

menolak peninjauan 

kembali terkait UU 

20/2003 dan DPR 

tidak pernah 

menempatkan revisi 

dalam prioritasnya, 

cabang eksekutif 

telah bergerak atas 

arahan sendiri 

dengan 

mengintegrasikan 

pendidikan 

kesehatan reproduksi 

di sekolah. 



Kementerian dalam Negeri: Peraturan. 

Mereka memantau dan memastikan agar 

koordinasi berjalan dengan harmonis 

 

Kementerian PPN/Bappenas: RPJMN 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional) 

Tingkat kota 

Lembaga 

pemerintah 

Walikota dengan bantuan Sekretaris 

Daerah  

 

↕ 

 

Dinas Pendidikan 

Dinas Kesehatan 

Kanwil Kemenag 

Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota 

DPRD Pengadilan negeri  

Mandat Walikota dengan bantuan Sekretaris 

Daerah: Mengelola dan menyelaraskan 

semua lembaga pemerintah di bawah 

kewenangannya. Walikota sebuah kota 

adalah posisi politik, sementara Sekretaris 

Daerah adalah lembaga pemerintah yang 

menerjemahkan semua arah dan kebijakan 

walikota menjadi kegiatan spesifik 

 

Dinas Pendidikan: melaksanakan dan 

memonitor kurikulum untuk sekolah negeri, 

sekolah kejuruan negeri, sekolah swasta, 

sekolah kejuruan swasta 

 

Dinas Kesehatan: memonitor pelaksanaan 

dari modul namun memiliki kewenangan 

terbatas 

 

Kanwil Kemenag: mengimplementasi dan 

memonitor kurikulum untuk sekolah Islam 

negeri (madrasah) dan sekolah Islam swasta 

 

Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota: 

menjamin keharmonisan dan menyetujui 

Menyusun, 

menyetujui dan 

merevisi Peraturan 

Daerah atau Perda 

Pengadilan negeri 

tidak mempunyai 

mandat dan 

wewenang dalam 

memutuskan apakah 

suatu peraturan 

daerah dianggap 

konstitusional atau 

tidak. Hal ini akan 

dirujuk ke 

Mahkamah 

Konstitusi 

 



semua proposal pembangunan dari Dinas 

Pendidikan, Kesehatan, serta Kanwil 

Kemenag 

Output dan 

program 

terkait 

kebijakan 

Walikota dengan bantuan Sekretaris 

Daerah: menghasilkan Peraturan Walikota. 

Sejauh ini belum ada Peraturan yang dibuat 

terkait dengan pendidikan kesehatan 

reproduksi 

 

Dinas Pendidikan: Nota 

Kesepahaman/Memorandum of 

understanding (MoU) untuk 

mengimplementasi dan memonitor 

kurikulum di sekolah negeri, sekolah 

kejuruan negeri, sekolah swasta, dan 

sekolah kejuruan swasta 

 

Dinas Kesehatan: Memonitor program 

kesehatan sekolah. Tidak ada program 

khusus tentang kesehatan reproduksi. 

 

Kanwil Kemenag: Nota Kesepahaman untuk 

mengimplementasi dan memonitor 

kurikulum di sekolah islam umum 

(madrasah) dan sekolah islam swasta 

 

Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota: RPJMD 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah) 

Tidak ada Perda 

khusus tentang 

Pendidikan 

Kesehatan 

Reproduksi yang 

pernah disahkan 

Tidak tersedia Terdapat berbagai 

jenis sekolah 

menengah pertama 

di Indonesia. Sekolah 

negeri mencakup 

SMP Negeri SMP 

Kejuruan. Sekolah 

swasta mencakup 

SMP Swasta dan SMP 

Kejuruan Swasta. 

Sementara itu 

sekolah Islam berada 

di bawah tata kelola 

Kementerian Agama 

yang mencakup 

Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 

dan Madrasah 

Tsanawiyah Swasta 

 

Latar Belakang Responden 
Responden wawancara mewakili berbagai tingkat pemerintahan, selain dari responden dari sekolah 

(kepala sekolah dan guru), staf PKBI, pengacara, dan tokoh agama. Secara umum, semakin tinggi 

posisi seorang responden, semakin kecil kemungkinan responden tersebut memiliki pengetahuan 

atau pemahaman tentang SETARA atau CSE. Sebaliknya, bila orang yang kami wawancara adalah guru 

atau kepala sekolah, orang tersebut kemungkinan besar memiliki pengetahuan tentang SETARA.  

 

Di Lampung, pemangku kepentingan yang bukan dari lingkungan sekolah, seperti perwakilan dari 

lembaga bantuan hukum, tidak memiliki pengetahuan apapun tentang CSE, meskipun beberapa 

berkomentar bahwa hal tersebut dapat melindungi anak mereka dari kekerasan. Namun di Denpasar, 

pemangku kepentingan non-sekolah memiliki pengetahuan sebelumnya tentang CSE melalui DAKU, 

yang merupakan sebuah program CSE yang dikembangkan oleh Rutgeres untuk siswa sekolah 

menengah atas. Di Semarang, pemangku kepentingan non-government tidak mempunyai 



pengalaman dengan SETARA atau CSE tetapi mendorong PKBI untuk melakukan advokasi untuk 

mengesahkan undang-undang terkait pendidikan seksualitas. 

 

Daftar lengkap orang yang diwawancarai termasuk uraiannya dapat ditemukan dalam lampiran 1.  

      

Konteks di tiga wilayah - Semarang, Bandar Lampung, dan 

Denpasar 

Semarang, Jawa Tengah 

Semarang terletak di Jawa Tengah dengan budaya yang sebagian besar Jawa. Sebagai pulau utama di 

Indonesia, Jawa menampung sekitar 60% populasi negara (230 juta). Semarang adalah kota 

pelabuhan dan ibukota dari Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 3.2 juta. Sebagian besar 

penduduk (86%) beragama Islam, diikuti dengan Kristen Protestan dan Katolik. Pemerintah kota 

Semarang saat ini dikuasai oleh PDIP, yang merupakan partai nasionalis sekuler.  

 

Dalam kawasan ini, hubungan antara PKBI dengan kelompok pemangku kepentingan lainnya relatif 

positif. Namun, PKBI telah memutuskan untuk melibatkan masing-masing pemangku kepentingan 

secara terpisah, ketimbang membentuk sebuah dewan penasihat daerah gabungan, untuk 

memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan mengetahui implementasi SETARA dengan baik. 

SETARA awalnya diterapkan di tiga sekolah negeri dan satu sekolah madrasah. Sekolah kelima 

sekarang sedang menerapkan SETARA setelah pendanaan tambahan diterima oleh dinas pendidikan 

dan Rutgers. Berdasarkan Nadhatul Ulama (NU), yang merupakan organisasi Islam terbesar di 

Indonesia, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi telah diakomodir dalam pengajaran 

Islam di provinsi ini.  

 

Bandar Lampung, Lampung 

Lampung adalah pintu gerbang dari pulau Jawa menuju pulau Sumatera. Meskipun Lampung dekat 

dengan Jakarta (ibukota Indonesia), Lampung merupakan salah satu provinsi termiskin di pulau 

Sumatra. Selain menjadi pusat bagi banyak migran, Lampung juga digambarkan sebagai panci lebur 

bagi orang Jawa dan Sumatera. Bandar Lampung adalah ibukota dari Lampung dan merupakan kota 

terbesar ketiga di pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sekitar satu juta orang. Sekitar 90% dari 

penduduk beragama Islam, diikuti dengan Kristen Protestan (3.7%) dan Buddha (3.6%).  

 

SETARA saat ini diimplementasi di lima sekolah negeri dan satu sekolah swasta di kota Lampung. 

Namun, Lampung saat ini sedang menghadapi tantangan terbesar terkait dengan penerimaan 

kurikulum SETARA. Sebagian dari alasannya adalah PKBI Lampung belum memiliki hubungan dengan 

LSM, tokoh agama, dan akademisi untuk menggabungkan upaya advokasi untuk CSE.  

Wawancara dengan ulama Islam di Lampung juga menunjukkan bahwa meskipun kesehatan 

reproduksi remaja termasuk dalam pengajaran Islam, masih ada pembatasan di sekolah-sekolah 

tentang topik apa yang boleh dibahas. Akibatnya, sebagian besar guru telah meminta untuk 

menghapus ajaran tentang kesetaraan gender, kontrasepsi, alat peraga organ seksual, dan populasi 



LGBT dalam versi SETARA yang lebih baru. Selain dari itu, penting untuk dicatat bahwa Lampung 

adalah salah satu dari daerah dimana SETARA telah diterapkan sejak 2013 dibandingkan dengan 

Semarang dan Denpasar yang menerapkannya pada tahun 2018. Lingkungan di Lampung mungkin 

sulit untuk implementasi, namun Lampung memiliki guru-guru yang paling berpengalaman 

dibandingkan dengan daerah lainnya.  

  

Denpasar, Bali 

Menjadi tujuan wisata bagi pengunjung lokal maupun internasional, Bali memiliki tingkat kemiskinan 

terendah kedua di Indonesia. Sebagai provinsi yang penduduknya sebagian besar beragama Hindu, 

Bali juga telah menerapkan program CSE sejak awal mulanya dibuat. Dalam ajaran Hindu, aspek-

aspek terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi dimasukkan dalam kerangka keluarga dan 

pernikahan. Ada konsep yang disebut Catur Asrama, yang merupakan kerangka kerja empat jalur 

bagi manusia untuk menjalani hidup mereka dan salah satunya adalah pernikahan. Sebelum 

memasuki kehidupan pernikahan, pasangan harus berjanji untuk tidak melakukan perzinahan, 

pemerkosaan, menelantarkan anak mereka, dan cukup dewasa untuk memasuki pernikahan.  

 

Denpasar adalah ibukota Bali dan menjadi rumah bagi kurang lebih 900,000 orang. Implementasi 

SETARA dimulai dari tahun 2017 di tiga sekolah negeri dan dua sekolah swasta. Penerimaan SETARA 

sejauh ini cukup baik, sebagian karena dewan penasihat daerah yang kuat. Seorang responden 

bahkan menyarankan untuk meresmikan dewan penasihat daerah melalui Peraturan Walikota untuk 

memastikan bahwa implementasi SETARA dapat lebih diperluas.  

 

Proses untuk memperkenalkan SETARA di tiga lokasi 
Dalam tiga lokasi dimana SETARA diterapkan, ada berbagai jenis dan struktur manajemen sekolah. 

Struktur-struktur ini penting untuk dicatat karena hal ini memengaruhi cara SETARA diimplementasi 

di masing-masing lokasi. 

 

  

 Jenis sekolah  Jenis kurikulum sekolah  Lembaga Pemerintah yang 

Berwenang 

SMP negeri Kurikulum Nasional 

Terstandarisasi 

Kementerian Pendidikan & 

Kebudayaan 

Sekolah Menengah Pertama 

Islam Terpadu (SMPIT) 

Kurikulum nasional 

terstandarisasi dengan 

integrasi dan pengajaran nilai-

nilai Islam di setiap mata 

pelajaran 

Kementerian Pendidikan & 

Kebudayaan 



Madrasah Tsanawiyah Kurikulum nasional 

terstandarisasi dengan mata 

pelajaran tambahan yang 

berbeda dari mata pelajaran 

umum, seperti hukum Islam, 

Al-Qur’an, Hadits, dll. 

Kementerian Agama 

Sekolah Swasta Umum Kurikulum nasional 

terstandarisasi  

Kementerian Pendidikan & 

Kebudayaan 

  

 

Semarang 

Selain memperkenalkan SETARA ke beberapa pejabat sekolah terpilih,  PKBI berkunjung ke kantor 

Walikota untuk mendapatkan dukungan politik bagi SETARA. Secara umum, dukungan untuk SETARA 

terpecah antara pejabat sekolah dari sekolah negeri versus perwakilan dari Kanwil Kemenag yang 

mengelola sekolah-sekolah islam. Meskipun Kanwil Kemenag awalnya dilibatkan dalam rapat di 

kantor Walikota untuk membahas implementasi SETARA, perwakilan dari Kanwil Kemenag merasa 

mereka tidak pernah dimintai izin untuk implementasi SETARA.       

 

“PKBI tidak semestinya masuk ke Madrasah karena itu dibawah wewenang Kementerian 

Agama. Kegiatan apapun yang dilaksanakan di Madrasah harus melalui izin dari kami dan 

mereka perlu datang ke kami. Itulah kenapa, jujur saja, saya tidak menyetujui kegiatan di 

MTS 1. Lembaga apapun yang mau masuk ke rumah kami tidak semestinya langsung masuk 

ke kamar tidur dahulu.” (F, Kanwil Kemenag) 

 

Miskomunikasi antara Kanwil Kemenag dan pihak Madrasah telah menciptakan beberapa kendala 

dalam menerapkan SETARA di sekolah-sekolah. Dua aspek secara khusus dijelaskan sebagi berikut:  

1) Isi kurikulum: Orang tua telah menyuarakan keprihatinan bahwa pengajaran seksualitas 

dikhawatirkan akan mendorong anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual. Selain 

itu, ada kekhawatiran mengajar anak-anak tentang keragaman seksual, dan khususnya 

LGBT, yang masih dianggap topik rawan di Indonesia.  

2) Penyampaian: Beberapa tokoh agama melaporkan bahwa SETARA harus 

mempertimbangkan konteks agama dan daerah dan tidak membuat pengajarannya 

bersifat sekuler. 

 

Lampung 

Perkenalan program SETARA di Lampung juga menghadapi beberapa tantangan. Meskipun yang 

pertama kali diperkenalkan dengan SETARA adalah perwakilan sekolah negeri, perwakilan dari dinas 

pendidikan daerah merasa bahwa seharusnya mereka dihubungi terlebih dahulu mengenai SETARA 

karena mereka menganggap semua kegiatan sekolah berada di bawah pengawasan pemerintah.  



      

“Saya sedikit terkejut pada awalnya karena mereka menjalin hubungan ke sekolah dahulu 

ketimbang datang ke kami. Selain itu, mereka memberi paparan bahwa sekolah ini telah 

menerapkan program tersebut.” (E, Dinas Pendidikan) 

 

Berbeda dengan Denpasar dan Semarang, dimana Walikota memberikan izin kepada PKBI terkait, 

PKBI Lampung kesulitan mendapatkan izin Walikota. Selain itu, the Ketua Asosiasi Kepala Sekolah 

Indonesia pada awalnya sangat skeptis terhadap SETARA dan sebagai akibatnya menjadi sangat was 

was terhadap siapapun yang terkait dengan penerapan SETARA, yang sebagian alasannya karena 

program tersebut dikembangkan dari organisasi Eropa. PKBI Lampung juga khawatir bahwa para 

murid dapat memotret konten dan menyebarnya secara online. Kekhawatiran ini bukannya tidak 

berdasar. Selama pelaksanaan survei dasar Global Early Adolescent Study (GEAS), seorang murid 

mengambil foto sebuah pertanyaan yang sensitif dan menyebarkannya secara online, termasuk 

kepada pejabat peerintah di provinsi tersebut.  

  

Serupa dengan apa yang terjadi di Semarang, resistensi terhadap penerapan SETARA umumnya 

datang dari guru dan pejabat sekolah dari sekolah berbasis Islam. Perlawanan tersebut utamanya 

terhadap konten kurikulum dan, secara khusus, topik-topik berikut: 

1) Kesetaraan gender: Kata SETARA berarti sama rata dan pejabat di sekolah khawatir 

bahwa pengajaran tentang ‘kesetaraan gender’ bertentangan dengan ajaran Islam, 

karena sudah ajaran tersendiri tentang apa artinya menjadi laki-laki dan perempuan. 

2) Orientasi seksual: Pengajaran tentang orientasi seksual dan keberagaman seksual 

dianggap topik yang terlalu sensitif untuk diajarkan di lingkungan sekolah.   

 

“Kalau dari yang saya lihat, SETARA dari katanya sendiri artinya setara antara laki-laki dan 

perempuan. Sementara di Islam berbeda karena masing-masing punya tanggung jawab 

sendiri. Laki-laki di Qur’an semestinya menjadi pemimpin dari perempuan.” (A, guru di SMPIT 

Fitrah Insani) 

“Di SETARA, kita dimungkinkan memiliki orientasi seksual seperti bisexual dan lainnya, 

sementara di Islam konsep seperti ini tidak ada, oleh karena itu kami kurang setuju dengan 

ajaran dalam buku ini.” (F, guru di SMPIT Fitrah Insani) 

 

Denpasar 

PKBI di Bali mengunjungi langsung ke semua sekolah dan kemudian ke dinas pendidikan untuk 

persetujuan lebih lanjut. Dibandingkan dengan Semarang dan Lampung, SETARA cukup diterima dan 

dukungan untuk program lebih diperkuat lagi setelah kelompok penasihat lokal dibentuk untuk 

menyediakan sarana komunikasi terbuka tentang penerapan SETARA di semua sekolah.  

 

Khususnya, di ketiga lokasi, kami menemukan bahwa di sekolah-sekolah dimana kepala sekolah 

bertindak sebagai guru bimbingan konseling, terdapat dukungan yang lebih kuat untuk menerapkan 

SETARA. Guru bimbingan konseling telah menyaksikan beberapa kasus di antara para murid terkait 

dengan kesehatan seksual dan reproduksi, namun mereka kerap belum memiliki perlengkapan yang 



memadai untuk menghadapi kasus-kasus tersebut. SETARA dianggap oleh semua guru mata 

pelajaran sebagai sumber daya yang sangat bagus untuk membantu para guru dengan murid mereka. 

  

“Sudah dimasukkan dalam SOP kami. Sebagai guru bimbingan konseling murid itu adalah 

klien kami dan kita perlu berempati terhadap masalah mereka. SETARA efisien dalam 

menangani murid yang mempunya masalah karena kita sudah ada prosedur tertentu untuk 

menangani masalah tersebut” (W, SMP 3 Denpasar, Bali) 

  

“Pada tahun 90an saya menemukan banyak masalah yang berkaitan dengan kesehatan 

reproduksi, tapi saya tidak mempunya pengetahuan atau kompetensi untuk berbicara 

tentang masalah itu. Sementara guru-guru mata pelajaran lain, seperti IPA dan agama juga 

hanya bisa memberi saran, bukan pengetahuan khusus. Itulah sebabnya saya selalu 

mendukung guru-guru disini untuk mengajar tentang kesehatan reproduksi.” (R, Kepala 

Sekolah SMP 22 Lampung) 

  

“Permasalahan terkait seksualitas, seperti aktivitas seksual, memiliki konsekuensi seperti 

kehamilan, terjangkit penyakit, dan putus sekolah. Itulah kenapa saya selalu berusaha 

mencegah dan Alhamdulilah sampai 2019 masih relatif aman karena tidak ada 

permasalahan dengan murid.”  (S, Kepala Sekolah SMP 28 Semarang) 

 

 

Motivasi untuk mendukung/menerima SETARA 
Meskipun ada banyak tantangan yang dihadapi, terutama di Semarang dan Lampung, para 

responden masih membagikan sejumlah alasan mengapa SETARA perlu diterima dan didukung. Dari 

bagian di atas nampaknya para guru percaya bahwa peran mereka adalah untuk 

mencegah/memperingatkan tentang bahaya hubungan romantis dan pacaran (“perilaku negatif 

murid”), dan merasa bahwa SETARA membantu mereka dalam bermain peran tersebut, meskipun 

bukan itu tujuan yang ingin dicapai SETARA. Berikut adalah daftar alasan lainnya yang disebutkan 

oleh para pemangku kepentingan di tiga lokasi program.  

 

Pemetaan motivasi untuk mendukung/menerima SETARA 

 Motivasi 

Semarang ● SETARA membantu orang tua murid berkomunikasi dengan anak-anak 

mereka tentang seksualitas  

● Pelatihan guru SETARA memperkuat pengajaran secara keseluruhan  

● Hubungan saling percaya dengan PKBI membantu meningkatkan 

penerimaan SETARA 

● SETARA dipandang sebagai inovatif dan menarik 

● SETARA dapat membantu kaum muda memilah informasi yang salah 



tentang kesehatan seksual dan reproduksi  

Bandar Lampung ● Tumbuhnya kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan remaja 

● Guru yang terpapar SETARA telah diyakinkan akan manfaatnya 

● SETARA dipandang sebagai inovatif dan terstruktur dengan baik 

● Menjalankan SETARA selama bimbingan konseling memungkinkan para 

murid untuk terlibat dalam mata pelajaran lain tanpa gangguan 

 

Denpasar ● SETARA dapat mendukung perkembangan murid 

● Paparan terhadap program keluarga berencana sebelumnya 

meningkatkan dukungan keseluruhan untuk SETARA 

 

Pemangku kepentingan di Semarang melihat SETARA sebagai program inovatif karena membantu 

sekolah menunjukkan pendekatan baru dalam bekerja dengan remaja dan mengatasi masalah yang 

mereka hadapi secara tepat. SETARA juga dilihat dapat meningkatkan kepercayaan diri para murid 

untuk berbicara di depan umum. 

 

“Saya tidak punya program yang inovatif setelah saya ditunjuk sebagai kepala sekolah. 

Ketika SETARA dan PKBI datang, dan saya mengetahui bahwa belum pernah ada program 

seperti ini, saya langsung tertarik dan menjadi yakin. Saya juga memperhatikan anak-anak 

jadi lebih baik memahami tubuh mereka sendiri dan merasa percaya diri tentang diri mereka 

sendiri. Saya membayangkan waktu saya seumur mereka, saya tidak akan seberani itu” (S, 

Kepala Sekolah, SMP 22 Semarang) 

 

Pejabat pemerintah di Bandar Lampung dapat mendukung SETARA, selama PKBI dan sekolah-sekolah 

mengajukan izin sebelum program dimulai. Pejabat pemerintah bahkan mengusulkan agar PKBI 

mengamankan proses pembentukan kelompok penasihat daerah. Beberapa responden juga 

menyampaikan bahwa resistensi terhadap SETARA dapat dikurangi dengan menceritakan bahwa 

SETARA dapat menyediakan alat-alat untuk menangani masalah-masalah terkait seksualitas remaja. 

 

“Dulu saya menghadapi banyak masalah seperti kehamilan remaja, tetapi saya tidak tahu 

cara mengatasinya dan saya tidak punya pengetahuan serta kompetensi untuk mengajari 

dan menangani permasalahannya. Mata pelajaran seperti IPA dan agama sifatnya umum, 

ditambah lagi dengan seiring perkembangan jaman para murid mendapat informasi melalui 

media sosial dan takut bertanya kepada gurunya. Saya rasa bagus sekali kalau SETARA 

ditransfer ke para guru. Responnya sangat baik” (R, Kepala Sekolah, SMP 22 Bandar 

Lampung) 

 

Sementara itu di Denpasar, dukungan untuk SETARA dan CSE secara umum dapat dijumpai di antara 

semua pemangku kepentingan. Fakta bahwa mereka pernah terekspos terhadap konsep keluarga 



berencana dan program HIV ternyata sangat signifikan berperan dalam meningkatkan penerimaan 

para pemangku kepentingan. 

 

“Saya dulu sempat kerja di kantor dinas dan juga menangani program keluarga, jadi tidak 

jauh berbeda dengan apa yang sudah saya ketahui tentang kesehatan reproduksi” (G, Dinas 

Pendidikan) 

 

Mode Penyampaian SETARA  
Tabel berikut menggambarkan berbagai mode penyampaian SETARA di ketiga lokasi, dan masing-

masing persepsi utamanya.  

      

Persepsi tentang mode penyampaian Semarang Bandar Lampung Denpasar  

SETARA dalam mata pelajaran BK 

Di beberapa sekolah yang menerapkan SETARA, 

kurikulum SETARA bisa mengisi hingga 75% dari 

mata pelajaran bimbingan & konseling. Ada 

kekhawatiran bahwa SETARA berpotensi menghapus 

topik lain yang terkait perkembangan siswa, dan 

hanya fokus terhadap kesehatan seksual dan 

reproduktif, namun hal ini masih belum ditangani. 

1 Sekolah Madrasah 

Tsanawiyah 

3 SMP  

 

1 SMPIT 

3 SMP                    

 

2 SMP 

1 SMP Pariwisata           

 

SETARA sebagai mata pelajaran terpisah 

Ada empat sekolah yang menyediakan waktu khusus 

untuk SETARA menjadi mata pelajaran. Ini 

dikarenakan staf dari Kementerian Pendidikan & 

Kebudayaan tidak memperbolehkan penambahan 

pada mata pelajaran sekolah karena sudah dikelola 

dalam peraturan sistem pendidikan nasional. 

 3 SMP  1 SMP       

SETARA sebagai bagian dari mata pelajaran guru 

wali kelas  

Di salah satu sekolah swasta di Bali, kami 

menemukan bahwa SETARA diajar sebagai mata 

pelajaran terpisah yang diajarkan oleh guru wali 

kelas selama akhir pekan. Dalam kasus ini, SETARA 

dianggap sebagai kegiatan ekstrakurikuler dan dapat 

diajarkan pada hari Sabtu oleh wali kelas.  

  1 SMP   

SETARA sebagai kegiatan ekstrakurikuler dan 

pengembangan pribadi – di dua sekolah di Lampung 

SETARA diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri 

sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Di 

 1 SMPIT 

1 SMP           

  



sebuah sekolah Islam, pengajaran dilakukan setelah 

salat Jumat, setelah makan siang.   

SETARA dimasukkan dalam mata pelajaran 

pengetahuan alam dan olahraga. 

Di dua sekolah di Lampung, SETARA diajarkan oleh 

guru IPA atau guru olahraga. Masing-masing guru 

menyisihkan sebagian waktu mata pelajaran 

tersebut untuk mengajar SETARA.  

 2 SMP             

 

Penyampaian SETARA oleh Guru 
 

Denpasar: Di antara ketiga lokasi, Denpasar merupakan lokasi yang memiliki kemungkinan terkecil 

menghadapi tantangan dalam mengajarkan kurikulum program. Beberapa guru memang 

menyebutkan bahwa SETARA terkadang tumpang tindih dengan kegiatan sekolah lainnya, namun 

mayoritas merasa bahwa kurikulum SETARA disambut baik dan diterima oleh semua pemangku 

kepentingan setempat. 

 

Semarang: Meskipun ada beberapa kendala yang dilaporkan para guru, dimana sebagian besar 

melaporkan bahwa waktu yang dialokasikan untuk beberapa topik terlalu pendek, mitra pelaksana 

lokal (PKBI Jawa Tengah) yang melaporkan paling banyak permasalahan. Salah satu permasalahannya 

adalah dengan upaya SETARA mempromosikan seksualitas remaja yang sehat, yang tidak selaras 

dengan kepercayaan mereka tentang seksualitas remaja. Pejabat PKBI juga berpendapat bahwa para 

guru sering mengalami kesulitan dalam menjalankan beberapa permainan dalam ruang kelas mereka 

karena perbedaan dalam tingkat pengetahuan.  

 

“Terkadang permasalahannya ada di bagaimana guru menyampaikan modul ke para murid 

karena perbedaan pengetahuan para guru. Kami menemukan bahwa beberapa dari mereka 

tidak menguraikan maksud maksud dan tujuan bab bahan ajar. Terkadang saya juga 

bertanya apakah para murid memahami apa yang diajarkan gurunya dan beberapa dari 

mereka mengatakan mereka tidak begitu paham” (L, staf PKBI di Semarang) 

 

Ada juga perbedaan senioritas antara pejabat PKBI junior dan para guru yang lebih senior dalam 

sekolah, yang sering menjadi permasalahan dalam memberikan bantuan teknis kepada guru.  

 

“Saya merasa sebagai yang lebih muda, terkadang guru yang lebih senior meremehkan kami. 

Namun, kami harus melakukan bantuan teknis untuk memastikan programnya berjalan 

sesuai rencana” (I, Staf PKBI di Semarang) 

      

Secara umum, sekolah berbasis Islam sering kali lebih resisten dalam menerapkan kurikulum SETARA 

dibandingkan sekolah-sekolah negeri di Semarang.  

 



Bandar Lampung: Meskipun Bandar Lampung merupakan daerah yang paling sulit untuk menerapkan 

SETARA, ternyata kapasitas para guru untuk mengajar program ini sudah cukup memadai. Ini 

mungkin besar kaitannya dengan fakta bahwa SETARA awalnya diperkenalkan ke Bandar Lampung 

tahun 2013, dibandingkan dengan Semarang dan Denpasar yang baru terpapar program ini di tahun 

2017. Selain itu, PKBI Lampung telah menerapkan modul CSE lain untuk SMA dengan sejak 2005 dan, 

oleh karenanya, sudah memiliki pengalaman untuk menerapkan SETARA, terlepas dari kendala yang 

dihadapi dengan pemerintah.   

  

“Kita sudah menerapkan CSE sejak 2005. Saya salah satu pelatih utama CSE di sekolah saat 

pertama diterapkan di Bandar Lampung di antara daerah lain. Kami masih punya jaringan 

guru yang telah dilatih CSE untuk SMA” (H, Staf PKBI di Bandar Lampung) 

  

Manfaat SETARA yang dirasakan 
Ketika ditanyakan mengenai manfaat SETARA yang dirasakan, ada empat tema utama yang sering 

disebutkan di ketiga lokasi: 

 

1) Peningkatan dalam pengajaran dan komunikasi; 

2) Peningkatan pengetahuan murid dan sikap terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduktif 

3) Pengurangan perilaku negatif di kalangan murid; 

4) Peningkatan kepercayaan diri dan empati di kalangan murid 

 

Peningkatan pengajaran dan komunikasi. Empat pemangku kepentingan di tingkat sekolah di ketiga 

lokasi menyebutkan bahwa SETARA akan bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan komunikasi 

para guru dengan murid dan membantu mereka bersikap lebih terbuka dan siap untuk berbicara 

dengan murid tentang topik sensitif tertentu.        

 

“Sebagian besar guru yang mengajar SETARA adalah guru wali kelas. Kami tahu pasti siapa 

yang sedang berkencan dengan siapa. Mereka berbicara terbuka dengan kami semisal 

tentang putus hubungan dengan pacar mereka. Mereka mau curhat dengan kami jadi kami 

tahu semua gosip yang beredar” (B, Teacher, Denpasar) 

 

“Setiap kali saya mengajar SETARA, saya sangat menikmati proses pengajarannya. Saat saya 

mengajar IPA, saya cendurung galak kepada siswa-siswi. Para murid meminta saya untuk 

mengajar materi SETARA setiap kali saya galak agar situasi mengajar menjadi lebih 

menyenangkan” (SM, Guru, Bandar Lampung) 

 

Beberapa juga merasa bahwa kurikulum SETARA akan meningkatkan pengetahuan guru tentang 

pengelolaan ruang kelas.      

      

“Mengajar SETARA meningkatkan keterampilan saya dalam memanfaatkan sebaik-baiknya 

waktu yang sama punya dalam kelas. Karena saya juga ditunjuk menjadi pelatih utama, ini 

memberikan saya keterampilan mengelola waktu untuk melatih para guru dari sekolah lain 

untuk mengajar SETARA ke murid mereka.” (A, teacher, Semarang) 



 

Peningkatan pengetahuan dan sikap murid tentang Kesehatan Seksual dan Reproduktif. 

Responden di ketiga lokasi juga merasa bahwa SETARA dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap 

murid tentang kesehatan seksual dan reproduktif. Secara khusus, mereka merasa bahwa 

kurikulumnya dapat membantu para murid meningkatkan pengetahuan mereka tentang organ 

reproduktif dan menstruasi  

  

“Seorang siswi bercerita ke saya bahwa dahulu dia sangat keras kepala di rumah. Setelah 

mendapatkan paparan dari SETARA dan modulnya, dia dapat menjelaskan apa yang sedang 

terjadi dengan dirinya bahwa dia sedang mengalami masa pubertas dan perubahan emosio 

yang dramatis” (M, Guru, SMP Saraswati} 

 

Penurunan perilaku negatif di kalangan murid. Para responden dari Semarang dan Bali 

menyebutkan bahwa mereka merasa kurikulum SETARA dapat menurunkan resiko terkait masa 

pacaran dan masalah perilaku lainnya di kalangan murid.  

      

“Kami sempat melihat banyak murid pacaran di pojokan atau tempat sepi di lingkungan 

sekolah. Terkadang mereka bolos hanya untuk pacaran. Setelah mereka lebih memahami 

pengetahuannya, mereka masih berpacaran tapi sekarang mereka lebih dilengkapi dengan 

pengetahuan dan bertanggung jawab” (N, Guru, SMP Saraswati, Bali) 

 

“Saya sudah mendorong adanya SETARA sejak 2017 karena adanya beberapa kasus 

kehamilan remaja sebelumnya. Alhamdulilah sejak 2017 sampai sekarang di 2019 kami 

masih aman dan sejauh ini belum ada kasus lagi” (S, Kepala Sekolah, SMP 28, Semarang) 

  

Peningkatan percaya diri dan empati di kalangan murid. Di ketiga lokasi, para responden 

menyebutkan bahwa SETARA dapat meningkatkan percaya diri dan empati para murid terhadap 

orang lain  

 

“Para murid semakin merasa percaya diri dalam berbagi dan membahas topik-topik seperti 

pacaran dan pergaulan. Kami menanyakan pandangan mereka tentang pacaran dan kami 

memberikan mereka konsepnya. Kalau mereka bilang itu diperbolehkan, mengapa tidak?” (K, 

Kepala Sekolah, SMP 3, Denpasar) 

 

“Saya mendapati bahwa para murid semakin terbuka terhadap keragaman antar mereka 

sendiri dan saya sudah jarang mendengar kasus bullying (perundungan) di antara mereka” 

(R, Guru, SMP 19, Bandar Lampung) 

      

“Saat dulu saya mengajar tentang organ reproduktif mereka sering menganggap sebagai 

candaan. Namun sekarang setelah beberapa sesi, mereka lebih dapat mengendalikan diri 

mereka, dan memahaminya dari sudut pandang ilmiah dan dapat menyebutkan nama organ 

mereka apa adanya, ketimbang menggunakan kata lain” (A, Guru, SMP 22, Semarang) 

 

 



Bab Kurikulum Terpenting 
Saat para responden ditanya tentang bab-bab paling penting dari kurikulum SETARA, tidak ada satu 

bab khusus yang muncul sebagai bab “yang paling penting.” Pubertas dianggap bab penting oleh 

Semarang dan Bandar Lampung, sementara di Denpasar, responden menyebut bahwa topik terkait 

hubungan, seperti komunikasi dengan orang tua, berpacaran, dan emosi, sebagai topik paling 

penting.  

                                        

Mempromosikan Perluasan SETARA      
Dari wawancara dengan para pemangu kepentingan, kami menyimpulkan bahwa faktor-faktor 

berikut berkontribusi secara positif terhadap implementasi dan kualitas SETARA:  

● Lingkungan pemungkin: upaya melobi pemerintah secara informal, komunikasi baik antar 

para pemangku kepentingan, pengumuman Nota Kesepahaman 

● Faktor terkait guru: niat guru dalam mengajar modul (apakah mereka bersemangat atau 

tidak), cara guru menyampaikan modul, inisiatif guru dalam memicu diskusi dengan para 

murid. Pendekatan atau metode dalam SETARA: permainan interaktif, pada akhir studi hanya 

ada refleksi ketimbang evaluasi yang menciptakan situasi yang bebas dari tekanan, sebuah 

perubahan baru 

 

Ketika para responden di ketiga lokasi ditanya tentang bagaimana SETARA dan modul CSE lainnya 

dapat diperluas, kami perhatikan respon mereka dapat dikelompokkan dalam tiga bidang utama: 

advokasi untuk mendapatkan dana tambahan; meningkatkan akseptabilitas (keberterimaan) di 

antara kelompok pemangku kepentingan; dan membuat perubahan-perubahan kebijakan tertentu. 

Masing-masing hal tersebut dijelaskan lebih lanjut di bawah ini: 

       

Meningkatkan aliran dana  

Upaya advokasi untuk menigkatkan pendanaan disebutkan terutama di kalangan responden di 

Denpasar, Bali. Meskipun PKBI Bali baru menerapkan program SETARA sejak 2017, mereka telah 

memulai pekerjaan advokasi untuk pendanaan, yang telah melibatkan beberapa lembaga 

pemerintah. Pekerjaan advokasi ini dapat ditargetkan secara berbeda, tergantung pada apakah 

lembaga tersebut adalah dinas pendidikan daerah atau Bappeda, atau bahkan perwakilan DPRD. 

Beberapa responden menyarankan jika ingin menambah pendanaan untuk pendidikan kesehatan 

seksualitas atau reproduktif, upaya advokasi perlu dimulai dengan dinas kesehatan (DINKES) atau 

dinas pendidikan (DISDIK) dengan meminta mereka mengusulkan rancangan kegiatan dan anggaran 

kepada BAPPEDA provinsi/kota. Bappeda adalah lembaga yang memiliki wewenang persetujuan yang 

akan memeriksa usulan anggaran yang dapat dianggap bisa dimasukkan dalam RPJMD dan 

disinkronkan dengan RPJMN. Mekanisme pendanaan lain yang disebut termasuk: 

1) Memanfaatkan Dana Desa – Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menganggarkan 

sekitar satu miliar Rupiahs (atau sekitar US $70,000 untuk satu tahun) untuk setiap desa 

di Indonesia.  

2) Memanfaatkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah): Kementerian Pendidikan & 

Kebudayaan telah menganggarkan dana untuk sekolah setiap tahunnya melalui dana 



BOS. Dana ini fleksibel dan dapat digunakan menggunakan cara apapun untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Dana ini dapat digunakan untuk mendukung CSE 

apabila kesehatan reproduktif diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional oleh 

Kementerian Pendidikan & Kebudayaan. 

3) Untuk pendanaan berjangka lebih panjang, sebuah Perda bisa menjadi solusi terbaik 

untuk mendapatkan komitmen jangka panjang pemerintah. Perda idealnya merupakan 

turunan dari peraturan nasional. Ada dua opsi untuk meloloskan Perda:  Pertama adalah 

melalui kantor walikota dan kemudian diajukan ke DPRD. Kedua adalah melalui DPRD 

dan diajukan untuk persetujuan oleh Walikota. Namun, upaya untuk mengesahkan 

sebuah Perda seringkali menemui tantangan dan mungkin membutuhkan waktu 

beberapa dekade sebelum sebuah Perda disahkan. 

      

Meningkatkan akseptabilitas atau keberterimaan di seluruh kelompok 

pemangku kepentingan (orang tua murid, guru, dan lembaga pemerintah) 

 

Orang tua murid: Isu pentingnya keterlibatan orang tua untuk mendukung CSE muncul selama 

proses wawancara sebagai salah satu isu yang perlu ditangani. Di ketiga lokasi yang kami amati, para 

responden menyatakan pentingnya memiliki sebuah alat bagi orang tua murid untuk membantu 

mereka berkomunikasi dengan anak mereka tentang pendidikan seksualitas. 

 

Guru: Untuk membantu meningkatkan akseptabilitas para guru terhadap SETARA, beberapa 

responden mengusulkan bahwa mungkin akan membantu memposisikan kurikulum sebagai alat yang 

dapat membantu guru mengatasi kekerasan murid dalam sekolah mereka. Usulan lainnya adalah 

membuat perubahan dalam kurikulum SETARA, seperti meyertakan topik yang berhubungan dengan 

pemanfaatan teknologi, pertumbuhan remaja, ketegasan, HIV/Infeksi Menular Seksual, narkoba, 

perencanaan untuk masa depan, dan aspek negatif dari pornografi. Pada saat yang sama, beberapa 

topik diusulkan untuk dihapus dari kurikulum, seperti kencan dan hubungan, seks yang aman, 

ketertarikan non-heteroseksual, dan seks anal.  

      

Lembaga pemerintah nasional: Responden mengindikasikan bahwa beberapa kementerian ingin CSE 

diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan percaya bahwa sebagian besar pejabat kementerian 

ingin para remaja mempunyai akses terhadap pendidikan CSE. Untuk memastikan hal ini, beberapa 

opsi yag memungkinkan adalah mempunyai: 

● Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman): Ini adalah mekanisme termudah dan 

telah dipraktikkan di ketiga lokasi. PKBI, sebagai mitra pelaksana SETARA, dapat memperoleh 

izin dari sekolah dan dinas pendidikan daerah untuk menerapkan SETARA.  

● Penerbitan Surat Keputusan: Mekanisme lain yang dapat digunakan untuk menerapkan 

pendidikan CSE di sekolah adalah melalui SK Walikota, atau Surat Keputusan Walikota. Satu 

contoh bagaimana SK ini dapat membantu adalah hak perempuan. Di Semarang, sekelompok 

aktivis hak perempuan mencoba mendirikan program layanan terpadu bagi korban 

kekerasan dalam rumah tangga. Mereka menargetkan upaya advokasi mereka ke kantor 

Walikota dan Walikota akhirnya menerbitkan SK tersebut. SK tersebut telah berlaku sejak 

tahun 2005 hingga DPRD mengesahkan Peraturan Daerah di tahun 2016 yang memperkuat 



SK tersebut. Kelemahan SK tersebut adalah SK ini bisa dibatalkan oleh walikota yang baru bila 

dianggap tidak sesuai dengan visi mereka.  

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
Studi ini mengeksplorasi situasi penerapan SETARA dan CSE saat ini di Indonesia. Temuan-temuan 

yang ada menunjukkan perbedaan yang nyata dan persamaan di ketiga lokasi terkait dengan 

bagaimana SETARA diperkenalkan dan diterima. Meskipun SETARA dianggap bermanfaat oleh 

sebagian besar guru (terutama guru BK) dan pejabat sekolah, para responden memberikan beberapa 

saran bagaimana SETARA dapat ditingkatkan agar dapat lebih baik mencerminkan kebutuhan remaja 

dan meningkatkan akseptabilitas berbagai pemangku kepentingan yang bereda. Berikut adalah 

kesimpulan dan rekomendasi kami berdasarkan penelitian ini: 

 

Semua tingkatan pemerintahan memiliki wewenang untuk mengadvokasi pendidikan CSE di 

sekolah. Temuan kami menunjukkan bahwa lembaga pemerintah di tingkat daerah dan nasional 

ternyata memiliki wewenang untuk melakukan advokasi terhadap pelaksanaan CSE di sekolah-

sekolah. Beberapa wawancara menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah mungkin ragu 

untuk menerapkan SETARA bila tidak ada mandat dari pemerintah pusat, mereka memiliki 

wewenang untuk menerapkan program tersebut. Bahkan di antara beberapa pejabat pemerintah 

daerah, meskipun mereka sering berkoordinasi upaya dengan pemerintah nasional, mereka 

sesungguhnya lebih memilih menerapkan program tersebut sendiri. Bahkan di tingkat sekolah, 

kepala sekolah memiliki wewenang untuk menerapkan program tersebut sendiri. Di Lampung, 

meskipun melakukan hal ini tanpa persetujuan pemerintah berpotensi memicu kontroversi, para 

responden mengungkapkan bahwa seorang kepala sekolah memiliki wewenang untuk melakukan hal 

tersebut.  

 

REKOMENDASI: Tingkatkan akseptabilitas SETARA bagi semua pemangku kepentingan. 

Mengingat pentingnya hubungan antara lembaga pemerintah daerah dan sekolah untuk 

meningkatkan akseptabilitas di semua lokasi, saluran komunikasi dan informasi antar 

lembaga harus dijaga dan dipelihara. Di beberapa lokasi, ada baiknya dibuat sebuah dewan 

penasihat daerah dan memastikan bahwa perwakilan dari lembaga pemerintah daerah, 

sekolah, dan organisasi keagamaan dilibatkan untuk melakukan advokasi untuk CSE di 

sekolah-sekolah.  

 

Dukungan untuk pendidikan seksualitas di sekolah meningkat di antara pemimpin agama. 

Wawancara kami dengan para pejabat dari sekolah berbasis Islam dan para ulama agama baik di 

Islam maupun Hindu menunjukkan bahwa mereka sangat mendukung tentang pendidikan seksualitas 

karena ini juga sudah termasuk dalam pengajaran agama. Sebagai contoh, di Islam, merupakan 

kewajiban untuk mengajar tentang pubertas dan kebersihan untuk remaja agar mereka bisa tetap 

bersih kapanpun mereka akan melakukan sholat. Sementara di Hindu, merupakan keperluan bagi 

anak muda untuk mempersiapkan pernikahan, dan dalam persiapan tersebut, penting untuk 

mengajarkan remaja tentang seksualitas dan reproduksi.  

 



REKOMENDASI: Libatkan organisasi dan pimpinan keagamaan untuk membantu melakukan 

advokasi untuk peningkatan akseptabilitas pendidikan seksualitas di sekolah. Para pemimpin 

agama dari sekolah dan organisasi yang sudah membantu menerapkan atau melakukan 

advokasi CSE di sekolah-sekolah juga dapat dimanfaatkan untuk upaya advokasi antar 

pemimpin agama di lokasi-lokasi lainnya. 

 

Mitra pelaksana SETARA telah menerima manfaat dari kolaborasi dengan program E4A. Program 

SETARA dalam masa dahulu awalnya menjadi program yang fokusnya lebih ke pelaksanaan program 

dan tidak menggunakan komponen penelitian yang kuat dan menyeluruh untuk mendukung program 

tersebut dibanding dengan program saat ini yang berkolaborasi dengan program E4A. Manfaat ini 

tercermin saat wawancara dimana PKBI sebagai minta pelaksana telah mempersiapkan hampir 

semua sekolah untuk pelaksanaan, para guru dan kepala sekolah sudah sangat suportif dan bahkan di 

Bali semua pemangku kepentingan pemerintah sudah berada pada satu perahu untuk mendukung 

SETARA. Ini semua tidak mungkin terjadi bila program hanya berfokus pada pelaksanaan, dan tidak 

memperluas jangkauannya ke pembuat kebijakan.  

 

REKOMENDASI: Mitra pelaksana perlu meneruskan pekerjaan baik yang mereka telah 

lakukan sejauh ini. Penting untuk tetap mengikuti rencana yang sudah ada dalam hal 

pelaksanaan program dan pelibatan pemangku kepentingan. Ada berbagai tantangan dan 

kemajuan di masing-masing lokasi, lebih lanjutnya dukungan berkelanjutan dan kerja sama 

yang timbal balik perlu dipertahankan. 

 

Beberapa modul SETARA masih dianggap terlalu sensitif di beberapa lokasi. Meskipun sebagian 

besar modul dapat diterima oleh para responden pemangku kepentingan, masih ada beberapa 

topik/aspek tertentu yang dianggap terlalu vulgar untuk diajarkan. Ini termasuk menunjukkan 

gambar organ reproduktif, serta topik mengenai keragaman seksual, gender, dan kontrasepsi. 

 

REKOMENDASI: CSE sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan komunitas masyarakat. 

Penting untuk diingat perbedaan kebutuhan dan nilai budaya sebuah komunitas masyarakat, 

terutama pada saat sebuah kurikulum CSE pertama kali diperkenalkan. Untuk memahami 

kebutuhan ini, ada baiknya pertama kali memperkenalkan kurikulum tersebut ke semua 

pemangku kepentingan utama dalam sebuah lokasi dan mengumpulkan pendapat mereka 

tentang bagaimana kurikulum tersebut dapat diadaptasi agar sesuai dengan kebutuhan dan 

nilai-nilai sebuah komunitas masyarakat.  

 

Guru-guru lebih cenderung mendukung SETARA karena potensi manfaat yang mereka amati. 

Manfaat khusus yang disebut oleh guru di ketiga lokasi termasuk peningkatan dalam proses 

pengajaran dan komunikasi, peningkatan pengetahuan murid, penurunan perilaku negatif di antara 

murid, dan meningkatnya kepercayaan diri di antara para murid. Sebagai akibatnya, mereka 

berkemungkinan besar akan mendukung implementasinya. 

 

REKOMENDASI: Libatkan guru untuk membantu menyebarkan dukungan ke sekolah 

setempat lainnya. Guru yang telah mengimplementasikan SETARA bisa menjadi pendukung 

terbaik untuk perluasan program. Pertemuan dan seminar guru dapat digunakan untuk 



membantu menjelaskan kurikulum dan manfaat program yang telah dirasa sebagai hasil 

pelaksanaan. 

 

SETARA dapat diajarkan menggunakan berbagai saluran yang berbeda. Temuan kami 

menunjukkan bahwa karena pemerintah nasional tidak dapat menambah mata pelajaran lagi, seperti 

contohnya CSE ke dalam kurikulum, pejabat sekolah di ketiga lokasi menggunakan bermacam mode 

pengajaran untuk menerapkan kurikulum tersebut. Beberapa memasukkan SETARA ke dalam mata 

pelajaran yang telah ada, seperti biologi, olahraga, dan bimbingan konseling, sementara yang lainnya 

mengajarkan kurikulumnya sebagai kegiatan ekstrakurikuler.  

 

REKOMENDASI: Penyediaan bantuan teknis ke pemerintah sangat penting dalam 

memastikan CSE diajarkan dengan baik. Pemerintah nasional bersikap suportif dalam 

mendapatkan bantuan teknis dan masukan dari organisasi masyarakat sipil dalam 

mengajarkan CSE di sekolah. Membangun dan menjaga hubungan serta jaringan yang baik 

dengan pemerintah harus dianggap sebagai investasi penting.  

 

Orang tua selama ini diabaikan dalam implementasi CSE. Meskipun orang tua murid menjadi salah 

satu kelompok pemangku kepentingan utama, responden merasa mereka selama ini kebanyakan 

diabaikan. Banyak responden yang merasa bahwa program CSE harus menemukan cara untuk 

melibatkan orang tua agar juga membantu mereka dalam pengajaran kesehatan seksual dan 

reproduktif remaja.  

 

REKOMENDASI: Libatkan orang tua dalam upaya advokasi dan implementasi. Sasat ini 

belum ada strategi sistematis untuk melibatkan orang tua dalam melakukan advokasi dan 

penerapan CSE di sekolah. Orang tua sebaiknya dilatih untuk membantu bukan hanya dalam 

berkomunikasi dengan anak mereka tentang seksualitas dan reproduksi, tapi juga menjadi 

pendorong dalam peningkatan dukungan CSE.  

 

Advokasi untuk penganggaran dimungkinkan berdasarkan undang-undang yang berlaku di 

Indonesia. Kami menemukan beberapa contoh bagaimana pemerintah daerah dan organisasi LSM 

memperoleh dana untuk melaksanakan program CSE. Banyak yang telah berhasil menggunakan 

kebijakan yang ada untuk membantu mereka memanfaatkan dana untuk penerapan CSE di sekolah.  

 

 

REKOMENDASI: Potensi jalur untuk advokasi. Berikut adalah matriks untuk gambaran 

potensi advokasi di masing-masing cabang pemerintah, dengan pendapat tentang seberapa 

besar kemungkinan keberhasilan untuk setiap jalur.  

 

      

Potensi jalur untuk advokasi CSE 

Tingkat Target Hasil yang diharapkan Durasi Peluang keberhasilan 

Nasional Mahkamah Konstitusi Revisi undang-undang sistem 

pendidikan nasional  

Jangka 

pendek ke 

Besar kemungkinan untuk gagal  



menengah 

Gabungan Kementerian 

Kesehatan, Pendidikan, 

Agama, dan Dalam 

Negeri 

Membantu kementerian-

kementerian terkait dalam 

penerapan modul CSE di kurikulum 

sekolah  

Jangka 

pendek 

Besar kemungkinan untuk sukses 

selama K/L terkait memiliki 

hubungan kerja yang baik untuk 

mendapat bantuan yang 

membantu mereka 

Bappenas Melakukan advokasi terhadap 

Bappenas untuk memasukkan CSE 

ke dalam RPJMN 

Jangka 

pendek 

Besar kemungkinan untuk sukses 

selama Bappenas mempercayai 

organisasi yang bekerja sama 

dengan mereka 

 DPR RUU nasional baru tentang 

pendidikan kesehatan reproduktif 

atau revisi terhadap undang-

undang sistem pendidikan nasional 

Jangka 

panjang 

Mungkin sukses, tetapi bukan 

merupakan prioritas tinggi bagi 

DPR 

Provinsi/Kabu

paten/Kota 

Walikota SKR Walikota tentang pendidikan 

kesehatan reproduktif  

Jangka 

pendek ke 

menengah 

Mungkin sukses untuk daerah 

dimana lingkungan pemungkin 

sudah selama ini bersifat suportif 

seperti halnya di Denpasar dan 

Semarang 

Dinas pendidikan daerah  Nota Kesepahaman untuk 

pendidikan kesehatan reproduktif 

di sekolah 

Jangka 

pendek 

Besar kemungkinan sukses selama 

mitra pelaksana dapat 

menyakinkan para pejabat  

Bappeda CSE dimasukkan dalam RPJMD Jangka 

pendek 

Besar kemungkinan sukses selama 

mitra pelaksana dapat meyakinkan 

para pejabat 

 DPRD Perda tentang pendidikan 

kesehatan reproduktif 

Jangka 

panjang 

Mungkin sukses tapi ini perlu daya 

tahan dan upaya yang panjang 

dalam upaya advokasi  
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