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Latar Belakang 

Di Indonesia, UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mencantumkan tentang Kesehatan 

Reproduksi pada Bagian Keenam pasal 71 sampai dengan pasal 77. Pada pasal 71 ayat 3 

mengamanatkan bahwa kesehatan reproduksi dilaksanakan melalui kegiatan promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Setiap orang (termasuk remaja) berhak memperoleh 

informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan (pasal 72).   

Permasalahan remaja yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, sering kali berakar 

dari kurangnya informasi, pemahaman dan kesadaran untuk mencapai keadaan sehat secara 

reproduksi. Topik program kesehatan reproduksi remaja merupakan topik yang perlu 

diketahui oleh masyarakat, khususnya para remaja agar mereka memiliki informasi yang 

benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan 

informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung 

jawab mengenai proses reproduksi. Dalam hal ini kesehatan reproduksi remaja adalah suatu 

kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh 

remaja. Pengertian sehat disini tidak semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas dari 

kecacatan namun juga sehat secara mental serta sosial kultural. 

Yayasan Mi`’lamah Khodijah al Kubro merupakan salah satu lembaga pendidikan 

informal yang di dalamnya terdapat para remaja perempuan yang menimba ilmu, khususnya 

agama Islam. Selain ilmu agama, di sekolah ini juga diajarkan ilmu sosial, ekonomi, dan 

kesehatan. Sekolah ini bertujuan untuk mencetak para regenerasi penerus bangsa yang kelak 

dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. 

Para santri memiliki jadwal belajar di Mi’lamah mulai pukul 08.00 sampai dengan 11.00. 

Sebagian santri menempuh pendidikan di sekolah umum pada siang hari. Dengan adanya 



penyuluhan dan pelatihan di Mi’lamah diharapkan mereka dapat menstransfer informasi tentang 

kesehatan reproduksi yang telah mereka dapatkan kepada teman-teman yang lain di sekolah 

umum. 


