
Oleh :
2)Oktiva Anggraini

 A. Pendahuluan

Program Gerakan Sayang Ibu (GSI) 
sebagai upaya mendukung kesehatan 
ibu dan anak telah dicanangkan sejak 
1996. Kegiatan yang telah dilaksanakan 
di seluruh Indonesia ini, mengajak 
semua elemen masyarakat agar mampu 
mengatasi 3 T (Terlambat mengambil 
keputusan, Terlambat sampai di tempat 
pelayanan/rujukan dan Terlambat 
mendapatkan pertolongan medis)  pada 
saat ibu hamil. Sepuluh tahun program 
ini berjalan menunjukkan keberhasilan 
beragam yang ditentukan oleh 
komitmen masing-masing pemerintah 
daerah, instansi terkait, tokoh 
masyarakat dan peran serta masyarakat 
itu sendiri. Prestasi yang dihasilkan 
antara lain: di beberapa kabupaten di 
Indonesia terjadi penurunan kematian 
ibu yang amat signifikan dibandingkan 
periode sebelum GSI; rumah sakit 

kabupaten mendapatkan perhatian 
khusus untuk melengkapi fasilitas agar 
dapat menyelenggarakan pelayanan 
k e d a r u r a t a n  o b s t e t r i k  d a n  
diterbitkannya beberapa SK atau Perda 
yang berkaitan dengan peringanan atau 
pembebasan biaya untuk kelompok 
masyarakat yang kurang mampu serta 
kerja sama yang erat antara dukun 
paraji dan bidan desa.

Meningkatnya kesadaran dan 
komitmen dari masing-masing kepala 
daerah dan sektor non kesehatan untuk 
terlibat dalam mempercepat penurunan 
kematian ibu, telah mendorong setiap 
daerah mengembangkan kreatifitas 
sendiri  dalam pengembangan program 
GSI. Berkaitan dengan tujuan gerakan 
nas i ona l  t e r sebu t  dan  un tuk  
mengoptimalkannya, kabupaten Bantul 
meluncurkan  program Gerakan 
Remaja Sayang Ibu (GEMAS) sejak 
tahun 2003.
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  he teenager cadres that can handle the group objectives are very    
less. The condition causes the Program of Mother-Loving Teenager T Movement was not success enough in Bantul Regency. This 

phenomenon had made the local health officers must give motivations to teenagers 
to more care about pregnant mother through formal and informal meetings.

Jurnal Riset Daerah Vol. V, No.2. Agustus 2006

634

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM 
GERAKAN REMAJA SAYANG IBU 

DI KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL

Gerakan Remaja Sayang Ibu 



memahami pentingnya kesehatan bagi 
kehamilannya; remaja di kecamatan itu 
juga dikerahkan untuk membantu 
memudahkan transportasi bagi  yang 
hamil dengan resiko tinggi. Namun 
demik ian ,   da l am e fek t i f i t a s  
pelaksanaannya dijumpai kendala 
seperti sarana dan prasarana, ragamnya 
pemahaman tentang pencatatan dan 
pemantauan ibu hamil dan ibu nifas oleh 
kelompok sasaran.Berangkat dari latar 
belakang permasalahan tersebut, 
penulis tertarik untuk mengkaji tentang  
implementasi Program Gerakan Remaja 
Sayang Ibu (Program GEMAS) di 
kecamatan Pundong kabupaten Bantul. 
Dengan desain penelitian deskriptif 
kualitatif, teknik pengumpulan data riset 
ini menggunakan teknik wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Teknik 
penentuan responden dengan teknik 
'purposive sampling'. Penelitian studi 
kasus di kecamatan Pundong ini disertai 
pertimbangan: kecamatan Pundong 
merupakan pemenang terbaik untuk 
pelaksanaan Program Gerakan Sayang 
Ibu  di kabupaten Bantul dan mewakii 
propinsi DIY ke tingkat nasional. Melalui 
hasil 'optimal' yang dicapai di daerah 
tersebut, riset ini ingin mengkaji 
implementasi Program GEMAS dan 
faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Sejumlah  indikator yang digunakan 
yakni:  tingkat rutinitas Gerakan 
Remaja Sayang Ibu (GEMAS); 
ketersediaan kelompok sasaran atau 
masya ra ka t  u n t u k  meng i k u t i  
mekanisme Gerakan Remaja Sayang 
Ibu (GEMAS); relatif banyak atau sedikit 
jumlah kelompok kepentingan yang 
dipengaruhi  program; tingkat 
aktualitas manfaat yang diterima oleh 
kelompok sasaran; derajat perubahan 
yang dikendaki dengan adanya Gerakan 
Remaja Sayang Ibu (GEMAS);  
ketersediaan Sumber daya dan daya 
dukung organisasi. 

Dengan adanya program Gerakan 
Remaja Sayang Ibu yang mengandalkan 
keberadaan kelompok Rebung Seribu 
Desa (Remaja Penghubung Ibu Bersalin 
di Desa) ini diharapkan dapat 
memberdayakan peran remaja agar 
peduli dan bertanggung jawab dalam 
percepatan penurunan angka kematian 
ibu dan meningkatnya pengetahuan 
remaja tentang reproduksi. Hal ini tak 
l u p u t  d a r i  p e m i k i r a n  b a h wa  
keberhasilan program GSI tidak lepas 
dari upaya kelompok informal maupun 
formal di pedesaan. Akan tetapi, data 
terakhir dari Laporan Gerakan Sayang 
I bu  kabupa t en  Ban tu l  2003 ,  
menunjukkan bahwa di  tahun 2003,   
jumlah ibu hamil beresiko tinggi 
mencapai 412 orang atau 60,65%, 
jumlah persalinan dengan tenaga 
kesehatan baru 13,11% dan jumlah 
kematian ibu 15 orang (angka kematian 
ibu atau AKI ini sama dengan periode 
sebelumnya). Akan halnya ditinjau dari 
pembentukan kelompok Rebung Seribu 
di desa, dari 17 kecamatan di kabupaten 
Bantul baru terbentuk di delapan 
kecamatan yaitu: Srandakan, Imogiri, 
Pajangan, Kasihan, Dlingo, Pleret, Jetis, 
dan Pundong. Menurut Kepala Dinas 
Kesehatan Bantul, hal ini disebabkan 
kondisi masing-masing kecamatan 
amat beragam guna menunjang 
pelaksanaan Gerakan Remaja Sayang 
Ibu. Dari sisi pembiayaan, dengan 
adanya penyerahan kewenangan 
BKKBN propinsi ke daerah sebagai 
konsekuens i  O tonom i  Dae rah  
mengakibatkan beberapa programnya 
di daerah bertumpu pada pembiayaan 
dari APBD tingkat II saja. (Wawancara 
d engan  D r .  E ddy  Da rman t o ,  
Yogyakarta, 19 Maret 2004).

Pre-survey yang peneliti lakukan di 
salah satu kecamatan di Bantul yakni 
kecamatan Pundong menunjukkan 
minat ibu hamil cukup tinggi untuk 
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implementasi (Mark Turner, 1997: 57). 
Struktur yang flat akan lebih cepat 
melaksanakan segala keputusan-
keputusan atau instruksi pimpinan 
sampai level pelaksana  tingkat bawah, 
dibanding sebuah organisasi yang tool. 
Arus in formasi  dan hubungan 
komunikasi yang terlampau tinggi dan 
hierarkhis cenderung berjalan lamban 
daripada sebuah organisasi  yang 
secara struktur flat.

Isi kebijakan merupakan hal yang 
penting dalan pengambilan kebijakan 
karena akan menjawab apakah 
kebijakan yang diambil merupakan 
alternatif yang tepat dalam suatu 
kebijakan.  Isi kebijakan akan menuntut 
posisi sebuah pengambilan keputusan 
maka kebijakan yang isinya jelas akan 
memberikan manfaat yang diinginkan 
(Theodore Lowi dalam Wahab, 1997: 
4).Selain isi kebijakan, faktor lain yang 
mempengaruhi efektifitas kebijakan  
adalah  context of policy atau 
b a g a i m a n a  k e b i j a k a n  
diimplementasikan dan aspek sumber 
daya manusia, dinilai memegang 
pe ranan  pa l i n g  pen t i ng  da r i  
implementasi kebijakan (Rimpley, 
1984: 30) Sumber daya manusia yang 
berkualitas akan memperlancar 
implementasi dari program organisasi 
sebab dengan skil dan ketrampilannya 
akan mampu menterjemahkan segala 
bentuk dan instruksi dalam bentuk yang 
lebih operasional.

2. Program Gerakan Remaja 
Sayang Ibu

Sebagai inovasi kebijakan Gerakan 
Sayang Ibu (GSI),  Program Gerakan 
Remaja Sayang Ibu (GEMAS) yang 
diterapkan di Bantul sejak tahun 2003, 
merupakan suatu upaya menggerakkan 
p e r a n  s e r t a  r e m a j a  d a l a m  
menanggulagi kemungkinan terburuk 

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Implikasi Kebijakan Publik

Proses implementasi kebijaksanaan 
sesungguhnya tidak hanya menyangkut 
perilaku badan-badan administratif saja 
namun juga menyangkut jaringan 
kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan 
sosial yang  langsung maupun tidak 
langsung dapat mempengaruhi perilaku 
semua pihak yang terlibat dan 
membawa dampak yang diinginkan 
maupun yang tidak diinginkan. Fokus  
perhatian implementasi kebijaksanaan, 
sebagaimana ditegaskan Daniel dan 
Paul A Sabatier adalah  pemahaman 
yang baik dari policy maker  terhadap 
kegiatan yang timbul berikut efeknya 
sesudah disyahkannya kebijaksanaan 
negara (Daniel dalam Wahab 1997: 23). 

Proses implementasi kebijaksanaan  
akan melibatkan suatu sistem politik 
dimana tindakan-tindakan yang 
dilakukan baik individu maupun 
kelompok pemerintah dan swasta 
mempengaruhi arah dan tercapainya 
tujuan yang telah digariskan dalam 
keputusan kebijaksanaan (Grindle, 
1980: 35).Implementasi kebijakan 
dirumuskan sebagai suatu abstraksi 
yang memperlihatkan hubungan antara 
berbagai faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan suatu kebijakan.

Perbedaan-perbedaan dalam 
proses implementasi akan dipengaruhi 
oleh sifat kebijaksanaan yang akan 
dilaksanakan.  Oleh karena itu, pada 
umumnya setiap kebijaksanaan disertai 
dengan kejelasan standar dan sasaran; 
komunikasi antar organisasi dan 
akt i f i tas pengukuhan; struktur  
birokrasi  pelaksana yang meliputi 
karakteristik, pola hubungan, yang 
potensial maupun aktual serta norma 
yang ada perlu dipahami dengan baik  
agar tidak terjadi penyimpangan 
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kabupaten Dati II Bantul tentang Satgas 
GSI Plus di seluruh kecamatan di 
Kabupaten Bantul dan Keputusan Kades 
tentang Pokjanal GSI Plus di seluruh  
wilayah desa se-kabupaten Bantul.

3. Hambatan Pelaksanaan
Program Gerakan Sayang Ibu

Angka Kematian Bayi (IMR) di 
Indonesia saat ini berkisar 35/1000 
kelahiran hidup (SDKI 1997) yang 
menunjukkan tingkat kematian bayi ini 
termasuk dalam kategori tinggi 
(medium-high). Tingginya angka 
kematian bayi  dipengaruhi oleh pola 
reproduksi, juga oleh rendahnya 
kesadaran keluarga dalam perawatan 
dan pengasuhan anak serta fasilitas dan 
sarana pelayanan kesehatan yang 
sangat terbatas dan letak geografis 
yang sulit dijangkau. Posisi perempuan 
yang rendah dalam rumah tangga dan 
masyarakat, perlakuan bias jender yang 
dialaminya mempersulit  untuk 
perolehan akses pelayanan kesehatan 
yang memadai. Di samping itu, 
perempuan juga jarang dilibatkan 
dalam pengambi lan keputusan  
bereproduksi. Melalui program GSI 
inilah diharapkan masyarakat lebih 
perduli terhadap kesehatan ibu dan 
anak. Namun sejak dilaksanakan tahun 
1996, program inipun tak luput dari 
sederet hambatan.  

Hambatan  yang ditemukan dalam 
pelaksanaan Program Gerakan Sayang 
Ibu (GSI) di Indonesia berdasarkan 
Laporan Kantor Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan WHO 
tahun 2003 antara lain: konsistensi 
komitmen Pokjatap GSI Propinsi kadang 
tumpang tindih dengan prioritas proyek 
pembangunan lainnya; pencatatan dan 
pelaporan GSI belum memadai; setiap 
daerah mengembangkan sendiri 
mekanisme pencatatan dan pelaporan 

akibat adanya suatu kehamilan mulai 
dari mendeteksi ibu hamil dan bersalin, 
hingga mengajak masyarakat untuk 
peduli dalam mencegah kemungkinan 
terjadinya kematian bayi. Landasan dari 
program ini adalah:

a. Keterlibatan Remaja sebagai calon 
Bapak dan calon Ibu serta penerus 
bangsa dan sebagai 'agent of  
change' dalam bidang kesehatan  
selama ini belum optimal. 

b. Masih kurangnya pengetahuan 
wanita termasuk remaja tentang 
kesehatan, resiko kehamilan dan 
persalinan.

c. Masih rendahnya status ekonomi 
wanita sehingga mengakibatkan 
rendahnya status kesehatan 
wanita.

d. Masih kurangnya kepedulian dan 
partisipasi  remaja dalam upaya 
menurunkan angka kematian ibu.

e. Masih kurangnya kesadaran 
remaja dalam hal penundaan 
p e r k a w i n a n  d a n  u p a y a  
menghindari hubungan seks di 
luar nikah yang dapat berakibat 
kehamilan yang tidak diinginkan  
dan aborsi.

Pelaksanaan kegiatan Program 
GEMAS meliputi empat kegiatan pokok 
yakni:1) pelaksanaan kegiatan 
pelayanan kesehatan; 2) pelaksanaan  
kegiatan non kesehatan dan 3) 
pencatatan dan pelaporan serta 
monitoring. Program ini memiliki 
sejumlah landasan yuridis seperti: 
Keputusan Bupati Bantul tentang 
pembentukan POKJA dan Poklak 
Gerakan Sayang Ibu Plus di kecamatan 
dan POKJATAB serta Pokjanal Gerakan 
Kecamatan  Sayang Ibu Plus serta 
Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu ; 
Instruksi Bupati no. 1/2003  tentang 
intensifikasi Akselerasi  Penurunan AKI 
dan AKB); Keputusan Camat se-
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diadakan kurang efektif. Kiat dari 
leading sector dalam hal ini Puskesmas 
Pundong, adalah dengan mencari waktu 
luang bagi kader GEMAS untuk menjalin 
koordinasi sekaligus penyuluhan. Di 
samping i tu  agar  penyu luhan 
mendapatkan respon dari kelompok 
sasaran maka sejumlah penyuluhan 
dikaitkan dengan aktifitas kelompok 
sasaran (remaja).

Program GEMAS juga diberdayakan 
dalam program pengembangan 
masyarakat.Program Pengembangan 
Masyarakat (PPM) Bina Keluarga Balita 
dilakukan melalui program BKB Iqro, 
Kesmas (Kesehatan Masyarakat) dan 
KIA. Gerakan PPM  tersebut masih di 
tingkat dasar dan belum mencapai 
tingkat usaha paripurna. Perkembangan 
menarik terjadi dalam PPM kelompok 
UPPKS, di Desa Panjangrejo, dari 24 
binaan, 14 di antaranya telah 
berkembang, 9 binaan kategori 
dasar.Keseluruhan kegiatan rutin 
GEMAS tersebut amat tergantung pada 
ketersediaan kelompok sasaran atau 
masya ra ka t  u n t u k  meng i k u t i   
mekanisme Gerakan Remaja Sayang 
Ibu (GEMAS): yakni keberadaan 
dukungan aparat setempat terhadap 
program dan keberadaan dukungan 
tokoh masyarakat dan partisipasi dari 
suami dan keluarga  terhadap program.

Dilihat dari sisi dukungan aparat, 
pihak kecamatan Pundong sendiri telah 
menerbitkan Keputusan Camat Pundong 
Bantul no. 8/KPTS/Pdg/x/2003 tentang 
pembentukan Panitia Kesatuan Gerak 
PKK Kecamatan Pundong 2003.  
Program GEMAS ini dipercayakan pada 
Puskesmas kecamatan Pundong yang 
selanjutnya bekerja sama dengan 
Karang Taruna, LSM dan instansi terkait 
lainnya. Dari 16 dusun, di desa 
Srihardono misalnya terdapat tujuh 
dusun yang belum memiliki kelompok 
GEMAS  seh ingga  tugas - tugas  

s e h i n g g a  a g a k  s u l i t  u n t u k  
penyeragaman penilaian; di beberapa 
daerah terjadi kerancuan keterlibatan 
sektor non kesehatan dan usulan 
permintaan dana GSI dari kabupaten ke 
propinsi belum jelas sehingga beberapa 
kabupaten tidak memiliki dana 
operasional yang berasal dari APBD 
sehingga umumnya pendanaan berasal 
dari APBD II;terakhir, replikasi program 
GSI dari kabupaten uji coba tidak mudah 
direplikasikan  ke kabupaten lain.

 C. HASIL PENELITIAN

Implementasi   Program Gerakan 
Re m a j a  S a ya n g  I b u   d a p a t  
dik las i f ikasikan dalam dampak 
masyarakat, individu, kelompok dan 
perubahan dan penerimaan masyarakat 
terhadap Gerakan Remaja Sayang Ibu 
(GEMAS). Walaupun target sasaran 
utama Program Gemas bukan hanya 
remaja, namun sebagai agent of 
change, pelibatan remaja amat 
dibutuhkan. Ide pembentukan program 
Rebung Desa atau remaja penghubung 
ibu hamil dan bersalin, sebagai indikator 
keberhasilan GEMAS, sejak tahun 2003 
belum sepenuhnya terwujud karena 
banyak kader yang lebih tertarik dengan 
organisasi politik menjelang pemilu 
2004. (Wawancara dengan Muhaimin, 
Ketua Karang Taruna Pundong, 
September 2004). Meski bila ditinjau 
dari  tingkat pendidikan remajanya 
cukup sehingga sebenarnya tidak sulit 
untuk memahami program dan prioritas 
GEMAS. Akan tetapi karena motivasi 
yang kurang dan kesibukan masing-
masing kaderlah yang  menjadikan 
kelompok sasaran ini kurang efektif 
kinerjanya. 

M e n i n g k a t n y a  k e g i a t a n   
perkuliahan  dan adanya para kader 
GEMAS yang menikah atau bekerja di 
kota menjadikan rapat-rapat rutin yang 
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jabang bayi  pasca d i lahirkan. 
Akanhalnya ibu hamil dengan resiko 
tinggi justru terjadi penurunan temuan 
di tahun 2003 yakni 1,85 % atau 10 
orang sedang tahun 2002 mencapai 29 
orang atau 5,4% . Di tahun 2003, tidak 
ditemukan kematian ibu bersalin.

Cakupan ibu nifas yang menerima 
vitamin A dari kelompok sasaran 540 
orang baru 37%, sedangkan cakupan 
distribusi vitamin A yang diterima bayi, 
batita dan balita si atas 90%. Hal ini 
terkait dengan minimnya kader GEMAS, 
kader PKK yang menjangkau  wilayah 
pedesaan. Keberhasilan pendistribusian 
vitamin A lebih didorong oleh 
meningkatnya kesadaran ibu berkaitan 
dengan kesehatan anaknya. 

Dari data sekunder, jumlah 
kunjungan ibu hamil ke puskesmas 
Pundong mengalami peningkatan dari 
tahun ke tahun antara 5-10%. Data 
terakhir 2004 misalnya, jumlah 
kunjungan bumil (ibu hamil) 953 
k u n j u n g a n  d a r i  4 9 5  j u m l a h  
bumil.IMR/angka kematian bayi tahun 
2004 masih tercatat 4 anak sedang 
cakupan bayi dan balita serta ibu nifas 
penerima vitamin A di atas 89%. Angka 
'fantastis' tersebut tidak semata-mata 
karena suksesnya pelibatan remaja 
dalam GSI. Faktor yang mempengaruhi 
meningkatnya frekwensi kunjungan ibu 
hamil ke puskesmas antara lain: karena 
kinerja bidan dan kader kesehatan desa 
yang intens memberikan penyuluhan. 
Selain itu, para ibu telah semakin 
bertambah kesadaraannya tentang 
pentingnya menjaga kesehatan selama 
kehamilan dan menyusui. Hasil 
wawancara menunjukkan, mereka 
terinspirasi oleh penyuluhan & adlibs 
melalui  media cetak dan elektronik 
(radio dan TV) tentang kehamilan, PIN 
dan lain sebagainya. Ditemukannya 
fakta di lapangan tentang gizi buruk 
pada anak balita atau kematian bayi, 

penyuluhan, pendataan bumil dan nifas 
serta pedonor darah di enam dusun itu 
lebih banyak dilakukan oleh bidan 
swasta dan puskesmas serta kader 
kesehatan setempat. 

Sementara itu, dukungan dan 
partisipasi suami dan keluarga terhadap 
program cukup baik. Rata-rata ibu hamil 
memeriksakan kehamilan di bulan 
pertama ke puskesmas atau bidan 
terdekat. Pada bulan-bulan pertama, 
mereka rajin mengunjungi puskesmas, 
mendekati bulan ke tujuh dan 
seterusnya mereka lebih menyukai 
konsultasi ke bidan swasta. Kunjungan 
ibu pada bulan pertama di atas 70%  
dari 595 pasangan usia subur  di 
kecamatan Pundong atau kategori 
sedang menurut indikator keberhasilan 
dalam modul GSI.

Salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi kinerja Gerakan Remaja 
Sayang Ibu adalah isi kebijakan.Tingkat 
aktualitas manfaat yang diterima oleh 
kelompok sasaran serta derajat 
perubahan yang dikendaki dengan 
adanya Gerakan Remaja Sayang Ibu 
(GEMAS) merupakan indikatornya.Data 
di lapangan menunjukkan bahwa dari 
jumlah sasaran ibu hamil sebanyak 540 
orang, 78,7 % nya melakukan 
kunjungan kehamilan di bulan pertama 
pada tahun 2003. Jumlah ini mengalami 
penurunan karena data tahun 2002 
menunjukkan 92,6% dari 501 ibu hamil 
melakukan pemeriksaan di bulan 
pertama kehamilannya. Selanjutnya 
pemeriksaan di bulan keempatpun 
mengalami penurunan. Bila tahun 2002 
mencapai 74,1% maka tahun 2003 
tercatat 40,7%. Persalinan melalui 
tenaga kesehatan tahun 2002 mencapai 
80,1% sedang tahun 2003 hanya 
72,8%.  Persalinan melalui dukun 
memang berkurang jumlahnya karena 
keterlibatan dukun biasanya hanya 
disertakan saat ibu nifas dan perawatan 
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membiayai persalinan dan tambahan 
acara syukuran (Aqiqah Anak). Bila 
dilihat dari pemanfaatan dana untuk 
acara syukuran, jelas menyimpang dari 
tujuan pengumpulan dana itu sendiri. 
Namun mengingat adat kebiasaan 
aqiqoh di daerah tersebut hampir selalu 
diadakan untuk menyambut kelahiran 
jabang bayi maka penyelenggaraannya 
pun diupayakan untuk ditanggung 
bersama agar tidak memberatkan 
keluarganya.

Selama satu tahun program GEMAS 
berlangsung, kecamatan Pundong telah 
mendapatkan dana APBD sebesar 6,5 
juta rupiah dari Dinas Kesehatan dan 
Dinas Sosial Kabupaten Bantul. 
Penggunaan dana tersebut melalui 
p e r s e t u j u a n  a n g g o t a  G E M A S  
dipergunakan untuk bantuan ibu 
bersa l in ,  pembel ian pera la tan 
stationary, pengecatan logo dan 
persiapan lomba desa. Menurut Drg. 
Sukismi, Kepala Puskemas Pundong, 
dana tersebut tidak mencukupi untuk 
pengembangan program GEMAS 
sehingga dipandang perlu penambahan 
dana rutin dari APBD untuk menunjang 
operasionalisasi program GEMAS 
(Wawancara dengan drg. Sukismi, 11 
September 2004).

Dari seluruh rangkaian program 
kerja GEMAS, berdasarkan data 
wawancara dan observasi telah berjalan 
namun kurang efekt i f.  Faktor  
penyebabnya adalah minimnya dana 
yang dikucurkan pemda untuk 
operasionalisasi  program dan tenaga 
kesehatan serta kader remaja yang 
menjangkau kelompok sasaran. 
Hambatan tersebut berakibat pada 
sos ia l i sas i  program kesehatan 
reproduksi remaja dan reproduksi sehat 
banyak menga lami  hambatan,  
dijumpainya perkawinan yang tidak 
ideal dan kegiatan bidang KB cenderung 
stagnan.

bukan karena faktor kemiskinan semata 
tetapi karena bayi/balita tersebut 
menderita kelainan bawaan yang 
mengganggu pertumbuhannya.

Ditilik dari sisi sumber daya, yakni 
semua input yang mempengaruhi 
kinerja implementasi program (non 
human baik yang berupa sarana dan 
prasarana, metode, cara atau keuangan 
dan human), metode yang diterapkan 
leading sector kurang  efektif. 
Puskesmas sebagai penyelenggara 
me l a l u i  b e rbaga i  penyu l uhan  
melibatkan kader GEMAS. Pencatatan 
dan pelaporan GEMAS dilakukan remaja 
dalam koordinasi GEMAS tingkat dusun. 
Dalam perkembangannya, pencatatan 
kurang rapi dan data tumpang tindih 
dengan data bidan desa dan puskesmas 
sehingga mekanisme pelaporan belum 
berjalan efektif  secara rutin. Namun 
menjelang lomba desa, fenomena 
menarik muncul, yakni dilakukan 
penataan administrasi di tingkat desa 
dengan melibatkan unsur-unsur terkait. 
Sementara dari sisi sarana dan 
prasarana penunjang, kelompok GEMAS 
telah memiliki sejumlah ambulan desa 
meski belum memiliki kantor.

Keberadaan sistem pengumpulan 
dana masyarakat untuk persalinan juga 
merupakan sumber daya dalam 
implementasi  program GEMAS. 
Puskemas Pundong telah mendorong 
terbentuknya Tabungan Ibu Bersalin 
dan Jaminan Kesehatan Hari Tua yang 
wujudnya beragam di tiap dusun sesuai 
dengan kondisi masing-masing. 
Bantuan untuk ibu bersalin biasanya 
dikumpulkan oleh kader PKK, yang 
diwujudkan dalam bentuk kambing atau 
uang sebesar Rp.50.000,- yang disetor 
para ibu hamil. Selanjutnya, seperti 
dalam model arisan, dana yang 
terkumpul tersebut diserahkan kepada 
ibu yang akan melahirkan bayi. Dana 
tersebut pada umumnya untuk 
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1. Remaja sebagai agent of change 

hendaknya lebih perduli terhadap 
program Gerakan Sayang Ibu 
seiring dengan meningkatnya 
pemahaman reproduksi kesehatan 
yang lebih baik.

2. Kesuksesan program GEMAS amat 
ditopang peran aparat setempat, 
tokoh agama dan tenaga kesehatan 
dalam memotivasi remaja desa 
agar mau lebih memperhatikan 
kesehatan ibu hamil dan bersalin 
melalui berbagai pertemuan formal 
maupun informal.

3. Peningkatan anggaran pemerintah 
untuk operasional program dan 
sosialisasi program sehingga dapat 
mengatasi hambatan dana dan SDM 
yang selama ini dikeluhkan tenaga 
kesehatan desa. Rencana Bupati 
Bantul belum lama ini akan 
memberikan hadiah sebesar 100 
juta rupiah bagi tiap desa atas 
prestasinya sebagai desa Bebas AKI 
(Angka kematian Ibu), AKB (angka 
Kematian Bayi dan Angka Kematian 
Bayi hingga 1 tahun) serta Gizi 
Buruk dan Demam Berdarah 
merupakan terobosan menarik. 
Mudah-mudahan saja bukan karena 
' n o m i n a l  r u p i a h nya '  ya n g  
memotivasi masyarakat Bantul 
menjaga kesehatan, lebih semata 
nantinya dapat menjadikan sikap 
bersih dan perilaku sehat sebagai 
suatu kebutuhan bersama.

Kemampuan masyarakat dalam 
mengakses informasi Gerakan Remaja    
Sayang Ibu (GEMAS) turut menentukan 
berhasil tidaknya implementasi GEMAS 
dilihat dari sisi sumber daya. Para ibu 
hamil dan bersalin khususnya di 
pedesaaan merasa mendapat perhatian 
dari kader-kader PKK dan Karang 
Taruna, tokoh pemuda dan bidan 
puskesmas dalam bentuk non material 
dan material. Meskipun demikian, 
kemampuan masyarakat mengakses 
informasi GEMAS kurang karena 
sosialisasi gerakan ini kurang optimal, 
kecuali di dusun Tangkil yang menjadi 
dusun binaan dan mewakili desa untuk 
kegiatan lomba antar desa. Berangkat 
dari kenyataan tersebut, kelompok 
GEMAS menerbitkan leaflet-leaflet 
berisi informasi kesehatan ibu dan anak 
serta bina keluarga sejahtera yang 
disebarluaskan ke berbagai penyuluhan 
desa dan masjid. Minimnya dana 
tersebut pada gilirannya menentukan 
skala prioritas program GEMAS 
sehingga nampak dari hasil observasi 
dan data sekunder bahwa  sekian 
programnya kurang optimal.

D. PENUTUP

Sebagai variasi bentuk GSI di 
kabupaten Bantul Program Gerakan 
Remaja  Sayang Ibu  (GEMAS)   
merupakan terobosan pelibatan remaja 
dalam upaya meningkatkan kesehatan 
ibu dan anak. Hambatan program 
berupa minimnya dana yang dikucurkan 
pemda untuk operasionalisasi  program 
dan tenaga kesehatan serta kader 
remaja yang menjangkau kelompok 
sasaran menjadikan impelementasi 
program ini kurang berhasil. Kegiatan 
bidang KB cenderung stagnan karena 
kurangnya sos ia l isas i  program 
kesehatan reproduksi remaja dan 
reproduksi sehat. Rekomendasi dari 
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