
Lorensia Panselina 

PERAN BIDAN  
DALAM PERKEMBANGAN 

REMAJA  
DI MASA PANDEMI 



• WHO: penduduk berusia 10-19 tahun 

• Permenkes RI No. 25 th 2014: 

penduduk berusia 10-18 thn 

• BKKBN: 10- 24 thn dan belum 

menikah 

REMAJA ? 



What makes adolescent age is unique? 



Adaptasi fisik 

Adaptasi 
psikologis 

Adaptasi 
psikososial 

Adaptasi tugas 
perkembangan 

diri 



ADAPTASI FISIK REMAJA PEREMPUAN 

Terjadi perkembangan ciri 

seks sekunder yang 

berfungsi sebagai 

persiapan untuk fungsi 

reproduktif. 

Payudara membesar – 

proses laktasi 

Menarche – menghasilkan 

keturunan 

Kulit berjerawat, 

Pinggul membesar, 

Tumbuh bulu- bulu halus di 

sekitar ketiak dan pubis 

Peak height velocity lebih 

cepat onsetnya dibanding 

pada laki- laki 



ADAPTASI FISIK REMAJA LAKI- LAKI 

Terjadi perkembangan ciri 

seks sekunder yang 

berfungsi sebagai 

persiapan untuk fungsi 

reproduktif. 

Mimpi basah– 

menghasilkan keturunan 

Tumbuh jakun, 

,Tumbuh bulu- bulu halus di 

sekitar wajah, ketiak dan 

pubis 

Suara lebih berat 

Peak height velocity lebih 

lama onsetnya dibanding 

pada perempuan, namun 

lebih cepat meningkat 



ADAPTASI PSIKOLOGIS 

Moody 

Membandingkan 

perubahan dirinya 

dengan sebaya/ 

idola 

Lebih mandiri 

Mulai mencari 

identitas diri 

Lebih nyaman 

dengan peer 

groupnya 

Lebih kritis dan rasa 

keingintahuan tinggi 



ADAPTASI PSIKOSOSIAL 

Mulai 

menunjukkan 

ketertarikan 

dengan lawan 

jenis 

1 

Rasa kompetitif 

tinggi 

2 
Lebih sering 

bersama teman 

daripada 

keluarga 

3 

Masih Perlu 

bimbingan orang 

tua 

4 



ADAPTASI TUGAS PERKEMBANGAN DIRI 

Anger management  
03 

Pentingnya Sex education 
04 

Open minded dan 

memperluas network 

01 Mulai memikirkan masa 

depan dan tujuan hidup 

02 



Remaja memiliki hak terhadap dirinya sendiri, termasuk akses 

terhadap ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan 

reproduksinya serta kesempatan pendidikan yang lebih baik. 



Bidan bekerja dalam lingkup siklus hidup perempuan 

“Continuum of Care” 





• Bidan identik dengan membantu melahirkan, 
padahal bidan berperan penting dalam daur 
hidup kehidupan seorang perempuan 

• Bidan berperan dalam upaya promotif dan 
preventif agar setiap perempuan memiliki 
akses terhadap pelayanan kesehatan 
reproduksi serta mampu dan mau 
merencanakan dan mengendalikan dungsi 
reproduktifnya 

• Dibutuhkan bidan yang kompeten yang 
mampu memberikan pelayanan profesional 
secara mandiri, kolaborasi dan rujukan 

Peran bidan sebagai kunci sukses 
pelayanan kesehatan reproduksi 



TANTANGAN BIDAN DI MASA PANDEMI 

Keterbatasan ruang gerak di dunia nyata 
karena peraturan PPKM, PSBB dll 

• Bebas bergerak di dunia maya 

Protokol kesehatan yang ketat bila 
melakukan tatap muka 

Remaja mungkin merasa malu atau ragu 
menyampaikan keluhannya 

Kultur masyarakat Indonesia yang masih 
tabu terhadap kesehatan reproduksi 



Perlu sistem pelayanan 
kebidanan yang 

bersinergi dengan 
pelayanan lain 

Perlu inovasi agar 
remaja dapat 

mengakses pelayanan 
kesehatan reproduksi 

Bidan juga berperan 
dalam memutus rantai 

penularan Covid-19 

Asuhan harus tetap 
dilakukan dengan 

kewaspadaan yang 
lebih tinggi agar bebas 
risiko penularan Covid-

19 

TANTANGAN BIDAN DI MASA PANDEMI 



Remaja 
sehat 

Kesempatan 
akademik 

dan 
pekerjaan 
lebih baik 

Kunci 
kualitas 
generasi 
penerus 

Masalah ketimpangan gender perlu ditekan 

Bidan perlu mengawal proses perkembangan remaja 



Provider 
(pemberi 
layanan)  

•KIE, 

•advokasi,  

•dukungan 

•fasilitator 

Manager 
(Pengelola 
layanan) 

•Layanan 
mandiri 

•Kolaborasi 

•Rujukan  

•Membina 
PIK-R 
maupun BKR 

Educator 
(pendidik) 

•Penyuluh 
kesehatan 

•Melatih peer 
educator  

Researcher 
(peneliti) 

•Melakukan 
penelitian 
baik secara 
primer 
maupun 
sekunder 

PERAN BIDAN 



ADVOKASI 
 

o Masuk ke lingkungan di mana 

remaja berada (sekolah, 

pesantren, karang taruna, 

kelompok keagamaan) 

o Cari dukungan dari 

stakeholder, toma, toga 



Be their friends 
Dengarkan keluh kesah remaja dengan tulus 



Lakukan anamnesa dan pemeriksaan objektif serta 

penunjang yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa 

dengan tepat 



Menyediakan asuhan kebidanan yang komprehensif dan 

berkelanjutan.  
Tentukan apakah remaja membutuhkan penanganan lebih lanjut dengan kolaborasi maupun rujukan. 



Penyuluhan kesehatan 
(dengan prokes ketat bila harus dilakukan dengan berkumpul) 



Terlibat dalam membina/ melatih peer educator  

dalam PIK-R , GenRe maupun BKR (Bina Keluarga Remaja) 



Approach them in many creative ways. 
Ini adalah saat di mana bidan dituntut ekstra untuk beradaptasi terhadap 

perkembangan zaman. 

Promkes melalui berbagai 
media 

Tele-midwifery care 



Implementasi Pelayanan Kebidanan di Masa Pandemi 

Pantau  

Ajarkan self 
monitoring terhadap 

tanda dan gejala 

Catat semua 
perubahan yang 

terjadi 

Anjurkan klien 
menyampaikan 

perubahan/ masalah 

Preventif 

Meningkatkan 
imunitas 

Deteksi dini (contoh: 
sadari, gangguan 
haid, anemia dll) 

Bimbing melakukan 
pertolongan awal 
jika ada masalah 

Akses  

Bimbing dan 
fasilitasi klien 
mendapatkan 

pelayanan 
kesehatan yang 

aman dan 
terpercaya 





https://bit.ly/pertanyaanpesertawebinarsc 

DROP YOUR QUESTIONS TO: 


