BAB II
GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan mengulas lebih lanjut mengenai Pemilihan Duta Ganre di
Kabupaten Ponorogo yang diperoleh dari berbagai sumber dan wawancara dengan berbagai
pihak yang terkait yaitu dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Ponorogo.

Gambar 1. Kantor Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Ponorogo
Alamat : Jl Basuki Rahmat Ponorogo (Gedung Lantai 5)
Telp : (0352) 481479/383542
Sumber: Data Dokumentasi Penelitian, 2020.
Penelitian tentang Pemilihan Duta Ganre merupakan acara tahunan yang diselenggarakan
oleh dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bekerja sama serta

dipanitiai oleh insan ganre. Dengan diadakan pemilihan duta ganre misi untuk
mensosialisasikan seluruh program kerja dari dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu penulis akan menguraikan
tentang pengertian Duta Ganre, proses perkembangan pemilihan Duta Ganre, dan tujuan serta
visi dan misi Ganre. Dari pemaparan tersebut, diharapkan nantinya dapat menjadi referensi
yang dibutuhkan oleh penulis dalam pengerjaan analisis di bab berikutnya.
A.

Pengertian Duta Genre
Generasi Berencana (Genre) merupakan salah satu program dari dinas BKKBN,
program ini adalah salah satu program yang selalu dikembangkan guna kepentingan
kesiapan kehidupan keluarga untuk remaja dengan berbagai pengertian tentang
kedewasaan usia didalam adanya pelaksana perkawinan. Remeja mendapatkan berbagai
macam pembelajaran agar generasi remaja sekarang mampu mengejar karir dalam
pendidikan, dalam pekerjaan serta menikah sesuai dengan alur siklus kesehatan yang
sudah direncanakan dan telah didukung.(bkkbn, 2019)
Permasalahan yang terjadi pada remaja saat ini sungguh sangat memperihatinkan dan
menyita banyak perhatian masyarakat. Seperti yang kita ketahui remaja memberikan
bagian besar dalam permasalahan yang cukup berkembang diingkungan masyarakat.
Fungsi serta peran remaja sebetulnya menjadi kunci dalam perkembangan suatu bangsa,
karena sudah kita ketahui di tangan remajalah Negara akan diwariskan. Bangsa Indonesia
membutuhkan remaja yang visioner, cerdas serta inovatif.(UNS, 2018)
Jika remaja paham akan hakikat berkeluarga pondasi bangsa ini akan kokoh, dan
sebaliknya jika remaja tidak memiliki hakikat yang baik, tidak memiliki skill untuk
menempuh perkawinan dan masih dirasa kurang pintar dalam menentukan masa depan
maka sudah dapat dipastikan bangsa ini akan rapuh dan fondasinya akan runtuh, hal
seperti ini yang tidak diinginkan. (Saputra, 2014)

Program Genre merupakan program yang mengutamakan generasi sifat dan karakter
dikalangan remaja. Program Genre juga merupakan tempat untuk mengembangkan sifat
dan karakter dalam menjauhkan pernikahan yang terlalu dini, pergaulan bebas atau seks
pra nikah agar dapat menjadi remaja yang berguna bagi nusa dan bangsa dan selalu
berkontribusi dalam mensosialisasikan program tersebut. Materi yang dipaparkan dalam
program genre yaitu salah satunya alat kesehatan reproduksi remeja dan kematangan
dalam membangun keluarga.(Hapsari, 2019)
Pusat Informasi dan Konseling (PIK) merupakan suatu wadah yang dikelola langsung
berdasarkan prinsip untuk, oleh dan dari remaja. PIK bertujuan memberikan layanan
konseling kesehatan reproduksi remaja serta informasi dan pengetahuan dalam
penyiapan kehidupan berkeluarga. Melalui PIK remaja dapat berdiskusi serta saling
berbagi informasi, bertukar pikiran dan berbagi pengalaman untuk menanggulangi
berbagai macam problematika yang dihadapi para remaja. Dalam meningkatkan
integritas serta kualitas pelayanan dan program keluarga berencana PIK sangat memiliki
pengaruh besar didalamnya, sehingga dapat menjadi rujukan para remaja dalam hal
pembinaan serta penyambung lidah dari BKKBN. (Lestari, 2020)
Dalam meningkatkan sosialisasi dan promosi genre maka diperlukan seorang
motivator dari lingkup remaja. Sosok inilah yang dinamakan Duta Ganre. Ajang
pemilihan Duta Ganre berlangsung cukup menegangkan dan tidak mudah. Tahapan yang
harus dilalui juga cukup banyak yaitu seleksi, dimulai dari seleksi berkas, tertulis, dan
wawancara hingga sampai tahap akhir yaitu finalis serta berhasil lolos dalam pemilihan
ajang Duta Ganre tersebut. Duta Ganre merupakan remaja yang unggul, memiliki
wawasan luas, suka berorganisasi serta membangun generasi yang berkualitas dan
berjiwa social guna menyongsong perkembangan pembangunan yang berkembang pesat
di era global. (bkkbn, 2019)

Gambar 2. Logo Duta Genre
Sumber : Data Dokumentasi Penelitian
B. Proses Perkembangan Pemilihan Duta Genre di Kabupaten Ponorogo
1. Pemilihan Duta Genre Kabupaten Ponorogo tahun 2014
Tahun 2014 merupakan tahun pertama diadakannya Pemilihan Duta Ganre di
Kabupaten Ponorogo, awal dari terselenggaranya event ini bernamakan Dumas Genre
atau singkata dari Duta Mahasiswa Generasi Berencana. Ditahun pertama ini,
bertempat di salah satu gedung Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan di ikuti
oleh peserta intra kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo perwakilan dari
berbagai prodi yang dikoordinasi oleh salah satu ormawa PIK-R Fajar Melati. Acara
dilakukan dari tahap seleksi sampai dengan pemilihan finalis selama 5 hari.
2. Pemilihan Duta Genre Kabupaten Ponorogo tahun 2015
Pemilihan Duta Genre tahun 2015 masih tetap bernamakan Dumas Genre.
Dan diadakan di salah satu gedung Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan
peserta yang sama yaitu perwakilan dari berbagai prodi.

Acara tersebut masih

dikoordinasi oleh salah satu ormawa PIK-R Fajar Melati Universitas Muhammadiyah
Ponorogo

3. Pemilihan Duta Genre Kabupaten Ponorogo tahun 2016

Gambar 3. Pemilihan Duta Genre Kabupaten Ponorogo tahun 2016
Sumber : Data Dokumentasi Arsip Duta Genre 2016

Memasuki tahun ke tiga yaitu tahun 2016 Pemilihan Duta Genre masih
bernamakan Dumas Genre dan tetap diadakan di salah satu gedung Universitas
Muhammadiyah Ponorogo serata dikoordinasi oleh salah satu ormawa PIK-R Fajar
Melati Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Diikuti oleh para mahasiswa intra
kampus perwakilan dari berbagai prodi dengan total 54 peserta. Duta Ganre terpilih
atas nama Titis Wiratama dan Rika Aprilia Samsul.

4. Pemilihan Duta Genre Kabupaten Ponorogo tahun 2017

Gambar 4. Pemilihan Duta Genre Kabupaten Ponorogo tahun 2017
Sumber: Data Dokumentasi Arsip Duta Genre 2017
Tahun 2017 Pemilihan Duta Genre masih bernamakan Dumas Genre dan
diselenggarakan ditempat
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Muhammadiyah Ponorogo. Acara dilakukan dari tahap seleksi sampai dengan
pemilihan finalis selama 7 hari. Duta Genre terpilih atas nama Anggito Prawiro dan
Nani Puspitasari Pemilihan Duta Genre masih dikoordinasi oleh salah satu ormawa
PIK-R Fajar Melati Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

5. Pemilihan Duta Genre Kabupaten Ponorogo tahun 2018

Gambar 5. Pemilihan Duta Genre Kabupaten Ponorogo tahun 2018
Sumber: Data Dokumentasi Arsip Duta Genre 2018

Tahun 2018 merupakan tahun ke empat atas terselenggaranya program
Pemilihan ini sudah berubah nama menjadi Duta Genre Kabupaten Ponorogo dan
dilaksanakan ditempat yang sama yaitu di salah gedung Universitas Muhammadiyah
Ponorogo. Event ini telah dibuka untuk umum, Kepanitian atau yang mengkoordinasi
bukan dari ormawa PIK-R Fajar Melati saja karena dinas Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Ponorogo memiliki organisasi
naungan yaitu Insan Genre sehingga yang melakasanakan acara tersebut adalah PIKR Fajar melati bekerja sama dengan Insan Genre Kabupaten Ponorogo, maka dengan
begitu peningkatan peserta semakin melonjak naik karena banyak yang mulai
mengetahui tentang adanya event pemilihan Duta Genre Kabupaten Ponorogo,
sehingga ketertarikan partisipasi dalam pemilihan ajang tersebut lebih meningkat.
Ditahun ini merupakan masa transisi dari pengkoordinasian PIK-R Fajar melati
Universitas Muhammadiyah Ponorogo kepada Insan Genre Kabupaten Ponorogo.

6. Pemilihan Duta Genre Kabupaten Ponorogo tahun 2019

Gambar 6. Pemilihan Duta Genre Kabupaten Ponorogo tahun 2019
Sumber : Data Dokumentasi Arsip Duta Genre 2019
Penyelenggaran Pemilihan Duta Genre Kabupaten Ponorogo tahun 2019
dengan dikoordinasi langsung oleh Insan Genre Kabupaten Ponorogo memiliki
banyak perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Acara dilaksanakan sudah tidak lagi
di area kampus akan tetapi di gedung Auditorium Mall Ponorogo City Center (PCC)
dengan tujuan agar dapat dikenal luas oleh khususnya masyarakat Ponorogo.

Selain itu para peserta juga semakin bersemangat untuk memberikan yang
terbaik demi kelancaraan acara Pemilihan Duta Genre tersebut, karena tidak dapat
dipungkiri masyarakat menyaksikan pangelaran event Pemilihan Duta Genre tersebut
secara langsung. Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
berharap masyarakat dapat menerima adanya Duta Genre karena selama ini
masyarakat lebih familiar dengan pemilihan Duta Pariwisata yang bergerak disektor
pariwisata. Peserta pemilihan duta Genre tahun 2019 diikuti oleh 80 peserta dan
dihadir berbagai tamu undangan terhormat salah satunya Bapak Wakil Bupati
Ponorogo Bpk. H. Sujarno.

C. Tujuan Program Genre
a. Tujuan Umum
Mensosialisasikan serta mempromosi program BKKBN dengan melalui program
Genre di lingkungan remaja dengan tujuan agar remaja dapat mempunyai
pengetahuan, pemahaman yang mendalam, sikap seta memiliki pengembangan diri,
integritas, social, fisik dan yang terakhir yaitu spiritual. (bkkbn, 2019)
Selain itu program Genre bertujuan memberikan fasilitas kepada remaja untuk
memaham serta mempraktikan perilaku yang berakhlak dan hidup sehat dengan
harapan dapat mencapai tujuan yaitu ketahanan remaja dalam menciptakan keluarga
bahagia dan sejahtera. (Yulianti, 2017)
b. Tujuan Khusus
a. Meningkatkan nilai positif program Genre dengan adanya figure Duta Ganre.
b. Mengembangkan program Genre dilingkup remaja.
c. Memperluas jaring kepentingan serta kemitraan tehadap adanya program Ganre
melalui Duta Ganre. (bkkbn, 2019)
Selain itu tujuan yang sebenarnya adalah dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana kabupaten Ponorogo berharap Duta Ganre terpilih dapat mendedikasikan
diri menjadi contoh serta figur yang teladan bagi remaja lainnya. Dan dapat meningkatkan
dukungan dari pemerintah atau pemangku kekuasaan dan mitra yang bekerjasama terhadap
terlaksananya Program Genre. (Public, 2019)

