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Bentuk TubuhBentuk Tubuh

B A G I A N  1

Manusia terlahir ke dunia memiliki bentuk yang beragam.  Ada 

yang besar, ada yang sedang, ada juga yang kecil. Ada yang 

memiliki rambut ikal, lurus atau keriting. Ada yang berkulit hitam, 

putih, sawo matang atau kuning. Ada yang tinggi, ada yang 

pendek. Ada yang memiliki satu tangan atau satu kaki.

Tubuh yang kita miliki diwariskan secara turun temurun dengan 

perubahan-perubahan yang mengikuti aktivitas kebiasaan kita 

sehari-hari dan makanan yang kita konsumsi. Bentuk tubuh kita 

yang sekarang ini adalah hasil adaptasi dengan lingkungan 

tempat kita hidup.

Rekayasa atas tubuh tanpa mempertimbangkan dampaknya pada 

tubuh kemungkinan akan dapat membahayakan tubuh itu sendiri. 
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Bentuk Tubuh B A G I A N  1

Kulit yang lebih gelap, ternyata memiliki kandungan melanin yang 

berguna untuk melindungi diri dari sengatan matahari dan sinar 

ultraviolet yang menyebabkan kanker kulit. Kulit yang lebih terang 

biasanya dimiliki oleh mereka yang tinggal di daerah yang lebih 

dingin yang sinar mataharinya tidak terlalu menyengat, sehingga 

melanin tidak begitu dibutuhkan untuk melindungi tubuh. 

Seseorang tidak dapat memilih rupa atau bentuk tubuh saat 

dilahirkan. Jadi sangat tidak adil apabila menilai seseorang dari 

tubuhnya. Baik buruk seseorang tidak bisa ditentukan oleh rupa 

tubuhnya. Tubuh diciptakan oleh Tuhan, berbeda-beda supaya 

masing-masing kita dapat saling menghargai. Kita mungkin 

pernah mendengar seorang yang tidak memiliki penglihatan yang 

tajam tapi memiliki ketajaman intuisi yang bagus, atau seorang 

yang tidak bisa mendengar dengan baik tapi memiliki bakat seni 

yang hebat.

Setiap orang memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-

masing. Seseorang tidak memiliki kecerdasan intelektual,

namun menjadi pribadi yang penuh perhatian dan penyayang.

Tubuh akan bertumbuh, dan menua sejalan dengan usia.

Bayangkan jika tubuh diciptakan sama, pasti sulit membedakan-

nya, kan?
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Bentuk Tubuh B A G I A N  1

Di bawah ini adalah gambar tubuh manusia yang berbeda usia, 

warna kulit, bentuk dan beraneka ragam pula jenis rambutnya.
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Organ Seksual:
P E N I S  &  V A G I N A

Organ Seksual:
P E N I S  &  V A G I N A

B A G I A N  2

Tubuh terdiri dari beberapa bagian penting. Ada kepala yang 

berisi otak yang menjadi pusat pengendali segala perintah bagi 

tubuh. Ada badan, tempat tersimpan alat-alat penting seperti 

jantung, paru-paru, alat reproduksi. Ada juga organ gerak, yaitu 

tangan dan kaki, yang memungkinkan kita untuk bergerak, 

berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan melakukan 

beragam aktivitas seperti menulis, dan memasak.

Hal yang mungkin jarang kita bicarakan, adalah organ seksual 

atau alat kelamin. Alat kelamin memiliki berbagai macam nama. 

Supaya lebih nyaman membahasnya, mari menggunakan penis, 

untuk alat kelamin laki-laki, dan vagina untuk alat kelamin 

perempuan. 
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Organ Seksual B A G I A N  2

Menyebut organ seksual perempuan sebagai vagina dan organ 

seksual laki-laki sebagai penis sangat diperlukan. Istilah-istilah 

local kedaerahan yang biasanya kita gunakan untuk menyebut 

keduanya sangat sarat dengan nilai rasa yang menimbulkan 

perasaan negative, sehingga kita sendir enggan untuk menyebut-

kannya, padahal membicarakan masalah seksualitas dengan anak 

sangatlah penting. Apabila seksualitas diterima sebagai sesuatu 

yang tidak perlu dibicarakan, ternyata telah membuat banyak 

penyintas enggan untuk bersuara dan kasus kekerasan seksual 

tidak terungkap. Pelaku bebas berkeliaran dan membuat semakin 

banyak korban.

Alat kelamin ini penting, karena sering digunakan sebagai dasar 

pembeda utama kita dari yang lain. Ketika kita mendengar 

seorang ibu melahirkan bayi, yang ditanyakan pertama kali adalah 

apakah bayinya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. 
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Organ Seksual B A G I A N  2

Penis dan vagina dan vagina ini tergolong sebagai organ seksual 

yang juga merupakan alat reproduksi.  Dinamakan alat reproduksi 

karena ia berfungsi untuk menghasilkan bayi, manusia baru, atau 

generasi penerus. Semakin kita tumbuh, kita akan menyadari 

bahwa penis dan vagina digunakan pula untuk menentukan sikap, 

perilaku dan cara berpikir kita. 

Beginilah penampakan penis apabila diperbesar beserta 

bagian-bagiannya. 

Prostate

Seminal
Vesicle

Vas
Deferens

Bladder

Urethra

Penis

EpidydimisTesticle

Uterus

Fallopian Tubes

Fimbriae

OvaryOvary

Cervix

Vagina

Endomentrium

Organ Laki-laki Organ Perempuan
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Menjaga KebersihanMenjaga Kebersihan
T U B U H  D A N  O R G A N  S E K S U A LT U B U H  D A N  O R G A N  S E K S U A L

B A G I A N  3

Tubuh mesti dijaga kebersihan dan kesehatannya. Kita perlu 

mandi sedikitnya dua kali sehari karena udara di Indonesia 

cenderung lembab yang membuat tubuh mudah berkeringat, 

sehingga memudah bakteri dan jamur tumbuh di kulit kita. 

Bakteri menyebabkan bau badan yang tidak sedap.

Gunakan wewangian yang berasal dari bahan-bahan alami, 

karena beberapa orang mungkin alergi terhadap wewangian yang 

berasal dari bahan kimia, dan dapat berakibat fatal bagi mereka.
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Membersihkan
 Vagina

B A G I A N  3

Bagian tubuh tertentu perlu mendapatkan perhatian khusus. 

Contohnya vagina dan penis.

Bagaimana cara membersihkan vagina?
Sesungguhnya vagina memiliki proses alamiah untuk membersih-

kan dirinya sendiri. Namun demikian, patut dilakukan hal-hal 

berikut ini supaya kita tetap merasa segar.

Bersihkan permukaan vagina secara lembut dengan sabun. Sehari cukup 

sekali. Setiap habis pipis/buang air kecil, cukup dibasuh dengan air. 

Pemakaian sabun yang terlalu sering pada permukaan vagina akan 

menyebabkan iritasi/terasa perih di permukaan kulit. 

Basuh dengan air

Penggunaan bedak dan wewangian pada vagina justru akan bisa 

menyebabkan iritasi/perih. Begitu juga penggunaan pembalut atau 

pantyliner secara terus menerus. Tapi jika kamu sedang mengalami haid 

berganti pembalut setidaknya 3x sehari akan baik bagi vagina.

Tidak perlu bedak, parfum, atau wewangian.

[ 1 ]
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B A G I A N  3

Basuh vagina dengan arah depan ke belakang. Jika kita membasuhnya 

dengan arah terbalik, maka yang terjadi adalah kita akan membawa 

bakteri dari anus ke vagiana. Hal ini bisa menyebabkan infeksi.

Basuh dari arah depan ke belakang

Gunakan celana dalam yang nyaman dari bahan yang bisa menyerap 

keringat. Celana dalam yang bagus adalah yang berbahan katun.

1  Patel, Arti. 2015. Vaginal Health: How To Keep Your Vagina Healthy And Clean. THE HUFFINGTON POST. CANADA.  Citat online 

http://www.huffingtonpost.ca/2012/09/05/vaginal-health-stay-healthy-clean-_n_1854398.html. 10 Pebruari 2015. 

Gunakan celana dalam yang nyaman
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B A G I A N  3

Seperti halnya vagina, penis juga perlu dibersihkan. Berikut cara 

membersihkan penis:

Bersihkan bagian-bagian penis dengan membasuhkan air pada per-

mukaan dan melapnya. Bagian scortum (bola/testis) juga mesti di-

bersihkan, begitu pula daerah dekat anus. Jaga kelembabannya dengan 

memberi ruang udara yang cukup.

Basuh dengan air

Jika di bawah lipatan ini tidak dibersihkan akan muncul pelumas yang 

berguna untuk menjaga kelembaban penis. Jika tidak dibersihkan secara 

teratur akan muncul bau yang kurang sedap.

Buka bawah lipatan penis dan bersihkan

Bedak dan wewangian bisa menyebabkan penis iritasi.

Jangan menggunakan bedak atau wewangian

Pilih celana dalam yang nyaman dan ukuran yang sesuai. Jika terlalu ketat 

akan menyakiti penis. Beri ruang udara yang cukup bagi penis

Pilih celana dalam yang nyaman

Membersihkan
 Penis

2 ----. 2015.How to wash a Penis. NHS Choices. Citat online http://www.nhs.uk/Livewell/penis-health/Pages/how-to-wash-a-

penis.aspx. 10 Pebruari2015

[ 2 ]
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Makanan SehatMakanan Sehat

B A G I A N  4

Agar tubuh kita sehat, makanlah hanya makanan yang sehat. 

Makanan yang baik bagi pertumbuhan adalah yang kaya nutrisi. 

Junk Food (ayam goreng, burger, pizza cepat saji), makanan 

instan/awetan/kalengan, kurang baik bagi pertumbuhan. 

Makanan tersebut tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. 

Perhatikan juga makanan yang mengandung pewarna mencolok. 

Mereka biasanya mengandung zat yang berbahaya bagi keseha-

tan. Selain itu beberapa penelitian membuktikan bahwa makanan 

yang terlalu banyak mengandung gula dan zat kimia buatan akan 

membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang agresif atau lebih 

mudah melakukan kekerasan pada orang lain.
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B A G I A N  4

S E H A T T I D A K  S E H A T

Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung nutrisi 

yang diperlukan oleh tubuh. Agar nutrisi makanan tidak hilang, kita 

harus memasaknya dengan cara yang benar. Makanan yang 

dimasak sendiri bisa lebih kita awasi dan perhatikan kebersihannya 

pada saat proses pemasakan. 

MakananMakanan

VS

VS
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Aktivitas FisikAktivitas Fisik

B A G I A N  5

Menjaga kesehatan tubuh bisa dilakukan dengan berolahraga 

yang rutin, atau melakukan aktivitas rutin yang melibatkan tubuh. 

Bermain bola saat istirahat sekolah, atau futsal di hari-hari 

tertentu sangatlah baik bagi tubuh. Tubuh yang digunakan untuk 

bergerak akan terangsang untuk cepat tumbuh.

Anggota tubuh yang banyak diam biasanya akan lebih lambat 

pertumbuhannya. Beraktifitas dengan menggerakkan fisik juga 

akan memproduksi hormone yang membuat kita merasa senang 

dan Bahagia.

Saat ini anak-anak dan remaja lebih banyak menghabiskan 

waktunya di depan komputer atau memegang gadgetnya. 
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B A G I A N  4

Posisi tubuh akan cenderung tetap selama berjam-jam yang 

lama-lama akan membuat tubuh terbatas perkembangannya 

karena darah tidak mengalir lancar ke seluruh bagian tubuh.

Selain itu game yang dimainkan anak-anak biasanya mengandung 

pembelajaran-pembelajaran yang dapat memengaruhi perkem-

bangan karakter anak. Saat ini banyak game yang dimainkan 

anak-anak adalah game yang diperuntukkan orang dewasa, yang 

mengandung unsur pornografi maupun kekerasan. Peran orangtua 

untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang mana 

game yang cocok dimainkan oleh mereka sangat penting.

Bermain di alam terbuka bersama teman-teman sangat penting. 

S E H A T
T I D A K  S E H A T

Aktivitas FisikAktivitas Fisik
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Menanamkan
Tanggungjawab
Menanamkan
Tanggungjawab

B A G I A N  5

P A D A  A N A K

Salah satu cara untuk membuat anak beraktifitas fisik adalah 

dengan mengajak mereka mengerjakan pekerjaan rumah. Selain 

bermanfaat bagi kesehatan, berbagi pekerjaan rumah tangga 

dapat melatih anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung 

jawab sejak dini. Semua jenis pekerjaan rumah dapat dilakukan 

baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Karena nantinya 

setiap pekerjaan rumah merupakan latihan untuk bertahan hidup. 

Kebiaasaan ini selain berguna bagi anak juga bisa meringankan 

tugas orangtua. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah 

memilah-milah tanggung jawab sesuai dengan umurnya.
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B A G I A N  4

Berikut table daftar pekerjaan rumah tangga yang bisa dilakukan 

oleh anak-anak:

2-3 TAHUN 4-5 TAHUN 6-7 TAHUN

Mengembalikan mainan

pada tempatnya. 

Mengembalikan buku

pada tempatnya.

Menaruh baju kotornya

sendiri di ember cucian.

Membuang sampah pada

tempatnya.

Membawa alat mandinya

sendiri ketika bepergian.

Membantu menata

meja makan.

Memberi makan

hewan peliharaan.

Membersihkan

tumpahan minum/

makan.

Membantu mem-

bersihkan tempat tidur.

Menyiram bunga.

Mencuci perabot

makan yang antipecah.

Menaruh piring kotor

bekas makan di tempat

cuci piring.

Mengumpulkan sampah

yang berserakan.

Menyapu lantai.

Melipat cucian.

Mencabuti rumput liar

di halaman.

Mengupas wortel

atau kentang.

8-9 TAHUN 10-11 TAHUN 12 TAHUN KEATAS

Mengganti bohlam.

Mencuci kaos kaki/sepatu.

Mencuci pakaian

dengan mesin cuci.

Menjemur dan melipat

pakaian.

Membawakan dan

menaruh belanjaan

pada tempatnya.

Membuat telur dadar

atau telur ceplok.

Membersihkan

kamar mandi.

Membersihkan kompor.

Menjahit kancing baju

yang copot.

Mengeposkan surat.

Membersihkan kamar-

nya sendiri.

Membuat makanan

instan.

Mengepel lantai.

Membersihkan

motor/mobil.

Membantu mengecat

dinding.

Belanja kebutuhan

rumah tangga dengan

membawa daftar.

Memasak hidangan

sederhana.

Menjaga adik.

Memperbaiki peralatan

yang rusak.

16



Tubuh Milik KitaTubuh Milik Kita

B A G I A N  5

Tubuh kita adalah milik kita. Tidak semua orang boleh menyentuh 

tubuh kita sembarangan jika kita merasa tidak nyaman.    

Kekerasan seksual pada anak sangat sering terjadi, dampak dan 

traumanya merusak kejiwaan anak terbawa hingga mereka 

dewasa.

Memberikan pemahaman kepada anak tentang keberhargaan 

tubuh dan menjaga tubuh sejak dini dari kekerasan seksual 

sangat penting.

Dapat dimulai dengan mengenalkan pada anak siapa-siapa saja 

yang boleh dan tidak boleh menyentuh tubuhnya.
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B A G I A N  5

&

MULUT

DADA

HANYA BOLEH DISENTUH OLEH

AREA
KEMALUAN

PANTAT

Bagian
 Tubuhmu
Bagian
 Tubuhmu
Bagian
 Tubuhmu

KatakanKatakan

Y A N G  T I D A K  B O L E H
D I L I H A T  &  D I S E N T U H

AYAH & IBU

TIDAK!TIDAK!

KETIKA ORANG LAIN

Saat memandikan atau
membersihkan sehabis

buang air

Mencoba menyentuh
bagian pribadimu

DOKTER
Ketika memeriksamu
dan didampingi oleh

orangtua

S E M B A R A N G  O R A N G

Menyuruh buka baju
di depannya

Menunjukkan bagian
pribadi tubuhnya

Menunjukkan film dan/
atau foto telanjang

X
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B A G I A N  5

Beberapa tahun lalu Jawa Pos juga sempat memuat aksi tangkal 

kekerasan seksual pada anak yang dinamakan tangkis.  

19



B A G I A N  6

Bagaimana membuat anak-anak terbuka tentang pergaulan dan 

seksualitas mereka? Kapan waktunya berbicara soal seks? 

Singkatnya:

Buka komunikasi sedini mungkin dengan anak 
tentang masalah seksualitas
Jika anak bertanya, tentang apapun, hal tersebut menunjukkan 

bahwa anak memiliki rasa ingin tahu dan melakukan proses 

berpikir. Ini merupakan sesuatu yang positif, karena menunjukkan 

bahwa otak anak sedang bekerja dan menyiapkan ingatan untuk 

informasi yang dia inginkan. Ibarat komputer ia sedang menunggu 

input untuk diproses yang akan membuat otaknya bekerja. 

MengomunikasikanMengomunikasikan
M A S A L A H  S E K S U A L I T A S

D E N G A N  A N A K
M A S A L A H  S E K S U A L I T A S

D E N G A N  A N A K

bagaimana membuka komunikasi dengan 
anak-anak kita soal seksualitas?““
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B A G I A N  6

Ini merupakan latihan membangun pemahaman bagi anak yang 

memudahkan ia memahami informasi-informasi yang lebih sulit 

seiring dengan perkembangannya.

Di lain pihak, pertanyaan yang dilontarkan anak sebenarnya 

merupakan pintu masuk bagi orangtua untuk memberikan 

pemahaman kepada mereka tentang seksualitas. Orang tua tidak 

perlu bingung mencari moment yang tepat untuk membuka 

pembicaraan. Pertanyaan anak merupakan tanda bahwa mereka 

siap untuk menerima informasi terkait. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa remaja berharap bisa 

mendapatkan informasi tentang seksualitas dari orang tuanya, 

daripada mendapakan informasi dari teman-temannya, atau

orang lain. 

Berikan informasi yang benar yang mudah 
mereka pahami
Pertanyaan-pertanyaan terkait masalah seksualitas yang ditanya-

kan oleh anak, bisa jadi belum pernah kita dengar jawabannya 

ketika kita seusia mereka. Maklum, selama ini seksualitas masih 

dianggap sebagai masalah yang tidak pantas atau tabu untuk 

dibicarakan. 
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B A G I A N  6

Kesulitan yang akandihadapi adalah bagaimana menyederhanakan 

kata-kata dan istilah tersebut sehingga bisa dimengerti oleh 

mereka. Kabar baiknya, anak seringkali lebih cerdas dari yang kita 

kira. Informasi yang kita anggap akan sulit mereka pahami ternyata 

bisa dimengerti oleh mereka dengan mudah. 

Manfaatkan cerita-cerita yang sudah mereka ketahui sebelumnya 

untuk dijadikan pengandaian, tanpa meninggalkan proses yang 

sesungguhnya. Sebagai contoh, untuk menjelaskan soal proses 

reproduksi misalnya, anda bisa menggunakan proses penyerbukan 

bunga sebagai pengandaian. Terangkan dengan jelas bahwa, putik 

ibarat sel telur perempuan yang ada dalam rahim, serbuk sari 

adalah sperma. Putik dan serbuk sari bisa jadi dalam satu bunga, 

namun manusia tidak. Jika bunga memanfaatkan serangga untuk 

mempertemukan serbuk sari dengan putik, maka manusia 

menggunakan sperma dan sel telur.

Membiarkan anak dalam ketidaktahuan ternyata membuat rasa 

ingin tahu mereka justru menjadi lebih besar dan mendorong 

mereka untuk mencari tahu tentang informasi yang mereka 

inginkan dari sumber-sumber informasi yang tidak tepat, seperti 

misalnya, media pornografi. Ketidaktahuan juga mendorong 

mereka untuk coba-coba.
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B A G I A N  6

Informasi yang tidak benar, seperti misalnya sunat adalah pemo-

tongan burung tanpa menjelaskan kepada mereka proses detail 

yang sesungguhnya, ternyata menjadi sumber kecemasan bagi 

banyak anak laki-laki.

Kalau perlu, gunakan gambar untuk membuat proses pentransfer-

an informasi lebih mudah. Kita bisa dengan mudah mendapatkan 

gambar alat-alat reproduksi di buku pelajaran biologi, atau 

berkunjung ke puskesmas, ruang tunggu praktek dokter serta 

beberapa Lembaga Sawadaya Masyarakat yang bergerak di bidang 

kesehatan seksual dan reproduksi seperti, Sebaya, Hotline, 

termasuk KSGK Ubaya. Beberapa diantara mereka bahkan 

menyediakan alat peraga.Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) bahkan telah memproduksi film pendek yang 

dapat membantu orang tua untuk membicara proses reproduksi 

dengan anaknya.

Bekali diri dengan informasi yang benar dan 
mutakhir/terkini
Orang tua seringkali merasa bahwa sudah bukan waktunya lagi 

buat mereka untuk belajar. Pengetahuan yang mereka miliki 

tentang seksualitas seringkali tidak sesuai lagi. Contohnya soal 

peran gender. Beberapa orang tua masih menganggap perempuan 

sebagai pihak yang lemah sehingga membutuhkan figur yang kuat, 
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B A G I A N  6

yaitu laki-laki. Kepercayaan ini ternyata menjadi salah satu faktor 

penyebab remaja perempuan memutuskan untuk berhubungan 

seks dengan pacarnya. Perasaan takut kehilangan figur kuat yang 

hendak menjadi sandaran hidupnya kelak menimbulkan kecema-

san yang berlebihan seolah-olah mereka tidak lagi memiliki masa 

depan jika pacarnya pergi. Buntutnya, segala cara akan diusahakan 

untuk mempertahankan laki-laki agar tetap menjadi miliknya, salah 

satunya adalah dengan penyerahan diri yang sedalam-dalamnya. 

Alih-alih membuat perempuan semakin disayang dan merasa 

dimiliki, penyerahan diri ini justru membawa mereka pada posisi 

rentan terhadap kekerasan yang dilakukan pasangannya.

Ide-ide kesetaraan gender ada baiknya diketahui oleh orang tua. 

Remaja mungkin saja sudah mendengar tentang ide-ide tersebut 

baik dari sekolah/universitas maupun media. Jadi, ada baiknya kita 

mengejar ketinggalan pengetahuan anda jika tidak ingin dianggap 

anak ”kuno” sehingga mereka tak lagi mau mendengarkan 

informasi yang datang dari anda.

Masalah seks yang dulu di masa kecil dan remaja kita tabu untuk 

dibicarakan terbukti justru menjadi hal menarik bagi remaja untuk 

didiskusikan. Kita mungkin akan merasa terkejut ketika mencoba 

berbicara tentang seks dengan mereka dan ternyata mereka tahu 

jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan. 
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B A G I A N  6

Perasaan malu, jengah, dan semua ketidaknyamanan yang lain 

lebih baik anda singkirkan jauh-jauh.

Terbuka tentang pengalaman seksualitas kita
Kunci terakhir untuk mengkomunikasikan masalah seksualitas 

dengan anak adalah dengan berbagi cerita tentang pengalaman 

sendiri. Misal, pengalaman tentang menstruasi, sunat, ketertarikan 

seksual, bahkan keinginan onani atau masturbasi.

Keuntungannya ada beberapa. 

Pertama: anak akan menjadi lebih dekat dengan kita karena kita berbagi 

cerita yang sifatnya pribadi. Jika kita tertutup dan menjadi sosok yang 

misterius dan jauh juga membuat mereka enggan membuka diri dan 

mendekat. Jika kita membuka diri, anak akan memiliki perasaan aman 

untuk membuka diri mereka pada kita. Keterbukaan mereka adalah kunci 

untuk mengetahui apa saja yang sedang mereka lakukan saat ini, sehingga 

bila mereka berjalan di jalur yang menurut kita bisa menghancurkan masa 

depannya, kita bisa segera ingatkan. 

Kedua: anak bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. 

Beberapa orang tua masih beranggapan bahwa mereka harus tampil 

sebagai figur yang sempurna bagi anak-anaknya sehingga anak-anak tidak 

akan kehilangan rasa hormat. Namun, kejujuran bahwa orang tua adalah 

manusia yang tidak sempurna bisa jadi justru menjadi sarana untuk 

membuat kita setara dengan mereka. Hal ini akan membuat mereka tak 

segan menjadikan kita sebagai sahabat. Kepada sahabat mereka akan 

bercerita lebih banyak. Dengan membicarakan kesalahan yang kita lakukan, 

anak-anak bisa jadi bertekad untuk tidak mengulang kesalahan orang 

tuanya.
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B A G I A N  6

Ketiga: Terakhir, dengan berbagi pengalaman seksualitas, anak akan 

merasa menjadi figur penting bagi orang tuanya. Perasaan dihargai akan 

memompa rasa percaya diri mereka bahwa mereka adalah sosok yang 

berharga. Jika anak menganggap diri mereka berharga maka itu akan 

menumbuhkan perasaan cinta pada diri sendiri, serta tekad bahwa hidup 

dan diri mereka tidak boleh disia-siakan.
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Orang tua harus memiliki pengetahuan yang banyak 
tentang seksualitas sebelum bicara dengan anaknya? 

Meskipun memiliki banyak pengetahuan tentang seksualitas itu penting, 

namun orangtua tidak perlu tahu semua jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan oleh anak mereka. Cukup memberi kesan bahwa anak bisa 

berbicara terbuka mengenai seksualitas dengan orangtuanya sudah 

cukup. Perasaan nyaman adalah awal bagi mereka untuk menjadi 

terbuka pada orangtua dan membicarakan masalah seksualitas. 

Orangtua boleh mengatakan, “tidak yakin dengan jawaban” mereka dan 

mengajak anak-anak untuk bersama-sama mencari bacaan yang tepat 

untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ingat untuk memuji anak, 

bahwa pertanyaannya sangat baik, karena membuat anda dan anak 

sama-sama memperoleh pengetahuan baru

Benar
Salah?atau

T R I V I A

X Salah
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Bicara dengan anak masalah seksualitas akan membuat 
mereka berhubungan seks di usia yang lebih muda.““

Sebagai orangtua, kita selalu memiliki kekuatiran tentang hal ini. Tapi kita 

tidak perlu kuatir, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

berbicara dengan anak terkait seksualitasnya akan memberi anak-anak 

informasi yang tepat mengenai seksualitas dibanding mereka 

mencari-cari informasi seorang diri dari internet, film dan majalah untuk 

dewasa. Memberikan informasi yang akurat dalam suasana yang privat 

dan nyaman dengan anak, ternyata terbukti mampu membuat mereka 

menunda keinginan mereka untuk berhubungan seks dan lebih 

bertanggung jawab pada kehidupan seksualitas mereka.

Pembicaraan kita dengan anak tidak melulu berisi masalah tubuh dan 

larangan untuk tidak melakukan hubungan seks sebelum mereka 

dewasa dan siap, namun juga mencakup hal-hal berikut: 

Dengan ketiga hal tersebut, anak akan lebih siap dan tidak terpengaruh 

oleh teman-temannya yang mengarah pada perilaku-perilaku seksual 

yang tidak bertanggung jawab bagi masa depannya.  influences and to 

make healthy decisions.

T R I V I A
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1. Pentingnya merasa nyaman dan bangga terhadap diri sendiri.

2. Pentingnya memiliki relasi sehat yang saling menghormati

3. Pentingnya pesan yang jelas keyakinan dan yang anda miliki terkait 

keputusan-keputusan yang dia lakukan terkait seksualitas serta 

akibat-akibatnya.



Anak-anak ingin berbicara dengan orangtua mereka 
tentang seksualitas. ““

Anak-anak yang bertanya tentang seksualitas pada 
orangtuanya sudah berpikir untuk melakukan
hubungan seks. ““

Anak-anak ingin berbicara dengan orangtua mereka tentang seksualitas 

namun takut apabila reaksi orangtuanya adalah kaget, tidak suka, atau 

marah karena menganggap mereka kurang sopan. Sebagai orangtua, 

kita bisa membangun relasi yang dekat dengan anak apabila menjawab 

pertanyaan dengan  jujur dan terbuka pertanyaan-pertanyaan mereka 

terkait seksualitas.

Sangat penting dalam hal ini adalah penggunaan suara yang tenang, 

sabar serta sikap yang mau mendengarkan meskipun sebenarnya di 

dalam hati, anda terkaget-kaget dengan pertanyaan mereka. Penelitian 

terbaru menunjukkkan bahwa orangtua masih orang yang paling 

berpengaruh bagi anak-anak terkait pengambilan keputusan mereka,  

sehingga alangkah baiknya pabila kita juga hadir dalam kehidupan 

seksualitas mereka

Belum tentu demikian. Banyak remaja yang bertanya masalah 

seksualitas adalah karena mereka ingin tahu pendapat dan pandangan 

orangtuanya tentang hal tersebut.

T R I V I A

Benar

X Salah



Informasi tentang seksualitas saat ini tersedia dimana-mana: televise, 

film, video, internet dan klip serta lirik lagu-lagu yang mereka dengarkan. 

Seringkali, informasi yang didapat dari media tidak sesuai dengan 

kenyataannya, dilebih-lebihkan, tidak sehat dan membingungkan. 

Coba sesekali anda melihat tayangan-tayangan tersebut bersama 

mereka dan mendiskusikannya bersama anak-anak.

T R I V I A
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Membantu
Anak Korban
Kekerasan Seksual

T R I V I A

Beri anak lingkungan yang aman agar dia dapat bicara 

kepada Anda atau orang dewasa yang dapat dipercaya

Jaga rahasia kejadian dan data pribadi anak agar tidak 

menjadi rumor yang akan menambah beban dan 

penderitaan mental anak

Yakinkan anak bahwa dia tidak bersalah dan tidak 

melakukan apapun yang salah. Yang bersalah adalah 

orang yang melakukan hal tersebut kepadanya.

Konsultasikan dengan aparat negara yang dapat dipercaya bagaimana menolong 

anak tersebut. Dalam Undang-Undang Hak Anak, anak yang menjadi korban 

kejahatan seksual berhak untuk dirahasiakan namanya.

Laporkan kejadian kepada Komisi Anak Nasional

Tips

http://artikelbunda.com/2014/08/02/pengaduan-kasus-kekerasan-kejahatan-seksual-pada-anak/. Online 7/9/2015
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“Ayah/Ibu, mengapa penisku jadi keras?”
(Ketika itu anda sedang berada di tempat umum).

Bersikaplah setenang mungkin. Katakan, “Pertanyaan bagus dan 

penting. Ayah/ibu butuh berpikir dulu. Beri ayah/ibu waktu sampai kita di 

rumah dan bicara tentang itu ya?”

Sesampai di rumah, anda bisa menjelaskan padanya, “Penismu menjadi 

keras karena sedang ereksi. Gak ada yang salah. Penis kadang-kadang 

seperti itu. Itu bagian dari pertumbuhan dan perkembangan manusia.”

Contoh
Pertanyaan

Anak

T R I V I AT R I V I A

??

Tentang Seksualitas

32



“Dari mana bayi berasal?”

Anda bisa menjawab, “Bayi berasal dari Rahim. Sperma ayah dan sel 

telur ibu bertemu di sana dan membentuk bayi. Bayi tumbuh di Rahim 

ibu selama 9 bulan.” Kemudian beri dia penghargaan dengan, 

mengucapkan, “ibu/ayah senang kamu bertanya. Ada pertanyaan lain 

yang ingin kamu tanyakan?”

T R I V I A

??

“Bagaimana bayi keluar dari perut ibu?”

Anda bisa mengatakan, “Bayi yang semula ada di perut/rahim ibu, 

setelah umurnya cukup, kira-kira sembulan bulan, akan terdorong keluar 

menuju vagina dan muncul di antara paha ibu. Kadang-kadang bayi sulit 

keluar dari vagina, sehingga beberapa ibu menjalani operasi di bagian 

bawah perut, sehingga bayinya bisa keluar.”

??

Anak-anak mulai mengembangkan perasaan malu pada usia 5 atau 6 

tahun. Mereka akan meminta pergi ke kamar mandi sendirian atau 

mengenakan busana dengan tidak dilihat orang. Mereka akan memberi 

tahu apabila merasa tidak nyaman dilihat tanpa busana atau melihat 

orang tanpa busana. Hormati perasaan mereka, beri rasa nyaman yang 

menjadi haknya.

?? “Pada usia berapa anak-anak merasa tidak nyaman tidak 
mengenakan busana di depan orangtua mereka. dan 
melihat orang tua mereka tidak berbusana?”
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“Apakah memegang-megang alat kelamin sendiri 
berbahaya?”

“Memegang-megang penis atau vagina sendiri tidak berbahaya, jika 

dilakukan dengan menjaga kebersihan, dan dilakukan di ruang tertutup.”

Jika anda mengetahui bahwa anak terlalu sering memegang-megang 

atau bermain-main dengan alat kelaminnya, anda bisa mengalihkan 

perhatiannya pada kegiatan baru yangmenarik. Tawarkan untuk 

menemaninya. Tidak perlu anda marahi, karena respon yang berlebihan 

hanya akan membuatnya trauma dengan dua kemungkinan akibat: 

menjadi penasaran untuk melakukan kembali atau takut menikmati seks 

di saat dewasanya nanti. 

T R I V I A

??

Pertama, katakan pada anak anda bahwa adalah hal yang bagus jika ia 

dan temannya berdiskusi tentang itu. Berterimakasihlah karena ia sudah 

mengajak anda berbicara, namun katakana bahwa anda tidak bisa 

memberitahukan pada temannya terkait informasi yang temannya 

butuhkan apabila mama temannya tidak membolehkan ia tahu. 

Di lain waktu jika bertemu dengan mama temannya mungkin anda bisa 

mengajak bicara tentang pentingnya berbicara tentang seksualitas pada 

anak.

?? “Temenku tidak tahu bagaimana bayi bisa ada di perut 
ibu, karena mamanya tidak mau cerita.”

34



Perilaku Seksual
Anak Sesuai

Usianya
Y A N G  U M U M  D I J U M P A I

T A H U  N G G A ?
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B A G I A N  4

Usia

Mencari tahu dan 

menyentuh bagian pribadi 

baik di tempat umum 

maupun pribadi

Menggosok-gosok 

bagian-bagian pribadi 

tubuhnya dengan tangan 

atau benda tertentu. 

Menunjukkan bagian tubuh 

pribadinya pada orang lain

Mencoba menyentuh 

payudara ibunya tau 

perempuan lain

Mencoba mencopot 

pakaiannya/ telanjang

Berusaha melihat orang lain 

saat orang lain tidak 

menggunakan pakaian

Bertanya tentang fungsi 

tubuhnya 

Berbicara dengan anak lain 

tentang fungsi tubuhnya

<4
T A H U N
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B A G I A N  4

Usia

Dengan sengaja menyentuh 

daerah pribadi (melakukan 

masturbasi), kadang-kadang 

dilakukan di depan orang 

lain. 

Berusaha melihat orang lain 

tanpa busana. 

Menirukan perilaku pacaran, 

seperti mencium, bergan-

dengan tangan dan 

memeluk. 

Berbicara tentang daerah 

pribadi dengan menggu-

nakan kata-kata “nakal/ko-

tor” meskipun mereka tidak 

tahu artinya. 

Mencari tahu, mengeksplor-

asi daerah pribadi dengan 

anak-anak seusianya. 

4-6
T A H U N
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B A G I A N  4

Usia

Secara sengaja menyentuh 

bagian-bagian pribadi 

(masturbasi) biasanya tanpa 

sepengetahuan orang lain. 

Bermain dengan anak 

seusianya dengan melibat-

kan perilaku seks (misal: 

bermain rumah 

tangga/menjadi berkeluarga, 

bermain pacaran, tantan-

gan-tantangan untuk 

bercerita/melakukan hal-hal 

yang berbau seksualitas 

seperti mengucapkan cinta 

pada seseorang) 

Berusaha melihat orang lain 

tanpa busana. 

Melihat gambar-gambar 

telanjang atau setengah 

telanjang. 

7-12
T A H U N
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B A G I A N  4

Jika anda menjumpai perilaku ini pada anak anda, tetaplah tenang, 

ajak mereka berbicara tentang perilaku tersebut, seperti misalnya 

apa yang dia lakukan? Apa yang membuat dia melakukan hal 

tersebut? Bagaimana rasanya? Diskusikan hal tersebut tanpa 

judgement/mengadili/menyalahkan/menakut-nakuti, karena hal 

tersebut hanya akan menimbulkan trauma pada anak serta 

berkemungkinan justru mendorong mereka melakukannya di 

kemudian hari.

Luangkan waktu bersamanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

baru yang menarik dan lebih berguna bagi masa depannya, seperti 

olah raga atau musik.

Memandang/mendengarkan 

media yang menayangkan 

tayangan berbau seksual. 

Ingin privasi yang lebih besar. 

Misal: ganti baju tidak mau 

dilihat orang lain dan enggan 

berbicara mengenai masalah 

seksual. 

Mulai tertarik secara seksual 

kepada teman sebaya.
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B A G I A N  4

Jadi lebih tau kan,
tentang hak kesehatan seksual

dan reproduksi anak.

Yuk dipraktekkan



Disusun oleh Savy Amira dalam Project Healing Garden
atas dukungan Grand Challenges Canada


