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KATA 
PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas izinNya Modul Kesehatan 

Reproduksi “Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat” (PATBM) dapat diselesaikan 

dengan baik. Modul ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (KPPPA) dengan Rutgers WPF Indonesia yang disusun karena kami 

menyadari masih tingginya kasus  kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat.

Modul ini berisi topik-topik diskusi tentang Kesehatan Reproduksi demi mencegah terjadinya 

Kekerasan Seksual pada anak, yang ditujukan pada aktivis dan fasilitator PATBM secara 

khusus dan kepada masyarakat secara luas.

Harapan kami Modul ini dapat menjadi pegangan bagi aktivis PATBM baik untuk 

memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat tentang kesehatan 

reproduksi maupun untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya 

mencegah dan merespon dini kekerasan seksual yang terjadi pada anak. 

Ucapan terima kasih dan penghargaankami sampaikan kepada Tim Penyusun dan semua 

pihak yang telah berperan serta untuk mewujudkan Modul ini. Semoga dengan hadirnya 

modul ini berkontribusi dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak di 

Indonesia.

Jakarta,    Agustus 2018

Plt. Deputi Bidang Perlindungan Anak

Dra. Sri Danti Anwar, MA
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1. LATAR BELAKANG

ANALISA SITUASI

Data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menjunjukan 

bahwa pada tahun 2015 terdapat 218 kasus kekerasan seksual 

pada anak. Di tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 120 

kasus, dan kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus. 

Data lain dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat, survey pada 2013 

menunjukkan sebanyak 11,5 % dari total 87 juta anak di 

Indonesia mengalami kejahatan seksual.

Survey lain dilakukan oleh Kementerian Sosial, Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 

Badan Pusat Statistik (BPS) dengan dukungan teknis dari 

UNICEF Indonesia dan Center for Disease Control and 

Prevention (CDC). Masa survei ini adalah Maret-April 2014. 

Jumlah sampel responden diambil secara acak dari 25 

provinsi, 108 kabupaten, dan 125 kecamatan dan didapatkan 

11.250 responden berusia 13-24 tahun. Metode survei 

dilakukan pendekatan rumah tangga melalui wawancara. 

Margin of error 0,05% dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Hasilnya menunjukan bahwa setidaknya di tahun 2014 

terdapat 1,5 juta remaja yang mengalami kekerasan seksual. 1 

dari 12 laki-laki atau diestimasikan pada populasi sekitar 900 

ribu anak, sedangkan 1 dari 19 perempuan atau diestimasikan 

pada populasi sekitar 600 ribu anak.
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DASAR HUKUM

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 35 tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

terutama pada pasal 72 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

perlindungan anak dilakukan dengan cara:

1. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan 

perundang-undangan tentang anak;

2. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan anak;

3. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak anak;

4. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;

5. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan perlindungan anak;

6. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh 

kembang anak;

7. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban

8. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggagas sebuah 

startegi gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yaitu sebuah

gerakan yang berjejaring dikelola oleh masyarakat atau sekelompok orang yang tinggal di 

suatu wilayah (desa/kelurahan) . Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mencegah 

dan menanggapi (respon dini) kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungannya sendiri.

Salah satu strategi untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan peningkatan 

kapasitas bagi masyarakat dalam mencegah dan merespon kekerasan khususnya kekerasan 

seksual yang terjadi pada anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak bekerja sama dengan Rutgers WPF Indonesia menyusun modul pendidikan kesehatan 

reproduksi dan seksual untuk aktivis masyarakat sebagai upaya penanggulangan terjadinya 

kasus kekerasan seksual pada anak.
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2. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

•	 Modul ini dibuat sebagai pegangan bagi aktivis PATBM untuk memberikan edukasi secara 

langsung kepada masyarakat tentang kesehatan reproduksi.

•	 Modul ini digunakan sebagai pegangan bagi aktivis PATBM untuk meningkatkan kapasitas 

masyarakat dalam upaya mencegah dan merespon dini kekerasan seksual yang terjadi 

pada anak.

SASARAN

Modul ini bisa digunakan secara langsung oleh:

•	 Para aktivis/ fasilitator PATBM yang telah dilatih dengan kesehatan reproduksi.

•	 Pelatih yang melatih para aktivis/ fasilitator PATBM di tingkat desa.

•	 Aktifis atau pekerja sosial lain yang bekerja untuk pencegahan kekerasan seksual terhadap 

anak di tingkat desa.

Sasaran tidak langsung dalam modul ini adalah:

•	 Orang tua

•	 Tokoh Masyarakat dan Agama

•	 Kelompok Laki-laki Dewasa

•	 Kelompok Perempuan Dewasa

•	 dan sebagainya
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3. CARA MENGGUNAKAN
Dianjurkan agar setiap sesi dapat dilakukan secara berurutan karena adanya keberlanjutan dari 

sesi sebelumnya. Namun, jika tidak memungkinkan dan tidak memiliki waktu yang panjang, 

pertemuan atau diskusi dapat dilakukan per modul maupun per topik secara terpisah, baik 

mingguan maupun bulanan.

Tiap modul terdiri dari tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam 

menjalankan sesi dengan peserta. Fasiltator perlu mempersiapkan material yang dibutuhkan 

sebagai alat bantu dalam memfasilitasi setiap sesi dari modul ini.

TIPS!

Fasilitator hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini:

•	 Menggunakan pola komunikasi yang baik, sopan, dan memperhatikan adat istiadat 

setempat terutama dalam hal berbahasa.

•	 Membina hubungan yang baik dengan peserta, jadilah pendengar yang baik dan 

pahami apa yang dibutuhkan oleh peserta dan beri semangat kepada peserta untuk 

mau berpendapat dan berpartisipasi aktif.

•	 Memperhatikan dan berupaya menjalankan sesi dengan berpatokan kepada tujuan 

sesi tersebut.

•	 Memahami bahwa posisi fasilitator dan peserta adalah setara dan saling menghormati.

•	 Berikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta untuk dapat berpartisipasi, 

memberikan pendapat, menyetujui atau tidak setuju untuk melakukan sebuah 

kegiatan.
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•	 Memiliki pemahaman terkait gender, hak-hak, serta kesehatan seksual dan reproduksi.

•	 Menghargai perbedaan pendapat, nilai, dan norma, yang mungkin terjadi dengan 

peserta dan masyarakat sekitar. Tidak menyalahkan peserta.

•	 Memperhatikan kondisi peserta, baik dalam kemampuan penerimaan maupun 

kemampuan dalam mengikuti seluruh kegiatan dalam sesi.

•	 Memperhatikan dan menerapkan aspek-aspek pemenuhan prinsip perlindungan 

anak serta menghindari terjadinya kekerasan dalam semua bentuk.

•	 Menggunakan bahasa yang sederhana, dapat saja digabungkan dengan kata-kata 

berbahasa daerah.

•	 Fleksibel dan kreatif dalam menggunakan modul, kegiatan, dan materi yang 

diberikan, disesuaikan dengan kondisi dan peserta yang mengikuti.

Hal Lain yang Perlu Diperhatikan:

1. Waktu dan Tempat Diskusi

•	 Sepakati waktu yang nyaman untuk berdiskusi dengan peserta.

•	 Tempat diskusi disarankan adalah pusat-pusat informasi yang telah ditentukan, misal 

balai desa, seketariat Forum Anak di desa, Karang Taruna, dan lain-lain.

•	 Jika diskusi dilakukan di tempat terbuka, pastikan tempat tersebut aman dan nyaman 

bagi peserta dan telah didiskusikan terlebih dahulu dengan peserta.

•	 Susun pengaturan cara atau tempat duduk agar semua peserta diskusi bisa saling 

melihat satu sama lain (dalam bentuk lingkaran).

•	 Jika diperlakukan siapkan minuman dan makanan ringan yang diperlukan sesuai 

kesepakatan dengan peserta.

•	 Siapkan kotak P3K untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan.
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2. Kehadiran Orang Dewasa

•	 Poin panduan ini digunakan jika peserta dari pertemuan merupakan anak/remaja yang 

menjadi prioritas.

•	 Remaja/anak yang hadir diharuskan untuk mengikuti setiap sesi dengan terlibat 

aktif tanpa terganggu dengan hadirnya orang dewasa, jika terjadi hal yang tidak 

menyenangkan selama sesi berkaitan dengan proses bersama dengan peserta 

dewasa lainnya maka dapat mendiskusikan bersama fasilitator agar kembali tertib dan 

menyenangkan.

•	 Jika diperlukan, adakan sesi evaluasi setelah selesai pertemuan tiap harinya agar 

kedua belah pihak dapat merasa nyaman selama sesi.

3. Kehadiran Anak

•	 Poin panduan ini jika peserta dari pertemuan lebih banyak orang dewasa yang hadir.

•	 Jika diperlukan, sebelum pertemuan bacakan panduan perlindungan anak yang 

dimiliki oleh masing-masing kelompok komunitas.

•	 Orang dewasa harus ramah terhadap anak/remaja dengan memberikan ruang yang 

aman dan nyaman untuk berdiskusi dengan remaja.

•	 Jika diperlukan, adakan sesi evaluasi setelah selesai pertemuan tiap harinya agar 

kedua belah pihak dapat merasa nyaman selama sesi.

4. Bahan Bacaan

•	 Siapkan bahan bacaan untuk peserta.

•	 Bagikan bahan bacaan setelah pelatihan atau diskusi selesai.

5. Pemanasan dan Pemberi Semangat

•	 Mulailah pelatihan atau diskusi dengan permainan atau perkenalan yang bisa membuat 

suasana cair dan nyaman.

•	 Ajak peserta untuk menyumbangkan permainan pemberi semangat jika semangat 

peserta mulai turun.
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4. EVALUASI DAN UMPAN BALIK
Evaluasi dan umpan balik diperlukan dalam setiap pelatihan agar pada pelatihan yang 

selanjutnya dapat memiliki peningkatan dari pelatihan yang sebelumnya. Berikut adalah tata 

cara melakukan evaluasi dan umpan balik pada pelatihan:

•	 Pre-test adalah sebuah proses di mana fasilitator dapat mengetahui kemampuan dan 

pengetahuan sebelum peserta mendapatkan pelatihan.

•	 Sedangkan post-test adalah proses akhir di mana fasilitator dapat melihat perubahan apa 

yang terjadi setelah peserta mendapatkan pelatihan.

•	 Siapkan dan perbanyak lembar pre-test dan post-test pada halaman ….. sesuai jumlah 

peserta.

•	 Pre-test dapat dilakukan diawal sebelum sesi dimulai.

•	 Post-test dapat dilakukan setelah pelatihan berakhir sebelum penutupan.

•	 Di akhir pelatihan atau diskusi minta umpan balik peserta tentang apa yang mereka rasakan 

mengikuti pelatihan ini, manfaat yang diperoleh, serta perbaikan apa yang dibutuhkan.

Cara menilai Pre-test dan Post-test:

1. Jangan menyatukan lembar pre-test dan post-test

2. Sesuaikan jawaban pada lembar peserta dengan kunci jawaban yang terdapat pada 

lampiran halaman paling akhir dari modul ini.

3. Setelah mendapatkan skor dari lembar jawaban peserta, fasilitator dapat membandingkan 

hasil skor pre-test dan post-test para peserta.

4. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada perubahan pengetahuan pada 

peserta atau tidak.
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5. METODE FASILITASI PARTISIPATIF

Pengalaman dan opini peserta seputar 

seksualitas, tubuh, dan reproduksi adalah 

pengalaman khas masing-masing pribadi 

yang sangat kaya dan beragam. Keragaman 

ini adalah bahan utama pembelajaran 

kesehatan reproduksi. Pendekatan 

partisipatoris adalah pendekatan belajar 

yang mensyaratkan partisipasi aktif 

dari peserta. Dalam menyampaikan 

materi, fasilitator akan mengajak peserta 

berpartisipasi melalui metode-metode 

yang menarik, seperti permainan, diskusi, 

dan lain sebagainya. Membuka ruang bagi 

seluruh peserta untuk terlibat aktif dalam 

ruang pembelajaran adalah mutlak.

Panduan ini tidak harus menjadi acuan yang baku. Jika fasilitator terlalu memaksakan sesuai 

panduan namun keadaan tidak mendukung, maka fasiliator bisa terjebak dalam logika 

“mengisi gelas kosong”, memaksakan pendapat fasilitator, dan membuka kemungkinan 

“penghakiman” bagi pengalaman atau opini tertentu. Maka, fasilitator harus memahami 

bahwa partisipasi menjadi salah satu ukuran penting dalam kegiatan ini.
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6. TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT 
(PATBM)

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan berbagai program 

yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak, seperti pengembangan 

kabupaten/kota layak anak (KLA), Sekolah Ramah Anak, pembentukan Forum Anak di 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penyediaan ruang pengadilan ramah anak, kampanye-

kampanye gerakan perlindungan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan 

dan Anak (P2TP2A), Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA).

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menggagas 

sebuah strategi gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yaitu 

gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah 

(desa/kelurahan). Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan 

mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap 

anak yang ada di lingkungannya sendiri.
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GLOSARIUM

Kekerasan Seksual: setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan 

seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang 

menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, 

terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang 

yang menjadi korban

Kesehatan Reproduksi: suatu keadaan kesehatan yang sempurna baik secara fisik, mental, 

dan sosial dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala 

aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya.›

Pelecehan seksual: perilaku yang ditujukan untuk mendapatkan respon terkait dengan 

seks yang diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang 

secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.

Sehat: Keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari 

penyakit atau kelemahan/cacat.

Seks: Penamaan fungsi biologis (alat kelamin dan fungsi reproduksi) tanpa ada judgemental 

atau hubungannya dengan norma. Contoh: Penis dan vagina.

Seksual : Aktifitas seks yang juga melibatkan organ tubuh lain baik fisik maupun non fisik.

Seksualitas: Aspek-aspek terhadap kehidupan manusia terkait faktor biologis, sosial, politik 

dan budaya, terkait dengan seks dan aktifitas seksual yang mempengaruhi individu dalam 

masyarakat.
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PEMBAGIAN WAKTU MODUL

BAB SUB-BAB WAKTU

DINAMIKA KELOMPOK • Perkenalan • 20 menit

• Harapan dan Komitmen • 15 menit

• Kontrak Belajar • 20 menit

KESETARAAN GENDER • Konsep Diri Perempuan dan Laki-Laki •  60 – 90 menit

KESEHATAN REPRODUKSI • Alat Reproduksi Perempuan dan Laki-laki • 60 menit

• Masa Pubertas • 60 menit

• Mitos dan Fakta Seputar Kesehatan Reproduksi • 30 menit

• Kehamilan • 60 menit

• Hak dan Kewajiban terkait Kesehatan Reproduksi • 60 menit

INFEKSI MENULAR 
SEKSUAL

• Infeksi Menular Seksual (IMS) • 30 – 60 menit

• HIV dan AIDS • 60 menit

KEKERASAN SEKSUAL • Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual • 60 menit

• Kekerasan dalam Relasi atau Hubungan •  90 – 120 menit

• Pencegahan Kekerasan Seksual • 90 menit

• Pertolongan Pertama Pada Kekerasan Seksual 
(P3KS)

• 30 menit

KOMUNIKASI • Bicara Kesehatan Reproduksi • 60 menit

• Pengambilan Keputusan • 60 menit

• Internet dan Informasi Kesehatan Reproduksi • 30 – 45 menit

LAYANAN KESEHATAN 
REPRODUKSI

• Pelayanan Peduli Kesehatan Remaja • 60 menit

• Layanan Ramah   Remaja   Non-Pemerintah • 45 menit

RENCANA TINDAK LANJUT • 60 menit
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LEMBAR PRE-TEST DAN POST-TEST

TUJUAN

Fasilitator dapat mengetahui gambaran pengetahuan yang dimiliki peserta 

mengenai topik-topik yang dibahas sebelum pelatihan dimulai.

METODE

Mengisi Lembar Pre-test 

ALAT BANTU

Lembar Pre-test

WAKTU 

Pena (pena bolpen) 10 menit

LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Mulailah dengan menjelaskan tujuan pembelajaran.

2. Bagikan lembar pre-test kepada seluruh peserta.

3. Sampaikan kepada peserta bahwa ini bukanlah sebuah ujian untuk mengukur baik atau 

buruknya pengetahuan jadi kerjakanlah dengan nyaman.

4. Minta peserta untuk mengisi lembar Pre-test tersebut dan sarankan sebaiknya tidak 

melihat jawaban peserta lain.

5. Minta peserta yang sudah selesai untuk mengumpulkan lembar Pre-test mereka.

6. Tutup sesi dengan mengucapkan terima kasih.

7. Berikan semangat kepada semua peserta untuk memulai sesi ini dengan riang gembira.
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LAMPIRAN

LEMBAR PRE-TEST DAN ATAU POST-TEST

Nama Peserta: ________________________

Petunjuk:

Bacalah pernyataan dengan hati-hati lalu tuliskan tanda “V” pada kolom ‘benar’ atau ‘salah’ 

yang sesuai dengan pilihan anda. Anda disarankan untuk mengisi lembar ini tanpa berdiskusi 

atau melihat jawaban peserta lain. Proses ini bukanlah sebuah ujian yang menunjukkan baik 

atau buruknya kemampuanmu tapi digunakan untuk mengukur dampak pelatihan dengan 

membandingkan pengetahuanmu sebelum dan setelah pelatihan selesai. Selamat bekerja!

No Pernyataan Benar Salah

1.
Peran perempuan dan laki-laki di masyarakat tidak tetap dan 
dapat diubah.

2.
Alat kelamin laki-laki tidak perlu dijaga kebersihannya secara khusus 
dibanding alat kelamin perempuan.

3.
Semua bagian tubuh kita boleh disentuh oleh orang yang kita 
kenal.

4.
Pubertas berarti alat kelamin kita dan fungsinya mulai menuju 
kematangan.

5. Laki-laki tidak akan menjadi korban kekerasan seksual.

6.
Kehamilan tidak terjadi jika melakukan hubungan seksual dalam 
posisi berdiri.
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7.
Salah satu hak kesehatan reproduksi adalah hak atas kesetaraan 
dan bebas dari segala bentuk diskriminasi

8.
Orang yang berpenampilan bersih belum tentu tidak terinfeksi 
dan menularkan Infeksi Menular Seksual (IMS)

9.
HIV merupakan sebuah virus yang dapat menular melalui cairan 
kelamin, air susu ibu, dan jarum suntik.

10.
Kekerasan seksual hanya berupa bentuk perlakukan fisik untuk 
mendapatkan respon seksual.

11.
Jika orang yang kita kenal memegang bagian tubuh pribadi kita 
tanpa persetujuan maka bukan merupakan pelecehan seksual

12.
Pelaku kekerasan dalam hubungan akan kembali mengulangi 
perubuatannya meskipun telah meminta maaf dan kembali 
mesra dengan pasangannya.

13. 
Pelaku kekerasan seksual lebih banyak adalah orang yang tidak 
dikenal

14.
Dalam menolong korban kekerasan seksual, korban sebaiknya 
tidak merahasiakan kejadiannya.

15.
Jika anak kecil bertanya tentang kesehatan reproduksi maka 
tidak usah jawab secara konkret karena mereka juga tidak 
mengerti.

16.
Salah satu cara untuk memastikan informasi kesehatan 
reproduksi yang dicari di internet adalah tepat, dengan melihat 
siapa penyedia informasi tersebut
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DINAMIKA 
KELOMPOK
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PENGANTAR
Sebelum pelatihan dimulai, kita akan melakukan perkenalan. Sesi perkenalan ini adalah sesi 

yang menyenangkan dan sangat penting karena bertujuan untuk menciptakan kedekatan 

antara sesama peserta. Diharapkan pada sesi ini kita semua menjadi lebih akrab sehingga 

semua peserta merasa nyaman untuk memulai dan mengikuti pelatihan. Selanjutnya, 

perkenalan dilanjutkan dengan sesi harapan dan komitmen, serta kontrak belajar. Ketiga sesi 

ini merupakan proses dinamika kelompok yang akan mendukung jalannya pelatihan agar 

dapat menjadi kondusif dan diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan masing-masing 

daerah.

PERKENALAN
TUJUAN

•	Membangun keakraban di antara peserta.

•	Peserta dapat saling mengenal satu sama lain.

•	Peserta merasa lebih nyaman sehingga bisa memulai proses pelatihan dengan 

baik.

METODE

Permainan “Lempar – Tangkap Bola”

ALAT BANTU

Bola kecil (jika tidak ada bisa dibuat dari kertas yang digulung lalu dibungkus dengan 

selotip

WAKTU

20 menit

17PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)



LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Mulailah dengan menjelaskan tujuan pembelajaran.

2. Ajak peserta berdiri membentuk lingkaran dan jelaskan bahwa kita akan saling berkenalan 

agar lebih akrab melalui sebuah permainan.

3. Jelaskan cara bermain yaitu sebagai berikut:

•	 Ambil bola lalu sampaikan bahwa kita akan berkenalan dengan menggunakan bola.

•	 Bola akan dilempar pada satu orang yang ingin kita kenal, lalu teman yang mendapatkan 

bola akan memperkenalkan (usahakan setiap peserta memperkenalkan diri selama 30 

detik)

a. nama 

b. satu buah yang paling disukai

c. dua kata yang menggambarkan kemiripan antara diri dan buah tersebut, misal: 

“jeruk, karena manis dan segar seperti saya.”

•	 Lanjutkan melempar bola kepada teman lain yang ingin dikenal.

•	 Lakukan proses ini hingga semua peserta selesai berkenalan jika waktu masih cukup.

4. Minta satu peserta laki-laki dan satu peserta perempuan secara sukarela untuk 

menyampaikan perasaannya setelah melakukan perkenalan bersama. Pertanyaan yang 

bisa digunakan:

•	 Bagaimana perasaan kamu setelah kita semua berkenalan?

5. Jelaskan secara singkat agenda pelatihan atau diskusi.

6. Tutup sesi ini dengan mengajak semua peserta bertepuk tangan dengan semangat.
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Catatan untuk Fasilitator:

•	 Proses perkenalan memiliki beberapa alternatif lain, 

carilah cara berkenalan yang kreatif jika merasa 

proses perkenalan di atas tidak memungkinkan untuk 

dilakukan.

•	 Dalam melakukan proses perkenalan dengan metode 

di atas, dalam prosesnya biasanya tergantung 

pada banyaknya peserta. Jika peserta lebih dari 

15 orang, maka fasilitator dapat menghentikan 

proses permainan perkenalan pada orang ke-15 dan 

meminta peserta untuk saling berkenalan ketika 

beristirahat.

•	 Jika memiliki stiker atau lakban kertas yang dapat 

ditulis, maka minta peserta untuk menuliskan nama 

mereka di stiker atau lakban kertas tersebut.
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HARAPAN DAN KOMITMEN

Pada sesi ini, kita akan menggali dan mengenali harapan serta kekhawatiran peserta lalu 

secara bersama kita bisa menemukan cara bagaimana harapan-harapan tersebut bisa 

dicapai dan kekhawatiran bisa dikelola.

TUJUAN

Peserta dapat mengungkapkan harapan dan komitmen selama kegiatan pelatihan.

METODE

Menyampaikan pendapat tentang harapan dan kekhawatiran menggunakan kartu 

metaplan.

WAKTU

15 menit

ALAT BANTU

•	 Spidol

•	 Lakban/selotip kertas

•	 Metaplan/Kertas HVS A4 yang dibagi 4

LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Bagikan masing-masing 1 (satu) kertas A4 yang sudah dipotong kepada masing-masing 

peserta.

2. Minta peserta menuliskan harapan mereka terhadap pelatihan selama pelatihan dan apa 

komitmen yang bisa mereka berikan agar harapan-harapan tersebut bisa tercapai.

3. Jelaskan cara menuliskan harapan dan komitmen pada kartu metaplan, sebagai berikut:
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•	 Tuliskan harapan dan komitmen dengan singkat menggunakan spidol

•	 Tuliskan 1 (satu) pernyataan harapan atau komitmen pada per kertas yang telah 

dipotong.

4. Tempelkan dua kertas pada dinding. Pada kertas pertama tuliskan judul “HARAPAN” dan 

pada kertas kedua tuliskan judul “KOMITMEN”. Minta peserta untuk menempelkan kertas 

yang sudah ditulis pada potongan kertas tersebut sesuai judul.

5. Jika semua peserta sudah selesai menempelkan, minta mereka mengelompokkan 

harapan dan komitmen yang ada.

6. Minta peserta secara bergantian membacakan harapan dan komitmen tersebut kepada 

semua peserta.

7. Jelaskan bagaimana harapan-harapan peserta serta jika diperlukan lakukan konfirmasi 

untuk memastikan apa yang dimaksud dalam tulisan peserta.

8. Tanyakan kepada peserta:

•	 Bagaimana caranya agar komitmen yang kita tuliskan dapat terjadi?

9. Ajak peserta untuk menyampaikan pendapatnya hingga muncul pendapat tentang 

perlunya membuat kontrak belajar (aturan main).

10. Tutup sesi dengan menyampaikan bahwa:

•	 Kontrak belajar (aturan main) membantu kita untuk mendukung kita untuk 

melaksanakan komitmen dan mencapai harapan yang telah dituliskan sebelumnya.
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Catatan untuk Fasilitator:

Dalam proses pengelompokan maupun pembacaan 

kembali apa yang dituliskan peserta biasanya akan 

memakan waktu, pastikan untuk tidak menghabiskan 

waktu untuk melakukan waktu tersebut. Proses konfirmasi 

bisa dilakukan pada masa refleksi di awal hari sebelum 

sesi di mulai pada hari selanjutnya.

Di hari terakhir sebelum penutupan, pastikan fasilitator 

bertanya kepada peserta apakah harapan mereka sudah 

tercapai atau belum, jika belum maka minta peserta 

tersebut untuk mengungkapkan pendapatnya dan 

pastikan hal tersebut masuk dalam catatan evaluasi 

pelatihan.
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KONTRAK BELAJAR
Pada sesi ini kita akan mengajak peserta untuk membuat kontrak belajar. Kontrak belajar akan 

disepakati bersama, sehingga semua peserta memiliki komitmen bersama untuk menaatinya. 

Dengan adanya kontrak belajar, diharapkan proses belajar bisa lebih menyenangkan dan 

aman bagi semua peserta.

TUJUAN

Peserta dapat menentukan hal-hal apa saja yang perlu disepakati untuk menjaga 

proses pelatihan berjalan dengan baik.

METODE

Menyampaikan pendapat tentang kontrak belajar

ALAT BANTU

•	 Metaplan/Sticky notes/Kertas A4 yang dibagi 4

•	 Spidol

•	 Lakban /selotip kertas

WAKTU

20 menit

LANGKAH PEMBELAJARAN

Kontrak Belajar

1. Mulailah sesi dengan menjelaskan tujuan pembelajaran.

2. Tempelkan kertas plano lalu tuliskan judul “KONTRAK BELAJAR”.

3. Minta peserta untuk menyampaikan pendapat mengenai:

•	 Hal-hal yang perlu kita sepakati agar proses belajar kita nyaman dan berjalan baik 

(misalnya: suara HP (handphone) dimatikan, saling menghargai pendapat peserta, 

semua terlibat aktif, dsb).
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4. Tuliskan pendapat peserta pada kertas.

5. Bacakan seluruh hasil kontrak belajar yang telah ditulis.

6. Tempelkan kontrak belajar pada dinding yang mudah dilihat oleh seluruh peserta.

Pembagian Tugas Selama Pelatihan

1. Jelaskan agar pelatihan ini lancar maka semua kita bertanggung jawab untuk 

mewujudkannya.

2. Bagi peserta ke dalam 3 (tiga) kelompok untuk melakukan tugas selama pelatihan 

berlangsung.

3. Sampaikan pembagian kelompok peserta dilakukan dengan cara berikut:

a. Minta peserta mengelompokkan diri menjadi 3 (tiga) kelompok hewan yaitu kucing, 

bebek, anjing.

b. Ajak peserta melingkar, lalu secara bergantian menyebutkan kucing, bebek, anjing, 

lalu dimulai dengan kucing lagi dan seterusnya hingga selesai.

c. Minta peserta berkumpul dengan sesama nama binatang yang diperoleh tapi dengan 

cara menirukan suara dan gaya binatang tersebut. Jelaskan peran yang harus dilakukan 

per kelompok, yaitu:

•	 Kelompok kucing berperan sebagai penjaga waktu, tugasnya yaitu mengingatkan 

waktu mulai dan selesai setiap sesi serta memastikan semua peserta lengkap hadir 

diruangan sebelum sesi dimulai.

•	 Kelompok bebek berperan sebagai penjaga semangat, tugasnya yaitu melihat 

energi/ semangat peserta apakah masih tinggi atau sudah turun dan mengusulkan 

melakukan permainan jika semangat peserta mulai turun. Penjaga semangat dapat 

memandu langsung permainan atau meminta peserta lain untuk melakukannya.

•	 Kelompok anjing berperan sebagai pengulas materi, tugasnya yaitu setiap pagi 

bertugas mengulas ulang kesimpulan dari topik-topik yang sudah dipelajari pada 

hari sebelumnya.

Penjelasan Tata Laksana dalam Suasana Darurat 

Berikan penjelasan kepada peserta mengenai:

•	 Tata laksana dalam suasana darurat, misalnya apa yang sebaiknya dilakukan ketika terjadi 

bencana atau kebakaran serta manajemen keamanan selama pelatihan berlangsung.

•	 Hal-hal penting dalam melakukan perlindungan kepada anak (child protection).
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PENDAHULUAN

Pada modul ini kita akan sama-sama belajar mengenai kesetaraan gender. Dalam 

memahami kesehatan reproduksi, kita juga perlu untuk mempelajari kesetaraan gender. 

Hal ini dimaksudkan untuk membantu peserta untuk memiliki keterbukaan dalam berpikir 

mengenai pengetahuan baru dalam kesehatan reproduksi. Banyak orang juga tidak 

menyadari bahwa kesehatan reproduksi juga memerlukan pandangan kesetaraan gender 

agar dapat memberikan keadilan ketika memandang perempuan dan laki-laki.
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KONSEP DIRI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI
Pada sesi ini, peserta akan diajak untuk merefleksikan pengalaman keseharian mereka 

tumbuh sebagai remaja perempuan dan remaja laki-laki. Dalam lingkungan belajar yang 

aman dan nyaman, peserta akan diberikan ruang untuk menceritakan harapan-harapan dari 

orang sekitar mereka terhadap peran-peran yang harus mereka lakukan sebagai perempuan 

dan laki-laki serta bagaimana pandangan dan perasaan mereka dalam menjalani peran 

-peran tersebut. Dengan memahami konsep ini, maka diharapkan peserta akan dapat melihat 

berbagai hal dari sudut pandang yang lebih luas dan terbuka.

TUJUAN

•	 Peserta dapat mengeksplorasi pengalaman keseharian mereka sebagai laki-laki 

dan perempuan dan merefleksikan pandangan mereka terhadap pengalaman 

tersebut.

•	 Peserta dapat mengetahui stereotip pada ciri sosial perempuan dan laki-laki.

•	 Peserta dapat menyadari bahwa menjadi perempuan dan laki-laki merupakan 

sesuatu yang dibentuk dan dipelajari melalui proses sosialisasi di masyarakat 

dan dapat diubah.

METODE

Diskusi kelompok lalu diskusi besar.

ALAT BANTU

•	 Metaplan dua warna (jika tidak ada, bisa menggunakan kertas A4 dibagi 4)

•	 Spidol

•	 Kertas plano

•	 Jika diperlukan, majalah bekas

WAKTU

60 – 90 menit
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LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Dalam kelompok, minta peserta untuk menggambar seorang anak laki dan anak 

perempuan pada kertas plano yang terpisah. Jika memungkinkan, gunakan potongan 

gambar laki-laki dan perempuan dari majalan yang ada.

2. Minta peserta menuliskan hal yang menjadi ciri atau karakter laki-laki dan perempuan.

3. Ciri atau karakter bisa meliputi perbedaan organ, alat kelamin, sifat, pembawaan, peran, 

dan lain sebagainya. Minta peserta untuk mengumpulkan sebanyak mungkin ciri pada 

laki-laki dan perempuan.

4. Minta peserta untuk menuliskan apa yang mereka pikirkan tentang ciri-ciri atau karakter 

laki-laki di kertas metaplan biru dan ciri atau karakter perempuan di kertas metaplan 

warna merah. Minta peserta untuk menempelkan metaplan yang berisi ciri-ciri biologis 

atau fisik di dalam gambar badan, sedangkan metaplan berisi hal-hal yang tidak berkaitan 

dengan ciri biologis ditempatkan di luar gambar badan.

5. Sandingkan kedua gambar laki-laki dan perempuan tersebut, kemudian minta semua 

peserta untuk mendiskusikan:

•	 Ciri yang sama yang tertulis di metaplan yang sama-sama dimiliki oleh laki-laki maupun 

perempuan. Kartu metaplan yang berisi ciri yang sama ini ditempelkan di kertas plano 

terpisah.

•	 Ciri yang sama yang tertulis di metaplan, yang hanya terdapat pada laki-laki dan yang 

hanya terdapat pada perempuan. Metaplan yang berisi mengenai ciri ini ditempelkan 

masing-masing pada gambar tubuh laki-laki dan perempuan.

6. Setelah peserta selesai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan, minta peserta menjawab pertanyaan berikut ini:

•	 Ciri mana yang dibawa dari lahir oleh anak perempuan dan anak laki-laki?

•	 Ciri mana yang dipelajari oleh anak perempuan dan anak laki-laki?

•	 Apakah ciri fisik/biologis yang dimiliki laki-laki juga ditemui pada perempuan, begitu 

juga sebaliknya, apakah ciri-ciri fisik/biologis yang dimiliki perempuan juga ditemui 

pada laki-laki?
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•	 Apakah ciri fisik/biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan berubah dari 

masa ke masa, atau berbeda-beda antar tempat/negara/budaya?

7. Simpulkan bersama peserta tentang perbedaan antara seks (jenis kelamin) dan gender.

8. Diskusikan dengan peserta:

•	 Bagaimana pembagian peran sehari-hari dari perempuan dan laki-laki menurut 

peserta?

•	 Apakah peserta merasa senang/ bahagia dengan pembagian peran yang mereka 

alami?

•	 Mengapa peserta merasakan hal tersebut?

•	 Apakah peran tersebut dirasa adil? Jika ya/tidak, mengapa?

9. Simpulkan bersama peserta dengan pernyataan berikut ini:

•	 Perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan masalah. Masalahnya adalah kita 

dibentuk atau diajari untuk lebih menghargai ciri-ciri, sifat atau peran yang identik 

dengan laki-laki dibandingkan ciri-ciri, sifat atau peran yang identik dengan perempuan.

•	 Tekankan bahwa jenis kelamin adalah tentang fisik atau tubuh yang berbeda, 

sedangkan gender adalah tentang penghargaan yang berbeda.
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LAMPIRAN

APA ITU GENDER?

Gender adalah karakteristik atau ciri sosial perempuan dan laki-laki - seperti norma, peran, 

dan hubungan antara dan antara kelompok perempuan dan laki-laki. Hal tersebut dapat 

bervariasi dari masyarakat ke masyarakat lainnya dan dapat diubah. Misalnya, perempuan 

identik dengan dapur – sumur – kasur, yang dibentuk oleh masyarakat yang menganggap 

laki-laki memiliki posisi lebih tinggi (patriarki), sehingga banyak perempuan yang kehilangan 

kesempatan sekolah dan memperoleh kehidupan yang baik. Lalu laki-laki dianggap sebagai 

kepala rumah tangga, dan akhirnya dipaksa oleh norma sosial untuk bekerja lebih berat 

dibandingkan perempuan dan tidak boleh mengekspresikan diri, hal ini tentu merugikan 

bagi laki-laki karena tidak dapat menjadi dirinya sendiri dan dibebankan banyak hal yang 

sebenarnya bisa dibagi agar tidak berat.

Ciri sosial atau bisa kita sebut sebagai perenan di masyarakat pada perempuan dan laki-

laki dapat diubah. Keuntungan dari memiliki keleluasaan dalam mengatur peranan ini adalah 

pembagian beban dalam mengatur kehidupan, baik di rumah, sekolah, masyarakat, menjadi 

lebih sama rata dan membuka kesempatan bagi semua pihak untuk dapat berperan aktif dan 

tidak dikotak-kotakkan hanya memiliki peran tertentu saja.

Kebanyakan orang dilahirkan, baik perempuan maupun laki-laki, diajarkan sesuai norma 

dan perilaku - termasuk bagaimana mereka harus berinteraksi dengan orang lain dari jenis 

kelamin yang sama atau berlawanan di rumah tangga, masyarakat, dan tempat kerja. Bila 

individu atau kelompok tidak “menyesuaikan” norma gender yang ditetapkan, mereka sering 

menghadapi stigma, praktik diskriminatif, atau pengucilan sosial - yang semuanya berdampak 

buruk pada kesehatan. Penting untuk peka terhadap berbagai identitas yang berbeda. Hal ini 

dapat memberikan dampak buruk terhadap kehidupan seseorang yang dibuat tertekan oleh 

pandangan negative tersebut. Padahal sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan, 

memiliki kesempatan dan hak yang sama.
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BAHAN BACAAN

TAHUKAH KAMU?

GENDER sebagai Istilah

Istilah gender berasal dari bahasa asing, bahasa Indonesia tidak mengenal istilah gender. 

Dalam bahasa aslinya (bahasa Inggris), gender biasa dikaitkan atau sering disamakan, 

dengan kata sex atau pembedaan atas jenis kelamin. Pembedaan atas dasar jenis kelamin 

dikenal dengan istilah sexual differenciation, sedangkan gender sebagai istilah berarti hasil 

atau akibat dari pembedaan atas dasar jenis kelamin.

GENDER sebagai fenomena sosial

Pembedaan seksual adalah hal yang sangat alami, tidak mungkin diingkari. Tidak ada 

masyarakat yang tidak mengenal pembedaan sosial. Dalam kenyataan, pembedaan seksual 

mempunyai implikasi-implikasi terhadap kehidupan manusia sehari-hari dan bagi sebagaian 

warga masyarakat implikasi ini ternyata sangat merugikan.

Gender sebagai kenyataan sosial bersifat cultural yang berbasis pada bahasa. Perbedaan 

biologis yang dilihat manusia kemudian disimpulkan dalam bahasa. Dan dari sinilah 

pemberdaan laki-laki dan perempuan menjadi oposisi biner yang menjadi dasar bagi system 

klasifikasi yang lebih rumit.

Sebagai kenyataan sosial, gender bersifat relative. Artinya akibat dari pembedaan atas dasar 

jenis kelamin itu tidak selalu sama antara masyarakat satu dengan lainnya. Jadi, gender 

sebagai fenomena sosial berarti akibat-akibat sosial yang muncul karena adanya pembedaan 

yang didasarkan oleh perbedaan jenis kelamin. Akibat-akibat sosial ini bisa berupa pembagian 

kerja, sistem penggajian, proses sosialisasi, dan sebagainya.
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BENTUK KETIDAKSETARAAN GENDER

Fenomena pembedaan laki-laki dan perempuan menjadi masalah ketika menghadilkan 

ketidaksetaraan, ketidakadilan, di mana mereka yang berjenis kelamin tertentu (umumnya 

laki-laki) memperoleh dan menikmati kedudukan yang lebih baik dari perempuan. Berbagai 

contoh bentuk ketidaksetaraan yang merugikan perempuan:

•	 Akses perempuan terhadap pendidikan sangat kecil

•	 Kesempatan bekerja antara laki-laki dan perempuan tidak seimbang

•	 Penerimaan hasil kerja lebih besar pada laki-laki dengan asumsi laki-laki sebagai kepala 

keluarga

•	 Masih minimnya peran perempuan dalam wilayah politik

•	 Laki-laki beristri harus punya pekerjaan tetap

•	 Perempuan dibebani untuk mengasuh anak

•	 Perempuan harus mengabdi kepada suami

•	 Tinggi badan laki-laki dan perempuan dibedakan (menjadi syarat) dalam dunia kerja

•	 Tidak ada pilihan untuk perempuan

•	 Merasa bersalah bila berbeda dari aturan

•	 Konstruksi tentang sosok ideal

•	 Gambaran negatif perempuan pulang malam/pelabelan

Beberapa kanal sumber informasi mengenai gender yang dapat dipercaya di antaranya 

adalah:

•	 Rahima

Rahima, Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-Hak Perempuan adalah sebuah 

lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam 

perspektif Islam. https://www.rahima.or.id/
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•	 Yayasan Jurnal Perempuan

Lahir sejak tahun 1995 dengan menerbitkan Jurnal Perempuan (terbit tahun 1996), jurnal 

feminis pertama di Indonesia yang dibaca kalangan mahasiswa, pengambil kebijakan, 

intelektual, akademisi dan aktivis gerakan sosial. Jurnal Perempuan memiliki ratusan 

pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia. https://www.jurnalperempuan.org/

•	 Institute Studi Islam Fahmina

ISIF (Institut Studi Islam Fahmina) mengkonstruksi diri dengen riset dan transformasi 

sosial sebagai basis pembelajaran, serta menjadikan kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, 

dan kearifan lokal sebagai perspektif yang digunakan untuk mengembangkan studi 

Islam (Islamic studies, dirâsât Islâmiyyah) dalam peradaban umat manusia hari ini. 

http://isif.ac.id/
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PENGANTAR
Dalam modul ini, diharapkan peserta dapat mengetahui bahwa kesehatan reproduksi tidak 

hanya penting dipahami oleh orang yang sudah menikah saja, namun juga bagi anak dan 

remaja. Salah satu pengetahuan yang penting adalah mengenai pubertas pada masa remaja 

menandakan organ reproduksinya mulai berfungsi sehingga harus dijaga agar tetap sehat 

dan tidak terkena risiko.

Peserta juga akan belajar tentang apa saja yang berubah pada diri remaja serta bagaimana 

proses mimpi basah, menstruasi dan kehamilan terjadi sehingga mereka akan memahami 

risiko yang akan dialami oleh remaja ketika organ dan proses reproduksinya mulai menuju 

kematangan.

ALAT REPRODUKSI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

TUJUAN

•	 Peserta dapat mengetahui mengenai perbedaan alat reproduksi perempuan 

dan laki-laki

•	 Peserta dapat memgetahui cara menjaga kebersihan alat reproduksi

•	 Peserta dapat mengetahui sentuhan boleh dan tidak boleh

METODE

Diskusi kelompok

ALAT BANTU

Celemek

WAKTU

60 menit
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LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Sebelum sesi dimulai, lepaskan tempelan yang ada di celemek agar dapat digunakan 

sebagai alat pembelajaran bagi peserta.

2. Mulailah dengan penjelasan tujuan pembelajaran.

3. Minta peserta untuk membagi diri menjadi dua kelompok: satu kelompok pada celemek 

alat reproduksi perempuan dan satu lagi alat reproduksi laki-laki.

4. Minta satu orang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk memakai celemek di 

depan.

5. Bagikan tempelan dari celemek tersebut ke dua kelompok, pastikan tempelan celemek 

tidak tercecer atau hilang.

6. Lalu minta perwakilan dari kelompok untuk menempelkan tempelan tersebut ke masing-

masing celemek sesuai dengan hasil diskusi kelompok.

7. Minta peserta untuk menjelaskan jawaban mereka dan minta penjelasan mengenai 

fungsinya jika peserta kelompok mampu melakukannya.

8. Jika kedua kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya, maka fasilitator dapat 

menjelaskan susunan yang benar dalam menempel alat reproduksi dicelemek tersebut.

9. Lalu juga jelaskan pada peserta mengenai fungsinya sesuai dengan informasi yang 

terlampir pada modul ini.

10. Diskusikan juga mengenai cara merawat alat reproduksi bagi perempuan dan laki-laki.

11. Setelah memberikan penjelasan, diskuskan dengan peserta beberapa hal berikut ini:

•	 Apa pentingnya tahu organ reproduksi dan fungsinya?

•	 Bagaimana perasaan peserta setelah tahu organ reproduksi perempuan dan laki-laki? 

Mengapa demikian?

12. Simpulkan bersama peserta tentang apa arti jika organ reproduksi sudah berkembang.
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LAMPIRAN

LANGKAH PENGGUNAAN CELEMEK DAN PENJELASANNYA

Alat Bantu celemek ini digunakan untuk menjelaskan tentang organ reproduksi manusia yang 

dibedakan menjadi 2 jenis kelamin, yaitu organ reproduksi laki-laki (penis) dan perempuan 

(rahim).

Cara penggunaan:

1. Fasilitator terlebih dahulu mengacak posisi nama-nama organ reproduksi yang ada 

pada celemek/apron tidak pada posisi yang sebenarnya (misalnya letakan “penis” pada 

“kandung kemih” dan organ lainnya tidak pada tempat yang sebenarnya).

2. Minta dua peserta untuk menjadi relawan, minta perwakilan tersebut untuk berdiri dan 

memakai celemek tersebut, satu celemek untuk organ reproduksi laki-laki dan satu 

celemek untuk organ reproduksi perempuan

3. Selanjutnya, minta peserta dalam kelompok untuk menempatkan nama-nama organ 

kesehatan reproduksi pada tempat yang sebenarnya.

4. Minta perwakilan kelompok menjelaskan posisi nama-nama organ kesehatan reproduksi 

tersebut, serta fungsi dari organ-organ tersebut bagi seksualitas manusia.

5. Penutup diskusi, fasilitator menjelaskan apa maksud sesi diskusi tersebut.
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FUNGSI ALAT REPRODUKSI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

Digunakan untuk mendukung penjelasan pada penggunaan celemek kespro

PEREMPUAN

Organ luar terdiri atas area yang dikenal sebagai vulva dengan struktur pembangun sepasang 

labia (bibir) bagian luar dan dalam yang menutupi klitoris, lubang saluran kencing dan liang 

peranakan (Vagina). Fungsi vagina adalah untuk senggama (koitus) dan melahirkan. Leher 

rahim adalah semacam pintu masuk yang bisa terbuka menuju rahim, sehingga janin bisa 

keluar selama proses persalinan. Rahim terbuat dari otot yang kuat dan nampak seperti 

lubang yang lebar. Di saat rahim kosong, bentuknya seperti buah alpokat yang muda dan 

segar. Rahim juga adalah sebuah tempat yang elastis, dimana janin bisa tumbuh. Tuba falopi 

adalah saluran yang digunakan ovum selama perjalanannya dari ovarium menuju rahim. 

Ukuran kedua tuba fallopi pada kedua sisi rahim adalah sebesar buah anggur. Ovum dihasilkan 

dari ovarium. Ketika seorang anak perempuan lahir, terdapat sekitar 1-2 juta sel ovum pada 

ovariumnya, yang akan berkurang menjadi 300-400 ribu sel ketika memasuki usia remaja.

Bagian luar:

•	 Bibir luar/labia majora

•	 Bibir dalam/labia minora

•	 Kelentit (clitoris) yang sangat peka karena banyak syaraf, ini merupakan bagian yang 

paling sensitive dalam meneriman rangsangan seksual.

•	 Lubang kemaluan (lubang vagina) terletak antara lubang kencing dan anus (dubur)

•	 Rambut kemaluan yang tumbuhnya saat perempuan memasuki usia pubertas
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Bagian dalam:

•	 Dua saluran telur (tuba fallopi) yang terletak disebelah kanan dan kiri rahim. Sel telur 

yang sudah matang atau yang sudah dibuahi akan disalurkan ke dalam rahim melalu 

saluran ini.

•	 Dua Indung telur (ovarium) kanan dan kiri. Ketika seorang perempuan lahir, ia sudah 

memiliki ovarium yang mempunyai sekitar setengah juta ova (cikal bakal telur). Tiap ova 

punya kemungkinan untuk bekembang menjadi telur matang. Dari sekian banyak ova, 

hanya sekitar 400 saja yang berhasil berkembang menjadi telur semasa usia produktif 

perempuan.

•	 Leher rahim semacam pintu masuk yang bisa terbuka menuju rahim, sehingga janin bisa 

keluar selama proses persalinan

•	 Mulut rahim (cervix), saat berhubungan seks, sperma yang dikeluarkan penis laki-laki 

di dalam vagina akan masuk ke dalam mulut rahim hingga bertemu sel telur perempuan.

•	 Rahim (uterus) adalah tempat rumbuhnya janin hingga dilahirkan. Rahim dapat 

membesar dan mengecil sesuai kebutuhan (hamil dan setelah melahirkan).

•	 Vagina (liang kemaluan/liang senggama), bersifat elastis dan dapat membesar serta 

memanjang sesuai kebutuhan fungsinya sebagai organ baik saat berhubungan seks, 

jalan keluarnya bayi saat melahirkan atau saluran keluarnya darah saat haid.
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LAKI-LAKI

Organ luar yang bisa dilihat adalah penis dan skrotum (kantong buah zakar). Organ tersebut 

berada diantara paha, lebih mudah dilihat daripada organ reproduksi perempuan. Skrotum 

berisi Testis (sepasang) yang terbuat dari kulit yang sangat lembut dan keriput. Penis terbuat 

dari jaringan yang lembut serta elastis dan dari pembuluh darah. Urine keluar dari tubuh 

melalui lubang kecil pada ujung penis. Ketika seorang bayi laki-laki lahir, penis ditutupi oleh 

sejenis kulit luar. Untuk alasan kebersihan dan kesehatan, kulit penutup tersebut dipotong 

(disunat) Sepanjang kira-kira 1-1,5 cm, sehingga penis mudah dibersihkan. Bagian organ 

reproduksi yang tak terlihat adalah testis, dimana sperma dihasilkan. Sperma menghasilkan 

100-300 juta spermatozoa setiap harinya.

•	 Pelir/testis berjumlah dua yang berbentuk bulat lonjong dan menggantung pada 

pangkal penis. Testis inilah yang menghasilkan sel kelamin pria (sperma).

•	 Kantung pelir (buah zakar) atau skrotum, yaitu lapisan kulit yang agak berkerut 

membentuk kantong yang menggelantung di belakang penis. Skrotum gunanya untuk 

mengontrol suhu dari testis, yaitu 6 derajat celcius lebih rendah dari suhu bagian tubuh 

lainnya agar testis dapat berfungsi menghasilkan sperma.

•	 Saluran sperma atau vas deferens. Saluran sperma dari testis menuju seminal vesicle 

atau kelenjar seminalis.

•	 Kelenjar Seminalis yang berguna untuk memproduksi semacam gula. Ini berguna 

sebagai sumber kekuatan untuk sperma agar dapat bertahan hidup dan berenang 

mencari

•	 telur di dalam alat reproduksi perempuan. Pada saat ejakulasi seminal vesicle mengalirkan 

gula tersebut ke vas deferens.

•	 Kelenjar Prostat yang menghasilkan cairan yang berisi zat makanan untuk menghidupi 

sperma.

•	 Penis/zakar berbentuk buat memanjang dan memiliki ujung berbentuk seperti helm 

disebut Glans. Ujung penis ini dipenuhi serabut syaraf yang peka. Penis tidak memiliki 
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tulang, hanya daging yang dipenuhi dengan pembuluh darah. Penis dapat menegang 

yang disebut ereksi. Ereksi terjadi karena rangsangan yang membuat darah dalam jumlah 

besar mengalir dan memenuhi pembuluh darah yang ada di dalam penis, dan membuat 

penis menjadi besar, tegang dan keras.

•	 Saluran zakar atau uretra. Berfungsi untuk mengeluarkan air mani dan air seni.
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BAHAN BACAAN

TIPS MENJAGA & MERAWAT ORGAN REPRODUKSI PEREMPUAN
•	 Cuci tangan dengan sabun sebelum membersihkan organ seksual dan reproduksi, 

siapkan handuk/tisu untuk mengeringkan organ seksual dan reproduksi.
•	 Setelah buang air, cuci tangan dengan sabun.
•	 Setelah buang air besar (BAB) siramkan air dari arah depan (kemaluan) kebelakang anus 

dan jangan sebaliknya.
•	 Hindari penggunaan sabun/cairan kimia khusus pembersih vagina.
•	 Ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Celana dalam yang kotor atau celana dalam 

yang sudah dipakai hari sebelumnya dapat menyebabkan infeksi organ reproduksi jika 
dipakai terlalu lama.

•	 Pilih celana dalam dari bahan katun yang mudah menyerap keringat.
•	 Hindari memakai celana yang terlalu ketat di wilayah selangkangan.
•	 Saat haid ganti pembalut setiap terasa basah atau lebih dari 3 jam.
•	 Di toilet umum hindari menggunakan air yang tergenang di bak atau ember
•	 Pemakaian pantyliner tidak dianjurkan setiap hari, jangan memilih pantyliner yang 

berparfum karena dapat menimbulkan iritasi kulit

TIPS MENJAGA DAN MERAWAT ORGAN REPRODUKSI LAKI-LAKI
•	 Selalu cuci tangan sebelum dan sesudah buang air kecil
•	 Jangan malas untuk membersihkan daerah sekitar penis setiap kali mandi
•	 Secara berkala guntinglah sedikit rambut di sekitar penis agar rapi dan tidak menyebabkan 

kelembaban.
•	 Mencukur bulu pubis, ketiak, atau wajah tidak berarti tubuh menjadi lebih bersih. 

Mencukur rambut ini merupakan pilihan demi kenyamanan yang dialami oleh masing-
masing inidividu. Jika ingin mencukurnya, cukurlah dengan alat yang bersih dan steril, 
dan lakukan dengan hati-hati. Kenakan celana dalam yang terbuat dari katun.

•	 Hindari pemakaian celana dalam atau celana jeans yang ketat.

Jaga kebersihan tangan seperti menjaga kebersihan tubuh. Potong kuku secara teratur agar 
tidak terlalu panjang sehingga kotoran tidak mudah menempel pada kuku. Tangan yang bersih 
akan memiliki peran juga untuk menjaga kebersihan organ reproduksi saat membersihkan 
organ reproduksi tersebut.
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BAHAN BACAAN

SENTUHAN BOLEH DAN TIDAK BOLEH

Pada masa ini, orang tua perlu memberikan pengetahuan kepada anak bahwa tubuh mereka 

adalah milik mereka sendiri. Oleh karena itu tubuh harus dirawat dan dijaga dari orang-orang 

yang tidak bertanggung jawab.

Dalam memberikan pemahaman kepada anak, orang tua sebaiknya juga menjelaskan bahwa 

pada tubuh, ada bagian-bahian tubuh yang bersifat pribadi seperti misalnya payudara, vagina, 

penis, anus, pantat, paha, dan lain-lain. Oleh karena itu tidak sembarangan orang boleh 

menyentuh apalagi memegang bagian tersebut, kecuali dengan alasan yang jelas. Misalnya, 

dokter memeriksa bagian tubuh yang sakit, ibu membantu anak belajar membersihkan anus 

setelah buang air besar. Apabila ada orang yang inign menyentuh tidak dengan alasan yang 

jelas, maka orang tua harus mengajarkan anak untuk berkata “tidak!”.

Anak dapat juga diajarkan tetntang sentuhan yang boleh dan tidak boleh melalui lagu berikut:

Sentuhan boleh2x

Kepala tangan kaki

Karena sayang3x

Sentuhan tidak boleh2x

Yang tertutup baju dalam

Hanya diriku2x

Yang boleh menyentuh

Sentuhan boleh2x

Kepala tangan kaki

Karena sayang3x

Sentuhan tidak boleh2x

Yang tertutup baju dalam

Katakan tidak boleh

Lebih baik menghindar

Bilang ayah ibu

Lagu dapat dicari di Youtube 
dengan kata kunci: Sentuhan 
Boleh Sentuhan Tidak Boleh

Tubuhmu itu berharga, Nak. Nggak boleh 

sembarangan disentuh. Kalau ada sesuatu 

yang membuatmu nggak nyaman, bilang 

ya sama ayah ibu (bukan dinyanyikan tapi 

dengan nada bicara biasa).
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MASA PUBERTAS

TUJUAN

•	 Peserta memahami bahwa pubertas pada masa remaja merupakan proses 

alamiah yang menandakan bahwa organ dan fungsi reproduksi mulai matang.

•	 Peserta mengetahui mengenai menstruasi dan mimpi basah.

•	 Peserta memahami perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pada remaja 

pada masa pubertas.

•	 Peserta akan mengetahui fase pertumbuhan anak.

METODE 

Diskusi kelompok

ALAT BANTU

•	 Kertas plano

•	 Spidol

•	 Kertas metaplan/kertas A4 yang dibagi 4

•	 Boneka

WAKTU

60 menit

LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Mulailah dengan menjelaskan tujuan pembelajaran.

2. Ajak peserta untuk membentuk 4 (empat) kelompok lalu bagikan kertas plano dan spidol 

kepada masing-masing kelompok.

3. Minta salah satu peserta per kelompok untuk tidur di atas kertas plano, dan peserta 

lain dalam kelompok dapat menggambarkan bentuk tubuh peserta sebagai gambaran 

pemetaan tubuh.
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4. Setelah itu, seluruh anggota kelompok mendiskusikan:

•	 Perkembangan fisik yang terjadi pada masa remaja.

•	 Perkembangan emosi/perasaan yang terjadi pada masa remaja.

•	 Perkembangan peran/tanggung jawab yang terjadi pada masa remaja.

5. Minta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.

6. Diskusikan dengan peserta bersama mengenai perubahan-perubahan fisik yang terjadi 

pada masa remaja (pubertas) menggunakan boneka.

7. Setelah mendiskusikan perubahan fisik menggunakan boneka, diskusikan mengenai 

beberapa hal berikut ini:

•	 Bagaimana pengalaman peserta mengenai masa pertama kali mengalami menstruasi 

dan mimpi basah?

•	 Bagaimana perasaan ketika hal tersebut terjadi?

•	 Apakah pernah mendapat informasi mengenai menstruasi dan mimpi basah? Jika ya, 

dari siapa?

•	 Apa perbedaan jika mengetahui informasi tersebut sebelumnya dan belum 

mengetahui kedua hal tersebut sebelum mengalaminya?

•	 Bagaimana sebaiknya sikap orang tua ketika anak mengalami pubertas? Apakah lebih 

baik terinformasi sebelumnya atau lebih baik tidak perlu diberi tahu sebelumnya?

•	 Apakah ada pembedaan perlakuan atau pesan-pesan terhadap perempuan dan laki-

laki ketika mereka sudah menstruasi atau mimpi basah?

•	 Mengapa pembedaan tersebut terjadi?

8. Diskusikan bersama peserta mengenai perubahan psikologis dan fisik pada masa 

pubertas.

9. Jika terdapat pertanyaan seputar perubahan psikologis pada masa pubertas, fasilitator 

dapat membaca bahan bacaan yang tersedia pada sesi ini.
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LAMPIRAN

LANGKAH MENJELASKAN PUBERTAS MENGGUNAKAN BONEKA KEPADA ANAK

BONEKA ANAK (INDAH DAN BAGUS)

Boneka anak (Indah dan Bagus) digunakan untuk :

1. Mengenalkan nama anggota tubuh secara keseluruhan dari bagian tubuh yang terlihat /

tidak ditutupi sampai bagian yang sensitif /yang ditutupi. (mata, hidung, perut termasuk 

payudara dan alat kelamin).

2. Kita dapat menggunakan metode berdialog, mengajak anak untuk menyebutkan nama 

anggota tubuh yang diketahuinya. Setelah itu dipertegas dengan membuka perlahan-

lahan pakaian boneka sambil menunjuk bagian tubuh boneka yang disebutkan oleh anak 

tadi dan mengoreksi sebutan yang belum tepat, misalnya jidat menjadi dahi, burung 

menjadi penis dll.

3. Menyebutkan fungsi dari masing-masing anggota tubuh (mata untuk melihat, hidung 

untuk menghirup udara, dst.)

4. Masih menggunakan boneka yang sama (bisa diwaktu yang berbeda dengan maksud 

mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya), kita dapat menggunakan metode 

tanya jawab untuk menggali wawasan anak tentang fungsi dari anggota tubuhnya. Kita 

dapat menunjukkan bagian tubuh boneka sambil menjelaskan fungsinya.

5. Mengenalkan perbedaan dan persamaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan

6. Kita dapat memberikan informasi tentang persmaan dan perbedaaan anggota tubuh 

baik itu nama, kegunaan, dll.

BONEKA DEWASA ( AYAH DAN IBU )

1. Mengenalkan anggota tubuh orang dewasa LAKI-LAKI

•	 Kita mengulang kembali tentang anggota tubuh anak dan menyampaikan proses 

tumbuh kembang anak dari bayi, anak-anak hingga dewasa.

•	 Kita memperlihatkan boneka anak dan boneka dewasa yang sejenis (Bagus dengan 

Ayah). Dari sini Anda dapat memperlihatkan perbedaan anggota tubuh antara anak 
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dengan orang dewasa dan memberikan kesempatan pada anak untuk bertanya atau 

memberikan pendapat sesuai apa yang diketahuinya.

•	 Kita juga menyampaikan tentang pertumbuhan rambut selain di kepala.

2. Mengenalkan jenis pakaian yang digunakan oleh anak-anak dengan orang dewasa. Kita 

menegaskan guna pakaian, bagaimana cara memakai, bagian mana yang harus ditutupi, 

diamana harus berganti pakaian dll.

3. Mengajarkan cara membersihkan anggota tubuh

•	 Kita mengajak anak untuk menyebutkan anggota tubuh dan fungsinya serta 

memberikan keterangan tentang cara membersihkan anggota tubuh. Dapat 

menggunakan boneka untuk mempraktikkan cara membersihkan tubuh.

BONEKA DEWASA IBU

1. Mengenalkan anggota tubuh orang dewasa PEREMPUAN

•	 Kita mengulang kembali tentang anggota tubuh anak dan menyampaikan proses 

tumbuh kembang anak dari bayi, anak-anak hingga dewasa. Antara lain tentang 

perubahan puting payudara hingga payudara yang sempurna.

•	 Kita memperlihatkan boneka anak dan boneka dewasa yang sejenis (Indah dengan 

Ibu). Dari sini Anda dapat memperlihatkan perbedaan anggota tubuh antara anak 

dengan orang dewasa dan memberikan kesempatan pada anak untuk bertanya atau 

memberikan pendapat sesuai apa yang diketahuinya.

•	 Kita juga menyampaikan tentang pertumbuhan rambut selain di kepala.

2. Mengenalkan cara merawat kebersihan dan keamanan dalam pakaian yang digunakan 

oleh anak-anak dengan orang dewasa. Kita menegaskan bahwa mengganti pakaian tidak 

dapat disembarang tempat untuk menjaga keamanan diri serta mengganti pakaian luar 

dan dalam minimal satu hari dua kali.

3. Memberikan penegasan tentang bagian tubuh yang boleh di sentuh oleh orang lain dan 

bagian yang tidak boleh.

•	 Kita memberi penegasan tenyang sentuhan aman dan tidak aman pada anak. 

Memberikan rambu-rambu siapa yang boleh menyentuh dan kapan boleh di sentuh 

(antara lain, saat sakit diperiksa oleh dokter, dll)
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PUBERTAS

Pubertas secara Fisik

Pubertas secara fisik terjadi secara primer dan sekunder. Pubertas secara primer yaitu 

perubahan dalam tubuh meliputi perubahan hormon dan organ kelamin, sedangkan pubertas 

secara sekunder ditandai dengan perubahan yang tampak dari luar. Kedua macam pubertas 

tersebut disatukan dalam ciri ciri pubertas sebagai berikut.
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LAKI-LAKI

•	 Organ kelamin yang mulai berfungsi dan menghasilkan sperma dalam testis.

•	 Ereksi spontan, pada remaja laki- laki ditandai dengan pertama kali mengalami 

‘mimpi basah’ yang mengeluarkan air mani dan ereksi di pagi hari tanpa disadari. Hal 

ini wjar dan merupakan proses yang normal pada remaja sebbagai tanda kematangan 

organ seksual. Seiring bertambahnya usia, ereksi spontan akan semakin jarang dan 

sulit terjadi.

•	 Tumbuh kumis dan jenggot, perubahan fisik mulai terjadi dengan pertumbuhan 

rambut di area wajah. Kumis dan jenggot juga memberikan kesan lebih dewasa dan 

macho pada laki-laki.

•	 Jakun mulai membesar dan tampak, yang sebelumnya belum memiliki jakun atau 

tidak tampak. Seiring dengan pubertas jakun menjadi tampak.

•	 Suara berubah menjadi lebih besar dan berat, suara akan menjadi lebih maskulin 

karena laring dan pita suara juga berkembang.

•	 Tumbuh rambut di beberapa area (ketiak, kaki, dada, organ kelamin)

•	 Otot tubuh mulai terbentuk, dengan latihan fisik yang rutin otot otot atletis pada 

tubuh akan mulai terbentuk.

•	 Bahu melebar melebihi panggul, pada laki- laki memiliki bahu yang bidang dan 

lebar.

•	 Jaringan kulit berubah, pori- pori tampak lebih besar, kulit laki laki cenderung 

tebal dan lebih kasar dari perempuan.

•	 Muncul jerawat, ini hal yang paling sering dialami sebagai reaksi akibat kadar hormon 

yang meningkat.
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PEREMPUAN

•	 Organ kelamin mulai berfungsi, produksi sel telur dimulai, rahim menjadi lebih kuat 

dan siap membuahi.

•	 Ditandai dengan menstruasi pertama sebagai awal dari organ reproduksi yang 

sudah sempurna. Menstruasi merupakan proses peluruhan dinding uterus akibat 

kegagalan proses pembuahan.

•	 Payudara dan puting susu mulai timbul dan membesar, tubuh perempuan juga 

mulai membentuk indah. Lekukan badan mulai terlihat.

•	 Tumbuh rambut di beberapa area (ketiak dan organ kelamin)

•	 Suara lebih nyaring dan lembut, hal ini terjadi juga akibat remaja perempuan merasa 

dirinya sudah dewasa dan perlu untuk menjaga cara bicara yang lembut.

•	 Kadang kadang muncul jerawat di wajah, pada beberapa orang kondisi peningkatan 

kadar hormon berpengaruh pada timbulnya jerawat pada wajah.

•	 Lebih cepat tumbuh tinggi dan besar, penyempurnaan organ reproduksi ini juga 

berpengaruh pada sistem metabolisme tubuh secara keseluruhan sehingga tubuh 

bekerja lebih optimal.

•	 Seiring bertambahnya usia dan kematangan selama dan sesudah pubertas, manusia 

baik laki laki dan perempuan akan berada pada kondisi fisik dan psikis fase dewasa 

dimana keanggunan dan kegagahan penampilan sudah didapatkan. Selain itu 

kedewasaan dalam diri seseorang tersebut akan tampak.
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PUBERTAS SECARA PSIKIS/PSIKOLOGIS

Selain perubahan fisik, salah satu ciri- ciri pubertas terlihat pada perubahan psikologisnya. 

Efek dari pengeluaran hormon seksual tersebut juga mempengaruhi kondisi emosi remaja. 

Kondisi emosi atau psikologis ini diperlihatkan dengan tanda- tanda sebagai berikut:

Mencari identitas diri

Dalam hal ini remaja menginginkan kebebasan dan tidak ingin dirinya diatur oleh aturan yang 

menurutnya membelenggu atau membatasi. Remaja sudah menganggap dirinya cukup 

dewasa dan bisa mandiri. Mulai berani menentang pendapat orang yang lebih dewasa, 

marah, mengungkapkan rasa tidak suka dan adanya keinginan untuk mencoba hal baru lebih 

besar karena merasa tertantang.

Pada masa pubertas inilah remaja banyak melakukan break out atau berusaha keluar dari zona 

nyaman dan mencari hal baru. Bimbingan dan pengawasan yang benar akan menjauhkan 

anak untuk mencoba hal-hal negatif. Pada fase ini anak juga semakin aktif. Jika disalurkan 

pada kegiatan positif seperti kegiatan hobi, kegiatan sosial, akan sangat bermanfaat.

Mulai tertarik kepada lawan jenis

Pada masa remaja rasa ketertarikan terhadap lawan jenis mulai muncul. Hal ini wajar. Namun 

demikian kesiapan mental remaja masih belum siap untuk hal yang serius seperti pernikahan. 

Perlunya bimbingan tentang pengetahuan terhadap lawan jenis perlu diberikan agar tidak 

terjadi hal yang terlampau jauh dan negatif.

Pada laki- laki tampak mulai menggunakan baju yang rapi, memakai parfum, dan membersihkan 

pakaiannya. Sedangkan pada perempuan tampak mulai memperhatikan penampilannya, 

berdandan, menggunakan produk kosmetik, menggunakan parfum, assesoris, dan lainnya. 

Perlu adanya bimbingan tentang bagaimana menyikapi ketertarikan pada lawan jenis yang 

benar oleh orang tua.

Masa-masa pubertas ini juga bisa dijadikan alternatif motivasi belajar yang lebih tinggi agar 

anak bisa lebih berprestasi. Maka dari itu dukungan dan pengawasan dari orang tua sangat 

penting.
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BAHAN BACAAN

MENSTRUASI DAN MIMPI BASAH

MENSTRUASI
Menstruasi adalah siklus alami yang terjadi pada tubuh perempuan. Siklus ini umumnya 
akan muncul tiap sekitar 4 minggu, dimulai sejak hari pertama menstruasi mulai hingga hari 
pertama menstruasi berikutnya tiba.

Meski demikian, tidak semua perempuan mengalami siklus yang sama. Siklus mentruasi 
terkadang bisa datang lebih cepat atau lebih lambat dengan perbedaan yang berkisar antara 
21 hingga 35 hari.

Hormon estrogen dalam tubuh perempuan akan meningkat pada tiap siklus menstruasi 
untuk bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya kehamilan. Masa ovulasi atau pelepasan 
sel telur dari ovarium akan terjadi dan dinding rahim akan menebal.

Apabila tidak dibuahi, sel telur akan diserap tubuh dan dinding rahim yang sudah menebal 
akan luruh, kemudian mengalir keluar dari tubuh bercampur dengan darah. Proses keluarnya 
darah dari vagina inilah yang disebut haid atau datang bulan.

Usia Mentruasi Pertama

Siklus menstruasi pertama terjadi pada gadis remaja saat mereka memasuki masa 

pubertas, biasanya diawali pada usia 12 tahun atau sekitar 2-3 tahun setelah payudara 

mulai tumbuh. Usia pertama mentruasi yang dialami oleh seorang gadis juga umumnya 

terjadi pada usia yang sama dengan ibu atau kakak perempuan mereka. Menstruasi 

pertama terkadang bisa datang lebih cepat atau lambat. Ada yang mengalaminya 

sejak sekitar usia 8 tahun dan ada yang baru mengalaminya di atas usia 12 tahun. Meski 

demikian, sebagian besar gadis remaja sudah mengalami masa menstruasi secara rutin 

pada usia 16 hingga 18 tahun. Menstruasi akan terus berlangsung sampai menopause tiba. 

Menopause umumnya terjadi pada perempuan berusia 40 tahun hingga pertengahan 

usia 50 tahun.

58 MODUL KESEHATAN REPRODUKSI



Gejala-gejala Pada Siklus Menstruasi Sindrom Prahaid (PMS)

Dalam siklus menstruasi, perubahan kadar hormon dalam tubuh perempuan akan terjadi 

(khususnya pada masa sebelum menstruasi). Berubahnya jumlah hormon bisa memengaruhi 

fisik dan emosi yang terkadang dapat muncul berhari-hari sebelum menstruasi. Gejala ini 

disebut sindrom prahaid (PMS).

Perubahan Fisik Perubahan Emosi

Lelah Depresi

Sakit kepala Sering gelisah atau uring-uringan

Perut kembung Suasana hati yang tidak stabil

Payudara yang sensitive Sulit konsentrasi

Kenaikan berat badan Mudah menangis

Nyeri pada otot dan sendi Insomnia

Kenaikan berat badan karena penumpukan 
cairan

Perubahan napsu makan

Diare atau konstipasi Kecemasan berlebihan

Muncul jerawat Turunnya rasa percaya diri

Hari telah tiba: menstruasi

Saat sedang menstruasi, pere mpuan akan mengalami pendarahan dari vagina selama 

kira-kira 2 hari sampai satu minggu dengan volume darah rata-rata sekitar 30-70 mililiter. 

Tetapi ada sebagian perempuan yang mengeluarkan darah yang lebih banyak, maupun lebih 

sedikit. Volume pendarahan terbanyak selama menstruasi biasanya terjadi pada hari pertama 

dan kedua.
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Menstruasi juga dapat berubah, tergantung kondisi Anda. Perubahan ini memang tidak perlu 

dicemaskan, karena belum tentu mengindikasikan masalah kesehatan. Meski demikian, Anda 

dianjurkan untuk tetap memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami kondisi gangguan 

pada siklus menstruasi.

Selama menstruasi, sakit atau kram perut juga mungkin terjadi. Apabila Anda mengalami 

sakit atau kram perut yang terasa mengganggu aktivitas sehari-hari, sejumlah cara berikut 

bisa bermanfaat untuk menguranginya:

•	 Menghangatkan perut, misalnya dengan kompres air hangat.

•	 Olahraga ringan, seperti berjalan kaki atau bersepeda.

•	 Memijat perut bagian bawah.

•	 Meminum obat pereda rasa sakit (analgesik), misalnya paracetamol.

•	 Berhenti merokok.

•	 Melakukan teknik relaksasi, contohnya yoga dan meditasi.

•	 Menghindari minuman yang mengandung kafein dan alkohol.

Kelainan pada Siklus Menstruasi

Durasi serta volume pendarahan pada siklus menstruasi yang dialami masing-masing 

perempuan berbeda-beda. Tiap perempuan dianjurkan untuk memperhatikan atau 

mencatat siklus menstruasinya agar dapat segera menyadari jika muncul kejanggalan 

tertentu. Siklus menstruasi yang tidak biasa atau volume darah yang berlebihan terkadang 

dapat mengindikasikan adanya komplikasi atau masalah kesehatan. Permasalahan dalam 

menstruasi yang umum terjadi dibagi dalam empat kategori, yaitu:

A. Menorrhagia

Menorrhagia adalah volume darah yang berlebihan saat menstruasi. Beberapa gejala dalam 

kondisi ini adalah:

•	 Volume darah yang terlalu banyak sehingga harus mengganti pembalut tiap jam dan ini 

berlangsung selama beberapa jam.
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•	 Harus menggunakan dua pembalut untuk menampung pendarahan.

•	 Harus bangun untuk mengganti pembalut pada saat tidur.

•	 Mengalami gejala anemia, misalnya kelelahan atau napas pendek.

•	 Durasi menstruasi yang berlangsung lebih dari 7 hari.

•	 Mengeluarkan gumpalan-gumpalan darah berukuran besar selama lebih dari satu hari.

•	 Terpaksa membatasi rutinitas karena volume darah yang hilang berlebihan saat 

menstruasi.

Kelainan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari ketidakseimbangan hormon hingga 

fibroid yang tumbuh pada rahim. Oleh karena itu, sebaiknya periksakan diri ke dokter apabila 

Anda mengalami pendarahan yang berlebihan agar dapat ditangani secara seksama.

B. Amenorea

Amenorea adalah istilah medis di mana menstruasi terhenti sama sekali. Kondisi ini bisa 

terjadi dengan alami atau diakibatkan dari penyakit dan konsumsi obat tertentu.

Sejumlah banyak faktor alami yang dapat menyebabkan masalah ini, termasuk:

•	 Kehamilan

•	 Menyusui

•	 Menopause

Penyakit yang menyerang indung telur (ovarium) seperti sindrom ovari polikistik (PCOS), bekas 

luka pada dinding rahim, bentuk vagina abnormal, organ reproduksi yang tidak berkembang 

sempurna, gangguan pada fungsi kelenjar tiroid, dan adanya tumor pada kelenjar pituitari di 

otak juga dapat mengakibatkan amenorea.

Konsumsi obat maupun pil KB, pola hidup yang penuh stres, latihan fisik yang berlebihan, dan 

berat badan yang terlalu rendah juga bisa menyebabkan amenorea. Setelah penyebabnya 

berhasil teratasi, menstruasi biasanya akan kembali normal.
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C. Nyeri Haid

Rasa sakit saat menstruasi (dismenorea) adalah hal biasa yang pernah dirasakan tiap 

perempuan. Dismenorea yang biasanya terjadi sebelum dan pada saat menstruasi ini 

umumnya berupa nyeri atau kram di perut bagian bawah yang terus berlangsung dan 

terkadang menyebar hingga ke punggung bawah serta paha. Rasa nyeri tersebut juga bisa 

disertai sakit kepala, mual, dan diare.

Obat pereda sakit dapat digunakan untuk mengatasi dismenorea. Tetapi hubungilah dokter 

jika Anda mengalami nyeri menstruasi yang tidak tertahankan atau bertambah parah untuk 

memastikan bahwa kondisi ini bukan disebabkan oleh penyakit tertentu, terutama jika Anda 

berusia di atas 25 tahun.

D. Oligomenorea

Haid biasanya datang tiap 21-35 hari. Tetapi rupanya ada juga perempuan yang mengalami 

menstruasi secara tidak teratur yaitu bila haid datang setelah 90 hari. Kondisi ini disebut 

sebagai oligomenorea.

Terdapat beberapa penyebabnya, seperti penggunaan kontrasepsi, olahraga terlalu berat, 

gangguan pola makan, serta mengidap diabetes atau penyakit tiroid. Dikarenakan penyebab 

yang berbeda-beda, maka penanganannya pun perlu disesuaikan.

MIMPI BASAH

Ketika memasuki masa pubertas, remaja pria akan mengalami mimpi basah. Tidak jarang, 

mimpi erotis semacam itu juga dialami pria dewasa. Namun apa sebenarnya mimpi basah 

dan bagaimana dengan intensitas mimpi basah yang wajar?

Mimpi basah atau nocturnal emission adalah ejakulasi yang terjadi pada saat seorang pria 

tertidur. Umumnya pada saat itu, pria bermimpi melakukan hubungan seksual. Ejakulasi saat 

mimpi basah bisa terjadi tanpa rangsangan tertentu.
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Faktor Usia

Berapa kali seseorang mengalami mimpi basah sangatlah bervariasi. Bagi pria belum menikah 

yang berusia 15-40 tahun, rata-rata mengalami mimpi basah satu kali tiap 3-5 minggu. 

Sementara bagi pria yang sudah menikah antara usia 19-50 tahun, rata-rata mengalami 

mimpi basah satu kali tiap 4-8 minggu.

Salah satu yang menjadi pemicu mimpi basah adalah minimnya aktivitas seksual, terutama 

pada pria yang belum memiliki pasangan. Seberapa sering seorang pria mengalami mimpi 

basah diduga juga berkaitan dengan masturbasi. Secara umum, mimpi basah paling banyak 

dialami pria yang jarang melakukan masturbasi.

Frekuensi mimpi basah biasanya akan makin jarang dialami seiring dengan pertambahan 

usia. Namun sebagian pria yang berusia 60-70 tahun ternyata masih mengalami mimpi erotis 

semacam ini.

Mengawali Masa Remaja

Mimpi basah umumnya mulai diawali pada masa-masa menjelang remaja. Saat itu tubuh 

mulai memproduksi hormon testosteron, yang akan menghasilkan sperma.

Pada masa itu, tubuh remaja mengalami beberapa perubahan secara alami. Sekitar usia 13 

tahun, penis pada remaja pria mulai berkembang dan memanjang. Testikel juga mengalami 

perkembangan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, remaja juga akan mengalami 

pertumbuhan rambut kemaluan yang makin tebal dan menyebar pada sekitar alat kelamin.

Selain itu, remaja pria juga biasanya akan mengalami perubahan suara dan mengalami 

pertumbuhan massa otot. Tinggi badan bertambah sekitar 7-8 cm per tahun. Saat inilah, 

umumnya remaja pria mulai mengalami mimpi basah.
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Tidak Berbahaya

Mimpi basah yang menyebabkan ejakulasi pada pria, tidaklah berbahaya bagi tubuh. 

Beberapa anggapan yang berkembang seputar mimpi basah, seperti memperlemah tubuh 

hingga memperpendek usia, sama sekali tidak benar.

Mimpi basah merupakan respons normal dan alami tubuh terhadap perubahan hormonal, 

sebagaimana haid pada tubuh wanita. Mimpi ini tidak memiliki risiko kesehatan maupun 

gangguan kesuburan di masa yang akan datang.

Penting untuk menjaga kebersihan bagian kemaluan setelah mimpi basah. Saat terbangun, 

gunakan air dan sabun untuk membilas dengan seksama.

Terutama pada remaja, mimpi basah kerap memicu rasa malu, bingung atau rasa tidak 

nyaman lainnya, padahal tidak perlu demikian karena pengalaman ini bersifat normal. Untuk 

itu diperlukan bimbingan orang tua, konselor, atau pihak lain yang dapat dipercaya guna 

membicarakan tentang kondisi ini lebih lanjut.

BAHAN BACAAN

FASE PERTUMBUHAN ANAK

Ada hal yang perlu diperhatikan oleh Orang tua terhadap fase perkembangan anak, sebab 

hal ini akan mempengaruhi perkembangan anak ke depannya.

Beberapa fase perkembangan anak berdasarkan teori psikologi Sigmund Freud di antaranya 

adalah:

FASE ORAL (0-2 TAHUN)

Pada fase ini, manusia akan mengalami kepuasan pada di daerah sekitar mulut. Apabila fase 

ini tidak berkembang dengan normal maka anak pada usia remaja biasanya akan menggigit 

kukunya atau tetap mengedot.
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FASE ANAL (2-3 TAHUN)

Pada fase ini manusia akan merasakan kepuasan pada aktivitas di area anus. Di masa ini anak 

mulai merasa kepuasaan pada saat belajar toilet training. Toilet training merupakan latihan 

membiasakan anak untuk aktivitas buang air kecil dan buang air besar pada tempatnya. Maka 

itu penting di usia ini untuk membiasakan anak menggunakan toilet dengan benar, jangan 

biarkan anak untuk mandi dan buang air sembarangan, selain akan membentuk kebiasaan 

yang buruk namun juga akan mengundang bahaya kejahatan seksual pada anak.

FASE PHALLIC (3-5 TAHUN)

Fase phallic adalah masa di mana anak mulai mengenali perbedaan jenis kelamin. Saat ini, 

anak mulai bermain dengan alat kelaminnya sehingga mendapatkan kepuasan seksual. 

Sebagian besar anak-anak, seringkali setelah masa bayi, kadangkala menemukan kenikmatan 

ketika organ genitalnya dirangsang, tetapi

jangan dipahami perilaku ini sebagai aktivitas ‘seksual’ sebelum mereka memasuki masa 

remaja. Pada fase ini sangat penting untuk mengenalkan pada anak mana sentuhan yang 

boleh dan tidak boleh agar dapat menghindari kejahatan seksual.

FASE LATENT (6-12 TAHUN)

Pada fase latent, perilaku seksual anak untuk sementara tidak terlihat dan tidak bekerja 

sementara, sehingga pada fase ini perkembangan seksual anak seolah-olah tidak 

mempengaruhi perkembangan anak. Namun pada fase ini perkembangan intelektual anak 

berkembang pesat. Sehingga penting pada usia ini berdiskusi dengan anak mengenai hak 

dan kewajiban terkait kesehatan reproduksi agar ketika remaja dan dewasa dapat menghargai 

orang lain dan tidak menjadi pelaku kejahatan dan kekerasan seksual.

FASE GENITAL (12 TAHUN KE ATAS)

Pada fase genital, fungsi seksual anak sudah aktif. Selain itu dari segi fisik tubuh sudah 

berkembang dengan pesat. Pada fase ini perkembangan anak dicirikan dengan mimpi basah 

(pada laki-laki) dan menstruasi (pada anak perempuan). Dalam fase ini anak bisa mendapatkan 

kepuasan dengan masturbasi.
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MITOS DAN FAKTA SEPUTAR KESEHATAN REPRODUKSI

TUJUAN

•	 Peserta dapat membedakan mitos dan fakta seputar kesehatan reproduksi.

•	 Peserta dapat mengetahui contoh mitos dan fakta seputar kesehatan reproduksi

METODE

Permainan mitos atau fakta

ALAT BANTU

Lembar Kartu Mitos dan Fakta

WAKTU

30 menit

LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Mulailah dengan penjelasan tujuan pembelajaran.

2. Berikan instruksi permainan dari mitos dan fakta ini:

•	 Peserta nanti akan diminta untuk mengangkat tangannya jika peserta merasa kartu 

MITOS DAN FAKTA yang diangkat merupakan fakta.

•	 Jika peserta menanggap bahwa kartu yang diangkat merupakan mitos, maka peserta 

dapat berdiri atau tetap berdiam diri.

•	 Tanyakan pada peserta apa alasan mereka memilih mitos/fakta.

3. Mainkan permainan ini sampai kartu habis dibacakan atau dimainkan.

4. Ajak peserta untuk berdiskusi beberapa hal berikut ini:

•	 Apakah penjelasan yang disampaikan mengenai jawaban dari mitos dan fakta dapat 

diterima oleh peserta? Jika ya/tidak, mengapa?

•	 Bagaimana cara yang terbaik untuk menyampaikan fakta kesehatan reproduksi agar 

dapat diterima lebih banyak orang lagi?

•	 Apakah peserta dapat menyebutkan mitos-mitos lainnya yang ada di sekitar? 

Diskusikan!
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LAMPIRAN

PERTANYAAN MITOS DAN FAKTA

Konsumsi sayur 

berwarna hijau saat 

menstruasi akan 

mengurangi sakit 

kram yang terjadi.

MITOS/FAKTA

Konsumsi buah nanas 

saat menstruasi akan 

menyebabkan darah 

menstruasi semakin 

banyak.

MITOS/FAKTA

Minum soda saat 

menstruasi akan 

menyebabkan 

menstruasi terhenti

MITOS/FAKTA

Jerawat muncul 

ketika pubertas 

dialami oleh remaja

MITOS/FAKTA

Anak perempuan 

rentan mengalami 

anemia ketika 

pubertas 

MITOS/FAKTA

Jerawat dapat  

dibersihkan dengan 

mengoleskan darah 

menstruasi di jerawat 

tersebut

MITOS/FAKTA

Laki-laki tidak akan 

menjadi korban 

kekerasan seksual

MITOS/FAKTA

Masturbasi pada 

laki-laki akan 

menyebabkan sel 

sperma habis. 

MITOS/FAKTA

Anak laki-laki 

akan mengalami 

pembesaran ukuran 

penis setelah disunat

MITOS/FAKTA

Melakukan 

hubungan seksual 

pertama kali tidak 

akan membuat hamil 

MITOS/FAKTA

Belajar kesehatan 

reproduksi sama 

saja mempelajari 

pornografi 

MITOS/FAKTA

HIV tidak menular 

melalui pelukan 

MITOS/FAKTA
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LEMBAR JAWABAN PERTANYAAN MITOS DAN FAKTA

Konsumsi sayur 
berwarna hijau saat 
menstruasi akan 
mengurangi sakit 
kram yang terjadi.

FAKTA

Alasannya: sayuran 
berdaun hijau 
mengandung 
kalsium, magnesium, 
dan kalium yang 
tinggi. Zat gizi ini 
dapat membantu 
mengurangi sakit kram 
saat menstruasi.

Konsumsi buah nanas 
saat menstruasi akan 
menyebabkan darah 
menstruasi semakin 
banyak.

MITOS

Alasannya: nanas 
baik dikonsumsi saat 
menstruasi karena 
mengandung zat 
Mangan yang dapat 
mencegah pendarahan 
berlebihan saat 
menstruasi. Nanas juga 
mengandung enzim 
bromealin yang dapat 
mengurangi sakit kram 
saat menstruasi

Minum soda saat 
menstruasi akan 
menyebabkan 
menstruasi terhenti.

MITOS 

Alasannya: soda 
dan minuman 
berkafein lain (kopi, 
teh, coklat) bukan 
membuat menstruasi 
terhenti, namun akan 
menyebabkan kram 
menstruasi lebih 
sakit (kafein yang 
menyebabkannya)

Jerawat muncul ketika 
pubertas dialami oleh 
remaja 

FAKTA

Alasannya: 
perubahan hormon 
saat menstruasi 
menyebabkan produksi 
minyak lebih banyak, 
terutama di wajah. 
Jika pori-pori di wajah 
tersumbat debu, maka 
akan menjadi jerawat.
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Anak perempuan 
rentan mengalami 
anemia ketika 
pubertas 

FAKTA

Alasannya: saat 
pubertas anak 
perempuan mengalami 
kehilangan darah pada 
proses menstruasi. Jika 
tidak mengkonsumsi 
makanan tinggi Fe 
(kandungan yang 
dibutuhkan oleh sel 
darah merah), maka 
bisa anemia.

Jerawat dapat  
dibersihkan dengan 
mengoleskan darah 
menstruasi di jerawat 
tersebut

MITOS

Alasannya: cara 
terbaik membersihkan 
jerawat adalah 
dengan air hangat dan 
sabun muka. Darah 
menstruasi justru 
dapat menyebabkan 
infeksi jerawat.

Laki-laki tidak akan 
menjadi korban 
kekerasan seksual 

MITOS

Alasannya: Survei 
Kekerasan Anak 
Indonesia kerja 
sama Kementerian 
Sosial, Kementerian  
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak (KPPPA), serta 
sejumlah lembaga 
pada 2014 ditemukan 
bahwa kekerasan 
seksual sebelum 
umur 18 tahun  yang  
dialami  anak  laki-laki 
sebesar 6,36  persen 
sedangkan  dan anak 
perempuan 6,28 
persen 

Masturbasi pada 
laki-laki akan 
menyebabkan sel 
sperma habis. 

MITOS

Alasannya: produksi 
sel sperma pada laki-
laki terjadi selama 
ia hidup. Berbeda 
dengan perempuan 
yang memiliki masa 
menopause dimana 
sel telur akan berhenti 
diproduksi.
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Anak laki-laki 
akan mengalami 
pembesaran ukuran 
penis setelah disunat

MITOS

Alasannya: 
pembesaran penis 
akan terjadi saat 
masa pubertas, dan 
akan tetap terjadi 
meski remaja laki-
laki disunat ataupun 
tidak. Bukan sunat 
yang menyebabkan 
pembesaran penis, 
melainkan hormon 
dalam tubuh.

Melakukan hubungan 
seksual pertama kali 
tidak akan membuat 
hamil  

MITOS

Alasannya: hubungan  
seksual yang tidak  
menggunakan  alat 
kontrasepsi maupun 
pelindung, akan 
menyebabkan 
kehamilan, jadi risiko 
kehamilan bukan 
berdasarkan pertama 
kali atau bukan 
pengalaman hubungan 
seksual tersebut.

Belajar kesehatan 
reproduksi sama 
saja mempelajari 
pornografi 

MITOS

Alasannya: Pornografi 
bukanlah sebuah alat 
edukasi yang benar 
dalam menyampaikan  
informasi mengenai 
kesehatan reproduksi 
dan seksualitas. 
Kebanyakan 
memperlihatkan 
adegan yang  tidak 
nyata dan   tidak 
memperlihatkan 
hubungan yang 
baik, pornografi 
juga biasanya 
merendahkan 
perempuan dan 
memicu remaja 
melakukan hal yang 
sama.

HIV tidak menular 
melalui pelukan 

FAKTA

Alasannya: karena 
terjadi hanya ketika:

• Penularan  dari  ibu  
kepada  bayi  pada   
masa kehamilan, 
ketika  melahirkan 
atau menyusui. 

• Melalui hubungan  
seksual  tidak 
terlindungi. 

• Berganti-ganti 
pasangan hubungan 
seksual. 

• Melalui transfusi 
darah dari orang yang 
terinfeksi.

• Memakai  jarum, 
suntikan, dan 
perlengkapan 
menyuntik lain yang 
sudah terkontaminasi,  
misalnya spon dan 
kain pembersihnya.
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BAHAN BACAAN

Menurut ahli antropologi ekologi, Ahimsa Putra, mitos adalah cerita yang “aneh” dan 

seringkali sulit dipahami maknanya atau diterima kebenarannya karena kisah di dalamnya 

“tidak masuk akal”.

Mitos masih belum bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dan cenderung mengarah 

ke hal yang tidak masuk akal. Namun, ada sebagian mitos yang memang pernah terjadi 

dalam kehidupan nyata, tetapi dikemas dengan cerita menarik sedikit dilebih-lebihkan 

agar menjadi semakin menarik. Sebagai salah satu bentuk kesusasteraan lama, mitos 

selain merupakan cerita menghibur juga dapat dipakai untuk mempelajari budaya dan 

adat istiadat di masa lampau.

Banyak sekali mitos dan fakta yang ada di Indonesia maupun Negara lain terkait dengan 

kesehatan reproduksi. Hal ini menandakan bahwa jarangnya kita membicarakan fakta dan 

meninggalkan ketabuan dalam membahas secara ilmiah kesehatan reproduksi, membuat 

banyak munculnya pendapat tanpa menyertakan bukti yang beredar di masyarakat, hal 

ini turun temurun terjadi sehingga menjadi mitos yang langgeng hidup di masyarakat.
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KEHAMILAN

TUJUAN

Peserta dapat memahami cara-cara berdiskusi dengan anak mengenai bagaimana 

kehamilan terjadi.

METODE

Berdiskusi menggunakan boneka dan kuis kehamilan

ALAT BANTU

•	 Kertas plano (flipchart)

•	 Spidol

•	 Lembar kuis

•	 Boneka

WAKTU

60 menit

LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Ajak peserta untuk mengkilas balik sedikit materi yang telah didapatkan sebelumnya.

2. Ingatkan peserta tentang pembahasan pada sesi perubahan fisik dan emosi pada saat 

pubertas.

3. Lalu tanyakan kepada peserta apa yang diketahui, pernah diajarkan atau mereka dengar 

tentang bagaimana terjadinya kehamilan atau bagaimana bayi dibuat. Dengarkan 

jawaban mereka baik-baik.

4. Sampaikan bahwa kegiatan berikutnya adalah kuis mengenai kehamilan.
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5. Fasilitator akan membacakan sejumlah pernyataan. Jika peserta berpendapat jawabannya 

adalah benar, maka peserta diminta untuk berdiri, namun jika peserta beranggapan 

bahwa jawabannya adalah salah maka peserta diminta untuk tetap duduk. Selama 

memberikan jawaban tidak perlu bersuara, cukup dengan gerakan duduk atau berdiri 

saja.

6. Sampaikanlah pernyataan satu persatu dan langsung bahas jawabannya. Katakan kepada 

peserta yang belum bisa memberikan jawaban yang tepat untuk tidak berkecil hati, 

karena ini adalah proses belajar.

7. Ajak peserta untuk membuat kesimpulan dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

berikut:

•	 Siapakah yang paling merasakan dampak dari kehamilan di usia dini?

•	 Adakah dampak yang positif?

•	 Bagaimana segala dampak ini dapat dicegah? (arahkan peserta untuk menjawab 

tentang perencanaan, menahan dorongan seksual, menggunakan alat kontrasepsi 

bagi pasangan muda).

8. Diskusikan pada peserta bahwa cara terbaik untuk memberi informasi pada anak adalah 

dengan tidak memberikannya sebagian atau sepotong informasi saja. Penting diketahui 

bahwa anak akan tetap mencari informasi di luar sana, sehingga proses diskusi dengan 

orang tua salah satu cara terbaik untuk anak memahami kehamilan. Fsasilitator dapat 

memberikan contoh Tanya jawab anak yang ada pada bahan bacaan dalam sesi ini.
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LAMPIRAN

KUIS KEHAMILAN

Anda tidak akan hamil jika ...

1. Anda belum mulai menstruasi.

SALAH.

Sel telur dapat dilepaskan ke dalam rahim sebelum mulai menstruasi.

Anda mengeluarkan darah menstruasi/haid.

SALAH.

Ketika seorang anak perempuan mulai menstruasi, siklus mereka masih tidak teratur, dan 

sel telur dapat dilepaskan ke dalam rahim kapan saja.

2. Anda melakukan hubungan dalam posisi berdiri.

SALAH.

Kamu bisa hamil dengan posisi apapun

3. Anda mengeluarkan air seni segera setelah berhubungan.

SALAH.

Urine/air seni keluar melalui uretra, sehingga tidak dapat mengeluarkan sperma yang 

masuk ke dalam vagina.

4. Anda membersihkan vagina setelah melakukan hubungan.

SALAH.

Sperma dapat mencapai uterus dengan cepat (30-60 menit) dan tidak dapat dikeluarkan 

dengan pembersih vagina.

5. Anda baru berusia 12 tahun dan tidak mudah untuk hamil.

SALAH.

Sel telur dapat dilepaskan bahkan pada saat seorang anak perempuan berusia 9 tahun.
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TIPS MENJELASKAN MENGGUNAKAN BONEKA HAMIL

1. Kita dapat menyampaikan tentang darimana adik berasal hingga darimanakah adik bayi 

lahir. Pada saat menjelaskan tentang tumbuh kembang tubuh, kita dapat menjelaskan 

tentang perubahan yang terjadi saat seorang ibu hamil (memperlihatkan boneka Ibu 

yang hamil). Kita dapat menggali informasi dari anak tentang apa yang telah diketahuinya 

terlebih dahulu tentang kehamilan kemudian memberikan penjelasan dari ulasan yang 

telah diketahui anak tersebut.

2. Kita menyampaikan bagaimana cara adik bayi lahir dengan memperagakan proses 

kelahiran dengan menggunakan boneka. Kita harus memperagakan dengan tenang, 

perlahan, hingga anak dapat menerima proses tersebut dengan wajar tanpa rasa takut.

3. Kita memberikan penjelasan tentang bagaimana cara bayi makan di dalam perut ibu, 

bagaimana cara merawat, menjaga dan menyayangi bayi agar tertanam nilai-nilai kasih 

sayang anak kepada adik bayi.

4. Kita dapat menggunakan bahan bacaan sebagai pendukung penjelasan dalam 

menggunakan boneka ketika menjelaskan kepada anak.
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BAHAN BACAAN

TANYA JAWAB ANAK SEPUTAR KEHAMILAN DAN AKTIVITAS BAYI DALAM PERUT IBU

1.  Kenapa hanya perempuan yang mengalami kehamilan?

Jawab: Karena hanya perempuan yang memiliki rahim. Rahim adalah tempat adik bayi 

tumbuh dan berkembang dari kecil hingga besar dan cukup waktunya untuk dilahirkan.

2.  Bagaimana munculnya adik bayi dalam perut/rahim ibu?

Jawab: Adik bayi bisa tumbuh dalam rahim ibu karena sebuah sel telur (sel dalam rahim ibu 

yang sangat kecil) dan sebuah sel sperma (berbentuk seperti kecebong yang berbentuk 

sangat kecil) saling bertemu. Seorang perempuan atau ibu memiliki sel telur di dalam 

rahimnya. Dan laki-laki atau ayah memiliki sperma yang tersimpan di dalam alat kelaminnya. 

Bila sel telur dan sperma saling bertemu, akan menghasilkan pembuahan maka tumbuhlah 

bayi di dalam rahim ibu.

3.  Bagaimana cara adik bayi makan di dalam perut?

Jawab: Adik bayi memperoleh makanan dan minuman dari ibu melalui tali pusat/pusar. Tali 

pusat/pusar adalah salurna kecil yang terhubung antara rahim ibu dengan perut adik bayi. 

Sari makanan dari ibu dikirimkan untuk adik bayi melalui saluran tersebut. Karena pada saat 

di rahim ibu, adik bayi belum bisa makan dan minum menggunakan mulutnya sendiri.

4.  Apa yang dilakukan adik bayi dalam perut ibu?

Jawab: Seorang bayi dalam perut sudah dapat menghisap jempol, memutar kepala, 

tidur, mengedipkan mata, dan bergerak seperti menendang-nendang dinding perut ibu. 

Jantungnya juga berdenyut sehingga dokter bisa mendengarkan melalui alat kedokteran 

disebut tuter (dalam bahasa kedokteran disebut monoaural). Bayi juga bisa mendengarkan 

suara.
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5.  Kapan adik bayi siap dilahirkan?

Jawab: Adik bayi terus tumbuh dan berkembang dalam rahim ibu. Adik bayi tumbuh mulai 

kecil (tunjukan dengan ujung jarimu) dan lama kelamaan tumbuh menjadi bessar. Setelah 9 

bulan bayi tumbuh menjadi besar (kira-kira 45-55 cm) telah cukup dan siap untuk dilahirkan.

6.  Bagaimana Adik bayi keluar dari perut Ibu?

Jawab: Adik bayi keluar dari perut/rahim Ibu melalui suatu lubang pada alat kelamin ibu yang 

disebut vagina. Lubang tersebut ada di antara dua paha Ibu. Namun ada pula sebagian kecil 

adik bayi yang dilahirkan dengan cara operasi Caesar, yang dilakukan dengan cara membuka 

perut bagian bawah ibu untuk jalan lahir adik bayi.

7.  Ayah punya vagina tidak?

Ayah tidak punya vagina, hanya perempuan saja yang mempunyai vagina. Ayah memiliki alat 

kelamin bernama penis.

8.  Apakah semua bayi dilahirkan sama?

Bayi dilahirkan untuk dan berbeda-beda, ada yang dilahirkan lengkap anggota tubuhnya, 

namun ada sebagian yang dilahirkan tidak lengkap atau disebut dengan kelainan bawaan. 

Misalnya tidak dapat berjalan dengan baik, tidak dapat mendengar atau melihat. Namun 

meskipun begitu mereka biasanya memiliki keistimewaan lain.
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HAK DAN KEWAJIBAN TERKAIT KESEHATAN REPRODUKSI

TUJUAN

Peserta mengetahui hak dan kewajiban mereka terkait kesehatan reproduksi.

METODE

Presentasi

ALAT BANTU

•	 Proyektor

•	 Laptop

•	 Bahan bacaan/presentasi

•	 Kertas plano/papan tulis

•	 Spidol

WAKTU

60 menit

LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Minta peserta untuk duduk secara melingkar, dan sampaikan kegiatan berikutnya adalah 

diskusi dalam kelompok

2. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok, dalam kelompok maksimal ada 5 – 7 orang

3. Jelaskan pada peserta bahwa tujuan dari sesi ini adalah agar peserta dapat mendefinisikan 

perbedaan hak dan kewajiban

4. Berikan pertanyaan pada tiap kelompok:

•	 Agar kita bisa memiliki reproduksi yang sehat, apa saja yang harus kita dapatkan 

sebagai hak?

•	 Siapa yang harus memberikannya sebagai kewajiban?

•	 Apakah kita juga memiliki kewajiban untuk memastikan reproduksi yang sehat, apa 

saja contohnya?
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•	 Apa saja bentuk perlakukan yang disebut memenuhi dan melanggar hak kita tadi? 

Berikan contoh!

•	 Apa dampak jika hak tersebut terlanggar?

•	 Apa yang sebaiknya kita lakukan jika hak kita untuk sehat terlanggar?

5. Berikan penjelasan bahwa peserta juga bisa memperagakan pelanggaran hak tersebut 

dalam bentuk drama atau poster dan lainnya.

6. Alternatif lain jika waktu yang tersedia tidak cukup panjang untuk melakukan drama 

adalah fasilitator dapat mempresentasikan lampiran yang tersedia pada sesi ini.

LAMPIRAN

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa semua orang mempunyai hak untuk 

mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan, dukungan dan kebebasan 

berekspresi. Kami ingin mendorongmu untuk memperjuangkan hak–hak mu dan menjalankan 

tanggung jawab mu!

HAK REPRODUKSI DAN SEKSUAL

Konferensi International tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD), 1994 di Kairo 

memberikan definisi tentang hak-hak reproduksi, yaitu: Hak-hak reproduksi merupakan 

bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh hukum nasional, dokumen internasional 

tentang hak asasi manusia, dan dokumen-dokumen kesepakatan atau perjanjian lainnya. 

Hak-hak ini menjamin hak-hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara 

bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak dan untuk 

memperoleh informasi dan juga terkandung makna memiliki hak untuk mmperoleh standar 

tertinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual. Juga termasuk hak mereka untuk membuat 
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keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-

wenang, dan kekerasan..... (paragraf 7.3)

Terdapat 12 hak-hak reproduksi yang dirumuskan oleh International Planned Parenthood 

Federation (IPPF) pada tahun 1996 yaitu :

1. Hak untuk hidup 

 Setiap perempuan mempunyai hak untuk bebas dari risiko kematian karena kehamilan. 

2. Hak atas kemerdekaan dan keamanan 

 Setiap  individu  berhak  untuk  menikmati  dan mengatur kehidupan seksual dan 

reproduksinya dan tak  seorang  pun  dapat  dipaksa  untuk  hamil, menjalani sterilisasi 

dan aborsi.

3. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi

 Setiap individu mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk 

kehidupan seksual dan reproduksinya.

4. Hak-Hak atas kerahasiaan pribadi

 Setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan 

reproduksi dengan menghormati kerahasiaan pribadi. Setiap perempuan mempunyai 

hak untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya. 

5. Hak atas kebebasan berpikir

 Setiap individu bebas dari penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, loso dan 

tradisi yang membatasi kemerdekaan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi 

dan seksual. 

6. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan

 Setiap individu mempunyai hak atas informasi dan pendidikan  yang  berkaitan  dengan  
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kesehatan reproduksi dan seksual termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan 

perorangan maupun keluarga. 

7. Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga

8. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak

9. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan

 Setiap individu mempunyai hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, 

kerahasiaan, kepercayaan, harga diri, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan.

10. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan 

 Setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi 

dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima. 

11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik Setiap individu mempunyai 

hak untuk mendesak pemerintah agar memprioritaskan kebijakan yang berkaitan dengan 

hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi. 

12. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk 

 Termasuk hak-hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual. Setiap 

individu mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan 

pelecehan seksual. 

Mengapa kita perlu mengenal dan memahami Hak Seksual dan Hak Reproduksi? Dengan 

mengenal dan memahami hak seksual dan reproduksi kita, maka kita bisa melindungi, 

memperjuangkan dan membela hak seksual dan reproduksi kita dan orang lain dari berbagai 

tindak kekerasan dan serangan terhadap hak seksual dan reproduksi kita.
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Hak dan Kewajiban

Kita tahu bahwa remaja punya banyak hak. Siapa yang berkewajiban untuk menerapkan hak

asasi manusia? Apakah....

•	 Pemerintah?

•	 Keluargamu?

•	 Masyarakat sekitarmu?

•	 Atau remaja sendiri?

Jawabnya, semua orang!

Tentu saja pemerintah dan masyarakat sekitarmu juga punya peran yang besar. Tapi, kamu 

juga punya peran penting! Dengan cara menuntut hak-hakmu, maupun dengan menghargai 

dan mendukung hak – hak orang lain di sekitarmu. Kamu berkewajiban untuk tidak melanggar 

hak orang lain. Kewajiban remaja meliputi:

•	 Menghargai hak kesehatan seksual dan reproduksi diri sendiri, serta hak-hak saudara, 

teman, dan pasangan/pacar.

•	 Memberikan informasi dan pendidikan kepada remaja lain tentang hak kesehatan seksual 

dan reproduksi.

•	 Berpartisipasi aktif di lingkungannya membela hak dan kebutuhan kesehatan seksual dan 

reproduksi remaja.

Seperti yang diketahui, sebagai remaja tentunya punya banyak kewajiban di samping 

berbagai hak. Semua tergantung pada remaja, keluarga, masyarakat dan pemerintah agar 

hak dan kewajiban dapat diterapkan. Kewajiban pemerintah, orang dewasa, dan organisasi 

remaja adalah:

•	 Menghargai dan melindungi hak-hak dan kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi 

remaja.

•	 Memberi informasi dan pendidikan kepada remaja, masyarakat, pemimpin, dan orang tua 

tentang hak kesehatan reproduksi remaja.

•	 Melibatkan remaja pada saat mengembangkan kebijakan bagi remaja, maupun pada saat 

penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program.
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•	 Menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi yang ramah dan terbuka 

terhadap remaja, sesuai dengan kebutuhan dan berbagai masalah remaja, serta 

menjunjung kerahasiaan dan tidak menghakimi.

•	 Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kebebasan remaja 

mengekspresikan diri.

Ingatlah hak-hak dan kewajibanmu!
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PENGANTAR
Pada kasus kekerasan seksual, bukan hal yang mustahil jika korban mendapatkan penyakit 

menular seksual dari pelaku. Namun bukan hal yang tidak mungkin juga jika seseorang, baik 

perempuan maupun laki-laki, meski tidak mengalami kekerasan seksual namun juga rentan 

mendapatkan penyakit menular seksual. Sehingga informasi ini penting untuk didapatkan 

agar kita dapat menjaga diri dan terhindar dari penyakit menular seksual ini.

INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)

TUJUAN

•	 Peserta dapat mengetahui istilah IMS.

•	 Peserta dapat mengetahui bagaimana IMS terjadi

•	 Peserta dapat mengetahui cara untuk melindungi diri dari IMS.

METODE 

Presentasi

ALAT BANTU 

•	 Laptop

•	 Proyektor

WAKTU

30 – 60 menit
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LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Salam sapa para peserta dan ajak mereka memberikan kilas balik mengenai materi yang 

telah didapatkan sebelumnya.

2. Sampaikan pada peserta bahwa Infeksi Menular Seksual merupakan salah satu risiko 

dalam hubungan seksual yang bisa jadi terjadi karena seseorang tidak dapat menjaga 

kebersihan alat reproduksinya. Infeksi Menular Seksual juga merupakan salah satu risiko 

yang bisa dialami korban kekerasan seksual.

3. Sampaikan bahwa kegiatan berikutnya adalah presentasi, bahan presentasi dapat diambil 

dari lampiran yang tersedia di sesi ini.

4. Jika diperlukan, peserta dapat menambahkan sendiri gambar-gambar Infeksi Menular 

Seksual agar dapat memberikan pengetahuan visual pada peserta.

5. Dalam memberikan pengetahuan visual melalui gambar pada peserta, biasanya peserta 

akan merasa jijik dan menjadi tidak fokus atau semakin ribut, pastikan fasilitator dapat 

mengendalikan situasi dan menjelaskan bahwa tujuan memberikan sesi ini adalah 

membantu peserta untuk menanggulangi jika gejala yang terjadi pada gambar yang 

ditampilkan adalah gejala IMS dan harus segela ditanggulangi.

6. Setelah selesai presentasi, biasanya peserta akan semakin penasaran mengenai IMS. 

Pastikan bahwa jika fasilitator tidak dapat menjawab maka peserta perlu mencari informasi 

tersebut kepada petugas kesehatan di puskesmas maupun klinik terdekat.
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LAMPIRAN

LEMBAR FAKTA INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)

Infeksi yang menular secara seksual (IMS) (Sexually Transmitted Infections - STI) adalah 

infeksi yang ditularkan dari orang ke orang lain melalui hubungan seks atau kontak kelamin. 

Penyakit serius yang menyakitkan ini menulari organ seks dan organ reproduksi dan dapat 

menyebabkan infertilitas, keguguran dan bayi lahir meninggal (stillbirth). Namun, ingatlah 

bahwa sebagian besar IMS, kecuali yang disebabkan oleh virus dapat ditangani jika anda 

segera mencari pengobatan yang sesuai. IMS yang paling umum antara lain HIV, gonorrhea 

(GO), syphilis, herpes kelamin, kutil kelamin (genital warts) dan Chlamydia. Sering kali 

seseorang, khususnya perempuan, menderita IMS tanpa tanda-tanda maupun gejala. Pada 

beberapa kasus, gejala IMS tampak menghilang dengan sendirinya; tetapi IMS tersebut 

masih ada dalam tubuh anda sampai mendapat pengobatan.

Jika anda melihat adanya cairan yang tak biasa, luka, kemerahan atau tumbuh sesuatu di 

daerah kemaluan anda atau anda menduga anda telah terpapar IMS, segera temui petugas 

kesehatan, yang akan memberikan perawatan yang confidential (rahasia) dalam lingkungan 

yang mendukung. Klinik kesehatan pemerintah dan dokter swasta dapat menangani IMS.

PENCEGAHAN IMS

•	 Abstinen seksual (puasa melakukan hubungan seksual) dapat menghilangkan risiko. 

Saling setia kepada hanya satu pasangan antara dua orang yang tak terinfeksi dapat 

mengurangi risiko terkena IMS.

•	 Cari tanda-tanda IMS: ruam kulit, luka, kulit kemerahan, atau adanya cairan. Jika anda 

menemukan hal membuat khawatir, hindari hubungan seks sampai dokter memastikan 

kesehatan seksual kalian melalui tes dan konsultasi.

•	 Tanyakan pasangan anda mengenai pasangan seksual sebelumnya dan apakah pernah 

menggunakan narkoba suntik.

•	 Gunakanlah kondom, bahkan untuk seks anal dan oral. Jika anda seorang perempuan, 

anda bisa membawa kondom perempuan.
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•	 Lakukan tes IMS setiap kali anda melakukan tes kesehatan. Hal ini penting bagi 

perempuan, yang seringkali tidak memiliki tanda-tanda IMS. Jika anda mempunyai lebih 

dari seorang pasangan, anda mungkin perlu memeriksakan untuk IMS setiap enam bulan 

sekali. Jika anda terkena IMS, jangan berhubungan sampai dokter merekomendasikan 

metode yang aman untuk berhubungan. Anda mungkin harus menjalani pengobatan 

dan menggunakan metode yang mendukung seks yang aman. Pasangan anda pun harus 

diobati.

HIV DAN AIDS

TUJUAN
Peserta dapat mengetahui mengenai HIV dan AIDS

METODE

Kuis cerdas cermat

ALAT BANTU

• Flipchart

• Spidol

WAKTU

60 menit

LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Berikan penjelasan pada peserta mengenai tujuan pembelajaran.

2. Berikan penjelasan bahwa HIV dan AIDS merupakan sebuah virus yang dapat menular 

melalui cairan kelamin, air susu ibu, dan jarum suntik.
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3. Minta peserta berhitung 1, 2, dan kemudian berkelompok sesuai dengan nomor yang 

sama. Kedua kelompok akan berebut untuk memberikan jawaban atas pertanyaan kuis. 

Kelompok dengan skor yang paling tinggi adalah pemenangnya

4. Minta setiap kelompok untuk menentukan terlebih dahulu “bunyi bel” yang akan mereka 

gunakan sebagai penanda hendak menjawab, karena kuis ini sifatnya rebutan, kelompok 

mana yang “membunyikan bel” terlebih dahulu maka kelompok tersebut yang akan 

menjawab. Aturan mainnya adalah kelompok hanya boleh menjawa setelah ditunjuk oleh 

fasilitator karena memberikan “bunyi bel” terlebih dahulu.

5. Dorong kelompok untuk menciptakan “bunyi bel” yang unik, misalnya: dorr, mbek, dan 

lain-lain.

6. Ujicobakan “bunyi bel” sebelum kuis dimulai.

7. Setelah kelompok siap, mulailah membacakan pertanyaan (pada lampiran).

8. Bahas setiap pertanyaan, setiap selesai dijawab.

9. Tentukan pemenang di akhir kuis.

10. Tanyakan beberapa pertanyaan untuk klarifikasi pemahaman peserta:

•	 Jadi siapa saja yang berisiko HIV? Mengapa?

•	 Bagaimana tips agar kita tidak terinfeksi HIV?

11. Beri tepuk tangan sebagai tanda penutup kegiatan.
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LAMPIRAN
KUIS CERDAS CERMAT

Pertanyaan Jawaban Penjelasan

Apakah nyamuk dapat menularkan 
HIV dan AIDS?

SALAH Cara penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual yang 
tidak aman, penggunaan
jarum suntik yang tidak steril, misalnya narkoba suntik, 
transfusi darah dengan jarum
yang terkontaminasi, jarum untuk tato, peralatan cukur, 
dsb; dan pemberian air susu ibu kepada bayinya ataupun 
ketika dalam kandungan.

Apakah mengonsumsi Antiretroviral 
seumur  hidup  bagi  penderita  HIV  
dan AIDS dapat menyembuhkannya?

SALAH Obat ini tidak akan membunuh virus yang ada dalam 
tubuh, namun meningkatkan
kemampuan tubuh yang bersangkutan untuk bertahan 
selama mungkin.

Menjauhi orang  yang  terkena HIV  
dan AIDS adalah jalan yang terbaik 
agar tidak tertular HIV dan AIDS.

SALAH HIV/AIDS hanya menular melalui darah, cairan vagina, air 
mani dan ASI. Jadi bergaul
dengan penderita HIV/AIDS tidak akan membuat kita 
terkena penyakit tersebut.

HIV tidak sama dengan AIDS. BENAR HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh 
sedangkan AIDS adalah
sekumpulan gejala penyakit yang diakibatkan oleh HIV

Infeksi HIV tidak bisa diketahui 
dengan test apapun.

SALAH HIV-AIDS bisa diketahui melalui VCT (Voluntary 
Counselling & Test). Test Elisa dan
Test Westenrbolt merupakan test untuk mengetahui 
seseorang terinfeksi HIV-AIDS atau tidak

Yang dimaksud perilaku beresiko 
dalam penularan  HIV-AIDS  adalah 
melakukan hubungan seks tidak aman 
dan menggunakan narkoba suntik 
secara bergantian/bersama- sama.

BENAR Sampai saat ini faktor risiko yang paling banyak 
menyumbangkan angka penularan HIV adalah karena 
dua perilaku tersebut

Cara yang paling tepat untuk 
menghindari HIV-AIDS adalah dengan 
tidak menggunakan narkoba suntik 
serta tidak melakukan hubungan seks 
tanpa pengaman karena berisiko 
tinggi.

BENAR Ada 5 cara pencegahan HIV-AIDS, Yaitu:
A = Abstinance / menunda melakukan hubungan seks
B= Be faithfull / saling setia terhadap pasangan
C= Use Condom / menggunakan kondom ketika 
melakukan hubungan seksual
D= No Drugs / tidak menggunakan narkoba terutama 
narkoba yang disuntikkan
E= Education / mendapatkan pendidikan yang benar dan 
tepat tentang HIVdan AIDS
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BAHAN BACAAN

HIV DAN AIDS

HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem 

kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit.

HIV belum bisa disembuhkan, tapi ada pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat 

perkembangan penyakit. Pengobatan ini juga akan membuat penderitanya hidup lebih lama, 

sehingga bisa menjalani hidup dengan normal.

Dengan diagnosis HIV dini dan penanganan yang efektif, pengidap HIV tidak akan berubah 

menjadi AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan 

tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya.

HIV dan AIDS di Indonesia

Di Indonesia, sejak pertama kali ditemukannya infeksi HIV pada tahun 1987 HIV tersebar di 

368 dari 497 kabupaten/kota di seluruh provinsi. Pulau Bali adalah provinsi pertama tempat 

ditemukannya infeksi HIV/AIDS di Indonesia.

Menurut UNAIDS, di Indonesia ada sekitar 690 ribu orang pengidap HIV sampai tahun 2015. 

Dari jumlah tersebut, setengah persennya berusia antara 15 hingga 49 tahun. Wanita usia 15 

tahun ke atas yang hidup dengan kondisi HIV sekitar 250 ribu jiwa. Angka kematian akibat 

AIDS mencapai 35 ribu orang. Dengan demikian terdapat anak-anak yatim piatu akibat 

kematian orang tua karena AIDS berjumlah 110.000 anak.

Penyebaran HIV

HIV adalah jenis virus yang rapuh. Tidak bisa bertahan lama di luar tubuh manusia. HIV bisa 

ditemukan di dalam cairan tubuh dari orang yang terinfeksi. Cairan yang dimaksud adalah 

cairan sperma, cairan vagina, cairan anus, darah, dan ASI. HIV tidak bisa menyebar melalui 

keringat atau urine.
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Di Indonesia faktor penyebab dan penyebaran virus HIV/AIDS terbagi menjadi dua kelompok 

utama, yaitu melalui hubungan seks yang tidak aman dan bergantian jarum suntik saat 

menggunakan narkotika.

Berikut ini adalah beberapa cara penyebaran HIV lainnya:

•	 Penularan dari ibu kepada bayi pada masa kehamilan, ketika melahirkan atau menyusui.

•	 Melalui seks oral.

•	 Pemakaian alat bantu seks secara bersama-sama atau bergantian.

•	 Melalui transfusi darah dari orang yang terinfeksi.

•	 Memakai jarum, suntikan, dan perlengkapan menyuntik lain yang sudah terkontaminasi, 

misalnya spon dan kain pembersihnya.

Tes Infeksi HIV

Jika Anda merasa memiliki risiko terinfeksi virus HIV, satu-satunya cara untuk mengetahuinya 

adalah dengan melakukan tes HIV yang disertai konseling. Segeralah mengunjungi fasilitas 

kesehatan terdekat (klinik VCT) untuk tes HIV. Dengan tes ini akan diketahui hasil diagnosis 

HIV pada tubuh Anda.

Layanan tes HIV dan konseling ini disebut sebagai VCT (Voluntary Counseling and Testing) 

atau KTS (Konseling dan Tes HIV Sukarela). Tes ini bersifat sukarela dan rahasia. Sebelum 

melakukan tes, konseling diberikan terlebih dahulu. Konseling bertujuan untuk mengetahui 

tingkat risiko infeksi dan juga pola hidup keseharian. Setelah tahap ini, dibahaslah cara 

menghadapi hasil tes HIV jika terbukti positif.

Tes HIV biasanya berupa tes darah untuk memastikan adanya antibodi terhadap HIV di dalam 

sampel darah. Antibodi adalah protein yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh untuk 

menyerang kuman atau bakteri tertentu. Tes HIV mungkin akan diulang satu hingga tiga 

bulan setelah seseorang melakukan aktivitas yang dicurigai bisa membuatnya tertular virus 

HIV.
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Ada beberapa tempat untuk melakukan tes HIV. Anda bisa menanyakan pada rumah sakit 

atau klinik kesehatan terdekat. Di Indonesia, terdapat beberapa yayasan dan organisasi yang 

fokus untuk urusan HIV/AIDS, di antaranya:

•	 Komunitas AIDS Indonesia

•	 ODHA Indonesia

•	 Himpunan Abiasa

•	 Yayasan Spiritia

•	 Yayasan Orbit

•	 Yayasan AIDS Indonesia

Sedangkan lembaga pemerintah yang dibentuk khusus untuk menangani HIV/AIDS adalah 
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN).

Jika hasilnya positif, Anda akan dirujuk menuju klinik atau rumah sakit spesialis HIV. Beberapa 
tes darah lainnya mungkin akan diperlukan. Tes ini untuk memperlihatkan dampak dari HIV 
kepada sistem kekebalan Anda. Anda juga bisa membicarakan tentang pilihan penanganan 
yang bisa dilakukan.

Langkah Pengobatan Bagi Pengidap HIV
Meski belum ada obat untuk sepenuhnya menghilangkan HIV, tapi langkah pengobatan HIV 
yang ada pada saat ini cukup efektif. Pengobatan yang dilakukan bisa memperpanjang usia 
hidup penderita HIV dan mereka bisa menjalani pola hidup yang sehat.

Terdapat obat-obatan yang dikenal dengan nama antiretroviral (ARV) yang berfungsi 
menghambat virus dalam merusak sistem kekebalan tubuh. Obat-obatan tersebut diberikan 
dalam bentuk tablet yang dikonsumsi setiap hari. Anda akan disarankan melakukan pola 
hidup sehat. Misalnya makanan sehat, tidak merokok, mendapatkan vaksin flu tahunan, 
dan vaksin pneumokokus lima tahunan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko terkena 
penyakit berbahaya.

Tanpa pengobatan, orang dengan sistem kekebalan yang terserang HIV akan menurun 
drastis. Dan mereka cenderung menderita penyakit yang membahayakan nyawa seperti 
kanker. Hal ini dikenal sebagai HIV stadium akhir atau AIDS.
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Cara Pencegahan HIV

Cara terbaik untuk mencegah HIV adalah dengan melakukan hubungan seks secara aman, 

dan tidak pernah berbagi jarum, dan peralatan menyuntik apa pun. Semua yang pernah 

berhubungan seks tanpa kondom dan berbagi jarum atau suntikan, lebih berisiko untuk 

terinfeksi HIV.

Gejala HIV dan AIDS

Infeksi HIV muncul dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah serokonversi (Periode waktu 

tertentu di mana antibodi HIV sudah mulai berkembang untuk melawan virus.). Tahap kedua 

adalah masa ketika tidak ada gejala yang muncul. Dan tahap yang ketiga adalah infeksi HIV 

berubah menjadi AIDS.

A. Tahap Pertama

Orang yang terinfeksi virus HIV akan menderita sakit mirip seperti flu. Setelah ini, HIV tidak 

menimbulkan gejala apa pun selama beberapa tahun. Gejala seperti flu ini akan muncul 

beberapa minggu setelah terinfeksi. Masa waktu inilah yang sering disebut sebagai 

serokonversi.

Diperkirakan, sekitar 8 dari 10 orang yang terinfeksi HIV mengalami ini. Gejala yang paling 

umum terjadi adalah:

•	 Tenggorokan sakit

•	 Demam

•	 Muncul ruam di tubuh, biasanya tidak gatal

•	 Pembengkakan noda limfa

•	 Penurunan berat badan

•	 Diare

•	 Kelelahan

•	 Nyeri persendian

•	 Nyeri otot

Gejala-gejala di atas bisa bertahan selama satu hingga dua bulan, atau bahkan lebih lama. 

Ini adalah pertanda sistem kekebalan tubuh sedang melawan virus. Tapi, gejala tersebut bisa 

disebabkan oleh penyakit selain HIV. Kondisi ini tidak semata-mata karena terinfeksi HIV.
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Lakukan tes HIV jika Anda merasa berisiko terinfeksi atau ketika muncul gejala yang 

disebutkan di atas. Tapi perlu diingat, tidak semua orang mengalami gejala sama seperti 

yang disebutkan di atas. Jika merasa telah melakukan sesuatu yang membuat Anda berisiko 

terinfeksi, kunjungi klinik atau rumah sakit terdekat untuk menjalani tes HIV.

B. Tahap Kedua

Setelah gejala awal menghilang, biasanya HIV tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama 

bertahun-tahun. Periode ini disebut sebagai masa inkubasi, atau masa laten. Virus yang ada 

terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Pada tahapan ini, Anda akan merasa 

sehat dan tidak ada masalah. Kita mungkin tidak menyadari sudah mengidap HIV, tapi kita 

sudah bisa menularkan infeksi ini pada orang lain. Lama tahapan ini bisa berjalan sekitar 10 

tahun atau bahkan bisa lebih.

C. Tahap Ketiga atau Tahap Terakhir Infeksi HIV

Jika tidak ditangani, HIV akan melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi. 

Dengan kondisi ini, Anda akan lebih mudah terserang penyakit serius. Tahap akhir ini lebih 

dikenal sebagai AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Berikut ini adalah gejala yang 

muncul pada infeksi HIV tahap terakhir:

•	 Noda limfa atau kelenjar getah bening membengkak pada bagian leher dan pangkal paha.

•	 Demam yang berlangsung lebih dari 10 hari.

•	 Merasa kelelahan hampir setiap saat.

•	 Berkeringat pada malam hari.

•	 Berat badan turun tanpa diketahui penyebabnya.

•	 Bintik-bintik ungu yang tidak hilang pada kulit.

•	 Sesak napas.

•	 Diare yang parah dan berkelanjutan.

•	 Infeksi jamur pada mulut, tenggorokan, atau vagina.

•	 Mudah memar atau berdarah tanpa sebab.

Risiko terkena penyakit yang mematikan akan meningkat pada tahap ini. Misalnya kanker, TB, 

dan pneumonia. Tapi meski ini penyakit mematikan, pengobatan HIV tetap bisa dilakukan. 

Penanganan lebih dini bisa membantu meningkatkan kesehatan.
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PENGANTAR
Peserta akan diajak untuk membahas topik yang sensitif dan mungkin akan menyebabkan 

reaksi emosional di antara mereka. Para peserta akan belajar untuk mengenali bahwa 

kekerasan seksual juga bisa dimulai dari relasi yang tidak sehat. Pada sesi ini juga akan dipelajari 

tentang berbagai situasi di mana pelecehan dan kekerasan seksual dapat terjadi, menggali 

berbagai mitos dalam masyarakat yang mendorong mereka melakukan hubungan seksual, 

serta mengajarkan keterampilan untuk mengatasi situasi sulit. Sesi ini akan menguatkan anak 

dan remaja untuk mencegah dan menghindari pelecehan serta kekerasan, agar mereka di 

kemudian hari tidak menjadi pelaku pelecehan ataupun kekerasan seksual. Fasilitator harus 

siap jika ada peserta yang memerlukan rujukan untuk sumber daya masyarakat seperti 

rumah perlindungan bagi perempuan atau laki-laki yang mengalami kekerasan, konseling, 

atau layanan hukum.

BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

TUJUAN

•	 Peserta dapat memahami definisi kekerasan seksual

•	 Peserta dapat mengetahui 15 bentuk kekerasan seksual

METODE

Kuis Kelompok

ALAT BANTU

•	 Lembar pernyataan

•	 Flipchart untuk menulis skor

•	 Spidol

WAKTU

60 menit
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LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Sebelum memulai sesi, berikan tujuan pembelajaran kepada peserta.

2. Minta peserta untuk membagi diri menjadi beberapa kelompok (bisa 3 – 4 kelompok 

tergantung banyaknya peserta).

3. Fasilitator memberikan penjelasan bahwa ini merupakan kuis kelompok dengan sistem 

pemberian skor atau nilai dari tiap jawaban yang diberikan.

4. Jika memungkinkan dan memiliki dana, maka dapat berikan bingkisan kepada kelompok 

yang menang. Namun jika tidak ada, maka berikan penjelasan bahwa kuis ini tidak 

terdapat hadiah.

5. Peserta dapat menjawab dengan metode “siapa cepat dia dapat”, maka minta masing-

masing kelompok untuk menciptakan bunyi bel.

6. Jika peserta menjawab dengan benar maka diberikan skor sebanyak 10 poin, sedangkan 

jika salah peserta akan dikurangi 5 poin.

7. Fasilitator akan membanyakan lembar pernyataan satu per satu kotak yang tersedia.

8. Masing-masing kelompok dapat menjawab dengan menjawab benar/salah, minta juga 

kelompok yang menjawab untuk memberikan penjelasan dari jawaban mereka tersebut.

9. Fasilitator dapat memberikan jawaban setelah semua kelompok telah menjawab.

10. Setelah memberikan jawaban yang tepat dari per pertanyaan, fasilitator dapat 

membacakan penjelasan dari kartu pernyataan tersebut.

11. Tentukan pemenang dari banyaknya skor pada tiap kelompok.

12. Ajak peserta untuk bertepuk tangan dan jelaskan bahwa peserta dapat mengetahui 15 

bentuk kekerasan seksual setelah kuis ini.

13. Berikan lembar 15 bentuk kekerasan seksual kepada peserta.
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LAMPIRAN KUIS KELOMPOK
Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual 
memancing pelakunya untuk melakukan tindakan 
tersebut.

Pelaku kekerasan seksual dapat mengulangi 
perbuatannya kembali meski sudah menjalani proses 
hukum atau dikebiri.

Laki-laki sudah pasti menjadi pelaku kekerasan 
seksual dan perempuan tidak mungkin menjadi 
pelaku kekerasan seksual.

Baju korban merupakan faktor utama mengapa 
pelaku melakukan kekerasan seksual

Korban tidak melaporkan kasus kekerasan seksual 
karena malu dan takut, terutama jika nantinya malah 
mendapat stigma dan diskriminasi dari masyarakat 
serta orang-orang sekitarnya.

Bersiul atau menyentuh orang lain tanpa persetujuan 
bukan bentuk dari kekerasan seksual.

Menggoda orang di jalan adalah salah satu bentuk 
pelecehan seksual secara verbal.

Korban kekerasan seksual menginginkan untuk 
disentuh oleh pelaku.

LAMPIRAN JAWABAN KUIS KELOMPOK
SALAH!
Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual 
seringkali diserang oleh pelaku, tanpa melakukan 
tindakan apapun. Korban biasanya “dituduh” 
demikian agar meringankan hukuman untuk pelaku.

BENAR!
Pelaku kekerasan seksual dapat mengulangi
perbuatannya kembali meski sudah menjalani proses 
hukum atau dikebiri.

SALAH!
Laki-laki belum tentu tidak menjadi korban
kekerasan seksual, bisa jadi perempuan juga menjadi 
pelaku kekerasan seksual. kekerasan seksual dan 
pemerkosaan juga tinggi

SALAH!
Baju korban tidak pernah menjadi faktor mengapa 
pelaku melakukan kekerasan seksual, pelaku akan 
mencari-cari alasan untuk meringankan hukuman. 
Faktanya, di beberapa negara Arab, angka meskipun 
baju perempuannya tertutup.

BENAR!
Korban tidak melaporkan kasus kekerasan seksual 
karena malu dan takut, terutama jika nantinya malah 
mendapat stigma dan diskriminasi dari masyarakat 
serta orang-orang sekitarnya.

SALAH!
Bersiul atau menyentuh orang lain tanpa
persetujuan adalah salah satu bentuk dari kekerasan 
seksual.

BENAR!
Menggoda orang di jalan adalah salah satu bentuk 
pelecehan seksual secara verbal. 

SALAH!
Korban kekerasan seksual tidak pernah meminta atau 
menginginkan untuk disentuh oleh pelaku. 
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BAHAN BACAAN
KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang 

dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukaidan tidak diharapkan oleh 

orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat

negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan 

kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban (Supardi& Sadarjoen, 2006). 

Kekerasan seksual bentuknya macam-macam, ada yang menggunakan tangan, atau alat 

bantu.

No 15 Bentuk Kekerasan Seksual

1 PERKOSAAN
Perkosaan bisa dimaknai sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan 
seksual. Dalam serangan seksual itu ada upaya paksa, kekerasan, tekanan 
psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari 
lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan sering diidentikkan dengan 
perkosaan dalam hukum Indonesia.

2 INTIMIDASI SEKSUAL
Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Di sini, ada 
tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau 
penderitaan psikis pada korban. Bisa disampaikan langsung atau melalui pesan 
singkat. Ancaman atau percobaan perkosaan termasuk kategori ini.

3 PELECEHAN SEKSUAL
Sebuah tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau nonfisik dengan sasaran organ 
seksual korban. Komnas Perempuan memasukkan siulan, main mata, ucapan 
bernuansa seksual, dan menunjukkan materi pornografi ke dalam kategori ini
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4 EKSPLOITASI SEKSUAL
Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan 
kepercayaan, untuk tujuan kepuasaan seksual, atau untuk memperoleh 
keuntungan. Bentuk yang kerap terjadi adalah menggunakan kemiskinan keluarga 
perempuan untuk memasukkannya ke dalam prostitusi atau bisnis pornografi

5 PERDAGANGAN PEREMPUAN
Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, meliputi tindakan merekrut, 
mengangkut, menampung, mengirim memindahkan, atau menerima seseorang 
dengan paksaan atau rayuan untuk tujuan prostitusi atau ekspolitasi seksual 
lainnya.

6 PROSTITUSI PAKSA
Situasi dimana korban mengalami tipu daya, ancaman, atau kekerasan untuk 
menjadi pekerja seks.

7 PERBUDAKAN SEKSUAL
Situasi dimana pelaku merasa menjadi ‘pemilik’ atas tubuh korban sehingga 
berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui 
pemerkosaan atau cara lain

8 PEMAKSAAN PERKAWINAN
Pernikahan dini atau pernikahan yang dipaksakan kepada orang yang belum 
dewasa karena di dalamnya akan ada pemaksaan seksual. Cerai gantung 
termasuk juga dalam kategori ini.

9 PEMAKSAAN KEHAMILAN
Situasi ketika perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia 
inginkan. Misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan.

10 PEMAKSAAN ABORSI
Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, atau 
paksaan dari pihak lain.

11 PEMAKSAAN KONTRASEPSI DAN STRELISISASI
Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi atau pelaksanaan 
sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari pasangan, mungkin karena minim informasi 
atau karena belum cakap secara hukum untuk memberi persetujuan. Bisa 
menimpa perempuan yang terkena HIV/AIDS.
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12 PENYIKSAAN SEKSUAL
Tindakan khusus menyerang organ atau seksualitas korban, yang dilakukan 
dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat.

13 PENGHUKUMAN TIDAK MANUSIAWI DAN BERNUANSA SEKSUAL
Masuk kategori kekerasan sesual karena cara menghukum yang menyebabkan 
penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa. Termasuk di 
dalamnya hukuman cambuk atau hukuman lain yang mempermalukan.

14 PRAKTIK TRADISI BERNUANSA SEKSUAL YANG MEMBAHAYAKAN ATAU 
MENDISKRIMINASI PEREMPUAN
Kebiasan masyarakat, kadang ditopang alasan agama dan tradisi, yang bernuansa 
seksual, yang dapat menimbulkan cedera fisik, psikologis atau seksual pada 
korban dimasukkan Komnas Perempuan sebagai salah satu bentuk kekerasan 
seksual.

15 KONTROL SEKSUAL
Termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Pandangan 
yang menuduh perempuan sebagai penyebab kekerasan seksual menjadi 
landasan untuk mengendalikan seksual perempuan.

Sumber: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
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KEKERASAN DALAM RELASI ATAU HUBUNGAN

TUJUAN

•	 Peserta dapat mengetahui mengenai kekerasan dalam relasi atau hubungan

•	 Peserta dapat menggambarkan mitos dan kenyataan seputar penganiayaan 

terhadap pasangan.

•	 Peserta dapat mengetahui siklus kekerasan dalam hubungan

METODE

Diskusi kelompok

ALAT BANTU

•	 Kertas plano (flipchart)

•	 Spidol

•	 Lembar informasi

WAKTU

90 – 120 menit

LANGKAH PEMBELAJARAN
1. Mulailah dengan memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran.

2. Bagi peserta menjadi 2 (dua) kelompok: Kelompok Perempuan dan Kelompok Laki-laki.

3. Dalam kelompok, bagikan instruksi untuk kedua kelompok yang berbeda, berikan waktu 

untuk peserta membaca contoh kasus dari masing-masing kelompok.

4. Setelah membaca instruksi, diskusikan beberapa hal berikut ini:

•	 Apa yang peserta pahami mengenai relasi?

•	 Bagaimana bentuk relasi yang sehat? Jelaskan!

•	 Bagaimana bentuk relasi yang tidak sehat? Jelaskan!

•	 Apa yang harus dilakukan jika mengalami relasi yang tidak sehat?
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5. Minta peserta untuk mempraktikan sebuah drama bermain peran dari temuan mereka.

6. Berikan keleluasaan pada peserta untuk membuat naskah sendiri dan memperagakan 

hal-hal berikut: menolak yang mereka tidak suka dan menerima yang mereka suka

7. Berikan kesimpulan dari hasil diskusi per kelompok dengan pernyataan berikut:

•	 Relasi yang tidak sehat adalah tindakan mengontrol pasangan dalam relasi tersebut, di 

antaranya secara fisik, psikis, dan seksual hingga menimbulkan dampak mengganggu 

pada pasangan/korban.

•	 Dalam relasi yang tidak sehat, hal yang penting dilakukan adalah berani untuk katakana 

“Tidak” dan “Berhenti Sakiti Aku!” kepada pelaku.

•	 Cinta dan benci bisa berasal dari hati yang sama.

•	 Jangan diam dan mendiamkan perilaku kekerasan tersebut.

BAHAN BACAAN

SIKLUS KEKERASAN DALAM HUBUNGAN

Gambar di atas merupakan gambaran siklus kekerasan dalam relasi yang biasanya terjadi. 

Pada fase kekerasan, biasanya pelaku kekerasan akan melakukan perbuatan yang melukai 

korban, bisa jadi secara fisik, emosi, maupun ekonomi, dan bisa juga seluruhnya. Kemudian 

setelah puas melakukan kekerasan, pelaku akan masuk pada fase penyesalan. Biasanya 

dalam fase ini pelaku akan memperdaya korban bahwa pelaku merasa menyesal telah 

menyakiti, berusaha tidak mengulangi lagi, pelaku juga bisa saja berkata bahwa ia melakukan 

hal tersebut karena rasa sayang yang berlebih pada korban. Sehingga pelaku bisa “menyeret” 

atau mengajak korban untuk masuk pada fase bulan madu. Fase ini merupakan keadaan di 

mana pelaku berubah 180 derajat dari dirinya yang kemarin melakukan kekerasan, ia bisa 

jadi terlihat sangat menyayangi korbannya dan berusaha merebut kepercayaan korban agar 

tetap bersama dengan pelaku.
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Setelah beberapa lama berada dalam fase bulan madu, pelaku akan kembali membawa 

korban dalam fase ketegangan ketika ada keinginan ataupun perasaan yang tidak diindahkan 

oleh korban. Pelaku akan membuat korban kembali tertekan dan kembali terjebak dalam fase 

kekerasan.

Siklus ini tidak akan putus dengan sendirinya, korban harus berani untuk keluar dari siklus ini. 

Jika merasa membutuhkan bantuan, maka carilah orang yang dapat dipercaya untuk bisa 

mendapat dukungan untuk melawan kekerasan yang terjadi dan mengakhirinya.
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PENCEGAHAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
TUJUAN

Peserta dapat mengetahui cara membantu mencegah korban kekerasan seksual.

METODE

Bermain peran

ALAT BANTU

Properti yang dibutuhkan oleh per kelompok

WAKTU

90 menit

LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Sebelum memulai sesi, berikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran kepada 

peserta.

2. Berikan penjelasan bahwa sesi ini akan menggunakan metode permainan peran.

3. Minta peserta untuk berkelompok, buatlah kelompok kira-kira 3 – 4 kelompok.

4. Kemudian minta kelompok selama 10 menit untuk menentukan judul lakon atau 

pertunjukan drama mereka dengan menggunakan tema mengenai kekerasan seksual.

5. Setelah per kelompok telah memilih judul dan tema, minta tiap kelompok untuk 

mendiskusikan lakon atau pertunjukan drama mereka menjadi satu cerita lengkap 

mengenai sebuah peristiwa kekerasan seksual.

6. Beri penjelasan bahwa dalam pertunjukan ini setiap peserta yang mendapatkan peranan 

harus dengan secara sukarela dan tanpa paksaan.
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BAHAN BACAAN
INTERVENSI SEBAGAI SAKSI

Apa yang lebih buruk dari menjadi sasaran pelecehan karena ras, jenis kelamin, agama, 

warna kulit, gender, ukuran, orientasi, disabilitas, umur, atau asalmu? Menjadi sasaran ketika 

dikelilingi oleh saksi/penonton yang melihat apa yang terjadi, tetapi mereka tidak melakukan 

apa-apa.

Hal ini tidak harus terjadi.

Sebagai bystander (saksi), kita harus sangat waspada dan sadar akan pelecehan, insiden bias, 

dan kekerasan akibat kebencian, agar dapat membela dan menengahi pada saat seseorang 

sangat membutuhkan.

Kamu dapat menentukan pilihan untuk secara aktif dan jelas mengambil sikap melawan 

pelecehan. Lima D (5D) ini adalah metode berbeda yang dapat kamu gunakan untuk 

mendukung seseorang yang mengalami pelecehan maupun kekerasan, menegaskan bahwa 

pelecehan itu tidak baik, dan membuktikan kepada orang-orang dalam hidup kamu bahwa 

mereka juga memiliki kekuatan untuk membuat masyarakat lebih aman.

DIRECT (SECARA LANGSUNG)

Kamu mungkin ingin merespons secara langsung terhadap pelecehan dengan menyatakan 

apa yang sedang terjadi atau menghadapi pelaku pelecehan. Taktik ini dapat beresiko: 

pelaku pelecehan dapat mengalihkan perlakuan buruk mereka kepada kamu dan dapat 

memperkeruh situasi. Sebelum kamu menentukan untuk merespons secara langsung, nilai 

situasinya– memprioritisasikan keamanan kamu: Apakah kamu aman secara fisik? Apakah 

korban pelecehan aman secara fisik? Apakah tampaknya situasi tidak dapat menjadi lebih 

buruk? Dapatkah kamu tahu bahwa korban pelecehan mengharapkan seseorang untuk 

membelanya? Jika kamu dapat menjawab ya untuk semua pertanyaan tersebut, kamu 
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mungkin akan memilih respon secara langsung.

Jika kamu memilih untuk menghadapi secara langsung, beberapa hal yang dapat kamu 

katakan kepada pelaku pelecehan:

•	 “Hal itu tidak pantas, tidak sopan, tidak baik, dll.”

•	 “Jangan begitu!”

•	 “Itu namanya pelecehan seksual, tau!

Yang paling penting disini adalah untuk berusaha jelas dan singkat. Cobalah untuk tidak 

menjadi terlibat dalam dialog, debat, atau pertengkaran, karena ini adalah bagaimana situasi 

dapat meningkat. Jika pelaku merespon, mencoba untuk membantu orang yang ditargetkan 

saja bukannya terlibat dengan pelaku tersebut.

Intervensi langsung (direct) bisa berisiko, jadi gunakan metode yang ini dengan hati-hati. 

Harus memastikan situasinya aman untuk kamu lebih dahulu.

DISTRACT (DISTRAKSI)

Distraksi adalah metode yang lebih halus dan lebih kreatif untuk melakukan intervensi. 

Tujuannya di sini hanyalah untuk menggagalkan kejadian tersebut dengan menginterupsinya. 

Idenya adalah untuk mengabaikan peleceh dan terlibat langsung dengan orang yang menjadi 

sasaran (korbannya). Jangan bicara atau mengacu pada pelecehan. Sebaliknya, bicarakan 

sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan. Dengan metode ini, kamu bisa mencoba untuk 

memadamkan situasi atau menghentikan pelecehannya. Kamu bisa mencoba yang berikut 

ini:

•	 Berpura-pura tersesat. Tanya kepada korbannya “jam berapa sekarang?” Berpura-pura 

kamu kenal dengan korbannya, “Hei kamu, apa kabar?”–bicaralah dengan dia tentang 

sesuatu dan abaikan pelecehnya.
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•	 Menghalangi (secara fisik)- lanjutkan apa yang kamu lakukan sebelumnya tapi posisikan 

tubuh kamu di antara korban dan pelaku.

•	 Sengaja tumpah kopi atau membuat keributan.

Tentu saja kamu harus bacalah situasinya dan pilih metode Distract/distraksi yang sesuai. 

Mudah-mudahan orang yang ditargetkan (korban) akan tahu apa yang kamu lagi coba 

melakukan. Semoga tindakan atau pernyataan kamu akan mencegah situasinya.

DELEGATE (DELEGASI)

Delegasi adalah waktu kamu meminta tolong, untuk mendapatkan sumber daya, atau untuk 

bantuan dari pihak ketiga. Berikut adalah contoh dari apa yang dapat kamu lakukan:

•	 Cari supervisor toko, sopir bis, satpam atau petugas lain dan mintalah mereka untuk turun 

tangan.

•	 Jika kamu dekat sekolah, hubungi seorang Anda atau seseorang staff lain. Di kampus, 

hubungi petugas keamanan kampus atau staf universitas.

•	 Mintalah teman kamu jadi terlibat dan mintalah mereka menggunakan salah satu metode 

D (misalnya distraksi, menanyakan waktu, petunjuk, atau membuat percakapan yang tidak 

terkait dengan pelecehan tersebut) untuk berkomunikasi dengan orang yang dilecehkan 

saat kamu mencarikan seseorang untuk didelegasikan.

•	 Berbicaralah kepada seseorang di dekat kamu yang juga sedang memperhatikan apa 

yang terjadi dan mungkin berada dalam posisi yang lebih baik untuk melakukan intervensi. 

Bekerja sama.

•	 Hubungi polisi. Sebelum menghubungi polisi, coba gunakan Distract untuk menanyakan 

orang yang menjadi sasaran untuk memastikan dia menginginkan kamu melakukannya. 

Beberapa orang mungkin tidak merasa nyaman atau aman dengan

•	 intervensi polisi. Dalam situasi tertentu, kamu mungkin tidak dapat membicara dengan 

orang tersebut, tergantung situasinya, kamu harus menggunakan penilaian terbaik kamu.
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DELAY (DITUNDA)

Bahkan jika kamu tidak dapat bertindak pada saat itu, kamu dapat membuat perbedaan 

bagi orang yang telah dilecehkan dengan tanylah kondisi dia setelah kejadian. Banyak jenis 

pelecehan terjadi lewat atau sangat cepat, dalam hal ini kamu bisa menunggu sampai situasi 

usai dan berbicara dengan orang yang menjadi targetnya. Berikut adalah beberapa cara 

untuk secara aktif menggunakan taktik Delay:

•	 Tanyakan apakah dia baik-baik saja.

•	 Tanyakan apakah ada cara untuk mendukungnya.

•	 Tawarkan untuk menemani dia ke tempat tujuan atau duduk bersama dia untuk sementara.

•	 Bagikan sumber daya dengan dia dan tawarkan untuk membantu dia membuat laporan 

jika dia mau.

•	 Jika kamu telah mendokumentasikan kejadian tersebut, tanyakan apakah dia ingin kamu 

mengirimkannya kepada dia.

DOCUMENT (DOKUMENTASI)

Merekam sebuah kejadian saat terjadi pada seseorang dapat sangat membantu, namun 

ada beberapa hal yang perlu diingat untuk mendokumentasi pelecehan dengan aman dan 

secara bertanggung jawab.

1. Apakah ada yang sedang membantu orang yang dilecehkan? Jika tidak, gunakan salah 

satu dari empat D lainnya.

2. Jika orang lain sudah membantu, menilai keamanan kamu sendiri. Jika kamu selamat, 

teruskan dan mulai merekam. Beberapa tip:

•	 Pastikan untuk menjaga jarak yang aman.

•	 Tandai landmark (misalnya tanda jalan atau tanda platform kereta atau halte busway).

•	 Jelas nyatakan tanggal dan waktu pada saat itu.

•	 Memegang kamera dengan stabil dan rekam kejadian penting untuk setidaknya 10 detik.
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3. Yang paling penting, SELALU bertanya pada orang yang dilecehkan tentang apa yang 

ingin dia lakukan dengan rekaman itu. JANGAN PERNAH posting secara online atau 

menggunakannya tanpa seizin mereka. Ada beberapa alasan untuk ini. Dilecehkan atau 

dilanggar sudah merupakan pengalaman yang melemahkan. Menggunakan gambar 

atau rekaman seseorang yang menjadi korban tanpa persetujuan orang tersebut dapat 

membuat orang tersebut merasa semakin tidak berdaya. Jika dokumentasi berjalan 

menjadi viral, ini dapat menyebabkan pengorbanan lebih lanjut dan tingkat visibilitas 

yang mungkin tidak diinginkan orang tersebut. Selain itu, mengeposkan rekaman tanpa 

persetujuan korban membuat pengalaman mereka menjadi publik – sesuatu yang dapat 

menyebabkan keseluruhan masalah hukum, terutama jika tindakan pelecehan atau 

kekerasan bersifat kriminal. Korbannya mungkin akan dipaksa untuk terlibat dengan 

sistem hukum dengan cara yang tidak dia sukai. Terakhir, pengalaman itu bisa saja 

traumatis. Mempublikasikan pengalaman traumatis orang lain tanpa persetujuan mereka 

bukanlah cara untuk menjadi bystander/saksi yang efektif dan membantu. Juga, kami 

menyarankan untuk tidak memposting dokumentasi secara online, terutama tanpa izin, 

karena UU ITE.

Catatan keamanan: Kami tidak ingin kamu menjadi terluka saat mencoba untuk membantu 

seseorang. Selalu berpikir untuk mengutamakan keselamatan dan mempertimbangkan 

kemungkinan yang tidak mungkin untuk menempatkan kamu atau orang lain dalam bahaya.

KAMU KUAT!

Ingat, setiap orang bisa melakukan sesuatu. Penelitian menunjukkan bahwa bahkan sekilas 

pandang empati secara signifikan dapat mengurangi trauma bagi orang yang menjadi 

sasaran. Salah satu hal terpenting yang bisa kita lakukan adalah mengberitahukan orang 

yang ditargetkan, entah bagaimana, betapapun besar atau kecilnya, katakan bahwa dia 

tidak sendiri!
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PERTOLONGAN PERTAMA PADA KEKERASAN SEKSUAL
TUJUAN

•	 Peserta dapat mengetahui bagaimana cara menolong korban kekerasan seksual.

•	 Peserta dapat mengetahui jika menjadi korban mengenai apa yang harus 

dilakukan setelah kejadian.

METODE

Presentasi

ALAT BANTU

•	 Proyektor

•	 Laptop

WAKTU

30 menit

LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Berikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran pada peserta dan sesi ini merupakan 

sesi presentasi.

2. Jika fasilitator tidak memiliki proyektor dan laptop, maka fasilitator dapat menggunakan 

lembar powerpoint yang diprint dan dapat ditunjukan pada peserta.

3. Berikan penjelasan bahwa korban kekerasan seksual tidak semuanya memahami apa 

yang harus mereka lakukan ketika menjadi korban, maka PATBM harus siap siaga dan 

memiliki empati serta melakukan aksi ketika korban mulai berani bercerita atau terdapat 

laporan kekerasan seksual.

4. Selain itu juga fasilitator dapat memberikan penjelasan mengenai 5 langkah hukum yang 

dapat ditempuh korban agar dapat memperkarakan kasus.

5. Berikan penjelasan pada peserta bahwa tidak semua korban mau untuk melaporkan 
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kasusnya karena takut menghadapi masalah yang lebih besar ke depan dan ketakutan 

pada proses yang akan dihadapi. Sarankan peserta untuk memberikan penjelasan pada 

korban bahwa dalam proses hukum yang akan dijalani, korban tidak sendirian.

6. Biasanya para peserta akan merasa berat dalam mendampingi kasus hukum karena 

merasa tidak memiliki keahlian di bidang tersebut, maka berikan penjelasan bahwa 

peserta dapat bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terdekat yang ada 

di wilayah masing-masing maupun P2TP2A yang ada.

7. Setelah usai presentasi, yakinkan para peserta bahwa hal kecil dan proses yang mereka 

jalani dalam melaksanakan pertolongan pertama ini sangat berarti bagi kehidupan korban 

kekerasan seksual.

LAMPIRAN

PERTOLONGAN PERTAMA PADA KEKERASAN SEKSUAL (P3KS)

Sumber: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

95% korban pemerkosaan mengalami PTSD (Post Traumatic Disorder) atau trauma paska 

kejadian. Dukungan bagi korban sangat dibutuhkan untuk melewati masa traumatiknya. 

SENYUMAN DAPAT MENGOBATI HATI YANG TERLUKA

Hampir seluruh korban akan memiliki rasa takut bahwa orang-orang tidak akan mempercayai 

dirinya dan malah menyalahkannya. Seulas senyuman dan kalimat “Aku Percaya Padamu” 

sedikit banyak dapat membantu korban.

MENDENGAR BAGAI MENUTUP RASA KESEPIANNYA

Mendengarkan merupakan suatu bentuk dukungan terpenting yang dapat diberikan bagi 

para korban. Korban memerlukan orang yang dapat dipercaya dan diandalkan untuk berbagi 

cerita pahit yang dialaminya.
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PELUKAN BAGAI MEMBALUT HATINYA YANG LUKA

Korban sering merasa tidak berdaya, dengan memberinya pelukan hangat diharapkan dapat 

menyadarkan korban bahwa ia tidak sendirian. Dengan pelukan sedikit banyak dapat diartikan 

bahwa kita menghargai korban, yang memiliki dampak besar terhadap pemulihan perasaan 

pengandilian diri korban.

PERTOLONGAN PERTAMA PADA KEKERASAN SEKSUAL

Sumber: www.surviverape.org

RUANG YANG AMAN

Untuk membuat tempat yang aman bagi korban/penyintas, ingatlah masalah kerahasiaan 

saat menangani kebutuhan fisik dan emosional secara langsung.

Kerahasiaan: Pastikan korban memahami situasi batasan kerahasiaan. Pastikan mereka 

mengerti persyaratan pelaporan yang diminta sebelum mereka mengungkapkannya kepada 

Anda.

Kekhawatiran Fisik yang Mendesak:

•	 Apakah korban memiliki kebutuhan medis yang mendesak?

•	 Apakah korban memiliki tempat untuk pergi dan jalan yang aman untuk sampai ke layanan 

kesehatan?

•	 Apakah ada orang yang bisa tinggal bersama korban atau menemani untuk tinggal di 

rumah?

•	 Jika korban tidak aman, bagaimana caranya agar mereka bisa selamat?

Kekhawatiran Emosional yang Mendesak:

•	 Apakah korban merasa aman secara emosional?

•	 Apakah korban ingin bunuh diri atau membunuh?
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•	 Apakah korban dapat menemukan dukungan jika mereka membutuhkannya?

•	 Bagaimana korban akan mengatasi masalah yang dihadapi secara langsung?

SIKAP MEMBERDAYAKAN

Kekerasan dan serangan seksual menghilangkan kekuatan dan perasaan seseorang. 

Mendapatkan kembali kendali adalah langkah kunci untuk penyembuhan. Membuat 

keputusan adalah cara yang sederhana namun penting untuk merasa kuat lagi. Biarkan 

korban yang memutuskan:

•	 Apa yang harus dibicarakan?

•	 Kapan harus berbicara?

•	 Sedetail apa pembicaraan tersebut?

Bantu korban memahami pilihan mereka dan di mana menemukan lebih banyak informasi. 

Hormatilah keputusan korban, bahkan jika Anda mungkin tidak setuju dengan keputusan 

mereka. Gunakan bahasa pemberdayaan yang menguatkan bahwa korban dapat mengambil 

keputusan terbaik untuk diri sendiri. Sebagai contoh daripada mengatakan “Anda harus pergi 

ke rumah sakit” katakan “Apakah Anda pikir Anda ingin pergi ke rumah sakit?”

RESPON DENGAN EMPATI

Percaya. Korban kekerasan dan serangan seksual sering khawatir bahwa mereka tidak akan 

dipercaya. Beri tahu korban secara langsung, “Saya percaya kepada Anda.” Cobalah untuk 

tidak mengajukan pertanyaan yang terdengar seperti Anda tidak mempercayai ceritanya - 

misalnya, pertanyaan yang dimulai dengan “Mengapa Anda?” Ketika seorang yang selamat 

merasa yakin, Anda telah membantu mereka mulai sembuh

Secara aktif dengarkan korban. Adalah wajar bagi Anda sebagai pendengar untuk terlibat 

dalam pemikiran dan perasaan Anda sendiri tentang apa yang Anda dengar. Penting untuk 

tetap fokus pada apa yang dikatakan oleh korban dan apa yang korban butuhkan.
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Sadar akan bahasa tubuh Anda. Kata empati harus didukung oleh bahasa tubuh empati. 

Kenali bahwa korban mungkin merasa tidak nyaman dengan kontak fisik.

Gunakan tanggapan yang jujur. Jika merasa tidak perlu menggunakan “Ini bukan salah 

Anda.” Sebaliknya, taruh dalam konteks apa yang terjadi. Misalnya, “Anda tidak meminta hal 

ini terjadi. Anda mempercayai orang ini.” Bicarakan bahwa korban tidak dapat disalahkan atas 

serangan.

PENGETAHUAN

Bersiaplah untuk mendengar pengungkapan atau cerita dari korban:

•	 Miliki informasi dan nomor hotline dari pusat krisis maupun layanan pengaduan setempat 

yang tersedia untuk diberikan kepada korban.

•	 Ada beberapa keputusan yang harus dilakukan oleh korban dalam 5 hari setelah 

penyerangan.

•	 Pelajari tentang reaksi umum korban terhadap serangan.

•	 Cari tahu fakta tentang kekerasan seksual.

Jika Anda berada dalam posisi profesional atau orang yang cenderung menerima laporan, 

hubungi pusat krisis atau LBH setempat agar mereka datang ke tempat Anda untuk melatih 

staf Anda.
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BAHAN BACAAN

TIPS!

7 LANGKAH TANGGAP DIRI TERHADAP KEKERASAN 
SEKSUAL

INGAT BAHWA KAMU TIDAK BERSALAH

Jangan menyalahkan diri sendiri atas kejadian kekerasan seksual yang kamu alami. 

Bangun keyakinan bahwa pelakulah yang bersalah. Dengan demikian kamu akan memiliki 

kekuatan untuk menghadapi dan memilih keputusan yang tepat untuk menyelesaikan 

kasus yang kamu hadapi.

SIMPAN BARANG BUKTI

Kumpulkan benda-benda yang bisa dijadikan bukti, pakaian yang dikenakan pada 

saat kejadian, atau benda-benda pelaku yang mungkin tertinggal. Ingat jangan 

menyentuh alat-alat bukti dengan tangan. Gunakan plastik atau benda lain yang tidak 

menghilangkan sidik jari pelaku. Perlu diketahui sperma akan berada dalam vagina 4-5 

jam. Namun masih bisa ditemukan antara 24-36 jam. Oleh karena itu, jangan langsung 

membersihkan anggota badan atau mandi karena hal ini akan menghilangkan barang 

bukti berupa jejak sperma pelaku.

CERITAKAN PADA YANG TERPERCAYA

Cari dukungan baik teman, orang terdekat, pendamping, atau lembaga pengada layanan. 

Cari dukungan baik teman, orang terdekat, pendamping, atau lembaga pengada 

layanan yang dapat kamu percaya. Ceritakan apa yang telah terjadi. Ini penting jika 

sewaktu-waktu kamu mengalami sakit, trauma dan sebagainya. Orang yang dipercaya 

bisa membantumu dalam proses peradilan.
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SEGERA LAPORKAN

Segera melapor ke pihak berwajib terdekat. Secara resmi setiap korban perkosaan 

harus melapor ke polisi. Polisi akan memberikan Surat Permintaan Visum et Repertum 

atau surat dari polisi yang meminta dokter memeriksa tubuh korban. Kamu tidak akan 

dikenakan biaya untuk pemeriksaan ini.

LAYANAN KESEHATAN

Jika kamu memilih langsung ke layanan kesehatan, maka pihak kepolisian bisa 

didatangkan ke penyedia layanan kesehatan tersebut.

SEGERA KE LEMBAGA LAYANAN MASYARAKAT

Korban kekerasan dilindungi oleh Negara. Kamu bisa meminta lembaga bantuan 

hukum di wilayah terdekat untuk melindungi dan membantumu menyelesaikan kasus 

yang kamu hadapi. Di setiap kabupaten/kota terdapat Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun PATBM (Perlindungan Anak 

Berbasis Masyarakat). Selain itu, terdapat setidaknya 310 lembaga bantuan hukum di 

seluruh wilayah Indonesia yang mendapatkan dana Negara untuk memberikan bantuan 

hukum kepada masyarakat tanpa dikenai biaya.

CATATKAN KASUSMU!

Data kekerasan seksual, termasuk perkosaan, di Indonesia tidak tercatat dengan baik. 

Komnas Perempuan sedang membangun pusat pencatatan kasus kekerasan seksual 

secara online. Bantu kami untuk mencatatkan dan ikut memantau kasus yang kamu 

hadapi. Datanglah ke situs www.kekerasanseksual.komnasperempuan.or.id dan catat 

laporanmu. Setelah tercatat, kamu juga dapat terus memberikan info terbaru mengenai 

perkembangan kasusmu agar orang lain bisa belajar dari kasus kekerasan seksual yang 

kamu alami.
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5 LANGKAH HUKUM UNTUK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

•	 Cari Konselor

Ini langkah pertama yang paling penting, paling mutlak, dan tidak bisa dinegosiasikan. 

Korban kekerasan pasti mengalami trauma. Percuma jika kasusmu dibawa ke ranah hukum 

dan pelakunya ditangkap kalau kamu sendiri tidak mendapat bantuan, kan? Tentu, curhat 

sama sahabat dan keluarga itu sangat penting dilakukan, dan mereka bisa memberi 

dukungan moral yang luar biasa. Tapi, korban kekerasan biasanya perlu ngobrol banyak 

dengan konselor untuk memastikan mereka betul-betul membaik. Kamu bisa menemui 

konselor sebaya yang ahli di Direktori Layanan di sobatask.com.

•	 Cari Pendamping Hukum

Kalau kamu mau membawa kasusmu ke ranah hukum, jangan lakukan sendirian. Kamu 

pasti butuh dukungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga dan teman. Tapi, lebih 

penting lagi, kamu butuh pendamping hukum. Mereka enggak cuma bisa menemani 

kamu melalui proses hukum yang enggak gampang. Mereka juga bisa menjelaskan 

apa saja langkah-langkah yang perlu kamu tempuh, hukum apa saja yang melindungi 

kamu, dan berhubungan dengan pihak berwajib. Kamu bisa meminta pendamping 

hukum di Lembaga Bantuan Hukum terdekat (seperti LBH Apik) atau yang konselormu 

rekomendasikan. Biasanya, mereka juga mengenal pendamping hukum yang simpatik 

dan mau membantu.

•	 Kumpulkan Bukti

Kebanyakan kasus kekerasan seksual (seperti kasus pemerkosaan) harus dibuktikan 

dengan yang namanya visum et repertum alias VeR. Singkatnya, VeR itu pemeriksaan 

medis terhadap tubuh kamu untuk mencari bukti-bukti terjadinya kekerasan – misalnya 

ada memar, luka, dan sebagainya. VeR harus dilakukan di rumah sakit dan dilakukan oleh 

dokter. Tapi, ini kuncinya: VeR harus dilakukan segera atau tak lama setelah kejadian, 

dan tidak bisa ditunda terlalu lama. Kalau terlalu lama, bukti fisik tersebut bisa saja hilang.
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Masalahnya, banyak korban kekerasan seksual tidak mau segera melaporkan kejadian, 

entah karena mereka trauma, takut dibalas pelaku, atau merasa malu. Tapi, kalau kamu 

ingin segera melaporkan, jangan ragu-ragu lagi: langsung ke RS dan minta visum.

Sementara, jika kekerasan tak berupa fisik, seperti teror lewat internet atau pun penyebaran 

foto pribadi, kamu bisa juga mengumpulkan bukti-bukti digital.

•	 Tuntut dengan Pasal yang Pas

Sejauh ini, Indonesia punya dua hukum besar yang melindungi korban pemerkosaan. 

Pasal 285 KUHP, dan Pasal 286 KUHP. Semisal kamu penasaran apa isi pasalnya, ini isi 

Pasal 285:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seseorang 

perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.”

Dan ini isi Pasal 286:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, 

padahal diketahui bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau 

tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 

tahun.”

Dua pasal itu bisa digunakan untuk menuntut pelaku pemerkosaan secara hukum. Kalau 

kamu berusia di bawah 18 tahun alias masih anak, kamu bisa menuntut pelaku dengan 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang membahas Perlindungan Anak. Atau, 

alternatifnya, kamu bisa melapor ke Komnas Perlindungan Anak dan meminta bantuan 

hukum dari mereka.
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Hukum Kita Belum Lengkap

Sejauh ini, hukum kita memang masih belum menyeluruh. Korban pemerkosaan yang 

laki-laki, misalnya, tidak mendapat perlindungan sebaik korban perempuan. Padahal, 

laki-laki juga bisa jadi korban kekerasan seksual.

Kalau kamu di bawah usia 18 tahun dan kamu jadi korban kekerasan seksual, kamu masih 

bisa menuntut dengan Undang-Undang Perlindungan anak yang kami bahas di atas. 

Tapi, kalau kamu di atas 18 tahun, kamu gay, dan kamu jadi korban kekerasan seksual 

oleh laki-laki lain, misalnya, belum ada hukum yang khusus melindungi kamu.

Namun, bukan berarti tidak ada pilihan. Pelaku bisa dituntut dengan pasal lain, meski 

mungkin tidak spesifik ke pasal-pasal terkait kekerasan seksual. Seperti yang kami sebut 

di poin kedua, hal ini sebaiknya kamu obrolin dengan pendamping hukum atau konselor 

kamu. Belum lagi proses hukum di Indonesia masih cenderung lamban dan menyalahkan 

perempuan. Proses juga berlarut-larut sehingga penting sekali bagi korban untuk punya 

support group.

Ingat, kamu tidak sendirian. Dan semua ini bukan salahmu. Kamu pantas diperlakukan 

lebih baik, dan pantas mendapatkan keadilan.
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KOMUNIKASI

MODUL 

06
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PENGANTAR
Tidak banyak dari orang tua yang memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan anak 

maupun remaja, terutama dalam mendiskusikan kesehatan reproduksi dengan mereka. 

Dalam modul ini, peserta akan diberikan sesi mengenai pengambilan keputusan, bicara 

kesehatan reproduksi, serta internet dan kesehatan reproduksi. Diharapkan dalam modul ini 

peserta dapat memahami bagaimana berkomunikasi dengan anak dan remaja mengenai 

kesehatan reproduksi dan pengambilan keputusan mengenai kesehatan reproduksi. Dalam 

sesi internet dan kesehatan reproduksi, peserta akan diberikan tips dalam membicarakan 

internet dengan anak dan remaja.

BICARA KESEHATAN REPRODUKSI

TUJUAN

•	 Peserta dapat membongkar pola pikir yang tabu untuk berbicara dengan 

nyaman dan aman bersama orang tua terkait kesehatan reproduksi.

•	 Peserta dapat mengetahui tips diskusi kesehatan reproduksi dengan anak

METODE

Permainan Jaring Laba-laba

ALAT BANTU

•	 Post-it

•	 Spidol

•	 Tali raffia

WAKTU

60 menit
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LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Mulailah dengan memberikan penjelasan bahwa dalam sesi ini, peserta akan diajak untuk 

mempelajari dasar dari kesulitan dalam membicarakan kesehatan reproduksi dengan 

anak/remaja.

2. Buatlah lingkaran besar peserta dengan berpegangan tangan, setelah menjadi lingkaran 

yang baik, minta peserta untuk duduk. Jika lingkaran terlalu besar, maka bagilah kelompok 

menjadi lebih dari 1 (satu).

3. Pilihlah satu peserta yang akan menjadi karakter anak/remaja, minta orang tersebut 

duduk di tengah-tengah lingkaran peserta.

4. Fasilitator lalu memberikan gambaran mengenai keadaan dan karakteristik anak/remaja 

yang akan diberikan pendidikan kesehatan reproduksi.

5. Kemudian, peserta diminta untuk menyebutkan apa saja masalah dan penyebab dari 

sulitnya membicarakan kesehatan reproduksi dengan anak/remaja.

6. Setiap peserta yang memberi jawaban diberikan tali yang akan diikatkan kepada tubuh 

mereka yang ada di tengah lingkaran.

7. Fasilitator perlu mencatat jawaban (masalah dan penyebab) dalam post-it (masalah = 

post it warna biru; penyebab = post it warna kuning). Tempelkan post it tersebut di tali 

dimana penjawab memegangnya. 1 jawaban, 1 post-it.

8. Permainan dapat diselesaikan setelah fasilitator merasa bahwa jawaban peserta sudah 

cukup komprehensif. Fasilitator dapat menggunakan tekni probing untuk menggali 

jawaban detail dari peserta.

9. Setelah semua masalah dan penyebab dirasa cukup, diskusikan solusi untuk permasalahan 

yang ada.

10. Fasilitator kembali perlu mencatat jawaban peserta (post-it warna hijau) dan 

menempelkannya ditali di mana permasalahan tersebut ingin dijawab. Usahakan per 

permasalahan dengan beberapa solusi.

11. Diskusikan bersama peserta mengenai masalah tersebut, terutama bagaimana solusi 

tersebut ditawarkan untuk menyelesaikan masalah.

12. Sepakati dengan peserta mengenai tips agar bicara kesehatan reproduksi bisa dilakukan 

terbuka dan menyenangkan.
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BAHAN BACAAN
BICARA KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN ANAK DAN REMAJA

Kunci dasar yang harus dipegang orang tua dalam memberikan pendidikan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi kepada anak dan remaja adalah:

“Pada prinsipnya tidak ada pertanyaan anak yang sulit, yang ada adalah orang tua yang 

belum bisa bertindak dengan baik dalam memberikan jawaban terhadap rasa keingintahuan 

anak terhadap seksualitas dan kesehatan reproduksi. Begitu juga dalam menanggapi perilaku 

mereka.”

Dalam pemberian pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, hal yang penting dan 

perlu dipahami oleh orang tua dan ditumbuhan kepada anak dan remaja adalah:

•	 Kita semua harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

•	 Kita tumbuh dengan cara yang berbeda-beda baik secara fisik, mental, emosional, 

spiritual, dan lingkungan sosial, untuk itu kita harus menghargai perbedaan ini.

•	 Tiap anak dan remaja adalah pribadi yang unik dan mengagumkan. Dengan mengetahui 

diri anak dan remaja menjadi positif dan akan tumbuh kepercayaan diri anak. Misal anak 

yang mempunyai kulit sawo matang atau hitam tidak akan merasa rendah diri atau merasa 

lebih jelek dari temannya yang memiliki kulit putih, dan lain sebagainya.

•	 Anak perempuan dan laki-laki mempunyai perbedaan akan tetapi bukan berarti harus 

dibeda-bedakan. Misal anak laki-laki boleh makan lebih banyak sedangkan anak 

perempuan tidak. Anak laki-laki boleh sekolah tinggi sedangkan anak perempuan tidak, 

dan lain sebagainya.

•	 Semua bagian tubuh kita adalah istimewa, oleh karena itu kita harus menghormati dan 

menghargai apa yang kita miliki. Kewajiban kita adalah menjaga dan merawat tubuh kita 

dengan baik. Demikian juga kita harus menghormati dan menghargai tubuh orang lain 

dengan tidak sembarangan menyentuh atau mengejek.
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BEBERAPA TIPS DALAM MEMBERIKAN JAWABAN KEPADA ANAK:

1. Dengarkan dengan cermat tiap pertanyaan

2. Jangan menghindari dan mengabaikan pertanyaan anak

Apabila anak bertanya seputar permasalahan seksualitas dan kesehatan reproduksi, 

sebaiknya orang tua tidak melarang anak untuk bertanya karena akan mengakibatkan 

kebingungan bagi anak, menjadi tidak terbuka, dan mencari tahu di tempat lain. HINDARI 

menakuti dan berikan jawaban yang memang mudah dipahami.

3. Jawaban yang diberikan harus jujur

Meskipun kita perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak, namun bukan 

berarti semua jawaban dapat kita karang atau bohong jika memang tidak tahu atau 

belum tahu. Berikan pengertian pada anak jika memang belum mendapat jawaban dan 

berusaha mencari jawaban kepada sumber ilmiah yang dapat dipercaya, misalnya dokter 

di puskesmas terdekat. Sehingga anak belajar untuk berkata jujur dan mempercayai 

orang tua.

4. Jawaban diberikan dengan nada bicara yang wajar

Terkadang banyak orang merasa tidak nyaman membicarakan hal mengenai seksualitas 

dan kesehatan reproduksi, sehingga membuat nada bicara yang seolah-oleh dibuat-

buat agar merasa tidak canggung atau gugup membicarakannya. Namun penting untuk 

membuat anak tidak merasa bahwa mereka membuat orang tuanya tidak nyaman dengan 

bertanya hal seputar seksualitas dan kesehatan reproduksi. Jika hal ini dilakukan, bisa jadi 

anak akan mencari sumber lain agar merasa tidak terjadi kecanggungan dengan orang tua.

5. Menghargai pendapat dan pertanyaan anak

Menghargai pendapat dan pertanyaan akan membentuk anak dengan pribadi yang 

demikian pula. Selain itu juga mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri. 

Menghargai pertanyaan anak juga penting dalam rangka membangun keterbukaan 

dengan anak.
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PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENGANTAR
Dalam sesi ini, peserta akan diajak untuk mempelajari bagaimana cara untuk berkomunikasi 

secara asertif. Sebelum berkomunikasi secara asertif, peserta akan mempelajari bagaimana 

cara yang terbaik untuk mengambil keputusan. Hal-hal tersebut penting untuk dilakukan 

dalam memperkuat kapasitas terkait kesehatan reproduksi.

TUJUAN

•	 Peserta dapat mengetahui pertimbangan ketika mengambil keputusan terkait 

kesehatan reproduksi

•	 Peserta dapat mengetahui perbedaan cara pengambilan keputusan ketika 

mendapatkan informasi atau tidak mendapatkan informasi.

METODE

Permainan

ALAT BANTU

•	 3 (tiga) kantong plastik hitam

•	 Spidol

•	 Stiker yang dapat dituliskan

WAKTU

60 menit

LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Mulailah dengan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran.

2. Bagi peserta menjadi 3 (tiga) kelompok: Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3.

3. Minta peserta untuk mengumpulkan barang-barang di sekitar dan barang berharga mereka.
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4. Fasilitator memasukan barang-barang tersebut ke dalam kantong plastik hitam dan 

memberi nomor 1 2 3 menggunakan stiker dan ditulis besar-besar dengan spidol pada 

plastik yang sudah terikat.

5. Peserta diminta untuk memilih secara berkala:

•	 Memilih dengan cara hanya menunjuk saja nomornya

•	 Memilih dengan cara menimbang-nimbang berat plastik

•	 Memilih dengan cara melihat barang-barang di dalam kantong plastik

6. Diskusikan dengan peserta:

•	 Dari ketiga metode tersebut, mana yang menurut peserta merupakan pilihan yang 

terbaik?

•	 Ketiga metode tersebut menggambarkan bagaimana anak/remaja mengambil 

keputusan berkaitan dengan kesehatan reproduksinya.

•	 Cara pertama merupakan gambaran ketika anak/remaja tidak mengerti sama sekali 

mengenai informasi yang perlu diketahui berkaitan dengan kesehatan reproduksi, 

sehingga ketika mereka dihadapkan dengan pilihan, mereka akan mengambil sesuai 

intuisi mereka, yang belum tentu tepat.

•	 Cara kedua menggambarkan bagaimana peserta hanya diberikan informasi sepotong 

saja, sehingga mereka akan mengambil keputusan berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan

•	 di masyarakat biasanya mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, ini 

bisa dikaitkan dengan biasanya barang yang berat lebih berharga.

•	 Cara ketiga merupakan gambaran bagaimana anak/remaja mengambil keputusan 

dengan informasi yang sesuai dengan usia, komprehensif/lengkap, dan benar. 

Sehingga mereka bisa mengambil keputusan dengan bijak berkaitan dengan 

kesehatan reproduksi mereka.

7. Diskusikan kesimpulan dalam sesi ini menggunakan pertanyaan berikut:

•	 Apa yang membantu seseorang untuk mampu membuat keputusan yang tepat? 

•	 Apa yang perlu kita pertimbangkan dalam membuat keputusan terkait kesehatan 

reproduksi kita (belajar dari permainan tadi)?
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LAMPIRAN

PEMBUATAN KEPUTUSAN

Dalam mengambil keputusan, langkah-langkah berikut dapat membantu anak dan remaja 

agar terbiasa mengambil keputusan dengan pertimbangan konsekuensi yang mereka 

ketahui:

Langkah 1:

Identifikasi keputusannya

Anda menyadari bahwa Anda perlu membuat keputusan. Cobalah untuk mempertimbangkan 

secara jelas tujuan Anda sebelum mengambil keputusan. Langkah pertama ini sangat penting.

Langkah 2:

Kumpulkan informasi yang relevan

Kumpulkan beberapa informasi penting sebelum Anda membuat Keputusan Anda: informasi 

apa yang dibutuhkan, mencari di sumber informasi yang tepat dan terpercaya, dan cara 

mendapatkannya. Langkah ini melibatkan “pekerjaan” internal dan eksternal.

Beberapa Informasi yang bersifat internal: Anda akan mencarinya melalui sebuah proses 

penilaian diri, melihat kebutuhan Anda. Informasi lainnya bersifat eksternal: Anda akan 

melakukannya melalui pencarian di dunia online, di buku, dari orang lain, dan dari sumber 

lain yang dapat dipercaya secara ilmiah.

Langkah 3:

Identifikasi Pilihan

Saat Anda mengumpulkan informasi, Anda mungkin akan mengidentifikasi beberapa 

kemungkinan atau pilihan. Anda dapat juga menggunakan pertimbangan pribadi dan 

tambahan informasi untuk membangun pilihan baru. Dalam langkah ini, Anda akan 

mencantumkan semua kemungkinan dan pilihan yang diinginkan.
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Langkah 4:

Timbang bukti

Gambarkan keadaan informasi dan perasaan Anda: bagaimana rasanya jika Anda melakukan 

masing – masing pilihan sampai akhir. Evaluasi juga mengenai apakah kebutuhan yang 

diidentifikasi pada Langkah 1 akan terpenuhi atau diselesaikan melalui penggunaan masing-

masing pilihan. Saat Anda melewati ini proses internal yang sulit, Anda akan mulai menyukai

pilihan yang pasti, yang tampaknya lebih besar potensi untuk mencapai tujuan Anda. Akhirnya, 

tempatkan pilihan tersebut dalam urutan prioritas berdasarkan keinginan Anda sendiri.

Langkah 5:

Pilih di antara alternatif

Begitu Anda telah menimbang semua pilihan, Anda sebenarnya siap untuk memilih pilihan 

tersebut yang sepertinya yang terbaik untuk Anda. Anda bahkan bisa memilih kombinasi 

pilihan. Pilihan Anda di Langkah 5 sangat mungkin terjadi sama atau serupa dengan pilihan 

yang anda taruh di bagian atas (prioritas) daftar Anda di akhir Langkah 4.

Langkah 6:

Ambil tindakan

Anda sekarang siap untuk mengambil beberapa tindakan yang tepat dengan mulai 

menerapkan pilihan yang Anda pilih.

Langkah 7:

Tinjau keputusan dan konsekuensinya

Dalam langkah ini, pertimbangkan hasil keputusan Anda dan mengevaluasi apakah 

telah menyelesaikan kebutuhan atau tidak Anda tahu di Langkah 1. Jika keputusan belum 

terpenuhi Kebutuhan yang diidentifikasikan, Anda mungkin ingin mengulanginya dengan 

pasti Langkah-langkah proses membuat keputusan baru. Untuk Misalnya, Anda mungkin 

ingin mengumpulkan lebih rinci atau sedikit informasi yang berbeda atau jelajahi tambahan 

alternatif.
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BAHAN BACAAN
Komunikasi Asertif

Komunikasi yang asertif adalah mampu menyampaikan pesan (pikiran, perasaan atau pendapat) 

dengan jelas, tegas, jujur, sopan dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain.

Langkah Berkomunikasi Asertif:

1. Persiapkan terlebih dahulu diri kita. Pahamilah apa yang kita inginkan, rasakan dan pikirkan

2. Kenalilah lawan bicara kita. Jika memungkinkan pilihlah orang yang tepat untuk diajak 

bicara

3. Menjaga kontak mata dengan orang yang kita ajak bicara

4. Dengarkan pembicaraan secara aktif

5. Berbicara secara tenang, jelas dan langsung

6. Hindari bersikap emosional – Fokuskan pikiran kita untuk mencari solusi

Komunikasi Asertif dalam Berbagai Setting Sosial

•	 Yakinlah bahwa orang tua pasti ingin yang terbaik bagi kita 

•	 Bicara dengan salah satu orang tua yang paling dekat dengan kita

•	 Baca perasaan orang tua, jangan sampai melukai hati mereka

•	 Bicaralah dengan jujur dan jelas

•	 Dengarkan dulu pendapat orang tua sebelum kita menanggapi

•	 Berpikir positif dengan apa yang disampaikan orang tua

•	 Gunakanlah bahasa yang halus dan santun

Sekolah

•	 Bicara dengan Anda yang kamu percaya

•	 Baca perasaan Anda, jangan sampai melukai hati mereka

•	 Bicaralah dengan jujur dan jelas

•	 Dengarkan dulu pendapat Anda sebelum kita menanggapi

•	 Berpikir positif dengan apa yang disampaikan Anda

•	 Gunakanlah bahasa yang halus dan
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Teman Sebaya

•	 Bicara dengan teman yang kita percaya

•	 Bicaralah dengan jujur dan jelas

•	 Dengarkan dulu pendapat teman sebelum kita menanggapi

•	 Berpikir positif dengan apa yang disampaikan teman.

INTERNET DAN INFORMASI KESEHATAN REPRODUKSI

TUJUAN

•	 Peserta dapat mendiskusikan mengenai berinternet yang baik

•	 Peserta dapat mendiskusikan di mana mencari informasi yang benar mengenai 

kesehatan reproduksi

METODE

Presentasi

ALAT BANTU

•	 Laptop

•	 Proyektor

•	 Bahan presentasi

WAKTU

30 – 45 menit
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LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Mulailah dengan memberikan penjelasan mengenai sesi yang akan dijalani ini berkaitan 

dengan cara berinternet yang baik bagi anak.

2. Fasilitator akan memberikan paparan materi bagi peserta untuk mengetahui cara 

bagaimana melindungi anak ketika terpapar dengan internet.

3. Minta peserta untuk mencoba mengetik kata-kata kunci terkait kesehatan reproduksi dan 

apa yang muncul di ponsel pintar (smartphone) mereka.

4. Diskusikan dengan peserta mengenai bagaimana memilih portal yang terpercaya untuk 

mencari informasi kesehatan reproduksi

5. Tampilkan beberapa contoh portal online yang terpercaya dan kredibel dalam memberikan 

informasi kesehatan reproduksi

6. Berikan lembar tips dan juga berikan informasi mengenai website sobatask.com untuk 

mengakses informasi kesehatan reproduksi yang benar dan dikelola oleh orang-orang 

yang kredibel.
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LAMPIRAN

TIPS MEMILIH SUMBER INFORMASI DI INTERNET
Informasi semakin melimpah, dari jutaan sumber informasi, sebagian informasi tersebut 

adalah informasi yang tidak tepat dan kurang kredibel, lalu bagaimana kita bisa menemukan 

informasi yang terpercaya? Cara yang mudah dan sederhana adalah dengan memperhatikan 

aspek Who, What dan How atau Siapa, Apa dan Bagaimana.

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah aspek “Who” atau siapa sumber dari informasi 

yang dicari. Harus dipastikan sumber informasi adalah sumber yang terpercaya. Cara yang bisa 

dilakukan adalah melihat pada bagian “About” pada situs web yang kita baca. Pada sumber 

yang terpercaya biasanya dengan jelas mencantumkan informasi mengenai pengelola situs 

web tersebut. Selain pada bagian “About”, pemilik situs web bisa dicek melalui penyedia 

informasi domain, seperti www.whois.sc. Pastikan pengelola situs web adalah pihak yang 

memang kredibel dan berwenang untuk menyampaikan informasi yang Anda cari. Sebagai 

contoh, untuk mencari informasi tentang kesehatan reproduksi, carilah website yang berasal 

dari tenaga medis maupun tenaga kesehatan non dokter yang sudah lama berkecimpung di 

dunia kesehatan reproduksi, salah satu website yang dapat dipercaya adalah alodokter.com 

dan sobatask.net.

Situs alodokter.com memberikan informasi kedokteran melalui penyampaian kata-kata yang 

mudah dipahami oleh publik Indonesia. Kami menyediakan konten kesehatan mengenai 

berbagai penyakit, obat-obatan, masalah kesejahteraan, dan masalah keluarga. Konten 

mereka hanya mendasarkan kepada riset ilmiah dan disunting secara saksama oleh para 

dokter. Mereka juga menyediakan laman tanya-jawab secara online dengan dokter-dokter 

Indonesia.

Sedangkan sobatask.net yang dikelola oleh Rutgers WPF Indonesia dan mitranya adalah 

tempat bersama bagi remaja yang peduli terhadap kesehatan reproduksi dan seksualitas. 
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Sobat ASK percaya bahwa remaja memiliki kebutuhan tersendiri yang membedakannya 

dengan anak dan dewasa. Yang tak kalah penting, remaja adalah kelompok yang sangat 

heterogen; seperti remaja di komunitas, difabel, ODHA, ragam seksualitas, remaja jalanan, 

remaja lapas, remaja pesantren, hingga ibu muda. Sobat ASK berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan remaja akan kesehatan reproduksi dan seksualitas melalui tiga cara: Akses, Servis, 

dan Ketahui!

 Aspek kedua adalah “What” atau apa yang ditampilkan di situs web tersebut. Bagaimanakah 

kualitas dan kekinian informasi yang disajikan. Informasi yang baik bukan saja akurat tetapi 

juga harus up to date. Informasi yang ditampilkan di situs web dari kedua website tersebut 

merupakan informasi terupdate yang dapat dipertanggungjawabkan karena merupakan 

informasi yang diberikan oleh para ahli dan dikelola secara professional serta menyediakan 

konseling secara online yang ditangani oleh tenaga ahli.

Ketiga adalah “How”, bagaimana informasi tersebut mampu memberikan informasi yang 

sesuai dengan kebutuhan informasi kita.

Untuk memastikan suatu informasi bisa menjawab kebutuhan kita maka perlu dilakukan 

check and recheck, melakukan konfirmasi mengenai kebenaran informasi. Contohnya adalah 

apabila kita mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi di internet, maka salah 

satu caranya adalah bertanya kepada ahli kesehatan reproduksi melalui layanan konseling 

di kedua website maupun bertanya kepada penyedia layanan kesehatan di puskesmas atau 

klinik.
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JENIS-JENIS SUMBER TERPERCAYA

Dapat dipercaya:

•	 Jurnal ilmiah yang sudah dipublikasikan

•	 Karya tugas akhir, skripsi, disertasi, tesis yang sudah diuji oleh ahli

•	 Karangan ilmiah yang sudah diuji oleh ahli dalam bidang tersebut

•	 Buku yang diterbitkan oleh penerbit terpercaya dan disunting oleh editor

•	 Tulisan biasa dengan referensi yang jelas dan lengkap

•	 Majalah ilmu pengetahuan/sains

•	 Tabloid ilmu pengetahuan/sains

•	 Artikel yang ditulis di internet dengan referensi jelas dari sumber non-internet

Tidak Disarankan:

•	 Buku yang diterbitkan oleh penerbit yang kurang terpercaya dan tidak disunting oleh editor

•	 Artikel yang ditulis di internet dengan referensi jelas dari sumber internet

•	 Artikel yang ditulis dan dicetak dengan referensi dari internet

•	 Koran (bagian bahasan tentang biografi seseorang dan catatan peristiwa)

•	 Majalah

•	 Sampul karet

•	 Buku yang ditulis sendiri oleh subjek yang bersangkutan

Dihindari:

•	 Majalah yang membahas isu popular

•	 Koran (bagian selain bahasan biografi seseorang dan catatan peristiwa)

•	 Koran kriminalitas

•	 Tabloid gossip

Tidak boleh:

•	 Artikel lain di Wikipedia dan situs-situs saudarinya

•	 Artikel lain dari ensiklopedia bebas dengan sistem mirip Wikipedia (bebas disunting siapa saja)
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BAHAN BACAAN

TIPS PERTEMANAN DI DUNIA MAYA
Di masa digital seperti sekarang, pertemanan tidak tertutup hanya bertemu di sekolah atau 

lingkungan rumah saja. Tentu portal seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM, atau media 

sosial lainnya akan menambah jejaring pertemanan. Namun pertemanan tentunya harus 

mengutamakan keamanan diri juga. Berikut adalah tips berkomunikasi dan berteman di 

dunia maya yang bisa digunakan untuk sehari-hari:

•	 Berikan informasi yang seperlunya saja, tidak perlu memberikan informasi detail seperti: 

alamat rumah, alamat sekolah, maupun informasi lain yang tidak patut diberikan pada 

orang yang baru dikenal.

•	 Tidak perlu mengikuti permintaan dari orang yang baru dikenal yang membuatmu tidak 

nyaman, seperti memberikan foto pribadi bagian-bagian tubuh yang tertutup, ataupun 

diajak bertemu sendirian.

•	 Jika kamu diajak untuk berhubungan spesial atau dekat tanpa bertemu, kamu tidak perlu 

mengikuti ajakan tersebut karena hubungan dunia maya tidaklah seindah yang kamu 

bayangkan.

•	 Pertemanan di dunia maya, biasanya ada yang sampai menjadi pertemanan di dunia 

nyata, maka kamu bisa saja diajak bertemu oleh calon teman barumu itu. Jika diajak 

bertemu, maka kamu lebih baik mengajak orang dekat yang kamu percaya. Kamu akan 

lebih aman dan nyaman jika ditemani oleh orang yang kamu ketahui dan kamu percaya.

•	 Jika kamu tidak memiliki orang kepercayaan yang bisa kamu ajak, pastikan kamu tidak 

bertemu di tempat yang sepi. Pilihlah kawasan umum yang memiliki akses kendaraan 

umum dan juga akses orang banyak. Kamu bisa mengurangi risiko terjadinya hal-hal 

buruk yang tidak kamu inginkan jika bertemu dengan orang yang baru dikenal.

•	 Pertemanan atau hubungan adalah sesuatu yang tidak didasari dengan paksaan, jika kamu 

lebih nyaman memiliki teman di dunia nyata, maka lebih baik perbanyak pertemanan 

yang membuat kamu merasa aman dan nyaman karena mudah mengetahui identitas 

orang di dunia nyata.
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PENGANTAR
Dalam sesi ini, peserta akan mempelajari mengenai layanan kesehatan reproduksi, khususnya 

layanan kesehatan yang ramah remaja. Layanan kesehatan ramah remaja didefinisikan 

sebagai layanan yang dapat diakses dengan mudah, harga yang terjangkau, layanan yang 

lengkap, dan memiliki prosedur kerahasiaan yang tinggi, serta terintegrasi dengan sistem 

rujukan. Diharapkan jika peserta mengetahui layanan ini maka dapat mengetahui informasi 

mengenai cara merujuk ketika terdapat kasus kekerasan seksual yang terjadi.

PUSAT KESEHATAN PEDULI REMAJA

TUJUAN

Peserta dapat mengetahui rujukan layanan yang bisa dikunjungi dan memahami 

apa saja layanan yang ada di desa.

Peserta dapat mengidentifikasi puskesmas di sekitar mereka

METODE

Diskusi kelompok

ALAT BANTU

•	 Spidol

•	 Kertas plano (flipchart)

WAKTU

60 menit
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LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Mulai dengan penjelasan mengenai tujuan sesi ini.

2. Bagi perserta menjadi 3 – 4 kelompok, lalu bagikan kertas plano kepada masing-masing 

kelompok.

3. Minta peserta per kelompok untuk membuat sebuah lingkaran di tengah kertas plano.

4. Kemudian minta peserta untuk menuliskan nama seorang remaja yang mereka kenal 

disertai dengan karakter mereka, atau minta peserta untuk mengidentifikasi sebuah 

karakter remaja dengan nama mereka, lalu tuliskan nama remaja tersebut di tengah-

tengah lingkaran di kertas plano.

5. Setelah sudah mendapatkan nama dan karakter, tuliskan di sekeliling nama remaja 

tersebut puskesmas yang peserta ketahui dan fokus layanannya. Makin dikenal dan makin 

senang remaja mengakses, maka makin dekat posisi tulisan nama puskesmas tersebut 

dengan nama remaja yang berada di tengah.

6. Semakin tidak tahu atau tidak diakses, maka nama puskesmas tersebut semakin jauh dari 

nama remaja yang berada di tengah tersebut.

7. Minta peserta juga mengidentifikasi apakah ada puskesmas PKPR di wilayah mereka, 

dan masukan di dalam lingkaran tersebut sesuai dengan identifikasi puskesmas di atas 

menurut masing-masing kelompok.

8. Setelah sudah 30 menit bekerja dalam kelompok, minta tiap kelompok untuk berhenti 

dan mulai bersiap untuk mempresentasikan dengan memilih salah satu dari mereka 

untuk menjadi juru bicara.

9. Minta tiap kelompok selama masing-masing 5 menit untuk menjelaskan gambar yang 

telah dibuat beserta alasan menentukan nama-nama pusat layanan kesehatan tersebut 

termasuk alasan dekat dan jauh dari nama remaja masing-masing kelompok.

10. Buka kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan.

11. Jika semua kelompok sudah tampil, minta peserta untuk memberikan kesimpulan dari 

hasil diskusi kelompok, termasuk hal-hal apa yang membuat remaja tersebut berani 

mengakses layanan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi.

12. Setelah diskusi berjalan 15 menit, tutup sesi dan berikan penjelasan mengenai Pusat 

Kesehatan Peduli Remaja.
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BAHAN BACAAN

APA ITU PKPR?

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang 

Upaya Kesehatan Anak pada pasal 28 – 31 menjelaskan mengenai Pelayanan Kesehatan 

Peduli Remaja (PKPR) yang diintegrasikan dengan Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Pada pasal 

30 ayat (2) menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada semua remaja, dilaksanakan di dalam atau di luar gedung untuk perorangan 

atau kelompok.

Layanan PKPR merupakan pendekatan yang komprehensif dan menekankan pada upaya 

promotif/preventif berupa pembekalan kesehatan dan peningkatan keterampilan psikososial 

dengan Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS). Layanan konseling menjadi ciri dari 

PKPR mengingat permasalahan remaja yang tidak hanya berhubungan dengan fisik tetapi 

juga psikososial. Upaya penjangkauan terhadap kelompok remaja juga dilakukan melalui 

kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Focus Group Discussion (FGD), dan 

penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kelompok remaja lainnya.
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LAYANAN KESEHATAN RAMAH REMAJA NON-PEMERINTAH

TUJUAN

Peserta dapat mengetahui layanan non pemerintah yang bisa menjadi rujukan 

dalam penanganan kasus

METODE

Presentasi

ALAT BANTU

•	 Laptop

•	 Proyektor

WAKTU

45 menit

LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Berikan penjelasan pada peserta bahwa sesi ini adalah sesi presentasi, lalu berikan juga 

penjelasan mengenai tujuan pembelajaran.

2. Berikan penjelasan bahwa selain layanan kesehatan reproduksi yang dimiliki resmi 

oleh pemerintah, terdapat juga mitra pemerintah yang dijalankan oleh LSM maupun 

professional. Layanan ini juga dapat mendukung kerja pemerintah maupun kerja PATBM 

untuk menanggulangi masalah kesehatan reproduksi.

3. Jelaskan juga pada peserta mengenai jenis layanan yang diberikan oleh 3 tempat 

rekomendasi sobatask.com berikut pada lampiran bahan presentasi.

4. Fasilitator juga dapat memberikan penjelasan mengenai alasan remaja berani mengakses 

layanan kesehatan reproduksi yang terdapat pada bahan bacaan berikut di sesi ini.
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5. Biasanya peserta akan bertanya mengenai perbedaan layanan pemerintah dan non-

pemerintah, jelaskan bahwa keduanya memiliki persamaan maupun perbedaan.

6. Beberapa layanan yang direkomendasikan oleh sobatask.com membutuhkan biaya yang 

tidak mahal bagi remaja untuk mengaksesnya, meskipun ada juga yang menaruh biaya 

lebih mahal sedikit dari puskesmas pemerintah. Bedanya layanan non-pemerintah dengan 

puskesmas adalah dari segi kualitas, layanan non-pemerintah ini memiliki fokus khusus 

pada layanan kesehatan reproduksi, sehingga petugas layanannya pun memahami 

prinsip dan permasalahan kesehatan reproduksi.

7. Setelah presentasi, diskusikan juga dengan peserta mengenai tempat layanan kesehatan 

reproduksi lainnya yang diketahui oleh peserta. Dan minta peserta menjelaskan apa yang 

mereka ketahui mengenai layanan tersebut.

8. Tutup sesi dengan memberikan catatan bahwa peserta dapat menghubungi layanan 

tersebut meski berbeda kota menggunakan telepon, dan minta rujukan layanan yang 

bisa dikunjungi.

LAMPIRAN

BAHAN PRESENTASI

CONTOH RUJUKAN LAYANAN NON-PEMERINTAH YANG RAMAH REMAJA

Selain layanan yang dimiliki oleh pemerintah, ada pula layanan yang berasal dari non-

pemerintah yang dapat diakses dan kualitasnya bersaing dengan puskesmas peduli remaja 

yang dapat diakses di beberapa tempat. Berikut adalah beberapa nama dan alamat layanan 

kesehatan reproduksi yang ramah remaja dari rekomendasi sobatask.com:

1. Rifka Annisa WCC (DI Yogyakarta)

Rifka Annisa adalah lembaga yang sangat berpengalaman menangani kasus-kasus kekerasan 

seksual, termasuk kekerasan dalam pacaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain 

terjangkau dan terbuka, mereka juga punya rumah singgah bagi korban kekerasan yang 

butuh tempat sementara.
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LAYANAN:

Konseling Psikologis; Pendampingan Hukum; Konseling bagi Laki-Laki; Rumah Singgah

ALAMAT:

Jl. Jambon IV Komplek Jatimulyo Indah, Yogyakarta 55242

Kontak: 0274-553333 (Telepon), 0274-9811050 (Hotline), konsultasi.rifka.annisa@gmail.com 

(email)

Jam layanan: Senin-Jumat, 09.00-16.30 WIB; Sabtu, 09.00-12.00 WIB

2. Klinik Yayasan Angsamerah (DKI Jakarta)

Layanan mereka sangat lengkap, lokasinya nyaman dan mudah dijangkau, serta mereka 

punya tenaga medis profesional yang sudah sangat terpercaya.

LAYANAN:

Termasuk pemeriksaan kesehatan reproduksi lengkap (termasuk infeksi menular seksual), 

pap smear, kontrasepsi, dan konseling.

ALAMAT:

Jl. Panglima Polim Raya 6, Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140 Kontak: 021-724 7676 

& 0812 9056 4940 (SMS/WA/LINE) Jam layanan: Senin-Sabtu, 09.00-21.00 WIB

3. Klinik Warga Utama PKBI Jawa Tengah (Semarang, Jawa Tengah)

Klinik ini jago menangani kasus-kasus yang melibatkan remaja dan sudah terbukti ramah 

remaja. Anak muda bisa mampir ke sana kapan saja tanpa takut dihakimi, ditanyai macam-

macam, atau dibocorkan informasi dan data dirinya.

LAYANAN:

Kontrasepsi; Pemeriksaan Kehamilan; Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi; Keputihan, IMS 

Gangguan Menstruasi, Papsmear & IVA; Layanan VCT; Pemeriksaan Umum dan Khitan; 

Konseling (Kespro & Kehamilan Tidak Diinginkan)

ALAMAT:

Jl. Jembawan No. 8-12 Semarang

Kontak: 024-6713503 & 0857-13863979

Jam layanan: Senin-Jumat, 08.30-14.00 WIB
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Selain informasi di atas, terdapat tempat lain yang juga direkomendasikan. Informasi lain 

dapat dilihat di sobatask.com

BAHAN BACAAN

REMAJA BERANI MENGAKSES LAYANAN

Banyak dari remaja tidak mau mengakses layanan kesehatan disebabkan oleh banyak faktor 

yang mempengaruhi. Berikut adalah faktor-faktor yang mendukung remaja agar berani 

mengakses layanan kesehatan:

•	 Penyedia layanan harus dilatih untuk bekerja secara kompeten, sensitif dan penuh hormat 

dengan remaja dan remaja mengenai kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi 

mereka.

•	 Layanan harus bersifat rahasia, tidak menghakimi dan pribadi

•	 Jam buka klinik harus nyaman bagi remaja dan remaja: seperti waktu meliputi sore hari 

(sepulang sekolah), malam hari dan akhir pekan

•	 Layanan harus dapat diakses oleh semua remaja dan anak muda terlepas dari usia, status 

perkawinan, orientasi seksual atau kemampuan mereka untuk membayar

•	 Sistem rujukan yang efektif harus ada.

•	 Kesempatan harus tersedia bagi remaja dan remaja untuk dilibatkan dalam merancang, 

melaksanakan dan mengevaluasi program.

•	 Layanan harus berusaha melibatkan dan mendapatkan dukungan dari hal-hal penting 

dalam kehidupan kaum muda dan masyarakat setempat, seperti rekan kerja, orang tua / 

wali dan sekolah.

•	 Dan yang paling penting adalah remaja mengetahui bahwa di sekitarnya terdapat layanan 

kesehatan serta tidak perlu harus menunggu hingga sakit parah untuk mengakses 

layanan.
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TINDAK LANJUT

MODUL 
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PENGANTAR
Setelah banyak berdiskusi dan mendapatkan banyak informasi, diharapkan pada akhir sesi 

ini peserta dapat merumuskan sebuah rencana aksi yang dapat mereka lakukan secara 

bersama-sama dan memberikan dampak terhadap orang lain. Aksi bersama ini pun juga 

adalah menjadi semacam pembuktian hasil apa saja yang telah mereka dapatkan selama 

mengikuti program. Dalam sesi terakhir ini pun akan diadakan evaluasi atas proses program 

yang telah mereka ikuti serta melakukan pengisian Lembar Isian Akhir.

RENCANA TINDAK LANJUT

TUJUAN

•	 Peserta diharapkan dapat membuat orang makin banyak tau edukasi kesehatan 

reproduksi, dan bisa juga mendorong LSM lain atau pemerintah membuat 

edukasi kesehatan reproduksi semakin luas.

•	 Peserta dapat mengidentifikasi apa yang akan dilakukan sebagai individu atau 

kelompok yang menjadi komitmen dari kelanjutan pertemuan ini dan didorong 

dalam kegiatan keseharian.

METODE

Diskusi kelompok

ALAT BANTU

•	 Spidol

•	 Kertas plano

WAKTU

60 menit
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LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Salam sapa peserta dan lakukan pemanasan dengan permainan yang menarik atau tepuk 

semangat

2. Bagi peserta dalam beberapa kelompok sesuai dengan asal daerah peserta.

3. Berikan pertanyaan berikut kepada kelompok:

•	 Bagaimana cara untuk membuat pengetahuan yang kita pelajari ini menyebar cepat?

•	 Sebutkan contoh-contoh di mana orang bisa membuat perubahan!

•	 Apa kemampuan yang harus dimiliki agen perubahan?

•	 Kapan mereka bisa menjadi agen perubahan?

•	 Bagaimana memulai untuk menjadi seorang agen perubahan?

4. Sampaikan bahwa tujuan diskusi adalah mereka merencanakan kegiatan yang dapat 

mereka lakukan sebagai akhir dari kegiatan program

5. Minta mereka mendiskusikan kegiatan tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut:

•	 Nama kegiatan

•	 Tujuan kegiatan

•	 Sasaran kegiatan (untuk siapa kegiatan tersebut dilakukan, siapa penerima manfaatnya)

•	 Waktu (berapa lama dan kapan)

•	 Siapa saja yang terlibat

•	 Pembagian tugas

•	 Biaya (besar biaya dan dari mana biaya tersebut berasal/bagaimana mendapatkan 

biaya kegiatan?)

•	 Sumber dana

6. Tambahkan hal lainnya jika dirasakan perlu.

7. Tekankan bahwa apa yang akan direncanakan untuk dilakukan itu bisa sebagai individu 

atau kelompok yang merupakan komitmen dari kelanjutan pertemuan ini dan didorong 

dalam kegiatan keseharian.

8. Minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya.

9. Dalam kelompok besar, bahas hasil dari setiap kelompok. Ajukan pertanyaan jika ada hal 

yang belum jelas.
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10. Pastikan bahwa kegiatan tersebut memang realistis untuk dilaksanakan dalam jangka 

waktu yang tidak terlalu lama.

11. Jika dirasa perlu, undang pihak-pihak yang dianggap signifikan untuk hadir dalam sesi ini.

12. Setelah membahas semua usulan kegiatan, tentukan kegiatan mana yang akan dipilih 

untuk dilakukan bersama. Buka kesempatan jika ternyata ada beberapa kegiatan yang 

dapat digabungkan.

13. Tutup kegiatan dengan rencana yang jelas dan rinci mengenai kegiatan yang akan 

dilakukan.

LAMPIRAN

CONTOH

RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam lampiran ini, peserta dapat menggunakan format Rencana Tindak Lanjut berikut ini.

NAMA 
KEGIATAN

TUJUAN WAKTU
BIAYA YANG 

DIBUTUHKAN
SASARAN

SUMBER 
DANA

KETERANGAN

159PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)



LAMPIRAN

MENJADI AGEN PERUBAHAN

Seorang agen perubahan adalah orang yang memiliki peranan untuk mempengaruhi 

perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Jika kamu memiliki pengetahuan baru, contohnya 

dari pelatihan ini kamu mendapatkan banyak pelajaran penting untuk meningkatkan 

kesehatan dan kesadaran, lalu kamu menyebarkan pengetahuan baru tersebut maka kamu 

bisa disebut sebagai seorang agen perubahan.

Berikut adalah cara untuk kamu jika ingin menjadi agen perubahan:

•	 Bangun kepercayaan di antara kamu dan komunitas

•	 Ubah persepsi dan nilai kamu yang lama, belajar untuk terbuka dengan pengetahuan

•	 Tentukan apa yang penting untukmu dan tentukan prioritas dalam melakukan kegiatan

•	 Buatlah visi atau tujuan yang jelas

•	 Berkomunikasilah dengan lebih sering

•	 perilaku dan perkataan kamu

160 MODUL KESEHATAN REPRODUKSI



161PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Kelompok Kerja Dompu dan Sikka. 2015. Gerak Serempak! Gerakan Msyarakat untuk 

Kesehatan Remaja dan Pasangan Muda Kita!. Jakarta: Plan International Indonesia dan 

Rutgers WPF Indonesia.

Komnas Perempuan. 2017. Booklet 15 Bentuk Kekerasan Seksual. Jakarta: Komnas 

Perempuan.

Komnas Perempuan. 2017. Booklet Jika Kamu Korban Perkosaan. Jakarta: Komnas 

Perempuan.

Rutgers WPF Indonesia. 2012. DAKU: Dunia Remjaku Seru!. Jakarta: Rutgers WPF Indonesia.

Rutgers WPF Indonesia. 2012. SETARA: Semangat Dunia Remaja. Jakarta: Rutgers WPF 

Indonesia

Sumartono, Sri Setiani dan Dra. Ira Intasari. 2008. Program AKU & KAMU: Pedoman 

Kecakapan Hidup Sosial untuk Anak Usia 4-6 Tahun. Jakarta: PKBI Pusat dan World 

Population Foundation.

Sumber Internet:
http://pkbi-diy.info/?p=4286

http://www.alodokter.com/about

http://www.alodokter.com/menstruasi

http://www.iac.or.id/seks-seksual-dan-seksualitas/#.Whe6GVWWbIU

http://www.umassd.edu/media/umassdartmouth/fycm/decision_making_process.pdf

http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/

https://id.wikipedia.org/

https://jakarta.ihollaback.org/bystander-intervention/

https://www.k4health.org/toolkits/indonesia/pelecehan-dan-kekerasan-seksual

https://www.komnasperempuan.go.id/

https://www.sobatask.net/

162 MODUL KESEHATAN REPRODUKSI



No Pernyataan Benar Salah

1.
Peran perempuan dan laki-laki di masyarakat tidak tetap dan
dapat diubah.

V

2.
Alat kelamin laki-laki tidak perlu dijaga kebersihannya secara
khusus dibanding alat kelamin perempuan.

V

3.
Semua bagian tubuh kita boleh disentuh oleh orang yang kita
kenal

V

4.
Pubertas berarti alat kelamin kita dan fungsinya mulai menuju
kematangan.

V

5. Laki-laki tidak akan menjadi korban kekerasan seksual. V

6.
Kehamilan tidak terjadi jika melakukan hubungan seksual
dalam posisi berdiri.

V

7.
Salah satu hak kesehatan reproduksi adalah hak atas kesetaraan
dan bebas dari segala bentuk diskriminasi

V

8.
Orang yang berpenampilan bersih belum tentu tidak terinfeksi
dan menularkan Infeksi Menular Seksual (IMS)

V

9.
HIV merupakan sebuah virus yang dapat menular melalui
cairan kelamin, air susu ibu, dan jarum suntik.

V

10.
Kekerasan seksual hanya berupa bentuk perlakukan fisik untuk 
mendapatkan respon seksual.

V

11.
Jika orang yang kita kenal memegang bagian tubuh pribadi kita
tanpa persetujuan maka bukan merupakan pelecehan seksual

V

12.
Pelaku kekerasan dalam hubungan akan kembali mengulangi
perubuatannya meskipun telah meminta maaf dan kembali
mesra dengan pasangannya.

V

13.
Pelaku kekerasan seksual lebih banyak adalah orang yang tidak
dikenal

V

LAMPIRAN JAWABAN PERTANYAAN PRE-TEST DAN/ATAU POST-TEST
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14.
Dalam menolong korban kekerasan seksual, korban sebaiknya 
tidak merahasiakan kejadiannya.

V

15.
Jika anak kecil bertanya tentang kesehatan reproduksi maka 
tidak usah jawab secara konkret karena mereka juga tidak 
mengerti.

V

16.
Salah satu cara untuk memastikan informasi kesehatan 
reproduksi yang dicari di internet adalah tepat, dengan melihat 
siapa penyedia informasi tersebut.

V
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