


Seks merupakan isu

yang sensitif bagi

kita semua.  



Kadang-kadang kita terluka ...



Namun … karena seks bisa mematikan … 

kita harus membicarakannya 

� Mengapa seks menjadi aktivitas manusia yang 
populer? 

� Untuk memiliki keluarga/bereproduksi

� Untuk cinta� Untuk cinta

� Kebutuhan manusia akan kedekatan, kasih sayang dan 
teman hidup berjalan sepanjang hidup

� Ikatan pasangan untuk menjamin kesempatan yang lebih 
baik untuk pertahanan hidup anak-anak

� Untuk bersenang-senang dan kenikmatan



� Hubungan seks dapat dilakukan karena cinta, 
kadang karena birahi
� Tidak apa-apa: itulah manusia apa adanya, 

� hub seks pada waktu yang berbeda  dan dengan alasan 
yang berbeda pula dan kita mengharapkan hal lain dari yang berbeda pula dan kita mengharapkan hal lain dari 
pengalaman tersebut  

� Hubungan seks dengan istri tentu berbeda dengan 
hubungan seks yang dilakukan dengan pacar atau PSK



Seksualitas Manusia
� Seks, kelahiran, dan kematian → ekspresi eksistensi manusia

� bagian dari kehidupan manusia baik pria maupun perempuan.

� berkembang sejak masa kanak-kanak, remaja sampai dewasa.

� diekspresikan dalam bentuk perilaku seksual yang didalamnya
tercakup fungsi seksual.

� Seksualitas: � Seksualitas: 
o bagaimana seorang laki-laki berperilaku sebagai laki-laki, atau

seorang perempuan berperilaku sebagai perempuan

o laki-laki atau perempuan berperilaku terhadap orang dengan
jenis kelamin lain



� Dipengaruhi oleh adat istiadat dan kebudayaan, umur, dan kedudukan
sosial

� Tiap kelompok masyarakat/suku bangsa mempunyai pola tertentu
dalam menanggapi seksualitas/perkawinan dan fungsi anak dalam
keluarga.

� acara ritual dalam kaitannya dengan perkawinan, punya anak
dan pendewasaan

Yang boleh dan yang tak boleh dinikahi

Seksualitas Manusia

� Yang boleh dan yang tak boleh dinikahi

� Menikah dengan wanita dari keluarga ibu ? Pariban.

� Afred Kinsey (1948): perilaku dan sikap seksual bervariasi sesuai
dengan umur, jenis kelamin, kelas sosial, tingkat pendidikan, dsb

� Issue  mengenai gender

� Anak laki-laki lebih penting dari anak perempuan atau sebaliknya.

� Anak lelaki menentukan untuk dimasukkan dalam silsilah.

� Jangan menikah dengan perempuan yang tidak punya saudara
lelaki.



� psikologis

� rangsangan seks yang diterima

� pengalaman seks sebelumnya

� kesehatan fisik (hormon seks, 
penyakit)

DORONGAN SEXUALDORONGAN SEXUAL

PENGETAHUAN

PERILAKU 

sosialsosial, , budayabudaya

dandan spiritual (spiritual (adatadat--istiadatistiadat, , 

KebiasaanKebiasaan, , normanorma, , dandan moral)moral)

PERILAKU 
SEKSUAL



Bagaimana ciri-ciri umum 

seseorang yang sehat?



Memiliki kesehatan yang baik lebih dari sekedar tidak 

dalam keadaan sakit …

� Kebahagiaan

� Cukup makan

� Rumah / tempat tinggal

� Pakaian

� Bayi  & anak-anak� Bayi  & anak-anak

� Bekerja  & berpenghasilan

� Cinta 
� (kehidupan seks)

� (dalam keluarga)

� (oleh teman-teman)

� Peranan sosial yang berguna



Otak kita sangat 
berkait (hotwired) 
untuk bereproduksi 
(mis.  Untuk melakukan 
hubungan sex.)

Sebagian besar waktu 
dan sumber daya kita 
keluarkan untuk keluarkan untuk 
memenuhi hal ini. 

Mobil, pakaian, rumah 
kita dsb. semuanya 
sebetulnya adalah 
tentang menarik & 
mempertahankan 
pasangan untuk hub. sex  
+/- reproduksi.



Pengetahuan Seksual

� Penting untuk kehidupan seks yang baik 

� belajar tentang seks dari sumber-sumber yang tidak 
selalu akurat (mis. film porno, majalah, novel) 

� tidak nyata – ini hanyalah fantasi (nikmat untuk � tidak nyata – ini hanyalah fantasi (nikmat untuk 
ditonton, namun sering tidak bisa dipraktekkan)



Laki-laki dan Seks
� Laki-laki memiliki perhatian terhadap kemampuan 
seks

� Laki-laki tertarik pada berbagai jenis pasangan 
seks untuk kepentingan berganti-ganti pasangan

Laki-laki sering tidak mengakui adanya masalah � Laki-laki sering tidak mengakui adanya masalah 
seks – khususnya masalah mereka sendiri



PEREMPUAN 
FANTASI

kebanyakan 
perempuan tidak 

tampak seperti ini!



LAKI-LAKI FANTASI 

kebanyakan dari kita 
tidak seperti ini!



Pembangkitan birahi psikogenik 

+ stimulasi fisik + Ketegangan otot 



Kepercayaan/Mitos tentang Lelaki

• Ereksi harus keras dan kuat seperti besi

• Ereksi harus sangat besar



Kepercayaan/Mitos Seks yang Tidak menolong

� Ereksi harus berlangsung selama berjam-jam

� Penis & ereksi merupakan satu-satunya cara untuk 
memberikan kenikmatan kepada perempuan 
(melalui hubungan badan) (melalui hubungan badan) 

� Kedua pasangan harus mencapai orgasme pada saat 
yang sama 

� Perempuan harus mencapai orgasme melalui 
hubungan badan 



Apakah Anda menginginkan hubungan kebahagian

dan kesejahteraan seksual jangka panjang/sampai

tua?



Intimasi

Intimacy [into me see]

� Emosional – saling berbagi perasaan

� Intelektual – saling berbagi pikiran dan ide� Intelektual – saling berbagi pikiran dan ide

� Fisik – kasih sayang  & kedekatan

� Spiritual – saling berbagi kepercayaan  & nilai

� Rekreasi  - aktivitas yang menyenangkan

� Seksual





Formula Keberhasilan 100% dari Relasi
Dr Rosie King

Hubungan Seks = 5%. 

Keintiman Fisik & Emotional, dll = 40%. Keintiman Fisik & Emotional, dll = 40%. 

Keintiman Intelektual = 55%



Seks yang hebat keluar dari cinta yang baik

CINTA BERARTI SALING MENGGENGGAM TANGAN 

BAHKAN SETELAH BERTAHUN-TAHUN



SEKS , SEKSUALITAS, DAN GENDER

� SEKS MENGANDUNG PENGERTIAN 
KELAMIN SECARA BIOLOGIS.

� PRIA SEBAGAI KEPALA 
RUMAHTANGGA,

� ISTERI SEBAGAI PENGATUR 
RUMAHTANGGA

� ISTERI HARUS MELAYANI SUAMI.
� ISTERI HARUS MEMUASKAN SUAMI.

� SEKSUALITAS MENGANDUNG 
PENGERTIAN YANG BERHUBUNGAN 
DENGAN SEX TERMASUK 
NILAI,ORIENTASI DAN PERILAKU 
SEKSUAL .

� GENDER MENGANDUNG 
PENGERTIAN STATUS DAN PERAN 
YANG DIBERIKAN OLEH 
MASYARAKAT BERDASARKAN JENIS 
KELAMIN PRIA ATAU PEREMPUAN.

� PERLAKUAN KOMUNITAS KADANG2 
MENEMPATKAN PEREMPUAN 
SEBAGAI WARGA KELAS DUA 
TERMASUK DALAM MASALAH 
SEKSUAL.

� PEREMPUAN JADI PASIF DALAM 
MASALAH SEKSUAL.

� KESETARAAN GENDER



PERBEDAAN SEKSUALITAS PRIA 

DAN PEREMPUAN

� ANATOMI 

MENONJOL.

� PENIS MUDAH 

TERANGSANG.

� ANATOMI 

TERSEMBUNYI.

� CLITORIS SULIT 

TERANGSANG.

� KELAMIN MUDAH 

DIEKSPLORASI.

� HUBUNGAN 

SEKSUAL 

MENYENANGKAN.

� TIDAK HAMIL

� SULIT 

DIEKSPLORASI.

� HUBUNGAN 

SEKSUAL 

MENYAKITKAN.

� MENJADI HAMIL



SIKLUS REAKSI SEKSUAL
� FASE RANGSANGAN (excitement phase)
� FASE DATAR (plateau phase)
� FASE ORGASME (orgasm phase )
� FASE RESOLUSI (resolution phase)� FASE RESOLUSI (resolution phase)

Pada kehidupan seksual yang sehat fase ini
seharusnya dijalani secara lengkap.
Setiap fase mempunyai ciri-ciri tertentu.



� Timbul akibat ketidaktahuan

� Sikap dalam masyarakat bahwa sex hal yang tabu
dibicarakan

� Mitos-mitos dan anggapan yang keliru yang sudah
terbentuk sejak kecil turun temurun

Masalah Seksual

terbentuk sejak kecil turun temurun

→ masturbasi merusak kesehatan

� SEKSOLOGI

� mempelajari berbagai aspek seksualitas: sosio-budaya, 
biologis, klinis, psikososial, perilaku



Kurang atau hilangya nafsu seksual: 

� Frigiditas, vaginismus, dispareunia

� Bila mungkin cari penyebab:
� takut hamil, penolakan terhadap suami?

� Perlu diketahui cara suami isteri berhubungan seks, 
teknik, keinginan dan anggapan suami atau isteri 

Disfungsi Seksual Wanita

teknik, keinginan dan anggapan suami atau isteri 
mengenai hal yang mungkin berbeda

� Beri penerangan secara sederhana agar isteri tidak 
merasa khawatir, malu atau merasa direndahkan



� Disfungsi ereksi: kegagalan respon genital pada pria

� Penyebab
� Organik: kelemahan sesudah suatu penyakit badaniah, seperti 

diabetes mellitus, hipotiroid, anemia, malnutrisi, narkotika, 
pemakaian lama barbiturat, dll

� Psikologis: DE selektif, DE karena kurang pengalaman, DE 
sebelum orgasme dan ejakulasi

Disfungsi Seksual Pria

sebelum orgasme dan ejakulasi

� Terapi
� jika karena gangguan badaniah, obati gangguan penyebabnya dengan 

tidak melupakan psikoterapi dan manipulasi lingkungan terhadap efek 
fisiologis dan efek perkawinan

� jika psikogenik, penting dilakukan psikoterapi suportif, bimbingan, 
penerangan tentang mekanisme ereksi dan ejakulasi untuk 
menghilangkan kecemasan dan rasa rendah diri



Gangguan Identitas Jenis Kelamin

� Transexualisme:
� Seorang yang menolak jenis kelamin anatomisnya atau yang 

merasa risih dengannya

� Identitas gender berlawanan dengan jenis kelamin 
biologisnya, dengan hasrat untuk hidup dan diterima 
sebagai salah satu anggota dari kelompok lawan sebagai salah satu anggota dari kelompok lawan 
jenisnya

→ bila seorang laki-laki secara biologis, tetapi secara 
psikologis perempuan, maka ia tertarik pada laki-laki 
tetapi ia bukan homoseks



Gangguan Identitas Jenis Kelamin
Transexualisme

� Diagnosis: gangguan sudah menetap lebih dari 2 tahun, 
bukan akibat gangguan jiwa, bukan akibat kelainan 
intersex, genetik atau kromosom

� Pengobatan: perubahan  salah satu unsur, badan atau 
jiwanya, agar kedua-duanya cocok.

Biasanya dicoba dahulu untuk mengubah “jenis kelamin 
psikologis”nya dengan psikoterapi, bila sesudah beberapa 
waktu tidak berhasil (2 tahun), penderita tetap 
menghendaki, baru di operasi sesuai identitas gendernya



Gangguan Preferensi Seksual
• Gangguan arah-tujuan sexual

• Arah dan tujuan bukan lagi merupakan partner dari jenis kelamin

• Cara utama untuk mendapatkan rangsangan dan kepuasan seksual 
dengan objek lain atau cara lain dari yang umumnya dianggap biasa

• Bisa terjadi primer ataupun sekunder

• Fetisisme, transvestisme fetisistik, pedofilia, exhibisionisme, 
sadomasokismesadomasokisme

• Pengobatan: 

• psikoterapi untuk membantu gangguan emosi yang ada 

• Bila perlu dibantu dengan selective serotonin reuptake inhibitor
(SSRI), transquilizer atau neuroleptika jika ada gangguan emosional



Gangguan Preferensi Sexual

Homoseksualitas

• Homoseksualitas egodistonik dan 
homoseksualitas egosintonik 

• Pengobatan sama dengan gangguan 
preferensi yang lainpreferensi yang lain

• Pencegahan: mengobati anak-anak yang 
menunjukkan tanda-tanda feminin sebelum 
terjadi aktifitas sexual



Tutorial BHP ke-2
� Seluruh mahasiswa diminta membawa log book dan 

bahan kuliah yang berhubungan dengan bioetika dan 
medikolegal.


