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PENDAHULUAN
Sering banyak orang menganggap masalah reproduksi merupakan hal yang masih
dianggapkurang bermanfaat atau tabu apabila disosialisasikan kepada masyarakat,
padahal itu tidak benar sepenuhnya.Mengapa demikian, karena masalah kesehatan
reproduksi adalah menyangkut semua orang yang hidup dan menjalani hidup di dunia ini.
Kesehatan reproduksi menyangkut aspek fisik, mental dan sosial, bahkan bukan
sekedar tidak adanya atau terkena penyakit ataupun gangguan di segala hal yang berkaitan
dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi itu sendiri.
Kesehatan reproduksi memberikan harapan bahwa setiap orang dapat menikmati
kehidupan seks yang aman dan menyenangkan serta memiliki kemampuan untuk
berproduksi dan memiliki kebebasan dalam menetapkan kapan dan seberapa sering mereka
ingin berproduksi.
Bagaimana cara mengenal dan memahami masalah kesehatan reproduksi, hak
reproduksi,seksualitas dan penggunaan kontrasepsi sebagai upaya dalam mengatur jarak
kelahiran.
Tulisan ini akan membahas keseluruhan permasalahan diatas dan solusi yang
dilakukan.
TUJUAN


Tujuan Umum
Agar setiap manusia dapat berperan aktif dalam mengakses berbagai
informasi yang terkait permasalahan kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi
manusia secarasimultan dan berkesinambungan.



Tujuan Khusus
Setiap manusia sebagai individu dan sosial secara fisik maupun psikologis
dapat berinteraksi langsung melalui pengetahuan, sikap dan perilaku positif terkait
permasalahan kesehatan reproduksi.

SASARAN
Setiap manusia baik pria maupun wanita, atau yang sedang mengalami proses
kehidupan (anak , remaja, dewasa dan orang tua).
HAK-HAK REPRODUKSI
Hak-hak reproduksi sebenarnya mempunyai landasan adanya pengakuan terhadap
hak asasi setiap pasangan dan individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab
menetapkan jumlah, jarak dan waktu kelahiran anaknya, hak untuk memperoleh informasi
tentang kesehatan reproduksi, hak untuk mencapai tingkat kesehatan reproduksi dan
seksual, hak untuk mengambil keputusan tentang reproduksinya yang bebas dari
pembedaan, pemaksaan dan kekerasan.
Hak-hak reproduksi memberikan informasi yang benar seputar kesehatan organ
reproduksi manusia.
Ada dua belas hal yang terkait dengan hak reproduksi dan seksual, yaitu :
1. Hak untuk hidup, yaitu setiap wanita mempunyai hak untuk bebas dari resiko kemati

an karena kehamilan.
2. Hak atas kemerdekaan dan keamanan, yaitu setiap individu berhak untuk menikmati

dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya dan tak seorangpun dapat
dipaksa untuk hamil, menjalani sterilisasi dan aborsi.
3. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, yaitu setiap individu

mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk kehidupan
seksual dan reproduksinya.

4. Hak atas kerahasiaan pribadi, yaitu setiap individu mempunyai hak untuk mendapat

kan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan menghormati kerahasiaan
Pribadi.
5. Hak atas kebebasan berpikir, yaitu setiap individu bebas dari penafsiran ajaran agama

yang sempit, kepercayaan, filosofi dan tradisi yang membatasi kemerdekaan
berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.
6. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan, yaitu setiap individu mempunyai hak a

atas informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan sek
sual termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga.
7. Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluar

ga.
8. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak.
9. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan , yaitu setiap individu mempunyai

hak atas pelayanan informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, ke
percayaan, harga diri, kenyamanan dan kesinambungan pelayanan.
10. Hak mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan, yaitu setiap individu

untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir
yang aman dan dapat diterima.
11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik, yaitu 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 perlin

dungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, setiap individu mempunyai

hak untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual.
Dari dua belas informasi hak reproduksi dan seksual diatas perlu adanya perhatian
bahwa; setiap individu harus mampu mengenal dan memahami informasi yang benar
mengenai kesehatan reproduksi dan seksual, hal ini banyak pula menyangkut seputar organ
reproduksipria maupun wanita, termasuk bagaimana cara kerja organ-organ reproduksi
tersebut, bagaimana cara merawat organ, perilaku seksual dan terjadinya kehamilan.
Organ reproduksi pria terdiri dari :
•

Uretra (saluran kemih), yaitu saluran untuk mengeluarkan urine dan sperma.

•

Glans Penis, yaitu kepala penis yang sangat sensitive karena memiliki banyak serabut
syaraf dan pembuluh darah.

•

Penis, yaitu untuk menyalurkan urine dan sperma, serta melakukan hubungan seks.

•

Scrotum, yaitu tempat bergantungnya testis, pelindung testis dari suhu dan tekanan
dari luar.

•

Testis, yaitu tempat memproduksi sperma.

•

Epidydimis, yaitu tempat pematangan sperma.

•

Vas deferens, yaitu untuk menyalurkan sperma dari testis menuju prostat.

•

Kelenjar Prostat, yaitu berfungsi menghasilkan cairan semen dan mempengaruhi ke
suburan sperma.

•

Vesikula seminalis, yaitu dapat menghasilkan cairan semen dan sperma.

•

Kandung kencing, yaitu tempat penampungan sementara air kencing.

Pada Pria dikenal adanya peristiwa mimpi basah, yaitu pengeluaran sperma (ejakulasi)
secara alamiah melalui mekanisme tidur (biasanya mengalami mimpi erotis ataupun tidak
erotis)

Pertama terjadi pada usia antara 9 – 14 tahun, merupakan tanda sudah akhil baliq dan
organ reproduksinya mulai berfungsi.
Organ reproduksi wanita terdiri dari :
•

Mulut vagina, yaitu merupakan organ reproduksi wanita bagian luar.

•

Vagina, yaitu merupakan jalan lahir bayi, organ untuk berhubungan seksual dan seba
gai jalur keluarnya darah menstruasi.

•

Servix (leher rahim), merupakan lubang kecil dibawah rahim sebagai pintu penghu
bung antara rahim dengan rongga vagina.

•

Uterus (rahim) merupakan tempat berkembangnya janin hingga waktu melahirkan.

•

Fimbria, yaitu berfungsi menangkap selur yang sudah matanguntuk disalurkan menu
ju rahim.

•

Ovarium, merupakan tempat penghasil sel telur.

•

Tuba Falopi, merupakan saluran yang menghubungkan antara rahim dan ovarium, ju
ga sebagai tempat bertemunya sel sperma dengan sel telur.
Pada wanita dikenal adanya menstruasi, yaitu merupakan peristiwa luruhnya lapisan

dindingdalam rahim (endometrium), lapisan ini terbentuk untuk persiapan jika sel telur
berhasil dibuahi oleh sel sperma, dan jika sel telur tidak dibuahi maka jaringan ini akan
meluruh. Pertama terjadi saat usia antara 9 – 15 tahun.
Bagaimana cara merawat organ reproduksi :
 Mengganti celana dalam minimal dua kali sehari.
 Membersihkan setelah buang air (kencing) dengan menggunakan air bersih.
 Anjuran untuk merapikan rambut kemaluan.
 Hindari penggunaan celana dalam yang terlalu ketat agar organ reproduksi tidak

terlalu lembab atau basah.

 Menjaga pola hidup sehat dengan olah raga, makan makanan yang sehat, hindari

perilaku merokok dan sebagainya.
 Menjaga perilaku seksual yang sehat.

PENGENALAN KONTRASEPSI
Ada banyak pilihan dalam menggunakan kontrasepsi, yaitu dengan menggunakan
alat atau tanpa alat. Namun sebelum memutuskan penggunaan kontrasesi terlebih dahulu
meminta bimbingan dan konsultasi kepada konselor atau petugas medis.
Ada beberapa cara penggunaan kontrasepsi, seperti cara sederhana, cara Non
hormonal, Hormonal, dan cara operasi.
Cara sederhana :
•

Cara sederhana, seperti Pantang berkala atau Metode kalender, adalah pencegahan
kehamilan dengan cara tidak melakukan hubungan seks pada saat wanita dalam
masa subur. Untuk mengikuti metode ini wanita harus mempunyai siklus haid cukup
teratur. Permasalahannya tidak semua wanita mengetahui kapan masa suburnya,
tidak semua wanita mendapat siklus haid yang teratur, bahkan tidak semua pasangan
dapat mentaati tidak melakukan sanggama pada saat masa subur, kegagalan
biasanya terjadi karena kesalahan penghitungan masa subur.

•

Amenore Laktasi, cara ini bersifat sementara selama enam bulan pertama setelah
persalinan, yang memanfaatkan ketidaksuburan alamiah karena proses pemberian
ASI. Disini kadar prolaktin tinggi dan menetap selama proses menyusui dapat mene
kan produksi hormone-hormon yang mempengaruhi menstruasi dan ovulasi.

•

Kondom, adalah sarung karet tipis berbentuk silinder yang dipakai pada penis pria
saat berhubungan seksual. Penggunaan kondom yang benar biasanya disertakan pa
da kemasan kondom, yaitu dipakai setelah penis ereksi dan penis harus segera
ditarik dari vagina setelah ejakulasi untuk menghindari cairan sperma tumpah di
dalamvagina. Selain dapat menghindari kehamilan, kondom juga merupakan alat
untuk menghindari penularan HIV dan beberapa IMF lain seperti GO dan sifilis. Saat

ini juga sudah tersedia kondom untuk wanita (female condom), namun masih jarang
yang memakainya.
Cara Non hormonal :
•

IUD (Intra Uterine Device) adalah alat kontrasepsi dalam rahim terbuat dari bahan
semacam plastik dan ada bagian yang dililit tembaga dan bentuknnya seperti huruf T
(cooper T, mirena, multiload). Sebelum dipasang wanita akan diperiksa dulu untuk
memastikan kecocokan.

Cara hormonal :
•

Pil KB, Suntik KB dan Susuk KB
Pil KB diminum oleh wanita setiap hari. Pil ini terbuat dari hormon yang mempunyai
kesamaan hormone yang terdapat pada tubuh wanita yaitu estrogen dan
progesteron. Ada dua macam jenis yaitu Pil mini dan Pil kombinasi. Pil mini hanya
mengandung

hormon

progesterone

berfungsi

merubah

sifat

lendir

yang

dihasilkanleher rahim sehingga mencegah pembuahan, sedang Pil kombinasi bekerja
mencegah keluarnya sel telur dari indung telur. Pil KB bermanfaat jika diminum
setiap harisecara teratur, misalnya malam atau pagi saja.
Suntik KB adalah suatu cairan berisi hormon progesterone yang dapat mencegah
kehamilan dalam jangka waktu tertentu (1-3 bulan). Dalam hal fungsi sama halnya dengan
penggunaan Pil KB.
Susuk KB, adalah kapsul yang berbentuk batang kecil yang dipasang pada wanita
yaitu dibawah kulit lengan kiri dengan melakukan operasi kecil. Susuk bekerja setelah 24 jam
pemasangan dan memberikan manfaat mencegah kehamilan selama tiga tahun. Susuk
dipasang dokter atau tenaga medis saat haid atau setelah nifas.
Cara Operasi :
•

Vasektomi dan Tubektomi
Vasektomi merupakan tindakan operasi kecil pada pria dengan cara menutup
saluran sperma (bisa dengan atau tanpa pisau) di sebelah kiri dan kanan kantung

zakar. Setelah vasektomi pria masih bisa berhubungan seks, air mani tetap dapat
keluar tetapi sudah tidak mengandung sperma, sperma yang tidak keluar akan
diserap kembali oleh tubuh tanpa menimbulkan penyakit. Vasektomi juga sering
disebut kontrasepsi mantap, dilakukan pasangan yang sudah tidak menginginkan
anak lagi karena jumlah anak sudah cukup, pasangan yang istrinya sudah sering
melahirkan, penyakit yang membahayakan pasangan, atau sebab gagal KB dengan
cara lain, yang kemudian memutuskan dengan cara medis operasi pria.
Tubektomi merupakan tindakan operasi wanita pada saluran telur dengan
memotong atau mengikat saluran yang membawa sel telur ke rahim. Setelah di
operasi sel telur yang keluar akan diserap tubuh tanpa efek penyakit apapun.
Tubektomi tidak mengganggu kelancaran ASI, jarang terjadi efek samping ataupun
kegagalan, dan terlebih tidak mengganggu gairah seksual.
Dari metode kontrasepsi diatas masih ada lagi yang disebut alat kontrasepsi
darurat (Emergency Contraception) dalam bentuk Pil yang bernama after morning
pil. Cara ini digunakan pada wanita yang melakukan hubungan seksual yang tidak
terlindungi, misalnya karena terjadi kekerasan seksual.
PENUTUP
Materi Kesehatan Reproduksi dan Seksual sebenarnya masih banyak yang perlu
dibahas dan di informasikan kepada masyarakat.

Di era perkembangan teknologi dan

iformasi, semakin banyak informasi yang dapat di akses, baik dari media surat kabar, bukubuku, majalah kesehatan, elektronika, internet dan sebagainya, namun yang terpenting
sehingga menjadi simpulan adalah :
Pertama,

setiap orang mampu mengenal dan memahami serta memperoleh

informasi yang benar terhadap kesehatan reproduksi dan seksual, hak-hak reproduksi, dan
metode/cara kontrasepsi.
Kedua, setiap orang dapat mewujudkan sikap dan tingkah laku yang bertanggung
jawab terhadap proses reproduksinya sendiri.

Ketiga, berusaha melakukan berbagai tindakan pencegahan, atau sedini mungkin
melakukan pengobatan bila mendapatkan permasalahan pada organ reproduksi dan seksual.
Apabila ketiga hal tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap individu di dalam kehidupan
sosial, maka keyakinan untuk melindungi, memperjuangkan dan membela hak reproduksi
seksualnya dan orang lain, tentu akan dapat terhindar dari berbagai tindak kekerasan dan
serangan terhadap hak reproduksi dan seksual itu sendiri.
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