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 Fenomena Pelecehan Seksual Ini Bagai
Gunung Es ?

 Tabu Mengenai Pendidikan Seksualitas Pada
Anak Di Usia Dini ?

 Kekerasan Seks Pada Anak ?
 Peran Orang Tua?
 Peran Guru Dan Sekolah ?
 Pendidikan seks komprehensif ?



 Pendidikan Anak Usia Dini - suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak yang
baru lahir sampai dengan usia enam tahun
yang dilakukan melalui rancangan pendidikan
untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak
memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lanjut

 Anak Usia Dini - merupakan anak yang
berusia dari nol hingga enam tahun



 Seks - Tindakan fisik dari keintiman seksual
 Seksualitas - Aspek penting dari kehidupan

seseorang, mulai dari lahir sampai mati,
terdiri dari banyak faktor yang saling terkait,
termasuk anatomi, pertumbuhan dan
perkembangan, jenis kelamin, hubungan,
perilaku, sikap, nilai, harga diri, kesehatan
seksual, reproduksi, dan banyak lagi.



 Proses seumur hidup untuk memperoleh
informasi dan membentuk sikap,
kepercayaan, dan nilai tentang seksualitas;
◦ Kesesuaian Umur
◦ Berbasis fakta dan akurat secara medis
◦ Membangun budaya yang kompeten
◦ Dari banyak sumber, termasuk orang tua, keluarga,

teman sebaya, sekolah, dan masyarakat



 Orang tua, wali, dan pengasuh seharusnya –
melakukan pendidik seks untuk anak-anak
sejak awal

 Namun, orang tua sering membutuhkan
dukungan dan dorongan dari orang lain



 Peran orang tua terhadap pendidikan seks
pada anak;
◦ Menggenalkan
◦ Mengambil keputusan
◦ Merawat anggota keluarganya
◦ Memodifikasi lingkungan
◦ Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan



 Pendidikan kesehatan
 Kelompok peduli
 Partnership



 Human Development
 Relationships
 Personal Skills
 Sexual Behavior
 Sexual Health
 Society and Culture



 Berdasarkan Perkembangan - kognitif,
emosional, perilaku, fisik, dan seksual khas
untuk kelompok usia tertentu (0-6 tahun);
◦ Penting untuk meningkatkan pertumbuhan anak di

semua area perkembangan, termasuk meletakkan
fondasi untuk pertumbuhan seksual anak

◦ Orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk
membantu anak-anak memahami dan menerima
seksualitas mereka yang terus berkembang



 Setiap bagian tubuh memiliki nama dan
fungsi yang benar
(Human Development)
 Ada berbagai jenis peran keluarga
(Relationship)
 Anak membutuhkan bantuan orang dewasa

untuk membuat beberapa keputusan
(Personal Skills)



 Kebanyakan anak penasaran dengan tubuh
mereka
(Sexual Behavior)
 Tidak ada yang menyentuh bagian pribadi

tubuh anak kecuali alasan kesehatan atau
untuk membersihkannya
(Sexual Health)
 Anak perempuan dan anak laki-laki memiliki

banyak kesamaan dan beberapa perbedaan
(Masyarakat dan Budaya)



 Tumbuhkan rasa percaya anak pada orangtua
 Ajarkan konsep perbedaan jenis kelamin pada

anak
 Kenalkan bagian tubuh yang tidak boleh dilihat

dan disentuh oranglain
 Tanamkan budaya “malu” pada anak khususnya

tentang hal-hal yang berkaitan dengan tubuhnya
 Membangun komunikasi sesuai tahapan usia

anak
 Selektif dalam menonton TV dan penggunaan

Gadget dari anak



 Orang terdekat – orangtua dan guru
 Sesuaikan dengan daya tangkap anak –
 Pemantauan terus menerus
 Segamblang mungkin



 Pendidikan seks pada anak usia dini menjadi
tanggung jawab bersama; penyelenggara
pendidikan, guru dan masyarakat khususnya
orang tua
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