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Tulisan ini dimaksudkan untuk berbagai pengalaman terkait dengan bagaimana kita merespon anak-

anak kita yang punya keingintahuan mengenai ‘seksualitas’. Sebelum dilanjutkan mungkin perlu 

dimaklumi bahwa dalam tulisan ini terdapat kata-kata yang vulgar atau 17 tahun ke atas, tetapi pada 

kenyataannya itulah yang ada dalam kepala anak-anak yang perlu disikapi dengan bijaksana. Mohon 

kemaklumannya dan mohon tulisan ini dijadikan renungan dan pelajaran bagi kita orang tua.  

Anak saya dua laki-laki semua. Saat ini usia mereka 7 dan 10 tahun. Sejak usia 6 dan 9 tahun dimana 

mereka terpapar oleh kehidupan barat  (tinggal di Australia sejak 2010), meskipun memang kami 

orang tua mencoba membatasi apa yang mereka lihat (TV, gambar atau apapun yang menjurus ke 

arah seks-seksualitas), informasi tidak bisa dengan mudah dibendung untuk membatasi apa yang 

layak mereka lihat dan apa yang tidak layak untuk dilihat bagi usia mereka. 

Sejak usia mereka 6 dan 9 tahun, sudah ada tanda tanda yang ‘mencurigakan’, antara lain bicara 

bisik-bisik, ketawa-ketiwi sambil melihat majalah yang isinya gambar wanita-wanita dengan bikini 

dan seterusnya. Karena di public (ruang tunggu dokter, ruang tunggu apotek), majalah seperti ini 

banyak disediakan, tentu saja tidak mudah membatasi apa yang mereka baca. Sikap-sikap seperti ini 

perlu menjadi perhatian orang tua. Bagaimana sikap saya? Saya mendekati mereka dan menanyakan 

apa yang bikin mereka ketawa-ketiwi, sambil melirik apa majalah yang mereka baca. Sambil malu-

malu dan takut mereka tidak segera menjawab. Saya segera memahami apa yang ada dalam pikiran 

mereka dan memberikan motivasi untuk menyampaikan pikiran mereka, dengan berjanji tidak akan 

menunjukkan sikap marah atau kecewa terhadap apa yang mereka bisik-bisikkan. Dengan jaminan 

tersebut, mereka menjawab, bahwa mereka bicara tentang seks, hubungan seks dan seterusnya 

tentu saja dengan pemahaman seusia mereka yang tentu tidak seperti  ‘sexual intercourse’ yang 

sesungguhnya. Saya hanya tersenyum dalam hati dan dengan lebih serius menanyakan kepada 

mereka apa yang mereka ketahui. Saya merasa perlu tahu apa yang ada dalam kepala mereka terkait 

dengan seksualitas, atau hubungan seksual. Anak saya yang besar mengatakan bahwa seks adalah 

berciuman-seperti yang berciuman yang tampak dalam TV atau film yang kebetulan mereka lihat. 

Saya tidak berusaha membenarkan pendapat mereka. Saya hanya mengatakan seks adalah hal biasa 

dan boleh jika dan hanya jika laki-laki dan perempuan sudah menikah, sudah menjadi suami istri, jika 

belum maka perbuatan ini adalah perbuatan dosa. 

Mendengar hal ini anak saya yang kedua bertanya, kalau begitu bapak dan ibu melakukan seks? Saya 

hanya menjawab, kalau tidak bagaimana kamu bisa ada. Saat itu saya hanya mengikuti pemahaman 

anak-anak saya sambil memonitor informasi apa lagi yang sampai ke anak-anak saya. Anak saya pada 

akhirnya ternyata tidak hanya berpikir sesederhana itu untuk masalah hubungan seksual. Tetapi saya 

beruntung mereka telah melihat bahwa ibu dan bapaknya bisa diajak bicara masalah seksualitas 

tanpa harus merasa takut atau malu atau sungkan. Saya sebagai seorang ibu juga sangat senang 

karena saya sangat perlu tahu apa yang ada dalam pikiran anak-anak saya. Jika tidak tahu bagaimana 

akan meluruskan jika ada kesalahan?.  



Sesuai dugaan saya, anak saya yang besar mengembangkan pikirannya lebih jauh, dia sampai 

menyimpulkan bahwa kenapa ibu dan bapaknya bisa punya bayi adalah dengan mengatakan bahwa 

tangan bapaknya masuk lewat mulut ibu sampai ke perut ibu. Sungguh pikiran yang lucu, dan ketika 

disampaikan ke saya ide tersebut, saya hanya bertanya, apa menurutmu seperti itu? Anak saya 

hanya menjawab, iya… saya pun hanya merespon sambil tersenyum dan kembali menyampaikan apa 

yang penting dalam hal seks? Anak saya dengan segera menjawab, boleh kalau sudah menikah. Ya, 

untuk saat itu memang tujuan saya hanya itu, ke halal-haraman yang perlu ada di otak anak-anak 

saya. 

Rasa keingintahuan mereka sangat besar, karena mereka adalah anak laki-laki maka the curiosity 

terhadap (maaf) ‘alat reproduksi wanita/Ms V’ sangat besar. Mereka ketawa-ketiwi melihat anak 

perempuan (bahkan bayi) yang tidak menggunakan celana, dan mencuri-curi pandang untuk tahu. 

Ketika melihat patung wanita (anatomi) di kampus, mereka ketawa-ketiwi sendiri, bisik-bisik dan 

dengan malu-malu bertanya pada saya ‘Can I touch it?’ saya ketawa dan bilang ‘Of course you can, 

but not a real women!’. Sambil masih malu-malu karena takut dilihat orang mereka mendatangi 

patung itu dan melaksanakan niatnya, untung sudah malam jadi tidak ada orang lalu lalang dan 

kantor sudah tutup.  

Hingga tibalah kesempatan bagi anak saya yang sudah 10 tahun (menjelang 11 tahun kurang dua 

bulan) untuk mendapatkan pelajaran tentang sexual, puberty dan sexual intercourse di sekolahnya. 

Khusus untuk pelajaran ini pihak sekolahnya memberikan surat kepada saya untuk memberikan ijin 

bagi anak saya mengikuti atau tidak. Jika tidak ingin mengikuti pun tidak apa-apa. Buat saya ini pun 

bukan keputusan mudah untuk memutuskan, tetapi terkait dengan sudah cukup intense-nya 

perhatian anak saya terhadap seksualitas dan juga membayangkan teman temannya tahu sementara 

dia tidak tahu, alangkah tidak bijaksananya jika saya tidak mengijinkan anak saya yang besar 

mengikuti program ini. 

Ketika saya jemput sepulang sekolah, kata-kata pertama yang saya dapatkan adalah ‘Now, I know 

what the V (sensor) is look like!’ saya menanggapi dengan sangat netral dan bertanya ‘What else do 

you know about your lesson?’ dan anak saya menjawab dengan tanpa malu, takut atau 

membicarakan sesuatu yang perlu dibisik-bisikkan. ‘I know how to make a baby now’ dan 

menceritakan lebih lanjut bagaimana proses sexual intercourse. Apa yang saya tekankan setelah dia 

menceritakan pengetahuannya tersebut? Saya hanya mengatakan ‘The most important thing is that 

people need to married first before doing that’. Responnya adalah ‘I know, I know’. 

Informasi ini tentu saja menyebar dengan cepat kepada adiknya yang belum mendapatkan pelajaran 

yang sama (pelajaran ini diberikan pada anak grade 6 - usia anak saya menjelang 11 tahun), 

sedangkan adiknya baru grade 2. Mau tidak mau si kecil jadi ‘matang’ lebih cepat dan ini tidak bisa 

dicegah.  

Sekitar dua minggu setelah anak pertama saya mendapat pelajaran tentang seksualitas ini, anak saya 

yang kecil pulang sekolah dan mengatakan pada saya ‘Now, I know what sexual intercourse is’. Saya 

sebenarnya agak terkejut karena ternyata pengetahuan si kecil ini ternyata sangat advance, tetapi 

saya mencoba netral lagi. ‘What is that actually?’ dia Cuma menjawab ‘Put the P (sensor) into V 

(sensor)’. Saya coba melacak darimana informasi ini didapatkan.’Where did you get this information? 

was your teacher teach you or your friend?’ dia cuma menjawab ‘I found in the dictionary, in the 

library, we can find everything there’.  Saya ternganga karena ternyata anak saya very active learner. 



Apa respon saya selanjutnya? Saya bilang lagi, ‘OK, but do you know who can do that?’ anak saya 

menjawab dengan agak sebal karena saya sudah sering sampaikan ‘ I know, I know, for people who 

already married’ begitu jawabnya. Dia melanjutkan pertanyaan yang menurut orang mungkin 

dianggap tidak sopan. ‘So did bapak put his P (sensor) to ibu V (sensor)?’ Saya mencoba menjawab 

secara politis hal tersebut dengan kembali bertanya ‘What do you think how to make a baby then? 

How could we have you as a son?” Responnya adalah terkejut dan ternganga ‘What? iih….’.  Saya 

pada akhirnya cuma tertawa geli dan menyadari bahwa anak-anak punya pemikiran sejauh itu 

tentang seksualitas. Alangkah sulitnya untuk bisa meluruskan dan bersikap yang bijak jika kita tidak 

punya style communication yang terbuka dan saling memahami satu dengan yang lain sehingga 

anak-anak bisa dengan leluasa menyampaikan pemikiran bahkan sesuatu yang mungkin di dunia 

ketimuran dianggap tabu. 

Hari ini pagi-pagi anak saya yang besar tiba-tiba bertanya pada saya ‘Why sperm can go out?’ saya 

Cuma menjawab ‘Because the male wants to have sex and the P (sensor) changes to be hard’. Dia 

merespon lagi ‘Oh yeah, my P (sensor) is hard too when I think about lady’. Saya Cuma tersenyum 

dan mengatakan ‘That is normal’. Pertanyaannya ternyata tidak berhenti. Dia bertanya lagi ‘Why we 

do not just put the sperm to V (sensor)?’ saya hanya menjawab ‘Because the sperm will die if it stay 

outside on the air’. ‘Oo.... ok he said’. Dia juga bertanya dari mana datangnya sperma, apakah 

posisinya ada dalam P (sensor)? Saya menyatakan sperma diproduksi oleh tubuh dan sepertinya 

tubuhnya belum memproduksi sperma, karena tanda-tanda sperma sudah di produksi adalah 

seseorang akan ‘wet dream’. 

Tiba-tiba dia berkata ‘Oh I think I have got that wet already’. Tentu saja saya terkejut dengan kata 

katanya. ‘Are you sure you have experienced it already?’ ‘Because if yes, your behaviour will be 

counted such as doing sins or something like that, if you are not sholat or puasa, you will have sin’. 

Anak saya tampak terkejut dan takut ‘What? dosa?’. Saya menenangkan dia dan menjelaskan bahwa 

jika anak sudah ‘wet dream’ atau mimpi basah maka dia sudah dicatat amal perbuatannya.  Dan saya 

menanyakan kapan itu terjadi, karena dia perlu belajar mandi wajib tentunya. Dia mengaku itu 

terjadi tahun 2010 pada saat di Adelaide. Mengingat hal itu saya ketawa dan menyatakan bahwa itu 

bukan tanda ‘wet dream’ tapi ‘wet bedding’. Dia tampak lega dan ketawa. Saya kemudian meminta 

dia berjanji untuk mengatakan kepada saya jika hal ini terjadi, karena saya tekankan pada dia ada 

hal-hal baru yang perlu dipelajari pada saat dia sudah ‘wet dream’ antara lain belajar mandi 

besar/wajib. Dia berjanji untuk menyampaikan pada saya jika ‘sudah tiba waktunya’.  

Ternyata anak saya yang besar juga mengkhawatirkan adiknya, dia mengatakan bagaimana dengan 

adiknya agar bisa tahu informasi yang dia tahu disekolah karena adiknya tidak akan melalui grade 6 

di Australia dan akan kembali ke Indonesia. Saya menugaskan dia untuk memberitahu adiknya jika 

nanti adiknya sudah 10 tahun, atau jika tidak saya yang akan memberitahu adiknya. Meskipun 

tampaknya buat yang kecil pelajaran seperti itu telah di dapatkan dari pencarian literature sendiri…. 

Demikian kisah pembelajaran seksual anak-anak saya…. Saat ini proses mempersiapkan anak saya 

menghadapi ‘saatnya tiba’…. 

Semoga bermanfaat 

Intansari Nurjannah 


