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Kata Pengantar

Program penanggulangan IMS, HIV dan AIDS telah berjalan di Indonesia kurang

lebih selama 20 tahun sejak ditemukannya kasus AIDS yang pertama pada 1987.

Hingga kini program penanggulangan telah berkembang pesat meliputi

pencegahan hingga pengobatan, perawatan dan dukungan. Perkembangan

program ini menunjukkan pula pemahaman yang lebih baik para penyelenggara

dan pelaksana program terhadap persoalan IMS, HIV dan AIDS serta

berkembangnya ragam, besaran dan percepatan respon untuk mengatasinya.

Secara garis besar hingga saat ini, terdapat dua tipe intervensi dalam program

penanggulangan IMS, HIV dan AIDS yakni: Intervensi Perubahan Perilaku dan

Intervensi Biomedis. Keduanya merupakan komponen penting dalam upaya

penanggulangan dan saling melengkapi.  Pemahaman mengenai program

penanggulangan yang komprehensif biasanya juga merujuk pada lengkap tidaknya

kedua komponen tersebut dihadirkan dalam disain dan implementasinya.  Meski

keduanya dianggap sebagai komponen yang sama penting, intervensi biomedis

lebih luas dikenal, menjanjikan penyelesaian klinis dan medis yang lebih pasti,

serta memiliki konsep dan instrumen yang jelas dan mudah untuk diobservasi.

Intervensi perubahan perilaku sendiri dengan teknik dan metode yang berbeda

sebetulnya mempunyai standar proses, dan tahapan (protokol) implementasi

yang jelas.  Akan tetapi ragam intervensi perubahan perilaku kurang dikenal

dan kurang dipahami dengan baik. Konsepnya sering dianggap abstrak dan tidak

banyak yang menguasai metode, teknik hingga instrumennya.  Hal ini antara

lain disebabkan belum tersedianya modul pelatihan yang secara komprehensif

dapat memberikan bekal pengetahuan sekaligus keterampilan kepada pelaksana

program.

Dalam rangka meningkatkan kualitas intervensi di tingkat lapangan yang dapat

membekali pengetahuan sekaligus keterampilan penerapan intervensi efektif

telah dikembangkan DUA paket modul Intervensi Perubahan Perilaku

komprehensif.  Kedua paket ini disebut sebagai “Modul Pelatihan Intervensi
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Perubahan Perilaku (IPP) untuk Pencegahan Penularan IMS dan HIV melalui

Hubungan Seksual”.  Paket SATU menekankan pada peletakan dasar pengetahuan

yang kuat mengenai program IMS, HIV, AIDS serta isu terkait lainnya. Sedangkan

Paket DUA bertujuan membekali pelaksana program dengan keterampilan

komunikasi sekaligus penerapan intervensi efektif.

Satu set buku yang disajikan pada bagian ini khusus memuat Modul Pelatihan

Intervensi Perubahan Perilaku Paket SATU.

Seluruh modul pada Paket SATU ini disusun berdasarkan pedoman Intervensi

Perubahan Perilaku yang disiapkan oleh Program Aksi Stop AIDS (ASA)/Family

Health International (FHI) dan Kementerian Kesehatan. Pada wilayah kerja ASA/

FHI, paket modul ini sudah diujicobakan dan digunakan untuk melatih kurang

lebih 600 petugas lapangan yang bekerja pada 60-an LSM, tersebar di delapan

provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau,

Sumatera Utara, Papua dan Papua Barat. Pelatihan diberikan bagi petugas

lapangan yang mendampingi berbagai kelompok berperilaku risiko tinggi seperti:

Wanita Penjaja Seks (WPS), Laki-laki yang berhubungan Seks dengan Laki-laki

lain (LSL), Waria, serta Pria berperilaku risiko tinggi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan sampai terbitnya

buku ini kami ucapkan terima kasih, yakni United Nations Development

Programme melalui proyek United’s Capacity Development to The Global Fund’s

Principle Recipient in Indonesia yang telah mendanai  kegiatan finalisasi modul

ini.

Ucapan terima kasih disampaikan khusus kepada Tim BCI (Behavior Change

Intervention/Intervensi Perubahan Perilaku) Aksi Stop AIDS (ASA)/FHI dan para

konsultan yang telah memberikan bantuan keahlian untuk menyelesaikan buku

yang sangat penting ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, koreksi dan masukan

dari pembaca sangat diharapkan.

Penyusun
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Sambutan Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan RI

Perkembangan epidemi HIV dan AIDS di dunia telah menyebabkan HIV dan AIDS

menjadi masalah global dan semakin nyata menjadi masalah kesehatan

masyarakat di Indonesia. Dalam rangka mempercepat akselerasi upaya

penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, sangatlah penting untuk memadukan

upaya pencegahan dengan upaya perawatan, dukungan serta pengobatan

dimana keduanya merupakan komponen penting dan saling melengkapi.

Kurang disadarinya risiko penularan IMS, HIV dan AIDS oleh kelompok berisiko

serta  masih rendahnya kesadaran untuk mengetahui status HIV-nya yang

ditunjukkan dengan masih cukup besarnya kasus AIDS yang ditemukan pada

stadium lanjut di Rumah Sakit sehingga menyebabkan tingginya tingkat kematian

kasus AIDS merupakan isu strategis yang digunakan sebagai sasaran respon

pengendalian epidemi HIV dan AIDS.

Upaya perawatan, dukungan serta pengobatan yang juga dikenal dengan

intervensi biomedis telah berjalan dengan baik dan mampu menyelesaikan

permasalahan klinis dan medis yang lebih pasti sedangkan upaya pencegahan

khususnya intervensi perubahan perilaku belum dikenal dan dipahami dengan

baik.

Intervensi perubahan perilaku sangat penting dilakukan untuk  mengubah

pengetahuan, sikap, keyakinan, perilaku atau tindakan individu maupun populasi

untuk mengurangi perilaku berisiko terinfeksi HIV. Berdasarkan tingkat epidemi

HIV di Indonesia yang terkonsentrasi maka sasaran utama upaya intervensi

perubahan perilaku ini ditujukan kepada populasi berisiko tinggi yang berperilaku

tidak aman terhadap penularan  HIV.

Untuk mendukung kegiatan intervensi perubahan perilaku (IPP) yang  berkualitas

di lapangan maka perlu disusun buku-buku panduan IPP termasuk paket modul

pelatihan IPP bagi petugas lapangan.
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Sepatutnyalah kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

semua pihak baik perorangan atau institusi yang telah berperan serta dalam

penyusunan dan penyempurnaan modul pelatihan Intervensi Perubahan Perilaku

untuk Pencegahan Penularan IMS,HIV dan AIDS melalui Hubungan Seksual, 2009.

Semoga modul Pelatihan IPP ini dapat bermanfaat dalam program pengendalian

HIV dan AIDS di Indonesia.

 Sekretaris Jenderal

Kementerian Kesehatan RI

             dr. Sjafii Ahmad, MPH

      NIP: 19490929 197712 1 001
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B-3
SEKS, SEKSUALITAS

dan JENDER

MODUL

I.   Deskripsi Singkat

Seksualitas merupakan masalah yang jarang dibicarakan secara terbuka karena
membuat banyak orang canggung.  Keadaan ini menyebabkan informasi yang terkait
dengan seksualitas lebih sering dibicarakan secara sembunyi-sembunyi.  Sumbangan
terbesar prevalensi IMS dan HIV di Indonesia adalah melalui transmisi seksual.
Keadaan ini mendorong pentingnya pembahasan masalah seksual secara terbuka.

Umumnya masyarakat, termasuk orang tua, memperlakukan dan mempunyai
pengharapan yang berbeda pada anak perempuan dan anak laki-laki.  Perempuan
biasanya digambarkan sebagai makhluk yang mengandalkan perasaan,
memperhatikan detail, bertanggung jawab untuk merawat dan membesarkan anak.
Sementara laki-laki digambarkan sebagai orang kuat secara fisik, tidak boleh
menampilkan perasaannya di depan umum, dan bertanggung jawab untuk mencari
nafkah bagi keluarganya.  Peranan laki-laki dan perempuan erat sekali dikaitkan
dengan isu jender yang perlu dipahami secara mendalam.

Mengingat bagian besar dari Kelompok Dampingan (KD) progam pencegahan dan
penanggulangan IMS dan HIV adalah kelompok masyarakat yang terpinggirkan yang
memiliki permasalahan jender mulai dari bias jender hingga diskriminasi yang terkait
dengan identitas jender, maka perlu diberi informasi secara benar tentang seks,
seksualitas dan jender.
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II.    Tujuan Pembelajaran

A. Tujuan Pembelajaran Umum:
Setelah mempelajari materi peserta memahami tentang seks,
seksualitas dan jender.

B. Tujuan Pembelajaran Khusus:
Setelah mempelajari materi peserta mampu:
1. Menjelaskan pengertian seks.
2. Menjelaskan pengertian jender.
3. Menjelaskan pengertian seksualitas.
4. Menjelaskan perbedaan antara seks dan seksualitas.
5. Menguraikan komponen seksualitas manusia.
6. Menguraikan aspek yang mempengaruhi seksualitas manusia.
7. Menguraikan perkembangan manusia dari anak-anak hingga

dewasa yang dipengaruhi oleh perkembangan seksualnya.
8. Menunjukkan sikap terbuka dalam membahas seksualitas.
9. Menjelaskan perbedaan antara seks dan jender.
10. Menjelaskan pengertian identitas jender dan peran jender.
11. Menjelaskan pengertian bias jender dan diskriminasi jender.

Modul ini akan membahas tentang Pengertian Seks, Seksualitas dan Jender
meliputi: Pengertian Seks, Pengertian Jender, Pengertian Seksualitas dan
Perbedaan Antara Seks dan Seksualitas;  Seksualitas Manusia meliputi: Komponen
Seksualitas Manusia, Aspek yang Mempengaruhi Seksualitas Manusia,
Perkembangan Manusia dari Anak-anak Hingga Dewasa yang Dipengaruhi oleh
Perkembangan Seksualnya dan Diskusi Seksualitas.  Adapun pembahasan bahasan
Jender meliputi Perbedaan Antara Seks dan Jender, Identitas Jender dan Peran
Jender, Bias Jender dan Diskriminasi Jender, Kondisi-kondisi yang Mempengaruhi
Penerapan Jender yang keliru, Persoalan Seputar Seksualitas yang Dipengaruhi
Persoalan Jender Dalam Masyarakat dan Keterkaitan Jender dengan Kerentanan
KD terhadap Risiko Tertular IMS dan HIV.
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III.    Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

12. Menguraikan kondisi-kondisi yang mempengaruhi penerapan
jender yang keliru.

13. Menguraikan persoalan seputar seksualitas yang dipengaruhi
persoalan jender dalam masyarakat.

14. Menjelaskan keterkaitan jender dengan kerentanan kelompok
dampingan terhadap risiko tertular IMS dan HIV.

1. Pengertian Seks, Seksualitas dan Jender
a. Pengertian Seks.
b. Pengertian Jender.
c. Pengertian Seksualitas.
d. Perbedaan antara Seks dan Seksualitas.

2. Seksualitas Manusia
a. Komponen Seksualitas Manusia.
b. Aspek yang Mempengaruhi Seksualitas Manusia.
c. Perkembangan Manusia dari Anak-anak Hingga Dewasa

yang Dipengaruhi oleh Perkembangan Seksualnya.
d. Diskusi Seksualitas.

3. Jender
a. Perbedaan Antara Seks dan Jender.
b. Identitas Jender dan Peran Jender.
c. Bias Jender dan Diskriminasi Jender.
d. Kondisi-kondisi yang Mempengaruhi Penerapan Jender

yang Keliru.
e. Persoalan Seputar Seksualitas yang Dipengaruhi

Persoalan Jender dalam Masyarakat .
f. Keterkaitan Jender dengan Kerentanan Kelompok

Dampingan Terhadap Risiko Tertular IMS dan HIV.
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V.    Alat Bantu dan Media

IV.    Waktu

 10 Jam Pelatihan  (450 menit).

IV.    Metode

1. LCD.
2. Laptop.
3. Kertas flipchart.
4. Spidol.
5. Amplop.
6. Tali rafia.
7. Metaplan.
8. Slide presentasi.
9. Lembar Aktivitas 1: Diskusi Seksualitas.
10. Lembar Aktivitas 2: Tes Sensitif Jender.
11. Lembar Aktivitas 3: Permainan Jender Atau Seks.
12. Lembar Aktivitas 4: Diskusi Persoalan Seputar Seksualitas yang

Dipengaruhi Persoalan Jender dalam Masyarakat.

1. Curah pendapat.
2. Ceramah dan tanya jawab.
3. Studi Kasus
4. Diskusi kelompok terarah.

5. Drama.
6. Diskusi kelompok.
7. Pleno.
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VI. Langkah-Langkah Pembelajaran

SESI 1         Pengkondisian (10 menit).

Langkah 1: Sapa peserta dengan ramah dan ucapkan salam.
Bila belum berkenalan dengan peserta maka sebaiknya fasilitator
perkenalkan diri dan minta semua peserta menyebutkan nama satu
persatu.
Apabila diperlukan fasilitator bisa mengajak peserta untuk melakukan
kegiatan membangun suasana atau melakukan energizer.

Langkah 2: Sampaikan topik-topik yang akan dibicarakan dalam sesi ini.
Jelaskan mengapa topik-topik ini penting untuk didiskusikan.
Jelaskan tujuan sesi dengan menggunakan slide presentasi.

Langkah 3: Tanya peserta apakah sudah siap untuk berdiskusi topik-topik ini.
Apabila ya, mulailah dengan sesi 2.

SESI 2 Pembahasan Pokok Bahasan 1 Sub Pokok Bahasan
Pengertian Seks, Pengertian Jender, Pengertian
Seksualitas, Perbedaan Antara Seks dan Seksualitas
(45  Menit).

Langkah 1: Tempelkan 3 lembar flipchart secara berdampingan pada papan tulis.

Langkah 2: Tulis kata:
• seks pada flipchart pertama
• seksualitas pada flipchart kedua
• jender pada flipchart ketiga.
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Pastikan menulis dengan ukuran yang besar sehingga tulisan dapat
dibaca oleh peserta.
Tutup kertas flipchart kedua dan ketiga sehingga perhatian terpusat
pada flipchart pertama.

Langkah 3: Tanya: “Apa pengertian kata seks?”
Tulis kata kunci jawaban peserta pada kertas flipchart di bawah
tulisan kata seks.
Ajak peserta merumuskan jawaban sesuai dengan pengertian seks.
Berikan pengertian yang sebenarnya tentang pengertian seks
apabila proses diskusi terhambat.

Langkah 4: Buka kertas flipchart kedua.
Tanya peserta apa pengertian kata seksualitas.
Tulis kata kunci jawaban peserta pada kertas flipchart di bawah
tulisan kata seksualitas.
Ajak peserta merumuskan jawaban sesuai dengan pengertian
seksualitas.
Berikan pengertian seksualitas apabila proses diskusi terhambat.

Langkah 5: Bukalah kertas flipchart ketiga.
Tanya peserta apa pengertian kata jender.
Tulis kata kunci jawaban peserta pada kertas flipchart di bawah
tulisan kata jender.
Ajak peserta merumuskan jawaban sesuai dengan pengertian jender.
Berikan pengertian jender apabila proses diskusi terhambat.

Langkah 6: Jelaskan dengan slide presentasi tentang Pengertian Seks, Pengertian
Jender, Pengertian Seksualitas, Perbedaan Antara Seks dan
Seksualitas.
Jelaskan: “Perbedaan antara seks dan jender akan dibahas tersendiri
pada sesi berikutnya tentang Jender, Perbedaan Jender dan Seks.”
Beri kesempatan pada peserta untuk bertanya apabila ada yang
belum dimengerti.
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Jawab semua pertanyaan dengan singkat dan jelas.
Apabila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab fasilitator maka
jangan paksakan untuk menjawab dengan perkiraan saja, katakan
anda akan mencarikan informasi tersebut lebih dalam dan akan
menyampaikan pada peserta tersebut apabila sudah mendapatkan
informasi yang benar.

Langkah 7: Buatlah tabel seperti di bawah ini di kertas flipchart atau papan tulis.

SESI 3 Pembahasan Pokok Bahasan 2, Sub Pokok Bahasan
Komponen Seksualitas Manusia, Aspek yang
Mempengaruhi Seksualitas Manusia, Perkembangan
Manusia dari Anak-Anak Hingga Dewasa yang
Dipengaruhi oleh Perkembangan Seksualnya (45 Menit).

Langkah 1: Bagi peserta menjadi 4 kelompok.
Minta peserta berkumpul dalam kelompoknya masing-masing.

Langkah 2: Jelaskan tugas setiap kelompok adalah mendiskusikan sebuah topik
seputar seksualitas. Tayangkan slide yang berisi topik diskusi dan
pembagian topik diskusi setiap kelompok.
Katakan bahwa waktu untuk berdiskusi adalah 10 menit.

Topik diskusi
Kelompok 1 : Komponen seksualitas manusia.
Kelompok 2 : Aspek-aspek yang mempengaruhi seksualitas manusia.
Kelompok 3 : Perkembangan seksualitas laki-laki, dari anak-anak hingga

menjadi orang dewasa.
Kelompok 4 : Perkembangan seksualitas perempuan, dari anak-anak hingga

menjadi orang dewasa.

Hentikan kegiatan diskusi kelompok setelah 10 menit.
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Langkah 3: Minta kelompok satu maju mempresentasikan hasil kelompoknya.
Beri kesempatan peserta kelompok lain untuk bertanya atau
memberikan masukan.
Ajukan pertanyaan atau berikan masukan bila diperlukan.

Langkah 4: Lakukan kegiatan yang sama untuk kelompok selanjutnya.

Langkah 5: Jelaskan dengan slide presentasi tentang Pengertian Komponen yang
tercakup dalam Seksualitas Manusia, Aspek yang Mempengaruhi
Seksualitas Manusia, Perkembangan Manusia dari Anak-anak Hingga
Dewasa yang Dipengaruhi oleh Perkembangan Seksualnya,
Permasalahan Seputar Seksualitas yang Terjadi dalam Masyarakat.
Beri kesempatan pada peserta untuk bertanya apabila ada yang belum
dimengerti. Jawablah semua pertanyaan dengan singkat dan jelas.
Apabila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab fasilitator maka
jangan paksakan untuk menjawab dengan perkiraan saja, katakan
anda akan mencarikan informasi tersebut lebih dalam dan akan
menyampaikan pada peserta tersebut apabila sudah mendapatkan
informasi yang benar.

Langkah 6: Sampaikan rangkuman sesi.

SESI 4 Pembahasan Pokok Bahasan 2, Sub Pokok Bahasan
Diskusi Seksualitas (60 menit).

Catatan  fasilitator
 Dalam topik ini ada fasilitator kelas dan fasilitator kelompok kecil.

Fasilitator kelas adalah fasilitator utama dan fasilitator kelompok kecil
adalah fasilitator pendamping.
Siapkan jumlah fasilitator kecil sesuai kebutuhan dengan
mempertimbangkan jumlah kelompok peserta laki-laki dan jumlah
kelompok peserta perempuan.

 Fasilitator kelas bisa berperan sebagai fasilitator kelompok kecil.
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Langkah 1: Jelaskan pada peserta bahwa kegiatan yang akan dilakukan adalah
melakukan diskusi seksualitas. Semua peserta akan berbagi
pengalaman berkaitan dengan seksualitas. Oleh karena diskusi ini
sangat sensitif maka peserta akan dibagi dalam kelompok-kelompok
berdasarkan jenis kelamin.

Langkah 2: Lakukan kegiatan kelompok sesuai dengan panduan pada Lembar
Aktivitas 1 (LA 1 terlampir).

Langkah 3: Setelah selesai mengerjakan LA1, tanya peserta apa yang dirasakan
ketika melakukan diskusi seksualitas tadi.
Tulis kata kunci jawaban di kertas flipchart.
Bagian ini dilakukan untuk memberi kesempatan pada semua peserta
untuk berbagi pangalaman, perasaan dan pemikiran setelah
melakukan diskusi seksuallitas.

Langkah 4: Sampaikan ulang apa yang tertera pada ketas flipchart tersebut.
Jelaskan: “Inilah perasaan kita ketika membicarakan hal seputar
seksualitas dan alasan mengapa kita memiliki perasaan seperti itu.”

Catatan fasilitator
• Bicara seks adalah hal tabu.
• Malu bicara seks dengan orang lain.
• Tidak terbiasa berbicara seks secara terbuka sejak masa kecil.
• Dan lain-lain.

Langkah 5: Sampaikan rangkuman sesi.

SESI 5: Rangkuman dan Pembulatan (10 menit).
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Sesi 5 Pembahasan Pokok Bahasan 3, Sub Pokok Bahasan
Perbedaan Jender dan Seks (45 menit ).

Langkah 1: Jelaskan pada peserta bahwa untuk memulai pembicaraan jender
secara mendalam akan dilakukan sebuah kegiatan yang disebut tes
sensitif jender.
Lakukan kegiatan seperti tercantum pada panduan Lembar Aktiivitas
2 (LA 2 terlampir).

Langkah 2: Setelah selesai melakukan LA2, tanya peserta apa yang dirasakan peserta.
Tulis kata kunci jawaban pada kertas flipchart.

Langkah 3: Katakan bahwa  akan dilakukan kegiatan kelompok untuk
memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai perbedaan
jender dan seks.
Lakukan kegiatan seperti tercantum dalam panduan Lembar Aktivitas
3 (LA 3 terlampir).

Langkah 4: Setelah selesai melakukan LA3, sampaikan beberapa pertanyaan di
bawah ini untuk mendapatkan poin-poin penting dari peserta:
• Apa yang dirasakan dari aktivitas tadi?
• Apa perbedaan mendasar antara jender dan seks?
Tulis kata kunci jawaban pada kertas flipchart.
Rangkum jawaban peserta sesuai pendapat mereka.

Langkah 5: Jelaskan dengan slide presentasi tentang perbedaan mendasar seks
dan jender.
Beri kesempatan pada peserta untuk bertanya apabila ada yang belum
dimengerti. Jawablah semua pertanyaan dengan singkat dan jelas.
Apabila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab fasilitator maka
jangan paksakan untuk menjawab dengan perkiraan saja, katakan
anda akan mencarikan informasi tersebut lebih dalam dan akan
menyampaikan pada peserta tersebut apabila sudah mendapatkan
informasi yang benar.
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Langkah 6: Sampaikan rangkuman sesi.
Katakan bahwa selanjutnya kita akan membahas secara mendalam
mengenai identitas dan peran jender.

Sesi 6 Pembahasan Pokok Bahasan 3, Sub Pokok Bahasan
Identitas Jender dan Peran Jender (50 menit).

Langkah 1: Katakan bahwa kita tinggal di dunia dimana laki-laki dan perempuan
diperlakukan secara berbeda, bahkan semenjak dalam kandungan.

Langkah 2: Tulis kata Identitas Jender pada flipchart.
Tanya peserta apa yang dimaksud dengan identitas jender.
Tulis kata kunci jawaban peserta di kertas flipchart.

Langkah 3: Tulis kata Peran Jender pada flipchart.
Tanya peserta apa yang dimaksud dengan peran jender.
Tulis kata kunci jawaban peserta di kertas flipchart.

Langkah 4: Jelaskan dengan slide presentasi tentang Pengertian Identitas Jender,
Beberapa hal terkait Identitas dan Peran Jender.
Beri kesempatan pada peserta untuk bertanya apabila ada yang belum
dimengerti. Jawablah semua pertanyaan dengan singkat dan jelas.
Apabila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab fasilitator maka
jangan paksakan untuk menjawab dengan perkiraan saja, katakan
anda akan mencarikan informasi tersebut lebih dalam dan akan
menyampaikan pada peserta tersebut apabila sudah mendapatkan
informasi yang benar.

Langkah 5: Ajaklah peserta melakukan analisis diri tentang identitas jender.
Sampaikan beberapa pertanyaan berikut ini :
• Siapa merasa mempunyai identitas jender feminin?
• Siapa merasa mempunyai identits jender maskulin?
• Siapa merasa mempunyai identitas androgini?
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• Apa saja yang telah dilakukan untuk mengekspresikan identitas
jender tersebut?

• Apakah ada kesulitan untuk mengekspresikan identitas jender kita?

Langkah 6: Jelaskan bahwa identitas jender berkaitan dengan peran jender.
Tanya peserta apakah ada yang pernah diminta oleh seseorang untuk
“bertindaklah sebagaimana laki-laki” atau “bertindaklah
sebagaimana perempuan”.
Minta peserta untuk menceritakan pengalamannya tersebut.
Beberapa pertanyaan yang bisa diajukan untuk menggali lebih dalam:
• Apa alasan orang mengatakan meminta kita seperti itu?
• Apa yang kita rasakan ketika dipaksa mengikuti “aturan sosial’

tersebut?

Langkah 7: Jelaskan dengan slide presentasi kondisi mengenai:
• Harapan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan tidak

sejalan dengan pembagian peran yang ketat antara laki-laki dan
perempuan.

• Pembedaan ini telah sedemikan ketat dibangun sehingga bila
ada orang yang menyalahi “aturan” tersebut, akan dikatakan
menyimpang.

• Peran yang diberikan oleh masyarakat pada jenis kelamin
tertentu dapat berubah.

Beri kesempatan pada peserta untuk bertanya apabila ada yang belum
dimengerti. Jawablah semua pertanyaan dengan singkat dan jelas.
Apabila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab fasilitator maka
jangan paksakan untuk menjawab dengan perkiraan saja, katakan
anda akan mencarikan informasi tersebut lebih dalam dan akan
menyampaikan pada peserta tersebut apabila sudah mendapatkan
informasi yang benar.

Langkah 8 : Sampaikan rangkuman sesi.
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Sesi 7 Pembahasan Pokok Bahasan 3, Sub Pokok Bahasan Bias
Jender dan Diskriminasi Jender (45 menit).

Langkah 1: Sampaikan bahwa dalam sesi ini kita akan mempelajari mengenai
bias dan diskriminasi jender.
Katakan juga bahwa kita akan melakukan kegiatan kelompok besar
mengenai apa saja yang dilakukan laki-laki dan perempuan sehari-hari.

Langkah 2: Bagi peserta menjadi 2 kelompok berdasarkan jenis kelamin.
Minta semua peserta berkumpul dalam kelompoknya.

Langkah 3: Jelaskan tugas setiap kelompok.

Tugas peserta.
• Setiap kelompok menuliskan pada kertas flipchart secara detail kegiatan

dari pagi (bangun tidur) sampai malam hari (tidur) yang dilakukan oleh
seorang suami dan seorang isteri dalam sebuah keluarga yang memiliki
3 orang anak.

• Kelompok laki-laki membahas kegiatan yang dilakukan oleh suami.
• Kelompok perempuan kegiatan yang dilakukan oleh isteri.
• Waktu diskusi adalah 10 menit.
• Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok

dengan sebuah drama.

Hentikan kegiatan diskusi setelah 10 menit.

Langkah 4: Minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya
dengan cara yang menarik dan heboh.
Setelah kedua kelompok selesai mempresentasikan presentasi
mereka, minta kedua kelompok menempelkan fipchart mereka secara
berdampingan di depan kelas.
Beri kesempatan pada peserta untuk saling mengomentari dan saling
memberikan masukan.
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Langkah 5: Kuatkan pemahaman peserta tentang bias dan diskriminasi jender
dengan studi kasus berikut ini.  Skenario studi kasus bisa ditayangkan
dengan slide presentasi untuk mempermudah proses.

Ada sebuah keluarga, yang terdiri dari seorang suami, seorang isteri dan 3
orang anak. Suatu hari salah satu anak dalam keluarga tersebut mengalami
sakit yang cukup parah. Apa yang biasa dilakukan oleh keluarga tersebut?
• Siapa yang mengambil keputusan untuk pergi ke dokter, memilih dokter

atau rumah sakit yang mana?
• Siapa yang biasanya melakukan pembayaran?
• Dalam kondisi seperti apa, biasanya perempuan yang mengambil

keputusan untuk permasalahan di atas?

Langkah 6: Tanya peserta apakah laki-laki juga bisa menjadi korban bias jender?
Jelaskan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama menjadi korban
bias jender.  Meskipun demikian perempuan lebih sering mengalami
bias jender dalam setiap tahap kehidupannya.

Langkah 7: Tanya peserta perempuan apakah pernah mengalami diskriminasi, baik
di pekerjaan maupun dalam kehidupan sosial karena jenis kelaminnya.
Minta mereka untuk menceritakan pengalaman tersebut.

Langkah 8: Jelaskan dengan slide presentasi tentang kondisi dan situasi
perempuan yang ada di masyarakat terkait dengan persoalan jender.
Beri kesempatan pada peserta untuk bertanya apabila ada yang belum
dimengerti. Jawablah semua pertanyaan dengan singkat dan jelas.
Apabila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab fasilitator maka
jangan paksakan untuk menjawab dengan perkiraan saja, katakan
anda akan mencarikan informasi tersebut lebih dalam dan akan
menyampaikan pada peserta tersebut apabila sudah mendapatkan
informasi yang benar.

Langkah 9: Sampaikan rangkuman sesi.
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Sesi 8 Pembahasan Pokok Bahasan 3, Sub Pokok Bahasan
Kondisi-Kondisi yang Mempengaruhi Penerapan
Jender yang Keliru (45 Menit).

Langkah 1: Katakan untuk memulai diskusi kita kali ini akan menayangkan
beberapa gambar dan peserta akan diminta untuk memberikan
komentarnya.

Langkah 2: Tampilkan gambar dengan menggunakan slide presentasi satu persatu.
Ajukan pertanyaan di bawah ini untuk setiap gambar :
• Apakah ada permasalahan jender dalam gambar ini?
• Apakah ada yang positif?  Untuk siapa?
• Apakah ada yang negatif?  Untuk siapa?

Langkah 3: Jelaskan untuk mendalami persoalan ini kita akan melakukan
kegiatan kelompok.
Bagi peserta menjadi 4 kelompok.
Minta semua peserta berkumpul dalam kelompok masing-masing.

Langkah 4: Jelaskan tugas peserta

Tugas kelompok

Setiap kelompok akan mendiskusikan 1 topik.
Waktu berdiskusi adalah 10 menit.
Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
Tulislah hasil diskusi kelompok pada kertas flipchart.

Topik diskusi
• Kelompok 1: Adat-adat lokal yang memberikan kekuasaan pada laki-laki

untuk memiliki perempuan sehingga ketika masih muda perempuan
adalah milik ayahnya, setelah menikah menjadi milik suaminya, dan
ketika tua menjadi milik anak laki-lakinya.
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• Kelompok 2: Sistem pendidikan yang memberikan kontribusi terhadap
pola pandang jender melalui contoh dalam buku pelajaran yang terkadang
bias jender (“Ayah pergi ke kantor, ibu memasak di dapur.”)

• Kelompok 3: Permasalahan jender dalam keluarga yang mensosialisasi
nilai-nilai yang berbeda untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

• Kelompok 4: Sosialisasi dan penyebaran informasi media massa yang
mensosialisasikan konsep jender yang sering merugikan perempuan.
Misalnya, sinetron yang menggambarkan bahwa perempuanlah yang
mengundang terjadinya kekerasan (seksual) karena berpakaian seronok
dan mengundang.

Hentikan kegiatan diskusi kelompok setelah 10 menit.

Langkah 5: Minta semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya secara
bergantian di kelas.
Beri waktu pada peserta untuk memberikan masukan pada
setiap presentasi.

Langkah 6: Tanya peserta apa yang dirasakan dengan kegiatan yang telah dilakukan.
Tulis kata kunci jawaban di kertas flipchart.

Langkah 7: Jelaskan dengan slide presentasi tentang Kondisi-kondisi yang
Mempengaruhi Penerapan Jender yang Keliru di Masyarakat.
Beri kesempatan pada peserta untuk bertanya apabila ada yang belum
dimengerti. Jawablah semua pertanyaan dengan singkat dan jelas.
Apabila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab fasilitator maka
jangan paksakan untuk menjawab dengan perkiraan saja, katakan
anda akan mencarikan informasi tersebut lebih dalam dan akan
menyampaikan pada peserta tersebut apabila sudah mendapatkan
informasi yang benar.

Langkah 8: Sampaikan rangkuman sesi.
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Sesi 9 Pembahasan Pokok Bahasan 3, Sub Pokok Bahasan
Persoalan Seputar Seksualitas yang Dipengaruhi
Persoalan Jender dalam Masyarakat (45 menit).

Catatan  fasilitator
Dalam topik ini ada fasilitator kelas dan fasilitator kelompok kecil. Fasilitator
kelas adalah fasilitator utama dan fasilitator kelompok kecil adalah fasilitator
pendamping. Siapkan jumlah fasilitator kecil sesuai jumlah kelompok.
Fasilitator kelas bisa berperan sebagai fasilitator kelompok kecil ketika diskusi
kelompok dilakukan.

Langkah 1: Tanya peserta tentang pandangan umum masyarakat terhadap
seksualitas.
Jelaskan bahwa mereka diperbolehkan diskusi dengan peserta di
sebelah kiri dan kanannya. Beri waktu sekitar 2 menit.
Minta peserta mengungkapkan pemikiran mereka.
Tulis kata kunci jawaban peserta di flipchart. Lakukan klarifikasi
apabila diperlukan.
Usahakanlah proses langkah 1 tidak lebih dari 10 menit.

Langkah 2: Jelaskan pada peserta bahwa kegiatan berikutnya adalah melakukan
diskusi tentang permasalahan seksualitas dengan menganalisis
beberapa studi kasus.
Lakukan kegiatan sesuai dengan panduan pada Lembar Aktivitas 4
(LA 4 terlampir).

Langkah 3: Setelah selesai melakukan LA 4, tanya peserta apa yang dirasakan
dari kegiatan tadi.
Tulis kata kunci jawaban pada kertas flipchart.
Sampaikan rangkuman tentang apa yang dirasakan peserta.

Langkah 4: Jelaskan dengan slide presentasi tentang seksualitas dan jender yang
saling terkait dan saling mempengaruhi dalam penerapannya di
masyarakat (seksualitas, jender dan perempuan).
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Beri kesempatan pada peserta untuk bertanya apabila ada yang
belum dimengerti.
Jawablah semua pertanyaan dengan singkat dan jelas.
Apabila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab fasilitator maka
jangan paksakan untuk menjawab dengan perkiraan saja, katakan
anda akan mencarikan informasi tersebut lebih dalam dan akan
menyampaikan pada peserta tersebut apabila sudah mendapatkan
informasi yang benar.

Langkah 5: Sampaikan rangkuman sesi.

Sesi 10 Pembahasan Pokok Bahasan 3, Sub Pokok Bahasan
Keterkaitan Jender dengan Kerentanan Kelompok
Dampingan terhadap Risiko Tertular IMS dan HIV
(45 Menit).

Langkah 1: Jelaskan bahwa topik yang akan dibahas adalah tentang kerentanan
setiap kelompok dampingan yang dipengaruhi oleh persoalan jender
yang ada sekarang.
Bagi peserta dalam kelompok kecil berdasarkan jenis kelompok
dampingannya.
Minta semua peserta berkumpul dalam kelompoknya masing-masing.

Langkah 2 : Tayangkan slide presentasi yang berisi tugas peserta.

Topik diskusi kelompok
• Apa saja permasalahan jender yang dialami oleh kelompok dampingan

anda (sesuai jenis kelompok dampingan)
• Apa kaitan permasalahan tersebut dengan kerentanan kelompok

dampingan terhadap risiko IMS dan HIV. Waktu diskusi 10 menit.

Hentikan diskusi setelah 10 menit.

Langkah 3: Minta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya secara
bergiliran.
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Beri kesempatan pada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan
memberikan masukan pada setiap presentasi.

Langkah 4: Tanya peserta apa yang dirasakan dari diskusi tadi.
Tulis kata kunci jawaban peserta pada kertas flipchart.
Tanya peserta apa yang bisa dilakukan oleh petugas lapangan atau
lembaga dalam persoalan jender dan kerentanan kelompok
dampingan ini.
Tulis kata kunci jawaban peserta pada kertas flipchart.

Langkah 5: Jelaskan dengan slide presentasi tentang Permasalahan Jender dan
Seksualitas yang Dialami oleh Kelompok Dampingan, Kaitan
Permasalahan Tersebut dengan Kerentanan Kelompok Dampingan
terhadap Risiko Tertular IMS dan HIV,  Tindakan yang Bisa Dilakukan
oleh Petugas Lapangan.
Beri kesempatan pada peserta untuk bertanya apabila ada yang
belum dimengerti
Jawab semua pertanyaan dengan singkat dan jelas.
Apabila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab fasilitator maka
jangan paksakan untuk menjawab dengan perkiraan saja, katakan
anda akan mencari informasi tersebut lebih dalam dan akan
menyampaikan pada peserta apabila sudah mendapatkan informasi
yang  benar.

Langkah 6: Sampaikan rangkuman sesi.

Sesi 11 Rangkuman dan Pembulatan ( 15 menit ).

Langkah 1: Lakukan evaluasi akhir modul (panduan terlampir).

Langkah 2: Sampaikan rangkuman dari keseluruhan materi sesi seks, seksualitas
dan jender.

Langkah 3: Katakan pada peserta bahwa informasi lebih lanjut bisa dibaca pada
bahan pembelajaran dan bisa ditanyakan pada fasilitator di luar kelas
selama pelatihan berlangsung.
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A. Pengertian Seks, Seksualitas dan Jender

1. Pengertian seks
Seks adalah alat kelamin, mengacu pada sifat-sifat biologis yang secara kasat mata
berbentuk fisik yang mendefinisikan manusia sebagai perempuan atau laki-laki.
Istilah seks seringkali diartikan sebagai kegiatan seksual tetapi dalam konteks
perbincangan tentang seksualitas seks diartikan sebagai jenis kelamin.
Penggolongan jenis kelamin:
a. Laki-laki.
b. Perempuan.
c. Interseks (seseorang memiliki karakteristik jenis kelamin laki-laki dan

perempuan).
Sebelum abad  20 jenis kelamin seseorang hanya ditentukan dari penampilan
alat kelaminnya, tetapi sejalan dengan pemahaman orang akan kromosom dan
gen, maka kromosom dan gen digunakan untuk membantu menentukan jenis
kelamin seseorang.   Mereka yang digolongkan sebagai perempuan mempunyai
kelamin perempuan dan kromosom XX, sedangkan mereka yang dimasukkan ke
dalam kategori laki-laki mempunyai alat kelamin laki-laki serta kromosom X
dan Y.   Mereka yang memiliki gabungan kromosom, hormon dan alat kelamin
laki-laki dan perempuan (secara kovensional) tidak dapat dikategorikan ke dalam
jenis kelamin laki-laki atau perempuan.  Kecanggihan teknologi saat ini bisa
mengetahui bahwa ada manusia berkromosom XXY yang dikenal dengan jenis
kelamin interseks.  Penelitian terbaru di Amerika mengatakan bahwa ada satu
diantara ratusan individual mempunyai karakteristik interseks. Bukan berarti
bahwa kedua alat kelaminnya akan bisa digunakan.

Individu yang transeksual, yaitu mereka yang menjalani operasi untuk mengubah
karakteristik kelamin baik primer maupun sekunder.  Biasanya operasi dilakukan

BAHAN
PEMBELAJARAN

SEKS, SEKSUALITAS
dan JENDER
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untuk mengubah bentuk penis, testikel atau membentuk vagina dan payudara.
Menurut catatan yang ada, pernah dilakukan operasi pengubahan alat kelamin
pada bayi yang mempunyai alat kelamin ganda.  Saat ini banyak praktisi medis
yang menentang prosedur semacam ini untuk berbagai alasan, diantaranya
masalah etika, siapa sesungguhnya yang mempunyai hak untuk menentukan
tubuhnya apakah dirinya sendiri atau pihak ketiga, misalnya orang tua, ahli
bedah, sejumlah pakar di bidang hormon dan sebagainya.

2. Pengertian jender
Secara sederhana jender bisa dimaknai sebagai berikut: peranan, perilaku dan
kegiatan yang dikonstruksikan secara sosial, yang dianggap oleh masyarakat
sesuai untuk laki-laki atau perempuan.

Penggolongan jender :
a. Maskulin : karakter yang macho.
b. Feminin : karakter yang lemah lembut.
c. Androgini : karakter terletak diantara feminin dan maskulin.

Catatan : Saat ini belum ada terminologi yang disepakati bersama untuk
menjelaskan jender ketiga ini, androgini, apakah gabungan keduanya atau
tidak ada jender disebabkan setiap orang merasa harus mengidentifikasikan
dirinya dengan salah satu dari kategori yang ada yaitu feminin atau maskulin.
Meskipun ada banyak orang yang merasa bahwa mereka memiliki aspek
feminin dan maskulin di dalam dirinya dan beberapa mereka yang merasa
tidak nyaman dengan keadaan ini akan mempresentasikan dirinya secara
berlebihan sesuai dengan identitas jender tertentu, misalnya berlaku secara
ekstrim feminin atau ekstrim maskulin.

3 Pengertian seksualitas
Pengertian seksualitas tidak bisa begitu saja diwakili oleh sebuah kalimat yang
bisa langsung menjelaskan tentang makna dari seksualitas tersebut.  Berikut
ini bisa membantu kita memaknai seksualitas:
a. Salah satu aspek dalam kehidupan manusia sepanjang hidupnya yang

berkaitan dengan alat kelaminnya.  Seksualitas dialami dan diungkapkan
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dalam pikiran, khayalan, gairah, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku,
perbuatan, peran dan hubungan.

b. Seksualitas lebih dari sekedar perbuatan seksual atau siapa melakukan
apa dengan siapa.

c. Seksualitas merupakan salah satu bagian dari kehidupan seseorang, bukan
keseluruhannya.

4. Perbedaan antara seks dan seksualitas
a. Seks  tidak sama dengan seksualitas.
b. Seks merupakan salah satu komponen dari seksualitas.
c. Seks adalah jenis kelamin sedangkan seksualitas memiliki makna lebih

luas yaitu aspek dalam kehidupan manusia sepanjang hidupnya yang
berkaitan dengan alat kelaminnya.

B. Seksualitas Manusia

1. Komponen seksualitas manusia.
Komponen seksualitas manusia merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam
pemahaman tentang seksualitas manusia.  Unsur-unsur ini yang dikelola oleh
manusia dalam menata seksualitas sepanjang hidupnya.
Komponen seksualitas  manusia:
a. Seks = alat kelamin = jenis kelamin = laki-laki, perempuan, interseks.
b. Orientasi seksual = rasa ketertarikan secara emosi dan seksual pada orang

lain berdasarkan jenis kelamin tertentu.
c. Perilaku seksual (erotisisme, kenikmatan, kemesraan)  = tindakan yang

dilakukan dalam rangka memenuhi dorongan seksual untuk mendapatkan
kepuasan seksual.

d. Reproduksi = menghasilkan kembali keturunan.
e. Identitas seksual = sebagai siapa/apa seseorang tampil dalam masyarakat,

mengacu pada orientasi seksual.
Contohnya : seorang perempuan = berkelamin perempuan karena memiliki
vagina, memilih bekerja menjadi artis, mengambil peran maskulin dalam
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relasi dengan teman-temannya, berorientasi seks lesbian tetapi
menunjukkan diri (identitas seksual) sebagai heteroseks di masyarakat,
memutuskan menjadi isteri seorang laki-laki yang bukan artis, memiliki
pacar perempuan yang juga artis, memilih melahirkan dengan proses alami.

Satu unsur lainnya dalam kehidupan manusia yang bukan merupakan komponen
seksualitas tetapi sangat berhubungan dengan seksualitasnya adalah jender,
yaitu peran sosial manusia dalam kesehariannya = maskulin, feminin, androgini.

2. Aspek yang mempengaruhi seksualitas manusia
Seksualitas manusia merupakan sebuah realita yang kompleks.  Dalam kondisinya
yang kompleks tersebut terkandung beberapa aspek yang mempengaruhi
bagaimana kemudian seksualitas diterjemahkan dan dijalani oleh manusia.
Aspek yang mempengaruhi seksualitas manusia (WHO, definisi kerja 2002):
a. Biologis.
b. Psikologis.
c. Sosial.
d. Ekonomi.
e. Politik.
f. Budaya.
g. Etika.
h. Hukum.
i. Sejarah.
j. Religi dan spiritual.

3. Perkembangan manusia dari anak-anak hingga dewasa yang

dipengaruhi oleh perkembangan seksualitasnya
Perkembangan manusia dipengaruhi kondisi seksualitasnya sejak dini.
Perkembangan seksualitas laki-laki, mulai dari anak-anak hingga dewasa:
a. Perubahan fisik yang dipengaruhi aspek biologis alat kelaminnya (suara

membesar, pembesaran jakun, tumbuh rambut di tempat tertentu,
menghasilkan sperma, dan lain-lain)



25

 Kementerian Kesehatan RI

MODUL    Pelatihan Intervensi Perubahan Perilaku untuk Pencegahan Penularan IMS dan HIV Melalui Hubungan Seksual      PAKET 1

BAHAN
PEMBELAJARAN

SEKS, SEKSUALITAS dan JENDER

b. Perkembangan psikologis (memperhatikan penampilan, memilih gaya
penampilan tertentu dan lain-lain).

c. Berkembangnya rasa ketertarikan pada jenis kelamin tertentu.
d. Memutuskan untuk aktif seksual atau tidak aktif seksual sebelum menikah.
e. Memilih, memutuskan dan melakukan perilaku seksual.
f. Memilih, memutuskan dan melakukan peran jender.
g. Memilih, memutuskan dan mengimplementasikan identitas seksual.
h. Memilih, memutuskan dan mengimplementasikan perilaku seksual.
i. Melakukan fungsi reproduksi.

4. Diskusi seksualitas
Ketertutupan masyarakat untuk berdiskusi secara terbuka atau
mengekspresikan seksualitasnya bukan merupakan sesuatu yang tidak bisa
diubah. Keterbukaan membicarakan seksualitas secara proporsional dapat
diciptakan, misalnya dengan memulai dari diri kita sendiri untuk meluruskan
pandangan yang beredar di masyarakat bahwa membahas seksualitas adalah
porno dan tabu. Diskusi seksualitas merupakan cara terbuka untuk berbicara
tentang seksualitas kita pada orang lain dengan terbuka dan bertanggungjawab.

Beberapa manfaat terbuka bicara seksualitas :
• Adanya kejelasan informasi sehingga tidak ada prasangka terhadap

seksualitas seseorang yang disertai oleh sikap menghargai dan
menghormati seksualitas orang lain.

• Memperluas akses informasi, sehingga setiap orang memiliki kesempatan
yang sama untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan tepat tentang
seksualitas sehingga bisa mengenali dan memahami seksualitasnya dan
orang lain secara benar dan terbuka.

• Dialog tentang seksualitas, memberikan kesempatan pada setiap orang
untuk secara bersamaan terbuka tentang seksualitasnya dan menerima
seksualitas orang lain apa adanya.

• Mengurangi stigma, keterbukaan akan memberika wacana yang seimbang
dan benar  tentang seksualitas yang sekaligus memberikan pendidikan
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pada setiap orang untuk saling menghargai seksualitas orang lain sehingga
akan mengurangi stigma yang disebabkan pengetahuan yang kurang.

• Meluruskan mitos, pendidikan seksualitas yang dilakukan secara benar
dan terbuka akan memberikan pengetahuan yang benar secara optimal
pada setiap orang sehingga akan bisa meretas mitos yang berkembang
dan dipercaya.

• Meningkatkan kesadaran untuk tidak berperilaku berisiko, pengetahuan
yang benar akan menyadarkan setiap orang untuk menghindari akibat buruk
berperikau seks yang berisiko.

C. Jender

1. Perbedaan antara Seks dan Jender.
Secara sederhana seks dan jender bisa dibedakan sebagai berikut :

Karakteristik seks yang primer adalah bagian tubuh manusia yang berperan
penting dalam reproduksi misalnya: perempuan memiliki serviks, klitoris, tuba
fallopi, indung telur, uterus, vagina, dan vulva.  Sementara laki-laki mempunyai
epididimis, penis, prostat, skortum, vesikula seminalis dan testis.

No Seks Jender

Seks merupakan jenis kelamin fisik

Seks adalah biologis merupakan
bawaan sejak lahir

Seks diberi oleh Tuhan

Penggolongan seks adalah laki-laki,
perempuan dan interseks

Jender merupakan sifat dan
karakteristik yang dilekatkan kepada
laki-laki dan perempuan secara
sosial.

Jender adalah konstruksi sosial
masyarakat.

Jender ditentukan oleh manusia.

Penggolongan jender adalah
maskulin, feminin dan androgini.

1

2

3

4
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Penggolongan sederhana jenis kelamin adalah laki-laki, perempuan dan
interseks. Seks (jenis kelamin) pada dasarnya ditentukan oleh alat kelamin
bagian luar kelamin, alat reproduksi bagian dalam, kromosom, hormon dan
berbagai karakteristik tambahan lainnya, misalnya: payudara, rambut muka dan
rambut bagian tubuh lainnya. Semua karakteristik ini dapat diukur dengan
menggunakan teknologi yang tepat.

Penggolongan jender adalah maskulin, feminin dan androgini.
Jender merujuk pada peranan, perilaku dan kegiatan yang dikontruksikan secara
sosial yang dianggap oleh masyarakat sesuai untuk laki-laki atau perempuan.
Konsep jender berubah bersamaan dengan waktu dan berbeda antara satu
budaya dengan budaya lainnya. Jender berbicara tentang peran, perilaku,
mentalitas dan karakteristik emosional yang dibentuk oleh masyarakat.  Seorang
laki-laki diharapkan memiliki bentuk fisik yang besar dan mempunyai
karakteristik yang tegas dan rasional.  Sementara perempuan diharapkan
memiliki bentuk fisik yang langsing, cantik dan bersih serta mengambil peran
sebagai tokoh di belakang layar dan penurut.  Androgini merupakan kata berasal
dari Yunani yang berarti laki-laki dan perempuan.  Androgini merujuk pada
percampuran antara karakteristik, sosial dan fisik, laki-laki dan perempuan
dimana tidak ada karakteristik yang dominan.

Komponen seks tidaklah berbeda jauh antara satu masyarakat dengan
masyarakat lainnya.  Sementara itu komponen jender berbeda secara signifikan.
Contoh dari karakteristik jender adalah:
a. Laki-laki merokok dipandang biasa, sementara perempuan merokok

dipandang aneh.
b. Perempuan dianggap pengemudi mobil yang lebih buruk dibandingkan laki-

laki.
c. Perempuan dipandang lebih cocok melakukan pekerjaan rumah

dibandingkan laki-laki.
d. Tenaga kerja perempuan dipandang lebih murah daripada tenaga kerja

laki-laki.
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2. Identitas dan Peran Jender.

Identitas jender adalah cara pandang seseorang mengenai dirinya, apakah
maskulin atau feminin atau androgini.

Peran jender adalah harapan masyarakat terhadap diri seseorang berdasarkan
pada jenis kelaminnya.  Identitas jender adalah cara seseorang menampilkan
dirinya di depan umum, termasuk cara mereka berpakaian, berbicara, potongan
rambut, dll yang mengacu pada identitas jender.  Untuk sebagian besar orang,
identitas jender sejalan dengan peran jender.  Misalnya, seorang perempuan
yang mempunyai identitas jender feminin dan menampilkan dirinya di depan
umum secara feminin atau seorang laki-laki yang menampilkan dirinya di depan
umum secara maskulin.  Karena identitas jender merupakan cara pikir seseorang
akan dirinya berkaitan dengan jenis kelaminnya, maka identitas jender
merupakan aspek psikologis yang informasinya hanya dapat diperoleh
berdasarkan pada penuturan dari orang tersebut.

Bagaimanakah pembentukan identitas jender?

Identitas jender sudah terbentuk secara mapan pada masa anak-anak (18-24
bulan). Pada umur ini anak laki-laki menyadari bahwa mereka laki-laki dan
demikian pula dengan anak perempuan.

Ada banyak hal yang mempengaruhi pembentukan identitas selama masa
pertumbuhan. Bahasa dan tradisi sering memaksa seseorang untuk
menggolongkan diri ke dalam kategori yang mapan yaitu, sebagai laki-laki yang
maskulin atau perempuan yang feminin, serta berusaha menjauhi identitas
jender sebagai laki-laki yang feminin atau perempuan yang maskulin. Meskipun
ada pengecualian, misalnya suku asli di Amerika mempunyai kategori yang
merupakan gabungan jender.

Ketika seseorang mengidentifikasikan jendernya sebagai perempuan tetapi jenis
kelaminnya laki-laki, atau sebaliknya, maka dia mengalami apa yang disebut
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sebagai jender dysphoria  yaitu perasaan yang tidak bahagia disebabkan
perasaan dia tidak memiliki kelamin yang sesuai dengan perasaannya.

Apakah kaitan antara identitas jender dan seks?

Ada orang yang berpendapat bahwa identitas jender mereka berbeda dengan
jenis kelamin yang mereka miliki, misalnya transjender (secara fisik berhubungan
dengan alat kelaminnya), termasuk di dalamnya transeksual dan interseks.
Transjender sering mengalami masalah karena masyarakat memaksa, misalnya
melalui sanksi sosial agar setiap individu mengadopsi peran sosial (disebut
dengan peran jender) tertentu yang sejalan dengan jenis kelaminnya.

Salah satu persoalan yang dirasakan oleh interseks adalah memiliki kromosom
yang berbeda, yaitu XXY, yang tidak tercermin dari alat kelamin luar mereka.
Orang seperti ini mungkin berpenampilan luar seperti jenis kelamin tertentu
tetapi mereka merasa bagian dari kelompok lainnya. Penyebab keadaan
transjender ini belum diketahui secara pasti, memang banyak spekulasi tetapi
belum ada teori psikologi yang terbukti akurat bahkan untuk sejumlah kecil
kaum transjender.   Teori yang berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin dari
otak masih terbilang baru dan belum terbukti secara ilmiah karena saat ini
para ilmuwan perlu melakukan analisa yang memilah-milah struktur otak bagian
dalam. Saat ini hanya tersedia sedikit otak untuk dianalisis.

Apakah kaitan antara identitas jender dan peran jender?

Ada beberapa tingkatan dan kompleksitas dari identitas jender meskipun
masyarakat menggolongkan secara sederhana menjadi “maskulin” dan
“feminin”.  Laki-laki dan perempuan diharapkan untuk berlaku “normal” sesuai
dengan jenis kelaminnya. Penelitian di bidang biologi dan sosiologi mendukung
pandangan bahwa: “Jenis kelamin di antara telinga lebih penting daripada jenis
kelamin di antara kaki”.   Konsekuensinya adalah mereka yang berjenis kelamin
laki-laki akan mempunyai identitas jender yang maskulin dan berupaya sekuat
tenaga mengekspresikan identitas jendernya dengan mengambil peran jender
yang sesuai.  Demikian pula halnya dengan jenis kelamin perempuan akan
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mempunyai identitas jender feminin dan mengambil peran yang sesuai.  Memang
tidak mudah untuk menentukan, misalnya, seorang ratu waria adalah seorang
yang mempunyai  identitas jender feminin dan berupaya mengambil peran jender
yang tepat atau waria tersebut mempunyai identitas jender maskulin yang
senang menirukan peran jender perempuan.

Masalah perempuan adalah masalah yang ada di sekeliling kita dan merupakan
masalah sosial tetapi tidak dianggap penting karena dianggap sudah
sewajarnya perempuan mengalami perlakuan-perlakuan tidak adil tersebut.  Di
sisi lain banyak perempuan yang merupakan korban, tidak pernah menganggap
ketidakadilan yang mereka terima sebagai masalah.

3. Bias Jender dan diskriminasi jender

Apakah yang dimaksud dengan bias jender?

Bias jender adalah prasangka, berupa pemikiran atau tindakan, berdasarkan
pola pandang bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki.  Nasib seorang
anak ditentukan secara sederhana apakah ayahnya menyumbangkan kromosom
X atau kromosom Y, pakaian berwarna pink atau biru, mainan boneka atau pistol-
pistolan, kepala keluarga atau pengurus rumah tangga, sunat perempuan atau
sistem patriaki, tua-tua keladi atau perawan tua.  Semua itu berkaitan dengan
bias jender.

Faktanya adalah orang diperlakukan secara berbeda hanya karena jenis kelamin
mereka yang berbeda. Bias jender tertanam sangat kuat dalam sistem
kemasyarakatan dan dimulai saat pasangan merencanakan anak mereka.   Saat
ini ilmu pengetahuan sangat maju sehingga meningkatkan kemungkinan bagi
pasangan untuk memperoleh jenis kelamin anak sesuai dengan keinginannya.
Di beberapa daerah di Indonesia, kelahiran bayi laki-laki disambut dengan
upacara yang meriah dan suka cita sementara kelahiran anak perempuan
disambut sekedarnya saja. Sampai saat ini masih terlihat keluarga yang
mempunyai 4 atau 5 anak perempuan karena ingin mempunyai anak laki-laki.
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Melanggengkan bias jender

Anak perempuan mengalami bias jender dalam setiap tahap kehidupan mereka.
Anak perempuan biasanya diharuskan berada di rumah pada jam 8 malam,
sementara aturan ini tidak berlaku untuk anak laki-laki.  Orangtua sering berdalih
dengan mengatakan: “Bukannya saya tidak mempercayai Nina tetapi tetangga
akan bergosip tentang Nina bila ia sering keluar malam.  Saya tidak ingin orang
lain mengatakan sesuatu yang buruk tentang anak perempuan saya. Hal ini
berbeda dengan anak laki-laki karena orang tidak akan membicarakan mereka,
selain itu mereka lebih sering menentang.”

Perempuan berpendidikan tinggi sering mengekspresikan kekecewaan karena
meskipun kualifikasi mereka baik tetapi mereka tetap diharapkan berperan
sebagai istri, ibu dan pengurus rumah tangga.  Padahal orangtua sudah mengirim
ke sekolah terbaik dan memperoleh gelar kesarjanaan yang berasal dari sekolah
prestisius, namun demikian perempuan tersebut sering berada dalam tekanan
untuk segera menikah. Nampaknya orangtua tidak mempertimbangkan
kemungkinan bahwa anak perempuannya berkeinginan mempunyai karir yang
sukses dan meningkatkan karir mereka lebih lanjut.  Selain itu orangtua biasanya
akan setuju bila kelak anaknya diminta oleh suami untuk berhenti bekerja.

Apakah ada bias jender untuk laki-laki?

Feminin biasanya dikaitkan dengan perempuan, meskipun masyarakat tidak
akan bersikap terlalu keras terhadap perempuan yang berpenampilan seperti
laki-laki (tomboy).  Hal yang sebaliknya terjadi pada laki-laki.  Ada stigma yang
melekat pada laki-laki yang feminin.  Ini yang menyebabkan masyarakat
cenderung meragukan maskulinitas perancang busana atau perias wajah laki-
laki atau laki-laki yang berprofesi di bidang yang biasanya merupakan pekerjaan
perempuan.  Para lelaki yang tidak mempunyai pekerjaan kantoran dan tidak
mempunyai gaji bulanan belum dianggap sebagai lelaki sejati.

Sebagian besar orang percaya bahwa bias jender biasanya lebih menguntungkan
para lelaki tetapi laki-laki mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan jender.
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Bahkan pada jaman seperti sekarang ini, para lelaki masih diharapkan untuk
mempunyai pekerjaan kantoran dan menghasilkan uang untuk keluarganya.  Pilihan
dimana lelaki yang tinggal di rumah dan mengurus anak-anak sementara
perempuan yang bekerja di luar masih merupakan hal yang janggal.  Laki-laki
hanya bisa mengambil pilihan ini jika mereka mempunyai kekuatan untuk
menghadapi gosip, dipermalukan dan menjadi bulan-bulanan publik.

Laki-laki yang tidak melanjutkan sekolahnya untuk memperoleh gelar dan
mencoba berbagai kemungkinan yang ada, sering dianggap memalukan oleh
orangtuanya sehingga orangtua tidak segan berbohong dan mengatakan bahwa
anaknya sedang belajar atau sudah bekerja.  Seorang laki-laki yang pindah ke
rumah istrinya setelah menikah sering dianggap aneh oleh masyarakat
meskipun kepindahan ke rumah istri merupakan pilihan yang masuk akal daripada
kontrak rumah atau tinggal di rumah orangtuanya yang jauh dari tempat kerja.
Hanya sedikit orangtua yang mempunyai pemikiran bahwa anak perempuan
mereka harus mempunyai bekal dan keterampilan yang cukup untuk dapat
menghidupi dirinya dan keluarganya.

Bagaimanakah kaitan bias jender dan diskriminasi jender?

Kesadaran tentang bias jender biasanya berlangsung perlahan dan diperlukan
waktu yang panjang sebelum kesadaran ini memasyarakat.  Saat ini dunia sudah
berkembang, ada banyak astronot perempuan, perdana menteri perempuan dan
perempuan yang aktif dalam olahraga. Meskipun begitu masih banyak
perempuan yang menghadapi standar ganda dalam kehidupan mereka.   Ada
sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki tidak
akan pernah setara melainkan hanya akan berbeda. Betul memang laki-laki
dan perempuan itu berbeda hanya saja perbedaan ini seharusnya tidak
menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah.

Perubahan sosial dimulai dari rumah. Orangtua harus mendidik anak-anak
mereka dengan tidak mengikuti aturan masyarakat yang ketat mengenai jender.
Orangtua sebaiknya tidak langsung panik begitu melihat anak laki-laki mereka
bermain boneka atau saat anak perempuan mereka mengatakan bahwa mereka
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tidak akan menikah sampai berumur 30 tahun.  Orangtua harus memberikan
kesempatan pada anak-anaknya untuk menjalani kehidupan yang bebas dari
bias jender. Hal ini dapat dimulai dari yang kecil bahwa membersihkan rumah
adalah tanggung jawab seluruh penghuni rumah bukan hanya kaum perempuan.
Jadi anak laki-laki bisa mencuci piring dan anak perempuanpun boleh
membetulkan genteng yang rusak.

Pembagian pekerjaan berdasarkan jender berkaitan erat dengan pola sosialisasi
yang dilakukan oleh masyarakat.  Secara umum masyarakat memberikan peran
reproduksi yang berbeda yang berasal dari perbedaan biologis antara laki-laki
dan perempuan. Perbedaan biologis ini dijadikan dasar untuk memisahkan tugas
perempuan dan laki-laki baik di rumah maupun dalam ranah publik sehingga
ada yang namanya pekerjaan perempuan dan pekerjaan laki-laki.

Diskriminasi jender merujuk pada perbedaan, pengasingan, atau pembatasan
yang dilakukan berdasarkan pada peran jender yang dikonstruksikan secara
sosial yang menghalangi seseorang, baik lelaki maupun perempuan, menikmati
hak untuk menjalani kehidupan secara penuh. Diskriminasi jender berarti
perempuan tidak dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk  seperti laki-
laki, dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kehidupan berpolitik dan ekonomi.
Perempuan juga sering memperoleh penghasilan yang lebih rendah dan benefit
yang lebih kecil bila dibandingkan laki-laki untuk melakukan pekerjaan yang
sama.  Bahkan di negara yang maju, misalnya Kanada, perempuan
berpenghasilan 77% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Diskriminasi merupakan perlakuan berprasangka pada seseorang atau
sekelompok orang berdasarkan pada karakteristik tertentu. Meskipun diskriminasi
dapat terjadi secara positif maupun negatif, tetapi diskriminasi negatif lebih umum
terjadi. Biasanya diskriminasi terjadi disebabkan oleh ras atau agama.

Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin terjadi dalam berbagai konteks.
Misalnya, dalam wawancara pekerjaan, pertanyaan yang diajukan bersikap
diskriminatif (pada perempuan yang sudah menikah, terkadang diajukan
pertanyaan: “Bila anak sakit dan anda harus melakukan presentasi, apa yang
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akan anda lakukan?”). Contoh lainnya adalah: perempuan dan laki-laki yang
melakukan pekerjaan sama memperoleh gaji yang berbeda, atau seorang staf
yang tidak dipromosikan karena ekspresi jendernya.  Dalam dunia pendidikan,
biasanya terjadi dimana seorang siswa tidak memperoleh beasiswa atau
pinjaman akademi karena jender mereka.  Di dunia perbankan biasanya seorang
perempuan yang bekerja lebih sulit untuk memperoleh kredit dibandingkan laki-
laki yang bekerja.

Mengapa diskriminasi jender terjadi?

Ada banyak alasan yang menjelaskan mengapa terjadi diskriminasi jender.  Akar
dari permasalahan ini bisa ditelusuri pada budaya yang membentuk bagaimana
masyarakat menyelesaikan sesuatu (kegiatan, tindakan, permasalahan) dan
mengapa hal tersebut harus dilakukan.  Harapan ini berkaitan dengan atribut
dan perilaku yang tepat untuk laki-laki dan perempuan dan hubungan antara
laki-laki dan perempuan.  Dengan demikian jender memang berkaitan erat
dengan budaya.

Dalam masyarakat ada yang disebut “pekerjaan laki-laki” dan “pekerjaan
perempuan” baik di dalam rumah maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan
penjelasan mengapa hal ini harus dilakukan.  Pola dan harapan ini tentu berbeda
antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya dan akan mengalami
perubahan bersamaan dengan waktu.  Meskipun ada perbedaan antara satu
tempat dengan tempat lainnya, pola umumnya adalah: perempuan memiliki
hak yang lebih kecil dalam menentukan nasibnya sendiri, memiliki sumber yang
lebih sedikit dan memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam proses pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan nasib mereka sendiri ataupun masyarakat.

Apakah yang dimaksud dengan jender mainstreaming
(mengarus-utamakan jender)?

Konsep untuk membawa isu jender pada masyarakat umum sudah merupakan
strategi global untuk mempromosikan kesetaraan jender yang diadopsi oleh
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Konferensi Keempat United Nation  yang dilaksanakan di Beijing pada tahun
1995.  Konferensi tersebut menekankan pentingnya kesetaraan jender sebagai
salah satu tujuan utama dari setiap pembangunan sosial dan ekonomi.

Pengarusutamaan meliputi segala kegiatan yang secara spesifik berorientasi pada
jender dan affirmative action untuk laki-laki dan perempuan, yang berada dalam
posisi tidak diuntungkan.  Intervensi yang berorientasikan jender dapat ditujukan
pada perempuan saja, perempuan dan laki-laki, atau laki-laki saja yang
memungkinkan mereka untuk berperan serta dan memperoleh manfaat secara
setara dalam upaya pembangunan.  Ini merupakan cara sementara yang dirancang
untuk menghilangkan dampak langsung dan tidak langsung dari diskriminasi.

Bagaimana melakukan transformasi dengan cara mengarus-
utamakan jender?

Pengarusutamaan tidak berarti menambah “komponen perempuan” atau bahkan
“komponen kesetaraan jender” ke dalam kegiatan yang telah ada melainkan
membawa pengalaman, pengetahuan dan ketertarikan laki-laki dan perempuan
dalam agenda pembangunan.  Ini bisa berarti bahwa perlunya perubahan dalam
tujuan, strategi dan kegiatan sehingga, perempuan dan laki-laki,  dapat
memberikan pengaruh, berpartisipasi dan memperoleh manfaat dalam proses
pembangunan.  Tujuan dari pengarusutamaan jender adalah untuk melakukan
transformasi dari masyarakat dan struktur institusi yang tidak setara menjadi
struktur yang setara dan adil untuk perempuan dan laki-laki.

Prinsip dasar dari pengarusutamaan jender.
Pengarusutamaan jender dalam konteks pembangunan mempunyai 2 komponen
yaitu:
a. Memadukan jender dalam seluruh spektrum kegiatan, baik yang dibiayai

maupun yang dilaksanakan oleh organisasi.
b. Mendelegasikan tanggung jawab secara setara pada laki-laki dan

perempuan.  Termasuk di dalamnya strategi meningkatkan jumlah dan
keberagaman (suka, agama, dan lainnya) perempuan di dalam staf,
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melakukan pelatihan mengenai jender pada staf dan untuk mengkaji atau
mengembangkan prosedur internal yang meliputi isu jender dan tanggapan
organisasi terhadap isu tersebut.

Prinsip pengarusutamaan jender adalah:
a. Terbentuknya mekanisme akuntabilitas memadai untuk memonitoring

perkembangan.
b. Pada tahap awal harus dilakukan identifikasi permasalahan secara serius

sehingga diperoleh pemahaman mengenai perbedaan dan kesenjangan
jender yang ada.

c. Tidak boleh memiliki asumsi bahwa permasalahan yang ada bebas dari
perspektif jender.

d. Harus dilakukan analisis jender.
e. Harus disediakan kemauan politik dan sumber yang memadai untuk

pengarusutamaan, untuk menterjemahkan konsep dalam praktek, termasuk
di dalamnya sumber dana dan manusia tambahan bila diperlukan.

f. Pengarusutamaan jender membutuhkan upaya untuk memperluas
kesetaraan agar perempuan dapat berpartisipasi dalam semua tingkatan
pengambilan keputusan.

g. Pengarusutamaan jender tidak dapat menggantikan kebutuhan akan
program dan kebijakan spesifik untuk perempuan dan legislasi yang positif.

4. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi penerapan jender yang keliru

Dalam kehidupan kita sehari-hari cukup banyak kondisi yang terjadi serta
memberikan pengaruh  pada cara pandang kita terhadap laki-laki dan perempuan
yang kemudian membentuk takaran tertentu bagi laki-laki dan perempuan untuk
bertindak.  Beberapa kondisi yang mempengaruhi penerapan jender yang keliru:
a. Adat-adat lokal

Banyak sekali adat lokal yang memberikan kekuasaan pada laki-laki untuk
memiliki perempuan sehingga ketika masih muda perempuan adalah milik
ayahnya, setelah menikah menjadi milik suaminya, dan ketika tua menjadi
milik anak laki-lakinya.
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b. Materi pendidikan formal sejak dini
Banyak sekali materi dalam pendidikan yang kita jalani memberikan
kontribusi terhadap pola pandang jender melalui contoh dalam buku
pelajaran yang terkadang bias jender. Misalnya penuturan tentang peran
laki-laki dan perempuan dalam keluarga.
“Ayah pergi ke kantor, ibu memasak di dapur.”  “Budi membantu Ayah di
ladang, Wati membantu ibu di dapur.”

c. Pendidikan dalam rumah
Permasalahan jender dalam keluarga yang mensosialisasi nilai-nilai yang
berbeda untuk anak laki-laki dan anak perempuan.
“Anwar bercita-cita menjadi dokter, Fatimah bercita-cita menjadi perawat.”
“Andi adalah sorang pilot yang gagah, Dewi adalah seorang pramugari
yang cantik.”

d. Pendidikan umum masyarakat
Sosialisasi dan penyebaran informasi media massa yang mensosialisasikan
konsep jender yang sering merugikan perempuan.  Misalnya, sinetron yang
menggambarkan bahwa perempuanlah yang mengundang terjadinya
kekerasan (seksual) karena berpakaian seronok dan mengundang.

Kondisi yang sedemikian kuat berlangsung dalam keseharian mendukung
terbentuknya pola nilai tentang cara pandang masyarakat yang kemudian
diimplementasikan pada perbuatan keseharian :
a. Penerimaan dan permakluman pada perilaku masa lalu yang populer

Sejarah dan masa lalu seringkali menjadi acuan dan batasan terhadap
apa yang dianggap sah dan benar pada saat ini.  Cukup banyak perilaku
yang menggambarkan pembagian peran laki-laki dan perempuan yang
berasal dari masa lalu yang kemudian tetap dibenarkan untuk dijadikan
standar perilaku saat ini yang oleh penikmatnya dipertahankan untuk
mengukuhkan nilai kebenaran dari kondisi tersebut.  Misalnya, budaya yang
mengijinkan laki-laki atau suami untuk menyabung ayam sedangkan isteri
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harus berada di rumah untuk mengurus anak, memasak, mengurus kebun
dan lain-lain. Contoh lainnya adalah dalam pertemuan atau rapat desa
sudah selayaknyalah perempuan di belakang dan mengurusi konsumsi
sedangkan laki-laki sebagai pemikir yang hadir di dalam pertemuan atau
rapat desa.

b. Ketidaksadaran akan bias jender dan diskriminasi yang masih terjadi saat ini
Persoalan yang dialami perempuan sangat beragam dan dapat terjadi
dimana saja baik di rumah, lingkungan ataupun masyarakat.  Demikian pula
halnya dengan kelompok yang kita dampingi.  Ada persoalan jender yang
mereka alami yang mempengaruhi peran, tanggung jawab, akses dan kontrol
mereka untuk menjalani kehidupan sebagai manusia yang bermartabat.

5. Persoalan seputar seksualitas yang dipengaruhi persoalan jender

dalam masyarakat

Persoalan jender yang terus berlangsung di masyarakat menyelubungi semua
aspek kehidupan seseorang, terutama perempuan.  Salah satu aspek yang
dipengaruhinya adalah bagaimana seksualitas perempuan menjadi subordinat
dalam sebuah relasi seksualitas dengan pasangannya.  Banyak kejadian seputar
kehidupan seksualitas antara perempuan dan laki-laki dimana perempuan lebih
banyak menjadi korban karena ketidaksetaraan yang ada.
a. Masyarakat kita masih memandang bahwa seksualitas adalah hal yang

tabu untuk dibicarakan secara terbuka, terutama bagi perempuan
Banyak sekali anak dan remaja mendapatkan informasi seksualitas dari
sumber yang tidak tepat dan mendapatkan informasi yang salah.  Banyak
remaja melakukan perilaku yang berhubungan dengan seksualitasnya
berdasarkan pengetahuan yang tidak benar sehingga menempatkan anak
atau remaja tersebut pada risiko yang besar terhadap IMS, kekerasan
seksual, pelecehan seksual, bahkan ancaman terhadap nyawa mereka.
Sampai saat ini permasalahan seksualitas yang ada di masyarakat masih
menyebabkan kerugian yang lebih besar pada anak atau remaja perempuan
dibandingkan kerugian yang dialami anak atau remaja laki-laki.
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b. Budaya menempatkan urusan pribadi menjadi urusan publik
Budaya yang masih saja terjadi memberikan tekanan pada laki laki dan
perempuan, dan dalam kenyataannya lebih memberikan tekanan pada
perempuan sehingga seakan-akan sudah menjadi hak bagi masyarakat
untuk menggugatnya (perempuan) apabila kejadiannya tidak sesuai dengan
kebiasaan yang dilakukan masyarakat misalnya tentang keputusan menikah
atau tidak, melahirkan atau tidak, kapan menikah, kapan melahirkan dan
sebagainya. Pemahaman masyarakat pada hak reproduksi dan hak menikah
yang sesungguhnya merupakan hak pribadi masih rendah sehingga sering
terjadi kekerasan psikologis pada seorang anggota masyarakat terutama
perempaun ketika dia tidak melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh
orang-orang dalam komunitasnya.

c. Budaya yang tidak memihak pada perempuan
Sampai saat ini masih banyak budaya dalam masyarakat yang berhubungan
dengan permasalahan seksualitas yang cara penggunaannya tidak berpihak
pada perempuan dan memiliki kecenderungan merugikan pihak perempuan
serta lebih sering menempatkan perempuan sebagai korban.  Sampai saat
ini kepedulian masyarakat terhadap permasalahan seksualitas masih sangat
rendah.  Sudut pandang yang sempit seringkali mengaburkan permasalahan
yang sebenarnya dikarenakan sikap kristis masyarakat yang masih kurang
antara lain karena tidak memadainya pendidikan seksualitas sejak dini.

d. Mitos seksualitas tentang relasi perempuan dan laki-laki
Sampai saat ini mitos-mitos seksualitas seputar keperkasaan manusia yang
tendensius dimiliki secara hakiki oleh laki-laki sangat memberikan pengaruh
terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki yang
“dipaksa” harus menjadi perkasa akan melakukan banyak upaya untuk
mendapatkan predikat perkasa tersebut dan sebaliknya menekan
perempuan untuk mendapatkan citra isteri ideal dan penurut.  Pemahaman
yang sempit tentang makna perkasa juga adalah salah satu pemicu
tindakan-tindakan tidak masuk akal yang dilakukan oleh laki-laki.
Pengetahuan yang keliru yang didapat dari sumber-sumber yang tidak tepat
menjadi menyebab terjadinya perilaku-perilaku yang mengukuhkan mitos-
mitos seksualitas makin dipercaya oleh orang-orang.
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6. Keterkaitan jender dengan kerentanan KD terhadap risiko tertular

IMS dan HIV

Secara sosial dan budaya perempuan lebih rentan karena ada beberapa
steoreotip jender pada perempuan yaitu pasif, diam, menurut, melaksanakan
keputusan dan mendapat tugas mengurus orang lain.

Situasi jender yang menghalangi KD mencapai kesehatan seksual dan reproduksi
dan menyebabkan mereka rentan terhadap penularan IMS dan HIV:

a. Wanita Penjaja seks (WPS)
1) Budaya: perempuan tidak diutamakan untuk mendapat kesempatan

bersekolah sehingga mereka tidak mempunyai keterampilan untuk
mendapatkan pekerjaan seperti laki-laki.  Atau mereka menjadi tidak
percaya diri karena tidak pernah memperoleh kesempatan.

2) Stigma masyarakat terhadap WPS dapat  menyebabkan mereka berusaha
melakukan apa saja agar mereka diterima oleh lingkungannya.  Misalnya,
tidak memaksa tamu untuk menggunakan kondom bila menolak, tidak
memprotes saat dipaksa untuk membayar uang keamanan.

3) Keadaan ini membuat KD tidak percaya diri dan merasa tidak berarti
untuk mencari pelayanan kesehatan yang memadai dan melindungi diri.

b. Waria
1) Hubungan seksual antara waria dengan pasangannya menyebabkan

mereka bersedia melakukan apa saja asal dapat diterima.
2) Hampir sama dengan WPS, ketimpangan sosial dan budaya pada

kelompok ini dipersulit dengan penampilan luar berbeda dengan nilai
sosial.  Atau membuat mereka sulit karena merasa malu untuk membuka
diri termasuk untuk mengakses layanan publik misalnya puskesmas.

Keaadaan ini membuat KD :
1) Terhalang untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan lebih

memilih untuk melakukan pengoatan sendiri.
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2) Tidak percaya diri dan tidak berani untuk mencari pelayanan kesehatan
yang memadai dan melindungi diri (melakukan negosiasi).

c. Laki-laki berhubungan seks dengan Laki-laki (LSL).
1) Meskipun tidak sebesar pada kelompok lainnya, secara sosial jender juga

memberikan pengaruh terhadap risiko penularan HIV pada kelompok LSL,
meskipun tidak sebesar pada kelompok lainnya, karena posisi tawar dalam
pasangan LSL lebih setara bila dibandingkan dengan WPS dan waria.

2) Akses mendapatkan pelayanan tidak sangat terganggu, meskipun
demikian bukan berarti tidak ada gangguan sama sekali.  Ketika kata
macho yang dilekatkan pada sosok laki-laki dipahami secara tekstual
maka biasanya akan terjadi kejadian yang berupa pelecehan terhadap
LSL yang terlihat feminin. Pelecehan ini bisa terjadi di berbagai area
dan tingkatan, mulai dari dari akses mendapatkan alat pencegahan
hingga pelayanan yang diterima.

d. Pria Berisiko Tinggi (Pelanggan Penjaja Seks)
Ada anggapan yang salah bahwa pria berisiko tinggi adalah pria tangguh
yang tidak takut terhadap apapun, termasuk terhadap IMS.  Konsekuensinya
mereka enggan menggunakan kondom karena “bertentangan” dengan citra
macho yang ingin mereka tampilkan.  Mobilitas Pria Risti menempatkan mereka
pada posisi yang sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan.  Akibatnya
mereka sering memilih untuk mengobati sendiri penyakit yang mereka alami.
Mobilitas Pria Risti dan citra macho mereka menyebabkan beberapa Pria
Risti melakukan transaksi seksual dengan PS tanpa menggunakan kondom.
Perilaku semacam ini menempatkan istri mereka dalam posisi rentan
terhadap penyebaran IMS dan HIV.

Bagaimana hubungan antara jender, seksualitas, KD  dan risiko IMS atau HIV?
a. Stigma dan diskriminasi yang dialami KD menempatkan mereka pada

kondisi berisiko.
b. Pemahaman yang keliru tentang kejantanan menempatkan laki-laki

pelanggan PS pada kondisi berisiko.
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c. Pemahaman jender yang keliru dibawa dan terjadi dalam relasi seksual
yang menempatkan KD pada kondisi berisiko.

Apa yang bisa dilakukan oleh PL dalam persoalan seks,
seksualitas dan jender KD?

a. Memberikan informasi yang benar tentang seksualitas dan jender
Maraknya informasi dan pengetahuan yang tidak tepat yang ada di
masyarakat juga diterima oleh KD sebagai anggota masyarakat.  Sama
seperti anggota masyarakat lainnya, KD akan mengadopsi nilai dan
pandangan yang ada tentang seksualitas dan jender sehingga jika
dibiarkan terus menerus, sudah pasti pengetahuan dan pemahaman
KD akan keliru serta akan diimplementasikan secara salah pula dalam
kehidupannya.  Pola pandang bahwa adalah wajar bagi mereka
diperlakukan dan menerima perlakuan seperti saat ini, akan terus dimiliki
oleh KD.  Sudah saatnyalah mereka mendapatkan informasi serta
pengetahuan yang benar dan tepat agar bisa menentukan dan
mengubah masa depan mereka menjadi lebih baik.

b. Melakukan pendidikan dalam rangka penguatan dan pemberdayaan
Informasi dan pengetahuan yang disampaikan yang kemudian diterima
KD tidak akan mengubah nilai dan cara pandang mereka karena mereka
dikelilingi oleh unsur-unsur yang selalu menekan.  Pendidikan dalam
rangka penguatan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas
pribadi adalah hal mutlak yang harus dilakukan untuk mendukung
informasi dan pengetahuan yang mereka dapat.
Kapasitas yang dimaksud adalah tentang penerimaan diri secara utuh
sebagai manusia dan mahluk sosial, mengurangi rasa tidak percaya
diri, kebutuhan yang mutlak akan kesehatan, kesetaraan dengan manusia
lainnya dalam segala hal termasuk kesehatan dirinya dan lain-lain.

c. Melakukan advokasi pada penyedia layanan dan penyedia materi
pencegahan.
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Dari sisi eksternal KD, perlu juga untuk membangun sebuah kondisi
yang kondusif bagi KD untuk bisa menjalani hidup sehat dengan
melakukan pendekatan pada pihak-pihak penyedia layanan dan penyedia
materi pencegahan.  Kondisi yang kondusif bisa dicapai ketika para
penyedia layanan dan penyedia materi pencegahan memiliki pandangan
yang positif pada KD, tidak membedakan perlakuan pada KD, bersikap
bersahabat pada KD dan memberikan peluang yang sama pada KD untuk
mengakses produk mereka secara utuh dan terjangkau.

Istilah yang sering ditemukan dalam isu jender:
• Marjinalisasi

Adalah proses peminggiran terhadap seseorang atau kelompok yang
mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi ataupun secara sosial.  Proses
peminggiran ini lebih banyak dialami oleh perempuan.  Salah satu contoh
adalah ketika revolusi hijau tahun 1970-an diberlakukan dimana tenaga
manusia diganti dengan tenaga mesin.  Di sektor-sektor pertanian dan
perkebunan misalnya, perempuan yang bekerja di sektor tersebut harus
kehilangan mata pencahariannya sehingga ia mengalami pemiskinan,
secara ekonomi maupun sosial.  Dari situasi tersebut banyak orang yang
melakukan urbanisasi dan bekerja di sektor rumah tangga, perburuhan
dengan keterampilan dan pendidikan terbatas.  Ketidak siapan pendidikan/
keterampilan berimplikasi pada terjadinya perdagangan manusia.

• Subordinasi
Diletakkan di bawah yang lain, dalam arti: kekuasaan, otoritas atau urutan
mana yang lebih penting. Berada dibawah kekuasaan atau otoritas orang
lain.  Dalam diskusi jender hal ini mengacu pada status perempuan yang
dipandang lebih rendah daripada laki-laki.  Subordinasi ini bersumber pada
masih kuatnya anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang irrasional
dan emosional sehingga tidak mampu memimpin dan harus selalu di bawah
kekuasaan kaum laki-laki.

• Stereotip
Cara pandang yang melekatkan predikat/ identitas/ label/ sebutan/ cap
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tertentu kepada seseorang atau kelompok tertentu dengan tujuan
melemahkan/ mengabaikan posisi dan keberadaan orang tersebut.
Stereotip juga berarti adalah pelabelan negatif terhadap jenis kelamin
tertentu. Karena konsep jender menempatkan perempuan lebih rendah
dibandingkan laki-laki, maka label yang biasanya dilekatkan pada
perempuan adalah perempuan lebih emosional dan tidak mampu berpikir
jernih.   Pelabelan ini menyebabkan perempuan sukar untuk meningkatkan
kepercayaan dirinya.

• Kekerasan
Yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau negara dengan
tujuan untuk menyakiti dan merendahkan perempuan baik itu di sektor
domestik maupun publik, karena posisinya. Bentuk-bentuk yang dialami
oleh perempuan adalah kekerasan fisik, mental, seksual & ekonomi.
Kekerasan yang meliputi kekerasan fisik (pemukulan), psikis (perbuatan
yang menyebabkan ketakutan, hilangnya percaya diri, dan hilangnya
kemampuan untuk bertindak) dan seksual (pemaksaan suami terhadap istri
untuk berhubungan seksual).

• Beban Ganda atau Multi Beban
Ada anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan
rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga karena itu
perempuan ditempatkan  di sektor domestik dan mengerjakan seluruh
pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mengepel lantai, mencuci,
mencari air untuk mandi hingga memelihara anak.  Di kalangan keluarga
miskin, beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan
sendiri.  Beban ini akan terasa lebih apabila perempuan harus bekerja
produktif untuk mendapatkan penghasilan dan melakukan pekerjaan sosial
seperti gotong royong di komunitasnya.   Akan tetapi walaupun perempuan
sudah bekerja hampir 24 jam setiap harinya, pekerjaan reproduksi dan sosial
yang mereka lakukan tidak mempunyai nilai, sementara pekerjaan produksi
yang mereka lakukan dikatakan sifatnya hanya membantu saja.  Dengan
kata lain, perempuan hanya mendapatkan beban tetapi tidak mendapatkan
keuntungan dari pekerjaan tersebut.
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• Diskriminasi
Perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok orang dikarenakan
jenis kelamin, ras, agama, status sosial atau suku. Misalnya salah satu
bentuk diskriminasi berbasis jender adalah pemberian keistimewaan
kepada anak  laki-laki untuk mendapat pendidikan lebih tinggi dibandingkan
anak perempuan.  Atau pemberian upah buruh laki-laki lebih tinggi
dibandingkan perempuan untuk suatu jenis pekerjaan yang sama.

• Ekspresi jender
Segala hal yang kita lakukan untuk mengkomunikasikan jenis kelamin atau
jender kita pada orang lain, misalnya: cara berpakaian, potongan rambut,
kesopanan, cara berbicara, peran saat kita berinteraksi dan sebagainya.
Komunikasi ini mungkin disengaja maupun tidak.  Ekspresi jender juga
sering disebut sebagai jender sosial karena berkaitan dengan cara kita
berinteraksi dengan orang lain.  Cara kita mengekspresikan jender mungkin
mengalami penekanan saat kita masih anak-anak, yang ditunjukkan dari
cara berpakaian di sekolah atau di tempat kerja.  Ekspresi jender merupakan
suatu kontinum dimana maskulin di satu sisi dan feminin di sisi lainnya,
diantara keduanya adalah androgini.  Ekspresi jender sangat bervariasi,
bahkan pada satu individu tergantung pada situasinya.

• Kesetaraan jender
Perlakuan yang sama untuk laki-laki dan perempuan di mata hukum dan
kebijakan dan akses yang setara terhadap sumber dan pelayanan termasuk
pendidikan, perawatan dan kesehatan dan posisi dalam pekerjaan, baik
dalam keluarga, masyarakat maupun dalam bernegara.

• Keadilan jender
Kewajaran atau keadilan dalam memperoleh distribusi manfaat dan
tanggung jawab diantara perempuan dan laki-laki.  Sering terjadi untuk
memperoleh kesetaraan diperlukan program dan kebijakan khusus.

• Identitas jender
Merujuk pada kesadaran individu mengenai dirinya apakah maskulin atau
feminine,
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• Perspektif jender
Adalah penyelidikan cara laki-laki dan perempuan mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh keadaan dan proses ekonomi, politik, sosial, hukum dan
budaya secara berbeda

• Peran jender.
Perilaku, tugas dan tanggung jawab yang dikonstruksikan oleh masyarakat
untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan pada perbedaan yang dipahami
secara sosial yang akan membentuk bagaimana mereka harus berpikir dan
berperilaku dan merasakan sesuai dengan jenis kelamin mereka.

• Sensitif jender
Kemampuan unutk merasakan dan mempertimbangkan faktor sosial yang
mendasari diskriminasi berdasarkan jender.
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PERMAINAN JENDER ATAU SEKSLAMPIRAN1

LEMBAR AKTIVITAS 1
DISKUSI SEKSUALITAS

Panduan

Catatan fasilitator
• Langkah 1 sampai 3 dilakukan oleh fasilitator kelas.
• Langkah 4 sampai 9 dilakukan fasilitator kelompok kecil.

Langkah 1: Bagi peserta dalam kelompok berdasarkan jenis kelamin. Setiap
kelompok terdiri dari sekitar 7 sampai 10 orang.

Langkah 2: Jelaskan fasilitator yang akan memfasilitasi diskusi kelompok sekaligus
membagi fasilitator ke dalam kelompok-kelompok peserta.
Minta peserta dan fasilitator berkumpul dalam kelompoknya
masing-masing.

Catatan fasilitator
Perhitungkan jumlah dan komposisi jenis kelamin fasilitator ketika membagi
kelompok. Fasilitator laki-laki memfasilitasi kelompok peserta laki-laki dan
fasilitator perempuan memfasilitasi kelompok peserta perempuan.

Jelaskan waktu yang tersedia untuk diskusi seksualitas adalah 70 menit.

Langkah 3: Persilahkan pada semua fasilitator kelompok untuk memandu
peserta dalam kelompoknya.

Langkah 4: Pandu peserta mencari tempat yang nyaman dan mendukung
suasana santai.
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Cari tempat di sekitar kelas pelatihan yang tenang dan tidak
dilewati banyak orang.

Langkah 5: Apabila sudah mendapat tempat yang cocok, jelaskan kegiatan yang
akan mereka lakukan adalah diskusi seksualitas yang sifatnya pribadi
dan sangat sensitif.
Sampaikan fasilitator akan berperan sama dengan peran peserta
yaitu berbagi pengalamannya.

Langkah 6: Jelaskan aturan main kegiatan diskusi seksualitas.

Aturan main diskusi seksualitas:
• Semua orang dalam  kelompok diminta menceritakan pengalaman

pribadinya sesuai topik yang akan disampaikan fasilitator.  Kegiatan
berbagi pengalaman ini bersifat sukarela.

• Segala yang diceritakan oleh semua orang adalah bersifat rahasia,
hanya untuk diketahui oleh orang-orang dalam kelompok ini.

• Tidak diperbolehkan menceritakan pengalaman seseorang dalam
kelompok ini pada orang lain di luar kelompok ini.

• Setiap orang harus menghargai pengalaman orang lain dan tidak
melecehkannya.

• Apabila ada topik yang sulit untuk diceritakan, diperbolehkan untuk
tidak bercerita.

• Fasilitator akan berperan  sama seperti peserta yaitu terlibat dalam
proses berbagi pengalaman sebagaimana peserta.

Tanya peserta apakah sudah jelas dengan aturan mainnya.
Tanya juga apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum diskusi dimulai.
Apabila ada, jawab pertanyaan tersebut dengan singkat dan jelas,
ingat waktu sangat terbatas.
Apabila tidak ada yang bertanya, mulailah kegiatan diskusi seksualitas.

Langkah 7: Sampaikan topik 1 yang tertera dalam panduan diskusi seksualitas.
Ajukan pertanyaan secara satu persatu.
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Minta seseorang secara sukarela bercerita tentang dirinya sesuai
pertanyaan pada topik 1 tersebut, setelah orang tersebut selesai
bercerita, mintalah peserta yang lain secara bergantian melakukan
hal yang sama termasuk fasilitator.

Langkah 8: Lakukan seperti langkah 7 pada topik 2 dan seterusnya sampai semua
topik dalam panduan diskusi seksualitas selesai diceritakan oleh
semua peserta termasuk fasilitator.

Langkah 9: Hentikan kegiatan diskusi seksualitas apabila semua topik dalam
panduan fasilitator sudah selesai dibicarakan atau waktu sudah habis.
Tutup perbincangan dengan mengulangi sekali lagi aturan main
sebagai penekanan.
Minta semua peserta kembali ke ruangan pelatihan.

PANDUAN DISKUSI SEKSUALITAS UNTUK FASILITATOR:

a. Body image (inside – outside).
• Apa pendapat kamu secara umum tentang tubuhmu?  Mengapa kamu

berpendapat seperti itu?
• Apakah kamu pernah memiliki sosok idola?  Siapa idola kamu itu?

Kenapa kamu mengidolakannya?
• Apakah kamu pernah berusaha menyerupai hal-hal yang dimiliki idola

kamu itu?  Hal apa itu?  Kenapa kamu ingin memiliki hal tersebut?
• Bagaimana sosok ideal yang kamu harapkan kamu miliki? Apa yang

kamu lakukan untuk mencapai sosok ideal tersebut?

b. Masa transisi anak – anak      remaja      dewasa.
• Apakah kamu sadar bahwa saat itu kamu sedang mengalami proses

perubahan?  Kalau tidak, mengapa demikian?
• Perubahan apa yang pertama kali kamu sadari ketika masa transisi

tersebut?  Bagaimana kamu menanggapi/ bereaksi terhadap
perubahan tersebut?  Kenapa reaksi kamu seperti itu?
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• Apakah kamu mengkomunikasikan perubahan yang kamu alami
tersebut pada orang lain?
1) Kalau jawaban ya, tanyakan: pada siapa kamu

mengkomunikasikannya?  Alasan apa yang menyebabkan kamu
memilih orang tersebut?

2) Kalau jawaban tidak, tanyakan: “Apa yang menyebabkan kamu
tidak mengkomunikasi perubahan itu pada orang lain?”

• Perubahan apa yang membuatmu senang dan perubahan apa yang
membuatmu tidak senang saat itu?

• Saat ini apa yang kamu banggakan dari dirimu (secara fisik dan non
fisik)?  Dan apa yang tidak kamu sukai dari dirimu (secara fisik dan
non fisik)? Jelaskan alasannya.

c. Perkembangan perilaku dan kebiasaan.
• Pernahkah kamu berfantasi seksual?  Siapa sosok yang kamu

bayangkan ketika berfantasi seksual?  Apa saja fantasimu ketika
melakukan fantasi seksual tersebut?

• Pernah onani/masturbasi? Kapan pertama kali melakukannya?
Perasaan apa yang muncul ketika melakukannya pertamakali dan yang
berikutnya?

• Usia berapa pertama kali merasa menyukai atau tertarik pada
seseorang?  Apa yang dilakukan ketika itu?  Kenapa itu yang dilakukan?

• Sampai saat ini berapa kali berpacaran (berpacaran dengan berapa
orang)?

• Paling pendek masa pacaran berapa bulan/tahun?  Paling lama masa
pacaran berapa bulan/tahun?

• Ingatlah sosok pacarmu yang masa pacarannya paling pendek.  Apa
yang paling kamu suka dari dia?  Apa yang paling tidak kamu suka dari
dia?

• Ingatlah sosok pacarmu yang masa pacarannya paling lama.  Apa yang
paling kamu suka dari dia?  Apa yang paling tidak kamu suka dari dia?

• Apa saja perilaku seksual yang pernah dilakukan dengan pacar?
• Apakah pernah melakukan perilaku seksual dengan orang yang tidak

berstatus pacar? Perilaku apa itu?
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• Aspek apa yang paling mempengaruhi keputusanmu mengenai
perilaku seksualmu?

• Aspek apa yang paling mempengaruhi identitas seksualmu?
Aspek apa yang paling mempengaruhi seksualitasmu secara
keseluruhan?
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LAMPIRAN1

Panduan:

Langkah 1: Bagikan selembar kertas kosong pada setiap peserta.
Minta peserta menulis angka 1-14 secara berurutan dari atas ke bawah.

Langkah 2: Jelaskan aturan mainnya.

Aturan main peserta
• Baca pertanyaan satu demi satu.
• Setiap pertanyaan akan dibacakan 2 kali saja.
• Setelah fasilitator selesai membacakan pertanyaan, peserta harus

menjawab dengan “YA” atau “TIDAK” dan menuliskan jawaban tersebut
pada nomor yang tertera di kertas sesuai nomor pertanyaan.

• Pastikan semua peserta memahami aturan mainnya.
• Beri kesempatan bertanya apabila ada hal yang kurang jelas.
• Mulai tes setelah anda yakin semua peserta sudah paham.

Langkah 3: Bacakan pernyataan pertama.
Berikan waktu yang cukup pada peserta untuk menjawabnya.
Apabila dibutuhkan, bacalah pernyataan sekali lagi.

Langkah 4: Lakukan seperti langkah 3 pada pernyataan kedua dan seterusnya
sampai semua pernyataan dibacakan.

Langkah 5: Minta peserta untuk memberikan tanda bintang (*) pada jawaban
“YA” pada nomor 1,3,5,7,9,11,13.

LEMBAR AKTIVITAS 2
TES SENSITIF JENDER
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Minta peserta untuk memberikan tanda bintang (*) pada jawaban
“TIDAK” pada nomor 2,4,6,8,10,12,14.

Langkah 6: Minta peserta menghitung jumlah bintang.  Jumlah itulah yang
merupakan nilai yang dimiliki peserta tersebut.
Tampilkan slide untuk standar nilai tes sensitif jender.
Bacakan dengan santai dan senyum.

Langkah 7: Minta setiap sukarelawan memilih satu kertas flipchart serta minta
mereka untuk menjaga kertas flipchartnya.

Langkah 8: Jelaskan tugas kedua peran tersebut.

Pernyataan TES SETARA JENDER.

1. Menurut anda anak laki-laki dan anak perempuan sama saja. (YA / TIDAK)
2. Laki-laki lebih rasional daripada perempuan. (YA / TIDAK)
3. Kalau anda laki-laki, anda tidak keberatan mencuci piring setelah keluarga

makan malam. Kalau anda perempuan, anda tidak keberatan memperbaiki atap
rumah ketika ada atap rumah yang sedikit rusak. (YA / TIDAK)

4. Kalau anda tiba-tiba butuh tisue dan di sekitar anda ada teman laki-laki dan
perempuan maka orang pertama yang anda minta adalah perempuan. (YA /
TIDAK)

5. Laki-laki dan perempuan memiliki tingkat rasional yang sama. (YA / TIDAK)
6. Menurut anda perempuan haruslah memiliki pembawaan feminin. (YA / TIDAK)
7. Derajat laki-laki dan perempuan adalah sama pada segala bidang kehidupan.

(YA / TIDAK)
8. Anda adalah orang yang menyetujui poligami. (YA / TIDAK)
9. Jenis kelamin tidak ada pengaruhnya pada tipe kepemimpinan seseorang. (YA /

TIDAK)
10. Menurut anda yang menyebabkan posisi tawar ibu rumah tangga (isteri) lebih

rendah daripada bapak rumah tangga (laki-laki) adalah karena perempuan itu
lebih lemah.
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11. Laki-laki dan perempuan memiliki tingkat emosional yang sama. (YA / TIDAK)
12. Pemimpin perempuan lebih cerewet daripada pemimpin laki-laki. (YA / TIDAK)
13. Pemakaian alat kontrasepsi adalah tanggungjawab laki-laki dan perempuan.

(YA / TIDAK)
14. Perempuan lebih emosional daripada laki-laki. (YA / TIDAK)

ANALISIS HASIL
• Jumlah bintang: 0

Artinya : Bener-bener nggak OK !
• Jumlah bintang 1-6.

Artinya : Aduuuhhh... kok gitu siiih....
• Jumlah bintang 7-12.

Artinya : Oke deehhh.....lebih banyak belajar dan perdalam yaaa... 
• Jumlah bintang 13-14.

Artinya : OK banget !  Selamat!!!
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LAMPIRAN1

Panduan:

Catatan fasilitator
• Siapkan metaplan yang berisi kata-kata dalam lampiran.
• Masukkan satu lembar metaplan dalam satu amplop.
• Siapkan meta plan dengan tulisan “LAKI-LAKI” dan “PEREMPUAN”

Langkah 1: Jelaskan pada peserta bahwa untuk memahami perbedaan antara
seks dan jender akan diadakan sebuah permainan jender atau seks.

Langkah 2: Tempelkan 3 lembar flipchart di papan tulis.
Tempelkan metaplan dengan tulisan laki-laki pada flipchart pertama
dan metaplan dengan tulisan perempuan pada flipchart ketiga.
Flipchart kedua dibiarkan kosong.

Langkah 3: Bagikan amplop berisi metaplan pada seluruh peserta. Setiap peserta
mendapat 1 amplop.

Langkah 4: Sampaikan instruksi sebagai berikut:
• Peserta tidak boleh membuka amplopnya sampai faslitator

memberi aba-aba.
• Nanti, setelah fasilitator mengatakan MULAI, peserta

dipersilahkan membuka amplop dan membaca isi metaplan yang
ada dalam amplop masing-masing.

• Metaplan harus segera dipasang di flipchart yang ada di depan kelas.
• Segera tempelkan metaplan di flipchart laki-laki atau perempuan

sesuai dengan pendapat peserta.

LEMBAR AKTIVITAS 3
PERMAINAN JENDER ATAU SEKS
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Langkah 5: Tegaskan sekali lagi bahwa hanya setelah fasilitator mengucapkan
“Mulai”, peserta harus segera membaca informasi di metaplan dan
segera meletakkannya di flipchart laki-laki atau flipchart perempuan
berdasarkan pendapat mereka.
Tanya peseta apakah sudah siap melakukan permainan.  Apabila
ya, lakukan langkah 6.

Langkah 6: Berilah aba-aba “MULAI” sebagai tanda bagi peserta untuk membuka
amplop, membaca isi metaplan dan menempelkan pada flipchart di
depan kelas.
Berilah waktu sekitar 3 menit untuk aktivitas ini.
Hentikan kegiatan menempelkan metaplan setelah 3 menit.

Langkah 7: Ajak peserta untuk melakukan analisis metaplan.
Tanya peserta apakah setuju dengan penempatan metaplan.
Beri waktu yang cukup bagi peserta untuk berdiskusi mengenai
pandangan mereka.
Pindahkan metaplan bila peserta sepakat untuk memindahkannya.
Lakukan diskusi sampai terdapat kesepakatan tentang letak
semua metaplan.

Langkah 8: Minta seorang peserta untuk membacakan hasil kesepakan
dengan suara lantang.

Langkah 9: Tukar letak metaplan bertuliskan “laki-laki” dan metaplan
“perempuan”.  Metaplan laki-laki pada flipchart ketiga dan metaplan
perempuan pada flipchart pertama.

Langkah 10: Tanya peserta apa pendapat mereka. Apakah letak metaplan-
metaplan masih cocok dengan tulisan laki-laki dan perempuan yang
letaknya ditukar begini.
Beri waktu yang cukup bagi peserta untuk berdiskusi mengenai
pandangan mereka.
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Diskusi mengenai jender dan seks ini kontroversial bila peserta benar-
benar terbuka, sehingga fasilitator dipersilahkan untuk memberikan
wacana yang benar apabila dibutuhkan.

Langkah 11: Tanya peserta metaplan mana saja yang cocok dan bisa diletakkan
pada flipchart laki-laki dan perempuan sekaligus.
Ambil metaplan tersebut satu persatu dan tempelkan pada flipchart
kedua yang terletak diantara flipchart laki – laki dan flipchart perempuan.
Lakukan kegiatan ini sampai tidak ada lagi metaplan yang bisa
dipindahkan ke flipchart kedua.

Langkah 12: Tukar letak metaplan bertuliskan “laki-laki” dan metaplan
“perempuan” sehingga kembali seperti semula. Metaplan laki-laki
pada flipchart pertama dan metaplan perempuan pada flipchart
ketiga.

Langkah 13: Jelaskan bahwa 3 flipchart yang sekarang terpampang di depan kelas
tersebut menggambarkan tentang seks dan jender.
• Flipchart pertama: berisi metaplan segala sesuatu yang bisa

dilakukan atau dimiliki hanya oleh laki-laki, ini adalah seks.
• Flipchart kedua: berisi metaplan segala sesuatu yang bisa dilakukan

atau dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, ini adalah jender.
• Flipchart ketiga: berisi metaplan segala sesuatu yang bisa

dilakukan atau dimiliki hanya oleh perempuan, ini adalah seks.
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METAPLAN UNTUK GAMES

1. Merawat anak
2. Melahirkan
3. Membersihkan rumah
4. Memakai kontrasepsi
5. Menghasilkan ASI
6. Mengangkat barang berat
7. Hamil
8. Nikah
9. Bekerja di kantor
10. Membetulkan genteng rusak
11. Mengantar anak sakit ke dokter
12. Memperbaiki mesin mobil
13. Memasak
14. Berjudi
15. Mengatur kehamilan
16. Membayar rekening listrik
17. Belanja

18. Berkebun
19. Memancing
20. Menjahit
21. Penjaja seks komersial
22. Manajer
23. Penjaga warung
24. Perawat
25. Sekretaris
26. Tentara
27. Perias penganten
28. Direktur
29. Berkelahi
30. Pencopet
31. Memiliki rahim
32. Memiliki indung telur
33. Menghasilkan sperma
34. Memiliki scrotum



63

 Kementerian Kesehatan RI

MODUL    Pelatihan Intervensi Perubahan Perilaku untuk Pencegahan Penularan IMS dan HIV Melalui Hubungan Seksual      PAKET 1

LAMPIRAN1 LEMBAR AKTIVITAS 3
PERMAINAN JENDER ATAU SEKSLAMPIRAN1

Panduan:

Catatan fasilitator
• Langkah 1 dan langkah 2 dilakukan fasilitator kelas.
• Langkah 3 sampai langkah 9 dilakukan fasilitator kelompok kecil.

Langkah 1: Bagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5-7
orang atau sesuaikan dengan jumlah fasilitator.
Minta semua peserta berkumpul dalam kelompoknya masing-masing.

Langkah 2: Minta semua fasilitator kelompok untuk segera bergabung dengan
kelompok peserta.
Jelaskan pada fasilitator kelompok untuk segera melakukan tugas
memfasilitasi kelompoknya.

Langkah 3: Pandu peserta ke tempat yang tenang sehingga kerahasiaan
informasi dapat terjadi.
Minta peserta duduk melingkar.

Langkah 4: Jelaskan pada peserta bahwa kegiatan yang akan dilakukan adalah
melakukan diskusi tentang Persoalan Seputar Seksualitas yang
Dipengaruhi Persoalan Jender dalam Masyarakat.
Tanya peserta apakah sudah siap untuk berdiskusi. Apabila ya,
lakukan langkah 5.

Langkah 5: Bagi lembar studi kasus 1 pada semua peserta.

LEMBAR AKTIVITAS 4
DISKUSI PERSOALAN SEPUTAR

SEKSUALITAS YANG DIPENGARUHI

PERSOALAN JENDER DI MASYARAKAT
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Langkah 6: Minta seorang peserta membaca kasus 1 dengan jelas.
Minta peserta lain menyimak.

Langkah 7: Ajukan pertanyaan-petanyaan yang tercantum dalam panduan studi
kasus 1, satu persatu.
Minta peserta memberikan jawaban dan pemikiran mereka pada
setiap pertanyaan sampai semua pertanyaan selesai dibahas.
Minta klarifikasi pada pendapat-pendapat yang disampaikan
peserta apabila dibutuhkan.
Beri kesempatan pada peserta untuk saling bertanya dan meminta klarifikasi.
Hindari debat kusir antar peserta.
Ambil peran sebagai penengah apabila ada pemikiran-pemikiran
yang berbenturan.
Sampaikan rangkuman kasus 1 sesuai panduan.

Langkah 8: Lakukan langkah 6 dan 7 pada kasus 2 dan seterusnya sampai semua
kasus selesai dibahas atau waktu sudah habis.

Langkah 9: Minta semua peserta kembali ke kelas untuk bergabung dengan
peserta dari kelompok lain.

Lembar studi kasus untuk peserta

Kasus 1.
Feny adalah seorang pelajar kelas 3 SMU.  Feny seorang pelajar yang cerdas,
dia selalu masuk 3 besar rangking di sekolahnya.  Sejak 7 bulan yang lalu
Feny dan Andi, pacarnya melakukan perilaku seksual sampai pada perilaku
petting.  Setahu mereka yang di dapat dari teman-teman mereka bahwa
perilaku petting tidak menyebabkan kehamilan.  Empat bulan yang lalu Feny
mengalami keganjilan pada tubuhnya.  Akhirnya dia pergi ke dokter.  Dokter
tersebut menyarankan Feny untuk melakukan tes kehamilan.  Feny bingung,
karena tahu dengan pasti bahwa diriya tidak pernah berhubungan seks
(intercourse).   Akhirnya Feny tes kehamilan. Hasilnya mengejutkan, dia hamil.
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Bukan main takut dan bingungnya dia saat itu, tidak tahu harus melakukan
apa dan bicara pada siapa.  Dia sempat berfikir untuk bicara pada
orangtuanya, tetapi diurungkan niatnya tersebut. Jangankan bicara bahwa
dia hamil, bicara tentang menstruasi saja dilarang keras-keras, pamali (tabu)
kedengaran orang lain kata orangtuanya.  Dari kecil Feny dididik tabu bicara
hal-hal yang menyangkut seks.  Akhirnya dia menyembunyikan kehamilanya
tersebut. Kejadian-kejadian berikutnya sangat menyiksa batin Feny.   Orang
tua Feny tahu dia hamil dan marah besar karena merasa tercoreng kehormatan
keluarganya.  Andy mengelak bahwa dia yang menghamili Feny karena merasa
tidak pernah berhubungan seks dengan Feny, selain tentunya dia ketakutan
pada orang tuanya apalagi sebentar lagi akan ada ujian akhir SMU.  Feny
terancam dikeluarkan dari sekolah dan tidak bisa mengikuti ujian akhir.  Orang-
orang di sekitarnya hanya bisa mengomeli dan mencemoohnya tanpa saran
pemecahan masalah.  Akhirnya dia pergi pada seorang dukun beranak yang
dia tahu dari sebuah iklan di koran.  Feny melakukan aborsi saat usia
kandungan Feny hampir 4 bulan.  Malang yang dialami Feny.   Saat itu kondisi
tubuhnya sedang lemah karena beberapa bulan belakangan ini dia mengalami
banyak tekanan.  Dia beberapa kali mengalami pendarahan akibat proses
pengguguran yang tidak benar.  Seminggu setelah proses pengguguran
tersebut Feny mendapatkan pertolongan medis, namun terlambat, 2 minggu
setelah aborsi tersebut Feny meninggal.

Kasus 2.
Julia adalah perempuan berusia 29 tahun.  Di usianya itu dia belum
memikirkan untuk berumahtangga.  Bagi Julia pernikahan adalah nomor
sekian dalam daftar prioritas kehidupannya. Buat dia keluarga adalah apa
yang dia miliki sekarang.  Ada kakak, adik, keponakan, orangtuanya. Namun
orangtuanya kelabakan melihat anak perempuannya itu belum menikah.
Desakan untuk segera bersuami muncul lebih keras ketika usia menjelang
30 tahun.  Desakan itu datang dari orang tua, kakak, sepupu, pakde, bude.
Bahkan orang yang tidak berkepentinganpun akhirnya ikut-ikutan mendesak
dia, misalnya tetangga, tetangganya tetangga, saudaranya tetangga, saudara
dari iparnya dan pihak lain yang sama sekali bukan jaringan sosialnya apalagi
jaringan dukungan sosialnya.  Sekuat-kuatnya Julia bertahan akhirnya dia
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mengalah juga dengan sistem sosial yang dia hadapi.  Pada usia hampir
genap 33 tahun Julia memutuskan untuk menikahi seorang laki – laki yang
dikenalkan oleh bapaknya kepadanya.  Seorang duda beranak satu.  Laki-laki
yang sopan dan mapan ekonominya serta berasal dari keluarga yang
terhormat.  Pokoknya oke deh bibit, bebet dan bobotnya.  Akhirnya dengan
keiklasan hati yang dipaksakan (kalau boleh dibilang begitu) menikahlah dia
dengan laki-laki yang bernama Rommi itu.  Setelah pernikahan kehidupan
Julia menjadi tenang tidak diusik oleh orang-orang di sekitarnya karena sudah
memehuhi keinginan publik tersebut.  Hubungannya dengan Rommi berjalan
sangat baik.  Rommi adalah suami yang sangat pengertian dan toleran.
Bahkan sang suami merestui keinginan Julia ketika Julia menyatakan
pendiriannya untuk tidak hamil dan memiliki anak dari rahimnya sendiri yang
salah satu alasannya adalah masalah kesehatan.  Sudah 6 bulan
pernikahannya berjalan.  Ternyata keinginan publik tidak stop begiu saja ketika
dia sudah memenuhi keinginan publik untuk menikah. Sekarang orang-orang
di sekitar dia selalu menanyakan perihal kehamilan.  Desakan itu begitu
mengganggu konsentrasinya.  Apalagi sekarang desakan itu datang dari 2
kubu yang bersatu yaitu kubu Julia dan kubu Rommi.  Akhirnya Julia tidak
kuat menahan desakan publik tersebut dan sekali lagi Julia mengalah kepada
sistem sosial.  Dengan beberapa terapi akhirnya 3 tahun setelah pernikahan
Julia hamil.  Publik bersenang hati.  Publik berdiam diri menunggu kelahiran
anak Julia.  Sampai waktunya bagi Julia untuk melahirkan.  Keadaan kesehatan
Julia dan usia terlalu tua untuk kehamilan pertama membuat kondisi Julia
jatuh beberapa saat sebelum proses kelahiran.  Tim medis diturunkan
lengkap. Alat-alat canggih disiapkan segera.  Namun apa daya, segenap upaya
telah dilakukan namun tetap mengalami kegagalan. Julia selamat dari
ancaman kematian, tetapi tim medis dengan alat-alat canggihnya tidak bisa
menyelamatkan bayi Julia.  Julia sedih.  Rommi menyesal karena membiarkan
Julia terancam jiwanya karena desakan publik dan harus juga menyaksikan
kematian bayinya.  Seandainya 9 bulan yang lalu Julia tidak hamil, kejadian
hari ini tidak akan ada.  Orangtua Julia dan Rommi meminta maaf atas desakan
yang mereka lakukan. Publik menyayangkan kejadian ini.  Publik ikut bersedih.
Publik ikut menangis.  Tapi toh kemudian publik tetap menyalahkan Julia,
kata mereka kejadian itu ada karena Julia kawin tua.  Setahun kemudian Julia
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dan Rommi mengangkat seorang anak yang diambil dari sebuah panti asuhan.
Akhirnya kehidupan mereka bahagia.

Kasus 3.
Saat ini Hendra adalah seorang pejabat  tinggi  di satu kantor pemerintahan
daerah tingkat II.  Dia adalah tangan kanan bapak walikota.  Publik tahunya
dia beristeri seorang perempuan yang bernama Hesty dan memiliki 3 orang
anak hasil perkawinannya dengan Hesty.  Tapi ternyata secara diam-diam
Hendra mengawini seorang perempuan yang bernama Rima sekitar 3 tahun
lalu.  Hendra dan Rima melakukan nikah siri.  Alasannya pada Rima adalah
menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan hubungan mereka.  Tapi
toh sudah 3 tahun usia pernikahan mereka tidak ada tanda-tanda bahwa
Hendra akan mengukuhkan pernikahan mereka ke KUA.  Ketika Rima akhirnya
hamil orangtua Rima mendesak Rima untuk segera mengukuhkan pernikahan
mereka di KUA. Akhirnya Rima mendesak Hendra untuk segera melaksanakan
janjinya tersebut. Hendra menolak dan malah marah pada Rima. Keributan
terjadi antara mereka berdua.  Akhirnya Rima berinisiatif untuk mengadukan
perihal kehamilannya tersebut kepada atasan Hendra.  Apa
nyatanya.....dukungan yang diharapkan oleh Rima justru berbuah cemoohan
dan ketidak pedulian. Sang bos malah menyarankan Rima menggugurkan
kandungannya.  Sang bos bukan saja tidak menyetujui hubungan Hendra
dengan Rima, tapi juga memberikan tekanan pada Hendra untuk segera
mengakhiri hubungannya dengan Rima dengan alasan yang sangat kuat bagi
si bos dan Hendra sendiri.  Enam bulan lagi kota mereka akan
menyelenggarakan PILKADA.   Mereka adalah salah satu kandidat dalam
pemilihan itu.  Proses demi proses berjalan.  Apalah daya, Rima hanya seorang
pegawai level bawah di sebuah perusahaan.  Usahanya ke jalur hukum tidak
membuahkan hasil.  Ketika perihal kehamilan dan hubungannya dengan
Hendra hadir ke ranah publik dia hanya menjadi bulan-bulanan politik uang.
Separuh masyarakat kota itu tidak percaya pada Rima.  Dia dituding melakukan
itu hanya untuk sensasi dan menjatuhkan kandidat PILKADA itu.  Separuh
lainnya percaya pada ungkapan Rima bahwa telah terjadi pernikahan siri
antara Rima dan Hendra. Ironisnya adalah sebagian masyarakat kota yang
percaya tetap saja memberikan mempermalukan Rima dan menuding Rima
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sebagai perempuan bodoh yang bersedia dinikahi siri.  Sementara masyarakat
yang percaya merasa bahwa itu bukanlah urusannya, maka berdiam diri dan
melanjutkan kehidupan sehari-hari seperti biasa.  Tapi untungnya masih ada
masyarakat yang  memiliki kepedulian terhadap permasalahan Rima dan
Hendra.  Bahkan beberapa pihak menawarkan bantuannya untuk naik banding.
Tapi usut punya usut ternyata sebagian kecil dari pendukung Rima adalah
lawan politik pasangan Hendra.  Selain pendukung semu tersebut, ada  pula
orang yang betul-betul tulus meskipun jumlahnya sangat sedikit.  Akhirnya
Rima memilih bercerai dengan Hendra, melanjutkan kehamilannya dan
menjalankan kehidupan sebagai orangtua tunggal. Lima tahun kemudian dia
menikah resmi di KUA dengan seorang teman kerjanya.

Kasus 4.
Jeki adalah seorang laki-laki mapan ekonomi yang masih bujangan.  Untuk
menyalurkan kebutuhan biologisnya dia sering beli seks pada penjaja seks.
Dalam upaya menarik perhatian perempuan Jeki akan melakukan cara apapun.
Termasuk melakukan permak alat kelamin.  Pada suatu akhir minggu Jeki
menghabiskan waktunya untuk menelusuri iklan-iklan baris di sebuah surat
kabar yang memberitakan kabar baik yang menghembuskan angin segar
kepada para laki-laki yang tidak merasa percaya diri dengan alat kelaminnya.
Ketidakpercayaan dirinya ini muncul karena sering menonton film porno orang
bule atau orang Afrika. Tuntutan atas status jantan yang diemban oleh Jeki
sebagai laki-laki membuat dia gelap mata.  Isi pesan dalam iklan baris
tersebut menjanjikan keperkasaan bak banteng dari Spanyol.  Apalagi saat
itu terngiang kata teman-temannya tentang keperkasaan yang mereka miliki
yang selalu membuat kekasih-kekasih, atau isteri-isteri atau perempuan
manapun yang berhubungan seks dengan mereka mendapatkan kepuasan.
Jeki tidak tahu bahwa pada mereka yang sering meneriakkan keperkasaan
juga tengah melakukan hal yang sama dengannya yaitu memelototi iklan
baris tentang janji-janji para ahli permak kelamin laki-laki untuk memberikan
keperkasaan hakiki.  Alhasil seminggu kemudian Jeki melakukan permak alat
kelamin. Dia memilih metode injek kolagen.  Hasilnya luar biasa.  Jeki merasa
menjadi orang baru dengan perabotan barunya itu.   Alhasil 5 tahun kemudian
Jeki masuk rumah sakit karena harus menjalani operasi pengangkatan
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kandungan zat yang tidak seharusnya masuk ke dalam alat kelamin.
Pengangkatan dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya, bukan alat
kelaminnya.  Operasi tersebut mengakibatkan jaringan alami dalam alat
kelaminnya tidak bekerja lagi sehingga tiba-tiba seperti ditelan bumi hilanglah
keperkasaan Jeki tanpa sisa.  Namun masih untungl....nyawa Jeki akhirnya
bisa diselamatkan.  Walaupun akhirnya dia hidup tanpa alat kelamin yang
bisa membuatnya bangga.

Lembar studi kasus dan panduan diskusi kasus untuk fasilitator

Kasus 1.
Feny adalah seorang pelajar kelas 3 SMU.  Feny seorang pelajar yang cerdas,
dia selalu masuk 3 besar rangking di sekolahnya.  Sejak 7 bulan yang lalu
Feny dan Andi, pacarnya melakukan perilaku seksual sampai pada perilaku
petting.  Setahu mereka yang di dapat dari teman-teman mereka bahwa
perilaku petting tidak menyebabkan kehamilan.  Empat bulan yang lalu Feny
mengalami keganjilan pada tubuhnya.  Akhirnya dia pergi ke dokter.  Dokter
tersebut menyarankan Feny untuk melakukan tes kehamilan.  Feny bingung,
karena tahu dengan pasti bahwa diriya tidak pernah berhubungan seks
(intercourse).   Akhirnya Feny tes kehamilan. Hasilnya mengejutkan, dia hamil.
Bukan main takut dan bingungnya dia saat itu, tidak tahu harus melakukan
apa dan bicara pada siapa.  Dia sempat berfikir untuk bicara pada
orangtuanya, tetapi diurungkan niatnya tersebut. Jangankan bicara bahwa
dia hamil, bicara tentang menstruasi saja dilarang keras-keras, pamali (tabu)
kedengaran orang lain kata orangtuanya.  Dari kecil Feny dididik tabu bicara
hal-hal yang menyangkut seks.  Akhirnya dia menyembunyikan kehamilanya
tersebut. Kejadian-kejadian berikutnya sangat menyiksa batin Feny.   Orang
tua Feny tahu dia hamil dan marah besar karena merasa tercoreng kehormatan
keluarganya.  Andy mengelak bahwa dia yang menghamili Feny karena merasa
tidak pernah berhubungan seks dengan Feny, selain tentunya dia ketakutan
pada orang tuanya apalagi sebentar lagi akan ada ujian akhir SMU.  Feny
terancam dikeluarkan dari sekolah dan tidak bisa mengikuti ujian akhir.  Orang-
orang di sekitarnya hanya bisa mengomeli dan mencemoohnya tanpa saran
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pemecahan masalah.  Akhirnya dia pergi pada seorang dukun beranak yang
dia tahu dari sebuah iklan di koran.  Feny melakukan aborsi saat usia
kandungan Feny hampir 4 bulan.  Malang yang dialami Feny.   Saat itu
kondisi tubuhnya sedang lemah karena beberapa bulan belakangan ini dia
mengalami banyak tekanan.  Dia beberapa kali mengalami pendarahan
akibat proses pengguguran yang tidak benar.  Seminggu setelah proses
pengguguran tersebut Feny mendapatkan pertolongan medis, namun
terlambat, 2 minggu setelah aborsi tersebut Feny meninggal.
Panduan kasus 1.
1. Menurut anda apa yang menyebabkan kematian Feny?
2. Apa pendapat anda tentang dampak ikutan yang dihadapi Feny

(ancaman drop out, pacar mengelak, kecaman orangtua dan
masyarakat, dll) dalam kasus ini?

3. Bagaimana pandangan anda pada Andy, orangtua Feny dan orang-
orang sekitarnya?

4. Menurut anda bagaimana caranya agar kejadian seperti yang
dialami oleh Feny tidak terulang pada remaja lainnya?

Kesimpulan:
• Masyarakat kita masih memandang bahwa seksualitas adalah hal

yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka.
• Banyak sekali anak dan remaja mendapatkan informasi seksualitas

dari sumber yang tidak tepat dan mendapatkan informasi yang
salah.

• Banyak remaja melakukan perilaku yang berhubungan dengan
seksualitasnya berdasarkan pengetahuan yang tidak benar
sehingga menempatkan anak atau remaja tersebut pada risiko yang
besar terhadap IMS, termasuk HIV, kekerasan seksual, pelecehan
seksual, bahkan ancaman terhadap nyawa mereka.

• Sampai saat ini permasalahan seksualitas yang ada di masyarakat
masih menyebabkan kerugian yang dialami anak atau remaja
perempuan lebih besar dibandingkan kerugian yang dialami anak
atau remaja laki-laki. Beberapa faktor mempengaruhi situasi ini
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antara lain adalah sudut pandang masyarakat terhadap jenis
kelamin, permasalahan jender yang masih kental dan penghargaan
terhadap hak kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual remaja
yang masih sangat rendah.

Kasus 2.
Julia adalah perempuan berusia 29 tahun.  Di usianya itu dia belum
memikirkan untuk berumahtangga.  Bagi Julia pernikahan adalah nomor
sekian dalam daftar prioritas kehidupannya. Buat dia keluarga adalah apa
yang dia miliki sekarang.  Ada kakak, adik, keponakan, orangtuanya. Namun
orangtuanya kelabakan melihat anak perempuannya itu belum menikah.
Desakan untuk segera bersuami muncul lebih keras ketika usia menjelang
30 tahun.  Desakan itu datang dari orang tua, kakak, sepupu, pakde, bude.
Bahkan orang yang tidak berkepentinganpun akhirnya ikut-ikutan mendesak
dia, misalnya tetangga, tetangganya tetangga, saudaranya tetangga, saudara
dari iparnya dan pihak lain yang sama sekali bukan jaringan sosialnya apalagi
jaringan dukungan sosialnya.  Sekuat-kuatnya Julia bertahan akhirnya dia
mengalah juga dengan sistem sosial yang dia hadapi.  Pada usia hampir
genap 33 tahun Julia memutuskan untuk menikahi seorang laki – laki yang
dikenalkan oleh bapaknya kepadanya.  Seorang duda beranak satu.  Laki-laki
yang sopan dan mapan ekonominya serta berasal dari keluarga yang
terhormat.  Pokoknya oke deh bibit, bebet dan bobotnya.  Akhirnya dengan
keiklasan hati yang dipaksakan (kalau boleh dibilang begitu) menikahlah dia
dengan laki-laki yang bernama Rommi itu.  Setelah pernikahan kehidupan
Julia menjadi tenang tidak diusik oleh orang-orang di sekitarnya karena sudah
memehuhi keinginan publik tersebut.  Hubungannya dengan Rommi berjalan
sangat baik.  Rommi adalah suami yang sangat pengertian dan toleran.
Bahkan sang suami merestui keinginan Julia ketika Julia menyatakan
pendiriannya untuk tidak hamil dan memiliki anak dari rahimnya sendiri yang
salah satu alasannya adalah masalah kesehatan.  Sudah 6 bulan
pernikahannya berjalan.  Ternyata keinginan publik tidak stop begiu saja ketika
dia sudah memenuhi keinginan publik untuk menikah. Sekarang orang-orang
di sekitar dia selalu menanyakan perihal kehamilan.  Desakan itu begitu
mengganggu konsentrasinya.  Apalagi sekarang desakan itu datang dari 2
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kubu yang bersatu yaitu kubu Julia dan kubu Rommi.  Akhirnya Julia tidak
kuat menahan desakan publik tersebut dan sekali lagi Julia mengalah kepada
sistem sosial.  Dengan beberapa terapi akhirnya 3 tahun setelah pernikahan
Julia hamil.  Publik bersenang hati.  Publik berdiam diri menunggu kelahiran
anak Julia.  Sampai waktunya bagi Julia untuk melahirkan.  Keadaan kesehatan
Julia dan usia terlalu tua untuk kehamilan pertama membuat kondisi Julia
jatuh beberapa saat sebelum proses kelahiran.  Tim medis diturunkan
lengkap. Alat-alat canggih disiapkan segera.  Namun apa daya, segenap upaya
telah dilakukan namun tetap mengalami kegagalan. Julia selamat dari
ancaman kematian, tetapi tim medis dengan alat-alat canggihnya tidak bisa
menyelamatkan bayi Julia.  Julia sedih.  Rommi menyesal karena membiarkan
Julia terancam jiwanya karena desakan publik dan harus juga menyaksikan
kematian bayinya.  Seandainya 9 bulan yang lalu Julia tidak hamil, kejadian
hari ini tidak akan ada.  Orangtua Julia dan Rommi meminta maaf atas desakan
yang mereka lakukan. Publik menyayangkan kejadian ini.  Publik ikut bersedih.
Publik ikut menangis.  Tapi toh kemudian publik tetap menyalahkan Julia,
kata mereka kejadian itu ada karena Julia kawin tua.  Setahun kemudian Julia
dan Rommi mengangkat seorang anak yang diambil dari sebuah panti asuhan.
Akhirnya kehidupan mereka bahagia.

Panduan kasus 2.
1. Menurut anda permasalahan seksualitas apa yang ada dalam cerita

tentang Julia?
2. Kalau anda adalah teman dekat Julia, apa yang akan anda lakukan

atau katakan ketika Julia memutuskan untuk tidak hamil dan
melahirkan?

3. Aspek apa yang menyebabkan kejadian seperti ini terjadi dalam
masyarakat?

4. Menurut anda bagaimana caranya agar kejadian seperti yang dialami
oleh Julia tidak terulang pada orang lain?

Kesimpulan :
• Budaya masyarakat kita masih menempatkan beberapa urusan pribadi

pada ranah publik sehingga seakan-akan sudah menjadi hak bagi
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masyarakat untuk menggugatnya apabila kejadiannya tidak sesuai
dengan  kebiasaan yang dilakukan masyarakat misalnya tentang
keputusan menikah atau tidak, melahirkan atau tidak, kapan menikah,
kapan melahirkan dan sebagainya.

• Penghargaan masyarakat pada hak reproduksi dan hak menikah yang
kesemuanya adalah hak pribadi seseorang adalah masih rendah sehingga
sering terjadi kekerasan psikologis pada seorang anggota masyarakat
ketika dia tidak melakukan kebiasaan orang-orang dalam komunitasnya.

• Dalam kasus 2 ini permasalahan seksualitas yang terjadi didorong oleh
beberapa aspek yaitu aspek sosial, budaya dan jender.

Kasus 3.
Saat ini Hendra adalah seorang pejabat  tinggi  di satu kantor pemerintahan
daerah tingkat II.  Dia adalah tangan kanan bapak walikota.  Publik tahunya
dia beristeri seorang perempuan yang bernama Hesty dan memiliki 3 orang
anak hasil perkawinannya dengan Hesty.  Tapi ternyata secara diam-diam
Hendra mengawini seorang perempuan yang bernama Rima sekitar 3 tahun
lalu.  Hendra dan Rima melakukan nikah siri.  Alasannya pada Rima adalah
menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan hubungan mereka.  Tapi
toh sudah 3 tahun usia pernikahan mereka tidak ada tanda-tanda bahwa
Hendra akan mengukuhkan pernikahan mereka ke KUA.  Ketika Rima akhirnya
hamil orangtua Rima mendesak Rima untuk segera mengukuhkan pernikahan
mereka di KUA. Akhirnya Rima mendesak Hendra untuk segera melaksanakan
janjinya tersebut. Hendra menolak dan malah marah pada Rima. Keributan
terjadi antara mereka berdua.  Akhirnya Rima berinisiatif untuk mengadukan
perihal kehamilannya tersebut kepada atasan Hendra.  Apa
nyatanya.....dukungan yang diharapkan oleh Rima justru berbuah cemoohan
dan ketidak pedulian. Sang bos malah menyarankan Rima menggugurkan
kandungannya.  Sang bos bukan saja tidak menyetujui hubungan Hendra
dengan Rima, tapi juga memberikan tekanan pada Hendra untuk segera
mengakhiri hubungannya dengan Rima dengan alasan yang sangat kuat bagi
si bos dan Hendra sendiri.  Enam bulan lagi kota mereka akan
menyelenggarakan PILKADA.   Mereka adalah salah satu kandidat dalam
pemilihan itu.  Proses demi proses berjalan.  Apalah daya, Rima hanya seorang
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pegawai level bawah di sebuah perusahaan.  Usahanya ke jalur hukum tidak
membuahkan hasil.  Ketika perihal kehamilan dan hubungannya dengan
Hendra hadir ke ranah publik dia hanya menjadi bulan-bulanan politik uang.
Separuh masyarakat kota itu tidak percaya pada Rima.  Dia dituding melakukan
itu hanya untuk sensasi dan menjatuhkan kandidat PILKADA itu.  Separuh
lainnya percaya pada ungkapan Rima bahwa telah terjadi pernikahan siri
antara Rima dan Hendra. Ironisnya adalah sebagian masyarakat kota yang
percaya tetap saja memberikan mempermalukan Rima dan menuding Rima
sebagai perempuan bodoh yang bersedia dinikahi siri.  Sementara masyarakat
yang percaya merasa bahwa itu bukanlah urusannya maka berdiam diri dan
melanjutkan kehidupan sehari-harinya seperti biasa.  Tapi untungnya masih
ada masyarakat yang  memiliki kepedulian terhadap permasalahan kasus
Rima dan Hendra.  Bahkan beberapa pihak menawarkan bantuannya untuk
naik banding.  Tapi usut punya usut ternyata sebagian kecil dari pendukung
Rima adalah lawan politik pasangan Hendra.  Selain pendukung semu
tersebut, ada  pula orang yang betul-betul tulus meskipun jumlah sangat
sedikit.  Akhirnya Rima memilih bercerai dengan Hendra, melanjutkan
kehamilannya dan menjalankan kehidupan sebagai orangtua tunggal. Lima
tahun kemudian dia menikah resmi di KUA dengan seorang teman kerjanya.

Panduan kasus 3.
1. Menurut anda permasalahan seksualitas apa yang ada dalam cerita

tentang Rima?
2. Bagaimana pendapat kamu tentang pilihan Rima untuk bercerai dengan

Hendra dan menjalani fungsi sebagai orangtua tunggal?
3. Aspek apa yang menyebabkan kejadian seperti ini terjadi dalam

masyarakat?
4. Menurut anda bagaimana caranya agar kejadian seperti yang dialami

oleh Rima tidak terulang pada orang lain?

Kesimpulan :
• Sampai saat ini masih banyak budaya dalam masyarakat yang

berhubungan dengan permasalahan seksualitas yang cara penggunaannya
tidak berpihak pada perempuan dan memiliki kecenderungan merugikan
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pihak perempuan serta lebih sering menempatkan perempuan
sebagai korban.

• Sampai saat ini kepedulian masyarakat terhadap permasalahan
seksualitas masih sangat rendah. Sudut pandang yang sempit seringkali
mengaburkan permasalahan yang sebenarnya dikarenakan sikap kristis
masyarakat masih kurang, yang disebabkan tidak memadainya pendidikan
seksualitas dan permasalahannya secara menyeluruh sejak dini.

• Dalam kasus 3 ini permasalahan seksualitas yang terjadi didorong oleh
beberapa aspek yaitu aspek sosial, budaya, jender dan politik.

Kasus 4.
Jeki adalah seorang laki-laki mapan ekonomi yang masih bujangan.  Untuk
menyalurkan kebutuhan biologisnya dia sering beli seks pada penjaja seks.
Dalam upaya menarik perhatian perempuan Jeki akan melakukan cara apapun.
Termasuk melakukan permak alat kelamin.  Pada suatu akhir minggu Jeki
menghabiskan waktunya untuk menelusuri iklan-iklan baris di sebuah surat
kabar yang memberitakan kabar baik yang menghembuskan angin segar
kepada para laki-laki yang tidak merasa percaya diri dengan alat kelaminnya.
Ketidak percaya dirinya ini muncul karena sering menonton film porno orang
bule atau orang Afrika. Tuntutan atas status jantan yang diemban oleh Jeki
sebagai laki-laki membuat dia gelap mata.  Isi pesan dalam iklan baris
tersebut menjanjikan keperkasaan bak banteng dari Spanyol.  Apalagi saat
itu terngiang kata teman-temannya tentang keperkasaan yang mereka miliki
yang selalu membuat kekasih-kekasih, atau isteri-isteri atau perempuan
manapun yang berhubungan seks dengan mereka mendapatkan kepuasan.
Jeki tidak tahu bahwa pada mereka yang sering meneriakkan keperkasaan
juga tengah melakukan hal yang sama dengannya yaitu memelototi iklan
baris tentang janji-janji para ahli permak kelamin laki-laki untuk memberikan
keperkasaan hakiki.  Alhasil seminggu kemudian Jeki melakukan permak alat
kelamin. Dia memilih metode injek kolagen.  Hasilnya luar biasa.  Jeki merasa
menjadi orang baru dengan perabotan barunya itu.   Alhasil 5 tahun kemudian
Jeki masuk rumah sakit karena harus menjalani operasi pengangkatan
kandungan zat yang tidak seharusnya masuk ke dalam alat kelamin.
Pengangkatan dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya, bukan alat
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kelaminnya.  Operasi tersebut mengakibatkan jaringan alami dalam alat
kelaminnya tidak bekerja lagi sehingga tiba-tiba seperti ditelan bumi hilanglah
keperkasaan Jeki tanpa sisa.  Namun masih untungl....nyawa Jeki akhirnya
bisa diselamatkan.  Walaupun akhirnya dia hidup tanpa alat kelamin yang
bisa membuatnya bangga.

Panduan kasus 4.
1. Menurut anda permasalahan seksualitas apa yang ada dalam cerita

tentang Jeki?
2. Bagaimana pendapat kamu tentang tindakan Jeki?
3. Aspek apa yang menyebabkan kejadian seperti ini terjadi dalam

masyarakat?
4. Menurut Anda bagaimana caranya agar kejadian seperti yang dialami

oleh Jeki tidak terulang pada orang lain?

Kesimpulan :
• Sampai saat ini mitos-mitos seksualitas seputar keperkasaan manusia

yang ingin dimiliki oleh laki-laki sangat memberikan pengaruh terhadap
relasi antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki yang “dipaksa”
harus menjadi perkasa akan melakukan banyak upaya untuk mendapatkan
predikat perkasa tersebut.  Pemahaman yang sempit tentang makna
perkasa juga salah satu pemicu tindakan  tidak masuk akal yang dilakukan
oleh laki-laki.

• Informasi yang didapat dari sumber-sumber yang tidak tepat menjadi
menyebab terjadinya perilaku-perilaku yang mengukuhkan mitos-mitos
seksualitas makin dipercaya oleh laki-laki.

• Dalam kasus 4 ini permasalahan seksualitas yang terjadi didorong oleh
beberapa aspek yaitu aspek fisik, psikologis, sosial dan jender.
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Panduan:

• Sampaikan pertanyaan pada peserta secara lisan beberapa pertanyaan tentang
seks, jender dan seksualitas.

• Sampaikan pertanyaan satu persatu.
• Hindari dominasi dari peserta dominan.
• Hindari menunjuk orang tertentu.
• Sediakan hadiah sederhana yang akan membuat peserta semaikn tertarik.

Pertanyaan:

1. Apakah pengertian seks?
2. Apakahpengertian jender?
3. Apakah pengertian seksualitas?
4. Apakah perbedaan antara seks dan seksualitas?
5. Apa sajakah komponen seksualitas manusia?
6. Aspek apa sajakah yang mempengaruhi seksualitas manusia?
7. Jelaskan perbedaan antara seks dan jender.
8. Apa yang dimaksud dengan identitas jender?
9. Apa yang dimaksud dengan peran jender?
10. Apa pengertian bias jender?
11. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi jender?
12. Sebutkan beberapa contoh persoalan seputar seksualitas yang dipengaruhi

persoalan jender dalam masyarakat.
13. Jelaskan keterkaitan jender dengan kerentanan kelompok dampingan terhadap

risiko tertular IMS dan HIV.

EVALUASI AKHIR
MODUL
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Bila masih ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan, fasilitator
menampilkan kembali dan menjelaskan secara singkat slide presentasi yang terkait.
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SEKS,
SEKSUALITAS
DAN JENDER

1

Pelatihan IPP - Paket 1

Pelatihan IPP - Paket 1

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Setelah
mempelajari
materi peserta 
memahami
tentang seks, 
seksualitas dan 
jender

2
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Pelatihan IPP - Paket 1

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS (1)

Setelah mempelajari materi peserta
mampu:
�Menjelaskan pengertian seks
�Menjelaskan pengertian jender
�Menjelaskan pengertian 

seksualitas
�Menjelaskan perbedaan antara 

seks dan seksualitas
�Menguraikan komponen 

seksualitas manusia
�Menguraikan aspek yang 

mempengaruhi seksualitas 
manusia

Pelatihan IPP - Paket 1

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS (2)

� Menguraikan perkembangan manusia dari 
anak-anak hingga dewasa yang dipengaruhi 
oleh perkembangan seksualnya

� Menunjukkan sikap terbuka dalam 
membahas seksualitas

� Menjelaskan perbedaan antara seks dan 
jender

� Menjelaskan pengertian identitas jender dan 
peran jender

� Menjelaskan pengertian bias jender dan 
diskriminasi jender

� Menguraikan kondisi-kondisi yang 
mempengaruhi penerapan jender yang keliru

� Menguraikan persoalan seputar seksualitas 
yang dipengaruhi persoalan jender dalam 
masyarakat

4
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Pelatihan IPP - Paket 1

SEKS?

� Seks adalah alat kelamin, mengacu pada 
sifat-sifat biologis yang secara kasat mata 
berbentuk fisik yang mendefinisikan 
manusia sebagai perempuan atau laki- 
laki.

� Penggolongan jenis kelamin:
�Laki-laki.
�Perempuan.
�Interseks (seseorang memiliki 

karakteristik jenis kelamin laki-laki 
dan perempuan).

5

Pelatihan IPP - Paket 1

JENDER?

� Peranan, perilaku dan kegiatan yang 
dikonstruksikan secara sosial, yang dianggap 
oleh masyarakat sesuai untuk laki-laki atau 
perempuan.

� Penggolongan jender :
�Maskulin : karakter yang macho.
�Feminin : karakter yang lemah lembut.
�Androgini : karakter terletak diantara 

feminin dan maskulin.

Outreach Training Slide Jender 6
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Pelatihan IPP - Paket 1

SEKSUALITAS

� Satu aspek dalam kehidupan 
manusia sepanjang hidupnya 
yang berkaitan dengan alat 
kelaminnya

� Seksualitas merupakan salah satu 
bagian dari kehidupan seseorang 
bukan keseluruhannya

Outreach Training Slide Jender 7

Pelatihan IPP - Paket 1

KOMPONEN SEKSUALITAS MANUSIA

�Seks

�Jender

�Orientasi seksual

�Perilaku seksual

�Reproduksi

�Identitas seksual
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Pelatihan IPP - Paket 1

ASPEK YANG MEMPENGARUHI SEKSUALITAS 
MANUSIA (WHO, DEFINISI KERJA 2002)

� Biologis
� Psikologis
� Sosial
� Ekonomi
� Politik
� Budaya
� Etika
� Hukum
� Sejarah
� Religi dan spiritual

Pelatihan IPP - Paket 1

PERKEMBANGAN SEKSUALITAS DARI 
ANAK-ANAK HINGGA DEWASA:
� Perubahan fisik
� Perkembangan psikologis
� Berkembangnya rasa ketertarikan pada jenis kelamin tertentu
� Memilih, memutuskan dan melakukan perilaku seksual
� Memilih, memutuskan dan melakukan peran dan identitas 

jender

10
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Pelatihan IPP - Paket 1

PERKEMBANGAN SEKSUALITAS DARI 
ANAK-ANAK HINGGA DEWASA

� Memilih, memutuskan dan 
mengimplementasikan
identitas seksual

� Memilih, memutuskan dan 
mengimplementasikan
perilaku seksual

� Melakukan fungsi 
reproduksi

Pelatihan IPP - Paket 1

Perbedaan SEKS dan JENDER

� Seks merupakan jenis kelamin 
fisik, Jender merupakan sifat dan 
karakteristik yang dilekatkan kepada 
laki-laki dan perempuan secara 
sosial.

� Seks adalah biologis merupakan 
bawaan sejak lahir, Jender adalah 
konstruksi sosial masyarakat.

� Seks diberi oleh Tuhan, Jender
ditentukan oleh manusia.

� Penggolongan seks adalah laki- 
laki, perempuan dan interseks, 
Penggolongan jender adalah 
maskulin, feminin dan androgini.

12
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Pelatihan IPP - Paket 1

IDENTITAS JENDER

Cara pandang 
seseorang
mengenai
jendernya, apakah 
maskulin, feminin 
atau androgini

Pelatihan IPP - Paket 1

Identitas jender

� Identitas jender mulai mapan 
sejak masa kanak-kanak (18-24 
bulan)

� Tradisi memaksa kita untuk 
menggolongkan diri ke dalam 
kategori yang telah mapan

� Aspek psikologis yang 
informasinya dapat diperoleh dari 
penuturan orang yang 
bersangkutan
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Pelatihan IPP - Paket 1

PERAN GENDER

Harapan
masyarakat
terhadap diri 
seseorang
berdasarkan pada 
jenis kelaminnya 

Pelatihan IPP - Paket 1

KONDISI YANG ADA
� Pembedaan ini telah sedemikian ketat dibangun sehingga bila 

ada orang yang menyalahi “aturan” tersebut akan dikatakan 
menyimpang

� Peran yang diberikan oleh masyarakat pada jenis kelamin 
tertentu dapat berubah
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Pelatihan IPP - Paket 1

PEREMPUAN DAN JENDER

�Perempuan mengalami bias jender dalam setiap 
tahap kehidupan

�Bias jender: pemikiran berdasar pola pandang 
bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki

Pelatihan IPP - Paket 1

PEREMPUAN DAN JENDER

� Perempuan mengalami 
diskriminasi jender hampir 
dalam semua aspek 
kehidupannya

� Diskriminasi jender: 
Pembedaan perlakuan 
berdasarkan peran jender yang 
menghalangi seseorang 
menikmati hak menjalani 
kehidupan secara penuh
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Pelatihan IPP - Paket 1

PEREMPUAN DAN JENDER

�Masalah sosial yang tidak 
dianggap penting

�Perempuan menghadapi standar 
ganda

�Dianggap wajar perempuan 
mengalami perlakuan tersebut

�Perempuan dikondisikan 
menerima ketidak adilan tersebut 
bukan sebagai masalah

Pelatihan IPP - Paket 1

KONDISI-KONDISI YANG 
MEMPENGARUHI PENERAPAN JENDER

�Adat lokal

�Materi pendidikan 
formal sejak dini

�Pendidikan dalam 
rumah

�Pendidikan umum 
masyarakat
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Pelatihan IPP - Paket 1

KONDISI-KONDISI YANG MEMPENGARUHI 
PENERAPAN JENDER, KENAPA TERUS TERJADI?

�Penerimaan dan 
permakluman pada 
perilaku masa lalu yang 
populer

�Ketidaksadaran akan 
bias jender dan 
diskriminasi jender 
yang masih terjadi saat 
ini

Pelatihan IPP - Paket 1

SEKSUALITAS, JENDER DAN 
PEREMPUAN

� Seksualitas tabu dibicarakan 
terutama bagi perempuan

� Budaya seksualitas 
menempatkan urusan pribadi 
menjadi urusan publik

� Budaya seksualitas tidak 
memihak pada perempuan

�Mitos seksualitas tentang relasi 
perempuan dan laki-laki
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Pelatihan IPP - Paket 1

SEKSUALITAS, JENDER DAN KD

�Stigma dan diskriminasi 
terhadap WPS, waria dan 
LSL

�Relasi yang sangat timpang 
antara WPS atau waria 
dengan pasangan seksnya

�Pelecehan terhadap LSL
�Laki-laki pelanggan WPS 

terjebak dalam mitos 
kejantanan

Pelatihan IPP - Paket 1

SEKSUALITAS, JENDER, KD DAN 
RISIKO IMS ATAU HIV

� Stigma dan diskriminasi 
layanan pada KD

� Pemahaman yang keliru 
tentang kejantanan

� Pemahaman jender yang 
keliru dibawa dan terjadi 
dalam relasi seksual
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Pelatihan IPP - Paket 1

PL DAN PERSOALAN SEKSUALITAS DAN 
JENDER

�Memberikan informasi yang benar tentang 
Seksualitas dan Jender

�Melakukan pendidikan dalam rangka penguatan dan 
pemberdayaan

�Melakukan advokasi pada penyedia layanan dan 
penyedia materi pencegahan
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Daftar Istilah

ABC : Abstinence, Be Faithful, Condom
AIDS : Acquired Immunnodeficiency Syndrome
ART : Anti Retroviral Therapy
ASA : Aksi Stop AIDS
BSS : Behavioral Surveillance Survey( Survei Surveilans Perilaku)
CM : Case Management
CST : Care Support and Treatment
CTJ : Ceramah Tanya Jawab
CTR : Counseling, Testing and Referral
DIC : Drop In Center
Disko : Diskusi Kelompok
Disple : Diskusi Pleno
DP : Direktur Program
FHI : Family Health International
GO : Gonorrhea (kencing nanah)
GRA : Group Risk Assessment
HIV : Human Immunodeficiency Syndrome
HO : Handout
HRM : High Risk Men
IA : Implementing Agency
IBBS : Integrated Biological Behavioral Surveillance
IE : Intervensi Efektif
ILI : Individual Level Intervention
IMS : Infeksi Menular Seksual
IO : Infeksi Oportunistik
IPP : Intervensi Perubahan Perilaku
IRA : Individual Risk Assessment
ISR : Infeksi Saluran Reproduksi
JPL : Jam Pelajaran
KD : Kelompok Dampingan
KDS : Kelompok Dukungan Sebaya
KIE : Komunikasi, Informasi, Edukasi
KL : Koordinator Lapangan
Korlap : Koordinator Lapangan
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KPA : Komisi Penanggulangan AIDS
KPAD : Komisi Penanggulangan AIDS Daerah
KPAN : Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
KPAP : Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi
KPP : Komunikasi Perubahan Perilaku
KTS : Konseling dan Tes Sukarela
Lateks : Semacam karet sebagai bahan dasar kondom
LA : Lembar Aktivitas
LCD : Liquid Caxstal Display
LSL : Laki-laki yang berhubungan Seks dengan Laki-
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MARP : Most at Risk Population
ME : Monitoring Evaluasi
MK : Manajer Kasus
MP : Manajer Program
MSM : Men who have Sex with Men
MSW : Male Sex Worker
NA : Need Assessment
NAPZA : Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif.
NGO : Non Governmental Organization
NTO : Non Traditional Outlet
ODHA : Orang Dengan HIV/AIDS
OHIDHA : Orang Hidup dengan HIV/AIDS (istri, suami, keluarga ODHA)
PDP : Perawatan, Dukungan dan Pengobatan
PJ : Penanggung Jawab
PKSC : Penjajakan Kebutuhan Secara Cepat
PL : Petugas Lapangan
PM : Program Manager
PMS : Penyakit Menular Seksual
PO : Petugas Outreach
PP : Panduan Pembelajaran
PRI : Penilaian Risiko Individu
PRK : Penilaian Risiko Kelompok
PS : Penjaja Seks
PSK : Penjaja Seks Komersial
RNA : Rapid Need Assessment
RTL : Rencana Tindak Lanjut
SA : Sub Agreement (proposal kerja sama)
Skrining : Penapisan (screening)
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SOP : Standard Operating Procedure
STI : Sexually Transmitted Infection
UN : United Agency (Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB)
VCT : Voluntary Counseling and Testing
WHO : World Health Organization
WPS : Wanita Penjaja Seks
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