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(1) Keperkasaan Tak Bergantung 

Ukuran Penis 
 

Saya pria 16 tahun. Bila tidak sedang ereksi, penis saya hanya berukuran 7 

cm, sedangkan saat ereksi sekitar 12- 13 cm. Normalkah ukuran penis saya itu? 

Jujur dok, hal ini membuat saya tidakpercaya diri. Sebab, ketika saya tanyakan 

kepada teman, ukuran penis mereka tidak jauh beda antara sebelum ereksi dan 

ketika ereksi. Ukurannya pun lebih panjang (ada yang 14, 15, 16 cm dan mereka 

sebaya dengan saya). Faktor apa saja yang menghambat dan menumbuhkan penis 

pria? Satu lagi pertanyaan, konon jika mencelupkan penis ke dalam teh hangat, 

ukurannya bisa memanjang, benarkah? 

Decky, Surabaya 

 

 

Pria cenderung bangga jika mempunyai ukuran penis yang super. Hal 

tersebut karena penis diartikan sebagai simbol kejantanan. Sebaliknya tidak sedikit 

pria merasa kurang pede ketika ukuran penisnya dianggapnya “keci1”. Beberapa 

bahkan sampai mengalami rasa rendah diri berlebih, yang faktanya lebih 

mengganggu daripada keadaan kekurangan pada ukuran penisnya. Sepeni kita 

ketahui, selain penis dilewati saluran kencing, dilewati sperma saat ejakulasi, juga 

untuk keperluan hubungan seks. Dalam fokus reproduksi kualitas baik dari sel 

benih yang ada merupakan aset penting yang harus diupayakan. Kualitas sperma 

akan prima jika testis mampu memproduksi jumlah sperma yang cukup dan terdapat 

saluran keluar sperma yang baik. Menjaga vitalitas testis serta menghindari 

munculnya faktor pengganggu antara lain varikokel dan penyakit menular seks 

(PMS). . 

Keperluan ukuran penis dapat ditinjau dari aspek individu pemilik penis 

atau pun dampak terhadap pasangan atau istri. Penis dengan ukuran panjang 12 cm 

saat ereksi dapat diartikan cukup memadai dari aspek seksualitas yaitu memuaskan 

pasangan. Ukuran penis saat tidak ereksi tidak perlu dirisaukan, yang lebih penting 

yaitu ukuran pada saat ereksi. 

Ukuran penis seseorang ditentukan oleh faktor genetik dan faktor non-

genetik. Faktor orang tua bisa ikut menentukan ukuran fisik, termasuk ukuran penis. 

Hormon yang paling rnenentukan perkembangan organ reproduksi (penis, kantong 

zakar) adalah testosteron jenis DHT. Jika seorang pria memiliki ukuran penis belum 

maksimal karena hormon DHT yang rendah, maka penatalaksanaan yang dapat 

meningkatkan DHT akan dapat meningkatkan atau memperbaiki perbaikan ukuran 

penis. Penatalaksanaan tersebut antara lain mengurangi faktor penghambat DHT 

dan memperbaiki faktor penambah DHT. 

Kegemukan (obesitas) merupakan salah satu penghambat, baik fisiologis 

maupun fisik. Sel lemak dari kegernukan diketahui memproduksi bahan yang dapat 

mengganggu produksi hormon dalam tubuh, termasuk mengganggu hormon 

pertumbuhan penis. Tumpukan lemak di dasar penis akan dapat menyebabkan penis 

seperti terbenam dalam tumpukan lemak. Penggunaan obat kedokteran untuk 

meningkatkan hormon DHT dimungkinkan, kecuali karena faktor genetik tertentn 

misalnya penderita sindroma klinefelter. 



Mengusahakan perbaikan ukuran organ vital tak ada salahnya, minder 

berlebih itu yang salah.  Tidak perlu merendam penis dalam teh hangat karena 

tindakan tersebut tak akan banyak memberi manfaat. Saat direndam memang penis 

membesar karena suhu hangat yang menyebabkan pembuluh darah melebar. 

Terjadinya ereksi karena aliran darah lancar mengalir ke rongga-rongga di dalam 

penis sehingga penis terlihat besar. Penis besar tidak selalui identik dengan pria 

perkasa, dan penis kecil tidak selalu identik dengan keperkasaan pria yang kurang. 
 

 

(2) Meningkatkan Kepuasan 

Hubungan Suami Istri 
Saya dan istri sama-sama berusia 38 tahun. Dikaruniai putra berusia 14 

tahun. Kami masih ingin momongan. Namun, belum dikabulkan. Ketika anak saya 

berusia 4 tahun, istri saya pernah hamil. Tapi, pada bulan ketujuh mengalami 

keguguran. Di sisi lain, saat berhubungan dengan istri selalu berlangsung cepat. 

Tidak sampai dua menit sudah langsung keluar. Istri juga sepertinya bermasalah. 

Dalam satu bulan, haid hingga dua kali. Bagaimana kami bisa mempunyai anak lagi 

jika seperti itu kondisinya? Saya juga ingin mandapat kepuasan saat berhubungan 

intim. Ada solusi? Mohon bantuannya dok. 

Ilham, Gorontalo 

 

Terdapat dua fungsi seks dalam hubungan suami istri yaitu mendapat 

keturunan (fungsi reproduksi) dan kesenangan (fungsi rekreasi). Fungsi (reproduksi 

tercapai jika kualitas benih suami dan benih istri dalam keadaan baik, sistem 

reproduksi tak ada gangguan, dan hubungan suami istri dilakukan saat istri masa 

subur. ' 

Pada saat masa subur tersebut terjadi pengeluaran sel telur (ovulasi). 

Walaupun suami mengalami ejakulasi dini, jika kualitas sperma baik dan hubungan 

suami istri dilakukan pada saat istri subur maka kehamilan mungkin terjadi. Pada 

kondisi yang lain, yaitu jika istri tidak dalam masa subur, sebaik apapun kualitas 

sperma maka kehamilan tidak akan terjadi karena tidak ada ovulasi. 

Hubungan scks dari aspek rekreasi/untuk kesenangan suami istri telah 

menjadi kebutuhan pasangan, selain fungsi reproduksi. Suami yang mengalami 

ejakulasi dini akan berdampak tidak tercapainya kepuasan istri dalam hubungan 

seks. Demikian pula dengan suami. 

Jika suami mengalami ejakulasi cepat, solusinya selain mengupayakan 

menunda ejakulasi, istri perlu dibantu agar rnengalami orgasme lebih awal. Suami 

perlu memahami bahwa wanita bisa orgasme secara berurutan lebih dari satu kali 

dan wanita bisa orgasme tanpa harus ada penetrasi. 

Dari aspek pria, ejakulasi bisa datang lebih cepat jika lama tidak 

berhubungan atau jarang berhubungan, terlalu bernafsu, gerakan penetrasi yang 

terlalu cepat, gangguan prostat sehingga fungsi prostat sebagai pengatur ejakulasi 

terganggu, atau abnormalitas kadar hormon testosteron. Kecemasan akan 

menyebabkan gangguan keseimbangan zat antar saraf (dopamine kerotonine 

imbalance) sehingga menyebabkan ejakulasi datang lebih cepat. 



Sarannya, berhubungan dengan tenang/rileks dan jangan menggebu. Dalam 

beberapa keadaan perlu bantuan medis yaitu penggunaan obat. Jika penyebabnya 

karena kadar hormon testosteron rendah maka penambahan hormon akan dapat 

rnemperbaiki gangguan. Jika ejakulasi cepat karena kelenjar prostat mengalami 

infeksi maka penggunaan antibiotik dapat memberi manfaat. Penggunaan obat yang 

berfungsi mernbantu pencapaian keseimbangan serotonin-dopamin akan memberi 

manfaat ejakulasi bisa terkontrol dan ereksi masih prima. 

Untuk mencapai kualitas hubungan suami istri yang lebih baik diperlukan 

komunikasi seks yang baik. Segala hal yang terkait dengan seks perlu 

dikomunikasikan antara suami dan istri, bukan saja hal yang disenangi tetapi juga 

faktor yang tidak disukai. Sikap bijaksana pasangan perlu dilakukan, baik yang 

verbal melalui ucapan ataupun respon non-verbal melalui bahasa tubuh. 

 

 

(3) Senam Seks Perbaiki Kualitas 

Hubungan 
 

Saya seorang ibu berumur 34 tahun dengan dua anak, kehidupan suami istri 

harmonis. Yang saya tanyakan, bagaimana mempertahankan kualitas hubungan 

suami istri ? Keinginan saya, walau tambah umur, suami tetap puas? Apakah saya 

perlu mengikuti senam, kalau ya jenis senam apa? Senam seks, BL (body 

language), atau senam lain ? 

Ny Erfina, Madiun 

 

Olahraga, yang antara lain senam, secara umum baik untuk peregangan otot 

tubuh, melatih jantung, dan membakar kalori. Senam menjadi kurang 

menguntungkan atau bahkan merugikan jika di1akukan secara salah. Misalnya, 

dosis berlebih (over training). Atau, secara kualitas salah, misalnya, gerakan lompat 

oleh lansia apalagi jika ada osteoporosis. Risiko trauma akan semakin besar. Senam 

apa pun yang akan dilakukan tetap , perlu memperhatikan kaidah olahraga 

umumnya. Ada pemanasan dan pendinginan. Hal itu dilakukan secara bertahap, 

teratur, dan terukur. 

Rumusan FITT (frequency, intensity, time, type) bisa dijadikan patokan untuk 

mendapatkan manfaat dalam berolahraga. 

• Frekuensi (frequency) olahraga yang baik adalah 2-5 kali seminggu, perlu 

bertahap untuk mencapai frekuensi yang lebih sering.  

• Intensitvas (intensity) olahraga bertujuan menjaga kebugaran. Jangan yang 

berintensitas berat, cukup tingkat ringan atau sedang. Jika denyut nadi saat 

olahraga melebihi 70 persen, target zone termasuk olahraga berat. Sport 

jenis itu biasanya dilakukan atlet untuk keperluan lomba kompetitif. 

• Lamanya berolahraga (time) usahakan tidak kurang dari 20 rnenit per 

olahraga. Antara 30 sampai 60 rnenit merupakan waktu yang baik. 

• Jenis olahraga (type) perlu diperhatikan. Yakni, harus disesuaikan umur dan 

kondisi setiap orang. Yang gemuk kurangi lompat. Yang persendian kaki 

sering ada keluhan karena asam urat, misalnya, bersepeda atau renang 

merupakan pilihan. 



Senam seks adalah senam yang secara khusus difokuskan untuk melatih 

gerakan atau pun otot yang berperan dalam hubungan seks. Latihan itu memberikan 

banyak manfaat dalam meningkatkan kualitas hubungan seks. Pada senam seks, 

dilatih lima kelompok otot besar tubuh. Yaitu, otot dinding perut (m. rectus 

abdominis), otot tangan-kaki, otot punggung-pinggang, otot bokong, dan otot dasar 

panggul. Kalau senam kegel, hanya otot dasar panggul yang dilatih. Secara umum, 

individu yang berlatih senam seks, senam BL, maupun senam kegel akan lebih siap 

secara psikologis. Sebab, saat latihan, otak ikut berlatih, yakni terpapar pikiran 

terkait seksualitas. 

Manfaat khusus berlatih senam seks bagi wanita adalah kemampuan kontraksi 

otot vagina dan kualitas orgasme menjadi lebih baik. Latihan kegel secara khusus 

akan menyebabkan aliran darah ke otot dasar panggul lebih lancar. Untuk pria, juga 

sama pentingnya. Pria perlu melatih otot-otot tubuhnya, secara khusus otot yang 

berperan dalam fungsi seks. Otot dasar panggul yang sehat memudahkan pria untuk 

mengontrol waktu ejakulasi. 

 

(4) Sikap Istri di Ranjang 
 

Dokter, seks drive saya rasanya sangat minim. Saya membutuhkan waktu 

berjam-jam sebelum merasa terangsang. Usia saya 27 tahun dan sedang menanti 

pernikahan kurang lebih tiga bulan lagi. Saat pacaran, saya sama sekali tidak pernah 

memperlakukan kekasih dengan penuh nafsu. Memang sih, kita ciuman atau 

pelukan, tetapi sebatas itu. Tidak ada letupan, seperti yang teman-teman saya 

bilang. 

Saya baru terangsang kalau istri saya yang memulai duluan, misalnya 

dengan menyentuh penuh mesra atau membisikkan kalimat-kalimat mesra. Tetapi, 

itu juga jarang dilakukan. Kalau saya yang melakukannya rasanya hambar. Kira-

kira, apakah ini akan berlangsung terus dok? Saya tidak ingin  istri merasa saya 

tidak mencintainya, karena tidak pernah memulai duluan. Padahal saya sangat 

mencintainya dok. Kira-kira ada tidak hormon atau terapi untuk mengatasi hal ini. 

Bisakah minuman kebugaran meningkatkan gairah seksual saya. Terima kasih. 

Kaka, Semarang 

 

Angket yang pernah saya lakukan terhadap 100 orang pria yang sudah 

menikah menunjukkan bahwa 80% responden senang jika istrinya aktif dalam 

urusan terkait aktivitas seks. Pasangan yang aktif akan menyebabkan pasangannya 

tersanjung dan merasa dibutuhkan. Di sisi lain, tidak mudah pihak istri bersikap 

aktif dan memulai aktivitas seks apalagi untuk pasangan baru dan dengan kultur 

lingkungan budaya timur. Wanita sering dianalogikan dengan kelemah-lembutan, 

nrimo dan mendahulukan pria. Secara hormonal, wanita tak berbeda dibanding pria 

dalam urusan gairah seks. Hormon testosteron yang dihasilkan oleh indung telur 

(ovarium bagian medulla) berperan dalam munculnya gairah seks. 

Secara kuantitatif tidak banyak jurnlah testosteron yang dihasilkan di tubuh 

wanita, tetapi dengan hormon yang sedikit sudah memberi hasil yang baik. Usaha 

meningkatkan gairah seks wanita dengan cara meningkatkan kadar hormon 

testosteron sampai di atas nonnal, tidak banyak memberi manfaat. Pikiran, fantasi, 

dan persepsi atas respon indra (penglihatan, perabaan,dll) jauh lebih dominan dalam 

masalah gairah seks wanita. 



 

Solusi untuk hal ini yaitu meningkatkan kualitas komunikasi seks pasangan 

suami istri. Jika mernang senang dengan cara dan sikap istri yang aktif memulai, 

katakan secara jelas (verbal) kepada pasangan. Termasuk hal apa yang kita tidak 

suka. Komunikasi seks yang adalah komunikasi antara suami dan istri menyangkut 

masalah seks, verbal dan non-verbal. Komunikasi seks verbal jika dilakukan 

dengan ucapan, dan komunikasi seks non-verbal jika dengan sikap tanpa ucapan 

atau perkataan. Keduanya sama-sama penting dan harus dimanfaatkan dan 

dioptimalkan untuk mendapatkan kualitas hubungan suami istri yang lebih baik. 

Hal penting yang harus dipahami dalam komunikasi seks yaitu jangan menghakimi 

pasangan atau memberikan ungkapan yang bermakna jelek dan atau negatif. Contoh 

salah, kamu kok malas? Kamu kok tidak semangat? Lebih baik dikatakan, enak 

kalau kita sama-sama bersernangat seperti kemarin, dan lain-lain. 

Tidak ada obat yang lebih baik untuk rneningkatkan gairah seks pasangan 

dibanding sentuhan, belaian mesra, kata-kata manis, bisikan mesra dan pujian. 

Yang terakhir jangan lupa, beri hadiah. Selamat mencoba! 
 

(5) Apakah Orgasme Suatu 

Keharusan? 

Dokter Hudi Winarso, saya pemah membaca di majalah bahwa orgasme 

bisa menyebabkan awet muda. Masalahnya, pada umur sekarang 41 tahun, saya 

masih hidup sendiri dan merencanakan tetap hidup sendiri. Bagaimana caranya agar 

tetap awet muda tetapi juga tidak harus melakukan seks bebas. Terima kasih dokter. 

Agung, Krian 

 

Orgasme yang didefinisikan sebagai puncak kepuasan seks, pada pria 

dicapai setelah melalui tahapan respon seks yang disebut ejakulasi. Praktisnya, 

setelah seorang pria mengeluarkan sperma (ejakulasi) kemudian disertai perasaan 

puas atau orgasme. Untuk membahas keuntungan dan manfaat orgasme, perlu 

mencermati fenomena dalam aktifitas seks dan hubungan seks.Aktifitas seks, antara 

lain bercumbu, dan masturbasi, sedangkan hubungan seks dalam artian khusus yaitu 

penetrasi penis ke vagina.  

Dalam aktifitas seks ataupun hubungan seks terdapat unsur olahraga, dan 

cukup banyak kalori yang dibakar (100 sampai 150kCal). Yang pada posisi aktif 

yaitu di atas, akan mengeluarkan energi lebih banyak. Pembakaran kalori memberi 

dampak yang baik dibanding jika tanpa aktifitas fisik.  

Saat orgasme akan dikeluarkan hormon endorphin (endogenic morphine), 

sejenis morphin alamiah yang dihasilkan tubuh. Karenanya, setelah orgasme 

biasanya timbul rasa rileks, ngantuk, dan rasa sakit hilang. Endorphin memiliki sifat 

sebagai analgesik yaitu meningkatkan nilai ambang nyeri. 

Rangsangan produksi endorphin bukan satu-satunya karena efek orgasme 

saja, olahraga pun bisa merangsang tubuh meningkatkan produksi endorphin. 



Umumnya, setelah olahraga pikiran dirasa lebih enak, hal tersebut diantaranya 

karena pengaruh endorphin. 

Sentuhan dan rabaan juga membantu produksi endorphin. Karenanya, untuk 

pasangan yang sudah tua dan tak munglcin lagi melakukan hubungan seks, 

kebersamaan, dan keakraban banyak memberi manfaat misalnya dansa atau 

aktifitas bersarna yang lain. Tidak harus dipaksakan dengan menggunakan obat kuat 

secara membabi buta. 

Rasa puas bisa juga dicapai dengan beberapa hal misalnya aktifitas sosial 

dan aktifitas lain yang bermanfaat. Hampir semua kita tahu bahwa rasa puas dan 

rileks lebih menguntungkan dari aspek kesehatan dibanding kondisi stres dan 

frustasi. 

Stres akan menyebabkan detak jantung meningkat, sulit tidur, tekanan darah 

meningkat karena pembuluh darah kaku, dan beberapa kondisi lain yang tidak 

menguntungkan tubuh. Sperma yang tertumpuk karena tidak disalurkan, tak perlu 

dirisaukan. Bisa keluar saat tidur yaitu mimpi basah. Tetapi juga akan ada 

pengurangan produksi karena tempat penampungan sperma relatif penuh. 

Kesehatan fisik, psikologis, dan sosial memberi pengaruh yang besar 

terhadap penampilan dan vitalitas individu. Orgasme memberi manfaat positif bagi 

kesehatan fisik dan psikologis tetapi orgasme bukan satu-satunya cara untuk 

mendapatkan kondisi sehat tersebut. 

 

(6) Irama Seks Pria 

 
Saya seorang mahasiswa berumur 20 tahun. Ada yang ingin saya tanyakan 

mengenai seksualitas saya. Dulu saya sering onani, dan yang mengganggu pikiran 

saya adalah mengapa setiap selesai onani saya mengalami beban psikis yang berat? 

Apakah saya mengalami kelainan voyeurisme atau scoptophilia, mengingat saya 

sering onani setelah melihat media porno? Lalu, apa beda kedua kelainan tersebut? 

Mengapa hampir setiap bulan saya selalu mengalami mimpi basah? Mohon 

dijawab, terima kasih. 

JTR, Gresik 

 

 

Kadar hormon androgen mempunyai pengaruh penting terhadap irama 

kehidupan seks pria. Masa puber dan andropause terjadi karena adanya perubahan 

fisiologis kadar hormon androgen dalam tubuh. Ketika kadarnya mulai cukup, 

maka terjadi masa puber. Ketika kadar hormon androgen terjadi penurunan hingga 

level tertentu, maka pria mengalami andropause. 

Lazimnya kadar hormon androgen mulai meningkat pada anak laki-laki 8 tahun. 

Kemudian, mencapai kadar tertentu pada umur 12 tahun sampai 14 tahun. Kondisi 

tersebut akan menyebabkan produksi sperma menjadi aktif, tanda seks sekunder 

muncul yaitu antara lain tumbuh bulu kemaluan, serta ada ketertarikan erotik 

terhadap lawan jenis. 

Pada umur 20 tahun, kadar hormon androgen dalam tubuh pada kondisi 

optimal.  Berarti, produksi sperma serta level respon erotik optimal pula. Jika 



kemudian disertai paparan erotik yang tinggi, misalnya sering melihat media porno 

atau sering berfantasi seks maka kejadian “mimpi basah” akan lebih mudah terjadi. 

Beberapa individu menyikapi kondisi tersebut dengan masturbasi. Hampir pasti 

remaja yang sering masturbasi akan lebih jarang mengalami mimpi basah. Hal 

tersebut terjadi karena sejumlah sperma yang sudah diejakulasikan akan 

menyebabkan stock di gudang penampungan sperma berkurang. 

Solusi masturbasi dalam tinjauan seksologi sebaiknya disikapi dari tinjauan 

“relativitas”. Masturbasi lebih baik daripada seks pranikah atau pun hubungan seks 

dengan penjaja seks. Namun, masturbasi juga bukan keharusan, hal tersebut karena 

produksi sperma yang aktif saat masa puber dan tidak disalurkan secara rutin, akan 

keluar melalui mimpi basah. 

Pada proses masturbasi, lazimnya diawali dengan fantasi seks. Kemudian, 

di tempat yang sepi melakukan aktivitas seks dengan bantuan tangan dilakukan 

sampai terjadi ejakulasi. Tindakan tersebut tidak akan mengeluarkan banyak kalori 

sampai terjadi badan lemas, dan tidak terkait dengan beban psikis. 

Jika terjadi beban psikis yang berat setelah masturbasi, hampir pasti ada yang salah 

dengan konsep atau pengertian tentang masturbasi. Untuk mengurangi dorongan 

masturbasi yang muncul lakukan kegiatan non seksual yang lebih banyak dan 

kurangi paparan erotik serta fantasi erotik. 

Pria muda dan belum menikah berupaya mengurangi dorongan seks. Kalau 

sudah andropause pria akan berusaha mempertahankan dan menjadi aktif, 

memperbaiki potensi seksnya. Yang penting, siapkan dari sejak muda untuk 

mencapai kualitas kesehatan yang baik dan kualitas seks yang prima serta 

bertanggung jawab. 
 

(7) Pasangan Perlu Bereksperimen 
 

Halo dokter, saya laki-laki 24 tahun, baru menikah 3 bulan yang lalu. Saya 

punya masalah saat berhubungan intim dengan istri, setiap saya pakai posisi di atas, 

tidak sampai 2 menit sudah keluar, tapi jika saya pakai posisi istri yang diatas, saya 

bisa tahan sampai 10 menit. Bagaimana cara mengatasi supaya saya bisa tahan 

dengan posisi saya di atas dok? Mohon jawabannya ya dok. Terima kasih. ' 

Bagus, Denpasar 

 

Mencari posisi dan gaya yang efektif dalain hubungan seks perlu dilakukan 

oleh pasangan suami istri, agar semakin lama usia pemikahan menjadi semakin 

indah. Setiap pasangan mempunyai keunikan sendiri, baik dalam bentuk dan ukuran 

fisik ataupun respon zona erotik terhadap rangsangan yang ada. 

Persepsi tentang seks yang salah, bisa ikut menentukan kualitas hasil 

aktifitas seks yang dilakukan. Persepsi yang salah tentang ejakulasi, misalnya kalau 

posisi pria di atas diasumsikan akan cepat ejakulasi maka yang dipikirkan bisa saja 

tcrjadi. Pemikiran tersebut salah, proses keluarnya sperrna saat ejakulasi tidak 

seperti menuang cairan dari satu tabung. 

Proses ejakulasi melibatkan suatu sistem yang terdiri dari banyak faktor 

(multifactorial). Ketika terjadi rangsang seks maka akan terjadi pengisian pada 

tabung ejakulasi (ampula  ductus deferens). Sementara itu, saluran keluar sperma 

tertutup. Pada tingkat yang optimal dari rangsangan (point of no return) maka klep 



pintu keluar sperma terbuka sehingga terjadi pancaran sperma atau yang disebut 

ejakulasi. 

Proses tersebut melibatkan fungsi persarafan, hormonal, otot polos, serta 

kerja zat antar syaraf (neuro transmitter). Posisi istri di atas akan menyebabkan 

gerakan suami relatif berkurang yang kemudian dapat rnenyebabkan ejakulasi 

tertunda dan tidak cepat datang. Posisi tersebut akan menjadi efektif ketika ada 

komunikasi seks yang baik, contohnya kapan gerakan harus diperlambat/dipercepat 

perlu dikomunikasikan secara verbal. 

Konsep yang perlu dibenarkan yaitu tentang waktu atau lamanya 

berhubungan. Tidak benar kalau yang semakin lama tidak ejakulasi disebut semakin 

perkasa. Jika tidak ejakulasi padahal tubuh sudah lelah, juga menjadi masalah. 

Tidak merupakan keharusan juga istri sampai mengeluh karena 

kelebihan/kebanyakan atau kelelahan. 

Dari aspek seks sebagai sarana rekreaei suami istri, cukup jika istri dan 

suami sudah mendapat orgasrne. Walaupun wanita bisa orgasme lebih satu kali 

(multiple orgasm) tetapi tidak merupakan keharusan setiap kali berhubungan harus 

mendapatkan orgasme atau harus beberapa kali orgasme. 

Seberapa besar kebutuhan suami istri tentang seks, sebaiknya 

dikomunikasikan secara transparan. Tentang lamanya waktu penetrasi saat 

hubungan suami istri, 2 menit pun bisa diartikan cukup jika istri dan suami sudah 

mendapatkan orgasms. 

Bagi pria, baik jika bisa mcngendalikan waktu ejakulasi (prolonged 

ejaculation). Kebugaran fisik, kebugaran psikologis, dukungan pasangan serta 

latihan kebugaran otot seks perlu dilakukan untuk bisa mencapai hasil yang 

maksimal. 

Bagi pasangan suami istri yang relatif baru menikah, kalau mau selalu 

belajar dan mengevaluasi diri maka semakin lama usia pemikahan akan semakin 

baik hasilnya. Seks  suami istri terkandung konsep pembelajaran (learning 

process). 
 

(8) Cara Tingkatkan Gairah Istri 

 
Saya seorang suami yang menikah 7 bulan yang lalu dengan frekuensi 

berhubungan 1-2 minggu sekali. Saat ini saya sudah 2 bulan tidak berhubungan 

dengan istri. Saat awal menikah kami berhubungan 2 kali seminggu, tapi lama-lama 

semakin jarang. Sebenamya, saya merasa tidak ada masalah dengan istri saya hanya 

sibuk memikirkan pekerjaan. Istri saya tidak pernah komplain tentang masalah ini, 

tapi saya tidak tahu apakah dia keberatan. Sebelumnya, kami sudah 3 tahun pacaran 

dan saling terbuka Ternyata, setelah menikah ada saja hal-hal yang rasanya sangat 

sulit untuk dikomunikasikan terutama masalah seks. 

Saya tidak pernah tahu apakah istri saya puas atau tidak setelah berhubungan, tapi 

secara tidak langsung dia pemah mengatakan kalau saya selalu mencari kenikmatan 

sendiri karena tidak pernah memikirkan kepuasannya. Dia mengatakan kalau saya 

tidak bisa membuat dia menjadi bergairah Saya menjadi semakin bingung karena 

kami berdua memang baru dalam hal-hal seperti ini. Akhir-akhir ini sering kali istri 

saya mudah marah, mudah suntuk, dan tiba-tiba mengatakan tidak bahagia dengan 

kehidupan kami. 



Saya pemah membaca secara singkat kalau hal ini bisa saja disebabkan karena istri 

kurang puas dengan kehidupan seksual. Benarkah yang saya baca tersebut pak 

dokter? Saya sebenarnya sangat ingin membahagiakan istri saya, tapi tidak tahu 

harus bagaimana? Bagaimana cara membuat wanita menjadi bergairah? Terima 

kasih. 

****yudi @ yahoo.co.id 

 

Kepuasaan seks tidak akan bisa didapat secara optimal tanpa adanya gairah 

seks yang baik. Gairah seks yang baik akan menyebabkan tahapan respons seks 

dapat berlangsung dengan baik. Pada pria dan wanita terdapat macam tahapan 

respons seks yang hampir sama. Tahapan respons seks pada pria dan wanita 

meliputi tahap rangsangan (excitement phase), tahap dataran (plateau phase), tahap 

orgasme (orgasm phase) dan tahap resolusi (resolution phase).  Hal yang hampir 

tidak mungkin yaitu tanpa melalui tahap rangsangan dan tahap daratan kemudian 

langsung teijadi orgasme. 

Pada tahap rangsangan (excitement phase), organ seks primer (genitalia) 

dan organ seks sekunder (payudara) teijadi perubahan. Payudara membesar, puting 

susu lebih tegak, klitoris membesar, mulut vagina lebih terbuka, 2/3 vagina bagian 

belakang melebar dan memanjang, serta rahim lebih tegak. Pada tahap dataran 

(plateau phase), terjadi sekresi lendir oleh kelenjar di dalam vagina (bartholin’s 

gland) dan perubahan yang lebih optimal dari organ seks. 

Tahap rangsangan dan tahap dataran yang optimal akan menyebabkan tahap 

orgasme atau terjadinya orgasme yang optimal pula Maksudnya, gairah yang baik 

akan menghasilkan orgasme yang baik pula. 

Meningkatkan gairah seks bisa di dapat melalui, 2 hal yaitu meningkatkan 

rangsangan seks dan meningkatkan fungsi otak atau pikiran dalam fantasi seks. 

Respon seks yang disebut gairah (libido) dapat ditingkatkan dengan cara 

mengoptimalkan rangsangan erotis melalui indra penglihatan, perabaan dan 

sentuhan, pembauan dan indra pendengaran. 

Penampilan seksi, sentuhan lembut, sentuhan egotik, ucapan manis, 

ungkapan yang menggelitik gairah, aroma segar, dan perbaikan vitalitas, seks perlu 

selalu diusahakan. Rangsangan yang diberikan akan lebih mengenai sesuai 

kebutuhan dan baik untuk pasangan jika dikonfirmasi melalui komunikasi seks 

yang baik. 

Sebagai tambahan, fluktuasi semangat hubungan suami istri ada pasang 

surut merupakan hal yang biasa terjadi dalam keluarga. Namun, jika kualitas dan 

kuantitas hubungan seks semakin jelek dan karena penyebab tertentu yang penting, 

baiknya segera dilakukan evaluasi untuk bisa segera diperbaki. 
 

(9) Komunikasi Seks Bisa lewat Gerak 

Tubuh 

 
Seks merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan, terutama dalam 

membina hubungan dengan pasangan. Karena begitu pentingnya, harmonis atau 

tidaknya sebuah rumah tangga bisa bergantung pada lancar atau tidaknya aktivitas 

seksual pasangan bersangkutan. Nah, agar hubungan bisa ber1angsung intim 



dibutuhkan komunikasi seks antara keduanya. Dikatakan dr Hudi Winarso Sp 

Andrologi MKes, komunikasi seks merupakan komunikasi yang menyangkut 

masalah seks pasangan suami istri. Hal itu harus selalu diupayakan menjadi lebih 

baik agar hubungan suami istri lebih harmonis 

Banyak contoh, akibat komunikasi seks yang tidak baik, hubungan suami 

istri menjadi berantakan di kemudian hari. “Misalnya, istri menolak berhubungan 

karena alasan capek. Tapi, karena alasan itu disanpaikan dengan bahasa seenaknya, 

si suami marah luar biasa” ujar dokter spesialis andrologi RSU dr Soetomo 

Surabaya tersebut. 

Dijelaskan Hudi, ada dua macam komunikasi seks. Yaitu komunikasi seks 

verbal dan komunikasi seks non-verbal. Komunikasi seks verbal disampaikan 

dalam bentuk ucapan. Bisa dengan ngobrol santai atau celetukan-celetukan ringan 

saat berhubungan atau bercumbu “Ngomongnya nggak usah serius. Lucu-lucuan 

saja. Misalnya menanyakan, enak apa nggak jika disentuh seperti ini?” contoh 

Hudi. 

Sebaliknya, komunikasi seks non-verbal adalah komunikasi yang 

disampaikan dengan gesture (gerak tubuh) untuk menampilkan daya tarik seksual. 

Agar lebih mencuri perhatian pasangan, komunikasi seks non-verbal ini bisa 

dilakukan dengan menggunakan ”alat bantu”. Bisa dengan pakaian bermotif atau 

bermodel tertentu, memakai wewangian, atau berdandan sebelum melakukan 

“ritual”. 

Masih berhubungan dengan komunikasi seksual, meski pasangan dituntut 

untuk saling terbuka, tetap pertimbangkan hal-hal yang dapat menyinggung 

perasaan pasangan. Pria misalnya. Mereka akan sangat kecewa jika sang istri 

mengungkit kelemahannya. “Karena itu, tidak bijaksana mengatakan suami ‘loyo’ 

atau alat kelaminnya kecil dan tidak keras” tambah Hudi. Tak hanya itu, pria juga 

tidak senang digurui istri terkait kepandaian menyangkut seks. 

Komunikasi seks tidak hanya berguna ketika ingin menyampaikan 

keinginan bercinta. Komunikasi seks bisa juga dilakukan untuk menyatakan 

penolakan berhubungan intim. Yang perlu diingat, rumusan kalimat atau ucapan 

yang digunakan dalam penolakan tidak berisiko menjadikan suami tersinggung. 

“Tetap hargai ajakannya, sampaikan alasan dengan jelas, dan berikan alternatifnya” 

kata Hudi. “Misalnya begini, katakan saja sebenarnya senang dengan ajakan tadi, 

tetapi saat ini tidak siap” sarannya. Kalimat itu, terang Hudi, lazimnya tidak 

mengakibatkan pasangan tersinggung. Asal jangan terlalu sering menolak. Kalau 

ada hambatan, cari solusinya.  

Sayang, kendati banyak pasangan sadar akan pentingnya komunikasi seks, 

tidak semua orang dapat melakukannya dengan melakukannya dengan baik. 

Mengapa? Kata Hudi, bentukan lingkungan yang membuat seseorang menjadi 

enggan berbicara seks meski kepada pasangannya sendiri. 

Terlebih lagi, budaya kita membuat seks identik dengan kejelekan, kotor, 

dan dosa. Jika disampaikan secara berlebih dan berulang-ulang, mungkin saja 

seseorang akan mempunyai konsep yang jelek tentang seks. “Padahal, di kemudian 

hari, hal seperti itu menjadi faktor penghambat kelancaran dalam komunikasi seks 

saat sudah berkeluarga” lanjut Hudi yang juga staf pengajar di FK Unair itu. 

Bila ingin membangun suasana komunikasi seks yang nyaman, gunakan 

media yang ada. Tulisan dalam suatu buku bacaan atau pun materi tayangan dalam 



media TV dapat dijadikan sarana untuk mengawali diskusi dalam lingkup 

kornunikasi seks. 

 

 

(10) Cara Meningkatkan Kualitas 

Ejakulasi 

Yth. Dr. Hudi. Saya pria usia 48 tahun. Sampai saat ini saya masih sanggup memberi 
kepuasan bathin kepada istri. Untuk menjaga vitalitas, saya rajin mengkonsumsi vitamin 
E. Saya merasakan salah satu khasiatnya yaitu air mani menjadi kental dan volumenya 
banyak. Pertanyaan saya adalah: 

1. Apakah benar vitamin E berkasiat mengentalkan dan menambah volume air 
mani? 

2. Apakah benar air mani yang kental dan volumenya banyak menunjukkan kadar 
hormone testosterone darah memang tinggi? 

3. Apakah benar spermidin (dalam iklan suplemen) dapat mempercepat pembuatan 
sperma? 

4. Bahan apakan yang dapat mengentalkan dan menambah air mani, serta dapat 
meningkatkan testosterone darah? 

Atas perhatian dan jawabannya, kami sampaikan terima kasih 

Wendy 

 

  

 

  Jika gairah berlangsung maksimal maka ejakulasi akan total dan jumlah sperma 
yang disemprotkan volumenya banyak. Sebaliknya jika kurang bergairah maka ejakulasi 
yang terjadi tidak maksimal disertai ejakulasi sperma yang tidak banyak, yang umumnya 
orgasme yang didapat ikut tidak maksimal. Dalam semua hal tersebut diatas, peran 
hormon testosteron relatif penting. Jika seseorang memiliki kadar hormon testosteron 
rendah maka gairah seksnya tidak mudah terjadi. Sebaliknya jika kadar hormon 
testosteronnya normal atau tinggi maka disamping gairah mudah muncul, volume cairan 
sperma banyak; hal tersebut karena hormon testosteronlah yang mempengaruhi 
produksi cairan sperma seseorang. 

 Tentang vitamin-E, memang merupakan salah satu vitamin yang diperlukan 
tubuh. Vitamin-E berfungsi sebagai anti oksidan yaitu bahan yang berfungsi untuk 
melawan “zat racun”  yang masuk kedalam tubuh kita. Namun demikian karena  

vitamin- E sifatnya tidak larut dalam air maka jika kita mengkonsumsi berlebih akan 
berdampak  merugikan karena vitamin-E menumpuk dalam tubuh. Konsepnya vitamin 
yaitu dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, jika kekurangan akan masalah tetapi jika 
kelebihan dan tidak dapat dikeluarkan dari tubuh juga akan menimbulkan masalah. 

 Kebutuhan vitamin-E per hari hanyalah 10 mg. Kecuali jika tubuh dalam kondisi 
beban berlebih maka dosis yang dikonsumsi boleh dalam jumlah lebih banyak. Untuk 
menjaga vitalitas sperma sebaiknya jangan mengkonsumsi lebih dari 150 mg per hari. 
Kecuali perokok berat, penderita penyakit tertentu atau aktivitas seks yang berlebih, atlet 
olah-raga; dosisnya bisa ditingkatkan lebih dari biasanya. Secara langsung vitamin-E tidak 



untuk meningkatkan produksi sperma. Secara tidak langsung : mungkin bisa, yaitu karena 
“zat racun” yang masuk tubuh dinetralkan maka pabrik hormon testosteron dapat 
berproduksi dengan lancar. 

. Beberapa hal penting yang perlu diupayakan agar kwalitas seks tetap prima dan 
hormon testosteron terjaga produksinya yaitu usahakan tubuh tetap prima secara fisik 
dan psikologis. Caranya yaitu check-up kesehatan secara rutin, usahakan berat badan 
tetap ideal, dan olah raga teratur. Jangan olah raga berlebih, hal tersebut karena kondisi 
over training akan menyebabkan hormon testosteron terkuras dan tubuh lemah. 

Suplemen yang mengandung Zinc (Zn), Selenium(Se) dan vitamin-C mempunyai 
peran yang penting terkait vitalitas seks. Namun jangan mengkonsumsi dalam jumlah  
berlebih agar tidak malah merugikan tubuh. 

 

(11) Cara Memberi Saran Seks pada 

Suami 

 Saya seorang istri berumur 49 tahun dan suami saya berumur 53 tahun. Saya 
merasakan ada suatu yang lain terhadap kemampuan ereksi suami yaitu agak kurang 
keras. Akhirnya saya menjadi kurang menikmati hubungan suami istri karena tak seenak 
seperti sebelumnya. 

 Bagaimana caranya untuk menyuruh suami mau berobat? Kalau saya menyuruh 
suami berobat, takutnya dia tersinggung. Mungkin suami saya juga merasakan ada yang 
kurang dengan kemampuan ereksinya. Apakah hal tersebut bisa diperbaiki, suami tak 
mempunyai penyakit kencing manis ataupun darah tinggi. Terima kasih dokter atas 
jawabannya. 

Ny. Eni - Surabaya  

 

 Merupakan hal yang wajar jika pria berumur  lebih dari 45 tahun kemudian ada 
penurunan kemampuan ereksi. Namun jika seorang pria mampu menjaga vitalitas fisik, 
vitalitas psikologis dan vitalitas komunikasi seks maka potensi seksnya bisa jadi masih 
prima. 

Kegemukan, penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi 
merupakan keadaan yang potensial bisa mengganggu vitalitas fisik. Rasa cemas, stres  
psikis, dan kurang percaya diri merupakan faktor yang sangat mengganggu vitalitas 
psikologis. Fisik prima, dan psikologis tak ada masalah namun jika dengan pasangan 
terdapat masalah maka potensi seks bisa juga ikut bermasalah. Menyelesaikan masalah 
dan bukan sekedar melupakan masalah merupakan cara terbaik yang harus ditempuh jika 
ada masalah suami istri. Namun jika masalah terkait seks dengan pasangan maka tak 
semua individu dapat dengan lancar membahas dan menyelesaikan. 

Faktor tabu, takut menyinggung perasaan pasangan, sikap cuek ataupun masalah 
kultur dan jender akan bisa menjadi penghambat tercapainya suasana komunikasi seks 
yang baik. Jika komunikasi seks antar suami istri tidak optimal maka resiko munculnya 
masalah yang berpangkal dari hubungan suami istri akan lebih mudah terjadi. Ada pihak 
yang merasa diremehkan, cemburu, frustasi, adanya pria idaman lain ataupun wanita lain 
dalam keluarga dan bahkan beresiko sampai pada perceraian. 



Kemajuan teknologi pengobatan saat ini memungkinkan hampir 90% kasus 
disfungsi seks bisa diobati dengan hasil yang baik. Keterbatasan yang ada antara lain 
karena gangguan yang sifatnya permanent (irreversible) dari sistim yang terkait dengan 
organ seks  misalnya usia lanjut dengan gangguan penyakit yang sudah berlangsung lama 
dan tidak terkontrol. 

Dalam lingkup komunikasi seks dengan fokus memberi saran pada suami memang 
harus dilakukan secara bijak dan tepat. Ego pria yang tinggi akan menyebabkan pria tidak 
senang jika diperintah oleh istrinya. Pandangan pria terhadap seks yang memaknai seks 
sebagai simbol kelakian maka jika ada masalah akan menjadikan pria mudah tersinggung 
jika kekurangannya dipermasalahkan. 

Saat tepat dalam memberi saran suami untuk mau berobat dari kekurangan 
dalam hal potensi seks yaitu ketika suami menyampaikan secara verbal meminta saran 
terhadap gangguan yang dialami. Format kalimat jangan bersifat menghakimi misalnya : 
paling kencing manis karena bapak makannya banyak. Ungkapan seperti ini akan tidak 
menyenangkan dan merusak suasana. Ungkapan yang bersikap menghimbau, apalagi jika 
disampaikan dengan suasana kesabaran dan penuh kasih maka suami akan dengan 
senang hati menerima saran tanpa tersinggung.   

 

(12) Alami Ejakulasi Dini, Ingin Istri 

Puas 
 

Dokter yang terhormat, saya pria 25 tahun, ménikah tiga bulan. Selama ini 

kerap mengalami ejakulasi dini. Padahal, semua cara sudah saya coba, mulai dari 

mengonsumsi obat sampai mengikuti petunjuk dokter. Mungkin, dokter bisa 

memberi penjelasan mengenai hal ini dan memberi solusi yang tepat. Sebab, selama 

ini saya belum bisa memberi kepuasaan pada istri. Terima kasih. 

Imam*** @plasa.com 

 

 

Terdapat beberapa macam definisi ejakulasi dini, yaitu jika waktu intromisi 

(masuknya penis ke dalam vagina sampai dengan hubungan selesai) kurang dari 2 

menit, atau gerakan keluar masuk penis dalam liang vagina kurang dari 15 kali, atau 

jika lebih dari setengah frekuensi hubungan seks tidak membeii kepuasan pada istri. 

Ejakulasi dini bisa juga bersifat absolut, yaitn belum sampai intromisi sudah terjadi 

ejakulasi. Penderita ejakulasi dini jenis ini memerlukan usaha lebih keras dalam 

penatalaksanaan dan pengobatannya. Dukungan istri mutlak diperlukan. 

Perasaan cemas bahwa hubungan seks akan tidak mudah menjadi masalah 

yang secara otomatis muncul setiap kali hubungan seks akan di1akukan. Sikap istri 

yang kurang simpatik terkait kualitas hubungan seks yang kurang baik akan lebih 

mengganggu kualitas potensi seks suami. Beberapa ragam tahapan yang dilakukan 

dalam usaha menunda ejakulasi antara lain konsumsi makanan atau minuman yang 

berdampak meningkatkan gairah dan mengurangi pikiran erotis saat beraktivitas 

seks. Kemudian, mengurangi ketegangan kantong sperma agar tidak penuh, antara 

lain hubungan seks yang teratur atau masturbasi sebelum melakukan hubungan 

seks. Mengawali dengan posisi suami di bawah dan gerakan pasangan diusahakan 

agar tidak terlalu cepat, penggunaan obat pengurang rasa, penggunaan obat 



penghambat ejakulasi dini, atau bahkan ada yang dilakukan pemotongan sebagian 

saraf kulit di daerah batang penis. 

Penggunaan obat pengurang ejakulasi dini, dosisnya diberikan dimulai dari 

dosis kecil dan dinaikkan dosisnya secara bertahap. Hambatan yang sering muncul 

antara lain ketika dosis dinaikkan kemampuan ereksinya bisa terganggu. Latihan 

menunda ejakulasi dengan squeeze technique bisa dilakukan sendiri ataupun 

dengan bantuan istri. Latihan otot dengan teknik kegel dilakukan untuk 

memperkuat otot dasar panggul agar bisa berkontraksi lebih kuat secara terkontrol. 

Pada aspek istri, rumusan bahwa “Wanita bisa orgasme tanpa ada penetrasi 

penis” bisa dijadikan satu sarana untuk membantu istri mendapatkan orgasmenya. 

Rangsangan pada daerah sensitif (focus sensate), lazimnya efektif untuk dapat 

mendatangkan orgasme. Kualitas orgasme yang didapat tanpa penetrasi penis ke 

vagina kualitasnya juga sering tidak kalah. Melalui kualitas komunikasi seks yang 

baik dan usaha untuk lebih mengerti akan pasangannya dapat mengurangi masalah 

yang mungkin mengganggu. 

Akupunktur yang saat ini telah banyak dilakukan pengkajian ilmiah, tak ada 

salahnya untuk dijadikan alternatif dan terapi pelengkap. Yang belum banyak 

dilakukan tetapi kelihatannya prospektif, yaitu teknik hipnoterapi. Pakar 

hipnoterapi dengan hipnoptis mempu mengurangi atau mengubah pikiran yang 

sering menjadi obsesi dan mengganggu yang menjadikan ejakulasi dini bisa terjadi. 

Selamat mencoba, semoga sukses. 
 

 

(13) Cara Menunda Ejakulasi 

Saya seorang suami umur 37 tahun yang memiliki masalah ejakulasi cepat. 
Keadaan tersebut semakin kacau ketika saya mendapati istri mempunyai teman dekat 
pria. Saat ini istri sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, tapi dalam hati 
saya belum bisa memaafkan. Saya rasa mungkin juga karena saya kurang perkasa di 
ranjang sehingga masalah ini muncul. Mohon bantuan dokter untuk dapat memperbaiki 
potensi seks saya agar tidak ejakulasi cepat. Hal apa saja yang saya perlu lakukan untuk 
keutuhan keluarga. Terima kasih atas jawabannya. 

Sarwono, Kediri 

 

 Proses disemprotkannya sperma saat pria dalam kondisi rangsang seksual optimal 
disebut sebagai ejakulasi. Lazimnya setelah ejakulasi, segera atau pada saat yang hampir 
bersamaan kemudian akan diikuti oleh perasaan lega dan enak yang diistilahkan sebagai  
orgasme. Masalah mudah muncul jika ejakulasi berlangsung cepat diluar kendali sehingga 
pasangan belum mencapai kepuasan seks. 

 Di era globalisasi informasi saat ini, banyak istri yang menyadari bahwa kebutuhan 
mendapat orgasme merupakan kebutuhan yang cukup mendasar yang menjadi bagian 
dalam seksualitas keluarga. Para suami perlu memahami fakta seperti tersebut diatas 
sebagai bagian dari sikap waspada untuk lebih perhatian terhadap kwalitas hubungan 
suami istri. Moto lama “mencegah lebih baik daripada mengobati” berlaku juga disini. Jika 
sudah sampai tahap perselingkuhan dan penyebabnya karena ketidakpuasan seks maka 
solusinya relatif lebih kompleks. 



 Penyebab utama ejakulasi cepat yaitu adanya dominasi faktor penyebab ejakulasi 
(dopamine) terhadap faktor anti-ejakulasi (serotonine), praktisnya hal tersebut terkait 
perasaan cemas yang dilami saat itu. Penyebab ejakulasi cepat yang lain yaitu kelenjar 
prostate yang mengalami infeksi, lama tak berhubungan, andropause, pasangan “baru”, 
ataupun karena gerakan penetrasi yang terlalu aktif. Repotnya, hampir setiap penderita 
ejakulasi cepat akan mengalami kecemasan saat akan berhubungan suami istri. Semakin 
cemas akan semakin mudah mengalami ejakulasi cepat. 

 Langkah penting yang harus dilakukan adalah melakukan dan mengupayakan  
komunikasi seks yang lebih baik. Dukungan istri merupakan faktor penting untuk dapat 
mengurangi stress dan kejadian ejakulasi cepat. Dengan komunikasi secara verbal 
misalnya  dengan ungkapan “aku stress ma”,  dan jika kemudian ada asupan dari istri yang 
jawabannya menenangkan maka akan baik untuk menjadikan suasana hubungan nsuami 
istri lebih rileks.  

 Sebelum sampai pada penggunaan obat untuk menunda ejakulasi, beberapa hal 
ini perlu dilakukan. Mengupayakan pengeluaran sperma secara teratur (tidak harus 
dengan hubungan seks), mengurangi diet tinggi protein, melakukan gerakan penetrasi 
penis secara perlahan, dan mengatur pikiran agar tidak terlalu agresif dalam gairah. Juga 
jika infeksi prostate sudah dapat dipastikan tak ada, maka penggunaan obat penunda 
ejakulasi akan bisa lebih efektif. 

 

 

(14) Masalah Ejakulasi Dini 

Saya seorang suami berusia 30 tahun dan telah dikaruniai anak. Saat usia 16 
tahun, saya sering melakukan onani; sejak usia 20 tahun sering melakukan hubungan seks 
dengan pekerja seks komersial dan kadang masih melakukan onani. Sejak mengenal 
hubungan seks dengan wanita, problem yang saya hadapi adalah ejakulasi dini. Saya 
selalu cepat mengeluarkan sperma, padahal badan sehat. Pertanyaan saya, apakah ini 
akibat sering melakukan onani dan berhubungan seks dengan pekerja seks? Apakah 
obatnya, dan bagaimana dengan obat yang banyak diiklankan akan bisa mengatasi 
masalah yang saya alami? 

Dito, Sepanjang 

 

 Terdapat tiga pengertian tentang istilah ejakulasi dini yaitu (1) jika lama hubungan 
seks kurang dari 2 menit, atau (2) penetrasi penis kedalam vagina kurang dari 18 kali, atau 
(3) jika ejakulasi terjadi sebelum dikehendaki/ tanpa bisa dikendalikan. Bagi kebanyakan 
pria yang mengalami ejakulasi dini, pada umumnya kemudian mengalami kecemasan saat 
mau/menjelang hubungan seks. Sedangkan kecemasan yang muncul justru akan 
menyebabkan terjadi ejakulasi dini. 

 Pria penderita ejakulasi dini akan semakin cemas ketika ada respon negatif dari 
pasangannya, baik respon verbal ataupun non-verbal. Tidak hanya ucapan/ungkapan 
yang tidak menyenangkan dari pasangan, tetapi juga sikap negatif akan cukup sensitif 
dirasakan oleh suami. Memang tidak mudah bagi seorang istri, kecewa karena suami 
ejakulasi dini tetapi masih bersikap positip. 



 Dalam berbagai macam jenis pengobatan terhadap ejakulasi dini, peran istri 
untuk bisa mendukung keberhasilan pengobatan amatlah penting. Sebaliknya sering 
terjadi pengobatan menjadi kurang berhasil karena sikap istri yang kontra produktif. 
Seorang istri perlu memahami tentang penting dan sensitifnya masalah seks bagi 
pria/suami. Saran yang dilakukan istri pada saat yang tidak tepat, bisa jadi akan direspon 
kurang simpatik oleh suami. Yang benar yaitu jika suami secara verbal menyebutkan minta 
saran, saat seperti itulah saran yang diberikan akan lebih bisa diterima. 

 Selain karena kecemasan, ejakulasi dini terjadi karena adanya infeksi kelenjar 
prostate atau karena gangguan keseimbangan hormon pengatur ejakulasi. Jika ejakulasi 
dini karena adanya infeksi kelenjar prostate maka pemberantasan infeksi harus dilakukan. 
Jika ejakulasi dini terjadi karena gangguan keseimbangan hormon yang terkait ejakulasi 
(dopamine dan  serotonine) maka pengaturan agar terjadi keseimbangan hormon perlu 
dilakukan. Penggunaan obat golongan SSRI (selective serotonine re-uptake inhibitor) bisa 
memberi manfaat untuk terjadi perbaikan. 

 Obat yang banyak dipasaran jenis pemati rasa (anestesi lokal) bisa juga 
dipergunakan dengan dioleskan di batang kelamin, namun tata cara pemakaiannya perlu 
cermat. Jika memang diperlukan dan memberi manfaat, gunakan secukupnya. Efek 
rebound yang terjadi karena berhenti menggunakan obat tersebut bisa saja terjadi, saraf 
perasa di kulit penis justru menjadi lebih sensitif setelah berhenti menggunakan obat oles 
tersebut.      

 Latihan mengendalikan ejakulasi yang dilakukan secara sendiri atau dibantu 
pasangan, jika dikerjakan secara telaten akan bisa memberi manfaat.  Latihan otot dasar 
panggul (Kegel technique) bisa membantu kekuatan otot yang berperan dalam proses 
ejakulasi tersebut. Yang sering terjadi dan sebenarnya kurang tepat yaitu menjarangkan 
frekuensi hubungan seks. Dengan frekuensi yang dijarangkan jika kemudian kantong 
penampungan sperma semakin penuh maka ejakulasi akan mudah terjadi. Frekuensi bisa 
jarang tetapi saat menjelang berhubungan disiapkan agar kantong penampungan sperma 
tidak penuh. Upaya yang telaten dilakukan, secara pribadi ataupun dibantu pasangan 
akan mendukung dicapainya hasil pengobatan yang lebih baik. 

 

(15) Madu, Sate Kambing, Atau 

Ginseng? 

Saya pria umur 48 tahun, mau menanyakan tentang makanan yang dapat 
meningkatkan kemampuan seks. Manakah yang paling benar antara madu, sate kambing, 
atau ginseng yang lebih baik? Saat ini saya merasa ada penurunan kemampuan seks, apa 
yang harus saya lakukan? Terima kasih Dokter 

S. Ginting, Surabaya 

 

 Bahan makanan atau minuman yang diduga mempunyai kemampuan 
mendongkrak potensi seks lazimnya diistilahkan sebagai aphrodisiaka. Madu, sate 
kambing, dan ginseng merupakan bahan yang sering dikonsumsi pria untuk keperluan 
menambah keperkasaan pria. Beberapa bahan aphrodisiaka lain yang juga relatif sering 
dikonsumsi antara lain: tangkur buaya, cairan rendaman janin kijang, empedu kobra, bayi 
tikus dan masih banyak yang lain. 



 Sebelum membahas bahan mana yang rasional dan berkasiat, perlu kajian 
beberapa hal terkait rangsang seks dan respon seks. Rangsang seks dapat berasal dari 
indera atau fantasi, kemudian diteruskan oleh sistim persyarafan dan hormonal  untuk 
kemudian muncul respon seks berupa ereksi dan atau ejakulasi. Kualitas rangsang yang 
spesifik dan kuat akan menyebabkan terjadi respon seks yang lebih baik pula. Fisik yang 
bugar, fungsi hormonal yang optimal dan adanya fungsi persyarafan yang baik akan lebih 
memungkinkan respon seks yang lebih baik pula. 

Dalam tinjauan kebugaran fisik, madu merupakan bahan yang kaya steroid dan 
zat gizi yang memungkinkan tubuh terasa lebih bugar. Sate kambing yang dikonsumsi 
dengan bumbu yang umumnya pedas akan menyebabkan tubuh terasa lebih segar. 
Ginseng, baik ginseng merah ataupun ginseng jawa merupakan sumber steroid yang 
terbukti menyebabkan badan terasa bugar. Bahan-bahan tersebut di atas jika dikonsumsi 
akan memberi manfaat yaitu tubuh  kurang bugar menjadi lebih bugar. Namun tidak 
berarti semakin banyak mengkonsumsi aphrodisiaka  akan semakin baik, malahan bisa 
sebaliknya jika dikonsumsi berlebih. 

Penderita kencing manis akan tidak diuntungkan dengan kelebihan asupan kalori 
karena minum madu berlebih.  Sate yang merupakan sumber protein tetapi juga sumber 
kolesterol. Individu yang memiliki fungsi ginjal yang tidak prima jika makan sate dalam 
jumlah berlebih akan menyebabkan terjadi penumpukan sisa metabolisme protein yang 
bersifat racun bagi tubuh.  Sampai saat ini belum ada bahan aphrodisiaka yang efektif 
mampu merangsang secara efektif pusat gairah di otak. 

Tentang kemampuan seks yang dirasakan terjadi penurunan, perlu melakukan 
pemeriksaan laboratorium untuk mencari penyebabnya. Pada pria umur diatas 45 tahun, 
kencing manis dan andropause paling sering sebagai penyebab terjadinya penurunan 
potensi seks. Adanya data laboratorium  dari kadar gula darah dan hormon testosterone 
merupakan informasi penting sebagai acuan dalam penanganan gangguan yang saat ini 
bapak alami. 

 

(16) Sunat Vs Kontrol Ejakulasi 

Dokter yang budiman. Saya laki-laki 38 tahun, belum sunat hingga sekarang. 
Begini,  belakangan saya merasa kurang lama dalam berhubungan intim. Ini karena kulit 
kulup terasa sensitif. Yang ingin saya tanyakan : Apakah sunat bisa mencegah ejakulasi 
dini? Apakah masih memungkinkan dilakukakan sunat pada seusia saya? Terimakasih atas 
nasehatnya. 

Hermawan, Surabaya 

 

 Ejakulasi dini yang  adalah ejakulasi cepat, terdapat 3 pengertian. Jika ejakulasi 
terjadi kurang dari 2 menit sejak penetrasi, atau ejakulasi yang terjadi kurang dari 18 kali 
gesekan/penetrasi penis, atau jika terjadi ejakulasi padahal belum diinginkan. Jika 
gangguan terjadi tidak sejak awal pernikahan, umur 38 tahun merasakan kurang lama dan 
diawal pernikahan tak masalah, hal tersebut memberi makna karena sesuatu yang 
berubah terkait perjalanan umur. Mestinya bukan karena belum di sunat. 

 Dua (2) hal yang bisa diduga sebagai penyebab ejakulasi menjadi lebih sulit 
dikontrol dan dikendalikan. Yang pertama karena faktor phisik yaitu berkurangnya kadar 



hormon testosterone (andropause) atau bisa karena adanya infeksi kelenjar prostat. 
Sedang yang kedua, bisa karena gangguan psikis yang kemudian menyebabkan gangguan 
keseimbangan hormon dopamin dan serotonin. 

 Kondisi andropause yang adalah kondisi gangguan fisik dan atau gangguan psikis 
karena menurunnya kadar hormon testosterone, sering disertai gangguan ejakulasi. Pria 
dengan testosterone yang rendah akan menyebabkan mudah cemas, selanjutnya akan 
potensial kesulitan mengontrol ejakulasi. Jika karena kekurangan hormon testosterone 
maka solusinya dengan penambahan hormon. 

 Faktor prostat yang bermasalah akan bisa menyebabkan gangguan pengontrolan 
ejakulasi. Hal tersebut karena peran prostate yang penting dalam proses ejakulasi. Jika 
karena kelenjar prostat terjadi infeksi maka solusinya dengan memberantas infeksinya.. 

 Sedangkan kaitan antara faktor psikis dan kesulitan mengontrol ejakulasi, hal 
tersebut karena kecemasan yang akan menyebabkan dopamine lebih dominan dibanding 
serotonin. Jika karena faktor psikologis maka perlu psikoterapi dan meminimalkan 
pengaruh penyebab gangguannya. Mungkin bisa karena faktor istri, pekerjaan, atau bisa 
juga karena faktor psikologis lain. Obsesi pikiran tentang sesuatu hal yang dinilai negatif 
kemungkinan bisa juga menjadikan penyebab. Tentang belum sunat misalnya. 

 Tentang area sensitif pada penis yaitu area yang banyak ujung syaraf yang bersifat 
sensitif terhadap rangsang, terdapat dibanyak tempat yaitu kepala (gland) penis, dan 
frenulum (tali) yang menghubungan kepala dan batang penis. Gesekan, tarikan, tekanan, 
dan paparan suhu lebih hangat akan direspon oleh persyarafan, diteruskan ke otak yang 
kemudian terjadi respon ejakulasi.  

Jika memang kondisi belum sunat dirasakan mengganggu maka tak ada salahnya 
disunat, tak ada kesulitan secara teknis medis walaupun sudah berumur 38 tahun. 
Mencari penyebab dan solusi yang tepat melalui konsultasi dan cek laboratorium akan 
bermanfaat untuk mendapat solusi yang lebih baik. 

 

 

(17) Mengurangi Stres Dengan Seks 

Dokter, Saya berusia 35 tahun sudah menikah dan mempunyai 2 anak. Akhir-akhir 
ini saya banyak pekerjaan. Kata teman, muka saya jadi suntuk dan stress. Untuk mengatasi 
hal tersebut, saya dirankan teman-teman ML tiap hari. Benarkah ML tiap hari bisa 
mengurangi stress? 

Damian, Surabaya 

 

 Manfaat hubungan seks  suami istri selain untuk kepentingan reproduksi, juga 
untuk rekreasi yaitu untuk kesenangan suami istri. Pada hubungan seks yang memuaskan, 
pasangan merasa disayang dan diterima. Juga hormon endorphin yaitu semacam morphin 
alamiah yang dihasilkan tubuh akan memberi manfaat rasa rileks. Walaupun manfaat seks 
antara lain akan menyebabkan rasa rileks, tetapi tidak serta merta bahwa hubungan seks 
bisa tuntas untuk dijadikan solusi mengurangi stres. Yang terbaik untuk mengatasi stres 
yaitu dengan menyelesaikan masalah penyebab stres. Kalau masalahnya karena 
pekerjaan yang menumpuk, buat skala prioritas penyelesaian ataupun dengan cara 



membagi beban pekerjaan dengan orang lain. Dalam hubungan seks suami istri, terdapat 
hak yang sama untuk saling menikmati dan mendapat kesenangan. Sementara kalau seks 
dijakdikan pelampiasan maka cenderung egosentris dan akan berpotensi berdampak yang 
kurang menguntungkan khususnya pada partner. 

 Dalam hubungan seks yang memuaskan diperlukan kebugaran fisik dan 
psikologis. Kondisi stres akan cenderung tidak menguntungkan untuk mendapatkan fungsi 
seks yang baik. Hormon stres yang dikeluarkan tubuh antara lain katekolamin, merupakan 
hormon yang tidak bersahabat mendukung potensi ereksi. Hormon katekolamin 
menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan memacu kerja jantung sehingga denyut 
nadi cenderung meningkat. Pada sisi lain, ereksi terjadi karena pelebaran pembuluh darah 
yang mengalirkan darah kedalam ruang sinusoid didalam penis.    

 Resiko melakukan hubungan seks dalam kondisi stres yaitu hubungan seks 
menjadi tidak maksimal ataupun bisa gagal. Maka kalau sampai mengalami kegagalan 
akan menambah kompleks permasalahan. Pertanyaan tentang tiap hari melakukan 
hubungan seks, pada umur anda saat ini (35 th) mestinya tak akan menyebabkan 
kekelelahan apalagi jika anda menjaga kebugaran. Yang tak boleh dilupakan yaitu ada 
komunikasi dengan istri bahwa secara transparan istri juga senang dan menikmati. Jangan 
melakukan hubungan seks atas dasar katanya teman atau orang lain. Ukuran frekuensi 
hubungan suami istri yang baik ditentukan oleh suami dan istri. 

 

(18) Gairah Seks dan Aromatherapy 

Dokter, apa ada kaitan antara wangi-wangian dengan gairah seksual? Sebab, kata 
teman-teman, terutama aromatherapy bisa meningkatkan gairah seksual. Benarkah 
demikian dokter? 

Johannes, Surabaya 

 

 Gairah seks antara lain dipengaruhi oleh paparan erotik melalui mata, rangsang 
taktil dari perabaan dan sentuhan, pembauan, dan fantasi seks seseorang. Fokus pada 
paparan bau untuk meningkatkan gairah seks, pada beberapa hewan memang berfungsi 
dengan baik. Hewan betina yang sedang dalam masa birahi akan mengeluarkan zat 
tetrtentu yaitu  pheromone yang berfungsi menarik perhatian/ hewan jantan untuk 
mendekat. Sedangkan syaraf pembauan pada manusia yang terkait fungsi peningkatan 
gairah seks, secara fungsional relatif kurang efektif  dibanding pada hewan. 

 Penggunaan aromatherapy yang lazimnya dari bahan herbal, bisa saja memberi 
pengaruh positif meningkatkan gairah seks seseorang jika disertai kesiapan komponen 
psikis dan fisik. Faktor fisik misalnya adanya kadar yang baik dari hormon testosterone 
dalam darah. Seperti kita ketahui bahwa hormon testosterone terkait dengan factor libido 
atau gairah seks seseorang. Faktor psikologis misalnya fantasi positif terhadap bau yang 
ada dalam aromatherapy. Jika saat aromatherapy mengantarkan seseorang dengan 
fantasi erotik maka gairah seksnya akan terjadi peningkatkan. Kondisi yang lain bisa juga 
terjadi, aromatherapy dengan bau yang sama tidak menghasilkan peningkatan gairah seks 
atau bahkan seperti tak ada respon. Pada manusia, faktor psikologis dan atau fantasi 
seseorang berperan relatif dominan dibanding pengaruh fisik untuk bisa muncul gairah 
seks misalnya pada penggunaan aromatherapy. Karenanya untuk agar aromatherapy bisa 



berfungsi optimal maka kondisi psikologis perlu juga disiapkan agar terjadi harmoni 
supaya tujuan tercapai. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aromatherapy dengan bau khas akan 
menyebabkan rangsang pada syaraf pembauan untuk kemudian rangsang diteruskan ke 
otak, yang akan bisa memberi respon tertentu. Umumnya saat pelaksanaan 
aromatherapy juga disertai alunan musik tertentu misalnya instrumentalia. Ketika 
suasana rileks dengan alunan musik yang tepat akan  menyebabkan seseorang bisa rileks 
dan nyaman. Kondisi rileks tersebut akan menguntungkan dalam kaitan fungsi seks 
seseorang. Pada kondisi sebaliknya yaitu stress maka hormon stress antara lain 
katekolamin dan prolaktin akan memberi pengaruh yang kurang menguntungkan 
terhadap potensi seks seseorang. Katekolamin akan menyebabkan pembuluh darah 
menyempit (vaso konstriksi) dan detak jantung meningkat, dll. Belajar cara melepaskan 
beban psikologis (stress) dengan cara apapun, baik untuk dipelajari dan dilakukan bagi 
setiap orang  agar tetap bugar dan sehat. 

 

 

 

(19) Senam Untuk Kebugaran Seks 

 

Saya seorang ibu rumah tangga umur 26 tahun yang memiliki 1 anak balita. Saya 
berkeinginan mengikuti senam khusus, tetapi belum tahu senam jenis apa yang tepat. 
Manakah yang lebih baik untuk saya ikuti, senam seks atau senam kegel, atau senam BL? 
Apakah Suami juga perlu mengikuti senam jenis tersebut? Terima kasih atas jawabannya. 

Theresia, Kediri 

 

 Secara umum, melakukan senam lebih baik daripada tidak berolah-raga; asal 
tidak sampai mengalami cedera. Agar tidak mengalami cedera phisik saat berolah-raga 
maka perlu pengetahuan dan gerakan yang benar saat beraktifitas, selain juga harus 
disesuaikan dengan kondisi tubuh tiap orang. Sebagai contoh, untuk yang bertubuh 
gemuk kurangi gerakan lompat. 

Mengadakan pemanasan sebelum melakukan aktifitas fisik merupakan keharusan 
agar aliran darah di otot lebih baik dan kekakuan otot dikurangi sehingga resiko cedera 
semakin kecil. Melakukan aktifitas dan latihan secara bertahap akan memberi manfaat 
yang lebih baik untuk bisa mendapatkan kebugaran otot dan phisik seperti yang 
diharapkan. Sebagai misal, kalau tak pernah senam/olah-raga maka jangan langsung 
beraktifitas 3 kali seminggu; perlu pentahapan. 

 Tentang ragam senam terkait kebugaran seks, yang paling dasar yaitu senam 
Kegel. Senam ini dimaksudkan untuk melatih otot dasar panggul yaitu otot pubo-
coccygeus (PC). Otot dasar panggul (PC), pada wanita terkait fungsi untuk kontraksi organ 
kewanitaan dan pengaturan saat buang air kecil. Sehingga kalau otot tersebut dilatih akan 
menyebabkan kontraksi atau ”daya cengkeram” organ kewanitaan semakin baik, dan juga 
mengurangi kejadian “beser” pada wanita lansia Tentang senam BL, komponennya selain 



gerakan Kegel juga gerakan lain yang dimaksudkan untuk dapat memberi bentuk tubuh 
yang lebih baik. 

 Tentang senam seks, fokusnya melatih seluruh otot yang terkait dengan gerakan 
saat berhubungan seks. Terdapat 5 kelompok otot besar di tubuh yang terlibat dan perlu 
dilatih untuk bisa mendapatkan kebugaran seks yang prima. Ke-5 kelompok otot tersebut 
antara lain : otot lengan dan paha, otot dinding perut, otot punggung dan pinggang, otot 
bokong, dan otot dasar panggul (PC). Artinya pada senam seks akan banyak menggunakan 
gerakan seperti dalam berhubungan seks. Gerakan dalam latihan tersebut akan memberi 
manfaat, selain secara fisik juga secara psikologis karena pikiran lebih terarah ke aspek 
seks secara positif. Bahkan peran pikiran ini relatif dominan. 

 Vitalitas pikiran serta aliran darah ke otot dasar panggul (PC) akan bermanfaat 
memperbaiki kualitas orgasme yang akan didapat. Tentang peran suami untuk bisa 
mengimbangi maka sebaiknya  suami juga melakukan aktifitas fisik untuk bisa mendapat 
kebugaran seks yang prima.Yang tak kalah pentingnya yaitu pemeriksaan fisik (check up) 
kesehatan dan melakukan komunikasi seks yang baik dalam keseharian suami istri. 

 

(20) Olahraga untuk perbaiki kualitas 

seks 

Dokter, saya pria berumur 37 tahun dan memiliki dua anak. Saat ini tak 

menginginkan tambah anak, justru saya ingin bagaimana menambah kemampuan 

seks. Apakah pria juga perlu latihan kebugaran seks seperti banyak dilakukan para 

ibu di beberapa sanggar senam. Kalau perlu, bagaimana caranya dan dimana tempat 

berlatih? Terima kasih, Dok atas jawabannya. 

Anton, Surabaya 

 

Peranan kebugaran seks terhadap kualitas hubungan suami istri menempati 

porsi yang doininan. Dalam satu kali hubungan seks pada umumnya, mengeluarkan 

tenaga sekitar 100 Kalori sampai 150 kalori, atau bahkan lebih banyak kalori 

dibakar untuk beberapa kondisi. Pada posisi yang lebih aktif dengan durasi lama, 

variasi posisi dengan gerakan yang sulit, pasangan yang “khusus” dan tidak 

biasanya, kondisi tersebut akan dapat membakar kalori dua kali sampai empat kali 

lebih banyak. 

Minimal terdapat lima kelompok otot tubuh yang terlibat aktif dalam 

aktivitas seks. Otot alat gerak di lengan (m. bicef dan m. tricef) dan otot paha (m. 

femoralis), otot dinding perut (m. rectus abdominis), otot punggung  (m. lumbo 

sacrai), otot bokong (m. gluteus) dan otot dasar panggul (m. pubocoxygeus).  

Gerakan otot yang berlebih dan tiba-tiba/tanpa persiapan yang baik, dan otot 

yang kurang terlatih akan riskan mendapatkan ketidaknyamanan bahkan rasa nyeri 

di sekitar otot yang bersangkutan. Lelah otot (fatigue) dan rasa nyeri yang muncul 

akan menyebabkan gangguan perforrna seks seseorang.  

Teknik Kegel merupakan salah satu cara latihan untuk otot dasar panggul. 

Bagi wanita akan menyebabkan kontraksi otot vagina lebih baik, serta kualitas 



orgasme yang lebih balk pula. Pasalnya, aliran darah di daerah panggul menjadi 

prima. Teknik Kegel bagi pria akan memberi keuntungan dalam pengaturan 

ejakulasi agar tidak mengalami ejakulasi cepat. Sementara itu, latihan Kegel bagi 

wanita lansia akan memberi keuntungan, yaitu perbaikan keluhan gangguan 

kencing yang sulit dikontrol (dalam bahasa Jawa: beser). 

Secara keseluruhan, lima kelompok otot tubuh tersebut perlu dilatih dan 

disiapkan dengan aturan bertahap, teratur, dan terukur. Bertahap yaitu, dari ringan 

dulu rnenuju aturan porsi yang dianjurkan. Latihan teratur akan rnemberikan hasil 

yang lebih baik, sedang latihan terukur akan meminimalisasi kemungkinan terjadi 

trauma otot. Penggunaan beban, jangan lebih dari 2 kilo. Angkat beban bisa 

digunakan untuk melatih otot lengan. Sedangkan, push up juga bisa melatih otot 

lengan, sit up untuk melatih otot dinding perut, dan beberapa gerakan tertentu untuk 

otot tertentu pula. 

Pastikan gerakan yang aman sehingga tidak terjadi taruma. Seorang yang 

rajin dan tekun latihan demi menjaga kebugaran otot seks, hampir pasti secara 

psikologis lebih siap dalam hubungan suami istri. Pada akhimya, bisa mendapatkan 

kualitas hubungan seks yang lebih baik. 

 

 

(21) Sulit Ejakulasi dalam Vagina 

Dokter yang terhormat, saya pria 22 tahun. Menikah 2 tahun. Masih kerap 

berhubungan suami istri. Dengan intensitas seminggu 2 kali. Permasalahan saya 

setiap melakukan hubungan suami istri, saya jarang mengeluarkan sperma. Padahal 

saya sudah mengalami ereksi sebelumnya entah kenapa, rasanya untuk dikeluarkan. 

Apa yang harus saya lakukan? Memang, saya kerap kerja hingga larut malam 

membuat badan terasa capek. Apakah hal ini penyebabnya? 

Rudi, Sidoarjo 

 

Hambatan ejakulasi (ejaculatory inhibition) adalah ketidakmampuan 

seorang pria untuk ejakulasi saat hubungan seks. Beberapa pria yang mengalami 

hambatan ejakulasi saat hubungan seks seringkali mampu ejakulasi dengan cara 

lain misalnya masturbasi, rangsangan manual oleh partner, ataupun seks oral. 

Hambatan ejakulasi bisa terjadi sekunder. Maksudnya, sebelumnya bisa 

ejakulasi namun dengan perjalanan waktu kemudian mengalami hambatan 

ejakulasi (non-lifelong ejaculatory in hibition). Faktor kelelahan fisik, kelelahan 

psikologis/stres, penggunaan obat penenang, dan penyakit yang mengakibatkan 

gangguan serta kerusakan fungsi persarafan akan memungkinkan terjadi hambatan 

ejakulasi.  

Penyebab terbanyak hambatan ejakulasi karena faktor psikologis. Rasa 

bersalah dan rasa berdosa karena pengalaman aktifitas seks masa lalu. Konflik 

dengan istri, takut terjadi kehamilan pada pasangan, ataupun kebencian terhadap 

pasangan. Tak tertarik lagi dengan istri dan atau adanya wanita idaman lain (WIL) 

dapat juga mempengaruhi kualitas ejakulasi. Perasaan jijik terhadap pasangan 



karena curiga istri mempunyai pria idaman lain (PIL), juga bisa jadi penyebab 

hambatan ejakulasi.  

Penyebab lain dari hambatan ejakulasi yaitu, pikiran "tidak sehat" tentang 

ejakulasi, misalnya takut kehabisan air mani, anggapan bahwa ejakulasi 

menghabiskan tenaga, dan beberapa hal lain. Hambatan ejakulasi dapat disebabkan 

trauma seksual pada saat remaja/anak, misalnya hukuman dan kemarahan orang tua 

karena ketahuan masturbasi.  

Untuk dapat mengatasi gangguan hambatan ejakulasi diperlukan evaluasi 

psikologis, pemeriksaan fisik dan laboratoris, serta analisa riwayat perkembangan 

psikoseksual individu. Dengan mengetahui penyebab gangguan, maka penanganan 

yang efisien dan efektif dapat dicapai. 

Untuk Pak Rudi di Sidoarjo, kalau merasa lelah jangan lakukan hubungan seks. 

Temukan situasi dan kondisi yang memberi hasil paling optimal dalam hubungan 

seks dengàn istri. Bicarakan secara enak dengan istri jika ada hal yang masih 

menjadi ganjalan yang mungkin mengganggu kualitas hubungan suami istri 

 

(22) Hanya Bisa dengan Tangan 
 

Saya seorang istri umur 39 tahun dan suami saya umur 54 tahun. Sejak 3 

bulan terakhir ini memiliki masalah dengan kegiatan di ranjang atau hubungan 

suami istri. Suami sulit ejakulasi dalam hubungan suami istri, bisa ejakulasi dengan 

caara dibantu tangan sendiri. 

Saya kurang suka dengan cara yang dilakukan oleh suami saya. Kenapa hal tersebut 

terjadi dok? Kemudian, bagaimana cara mengatasi keadaan tersebut? Terima kasih 

dokter atas jawabannya. 

Ny. Ina, Mojokerto 

 

Tujuann untuk mendapatkan kesenangan (aspek rekreasi) dalam hubungan 

seks merupakan salah satu keinginan suami istri. Suami dan juga istri mendapat 

orgasme mempakan hal yang baik. Namun, jika cara mendapatkan orgasme 

dilakukan dengan bantuan tangan (masturbasi) dan dilakukan di hadapan pasangan, 

lazimnya tidak mudah bagi pasangannya untuk bisa memahami. Perasaan bahwa 

pasangannya dibutuhkan, diterima, dan rnampu saling memberi kesenangan, ikut 

berperan dalam hubungan seks suami istri. 

Fakta bahwa terdapat perubahan yaitu tidak mudah mendapatkan ejakulasi 

dalam hubungan suami istri, hamslah disikapi bahwa ada hal yang tidak benar atau 

bermasalah seiring timbulnya gangguan tersebut. Selain karena faktor biologis, 

faktor psikologis atau bisa jadi karena faktor pasangan bisa saja menjadi penyebab 

gangguan. 

Andropause (gangguan karena kurangnya hormon androgen), penyakit 

tenentu (kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, gangguan fungsi ginjal atau 

fungsi hati), penggunaan obat (obat penenang, obat alergi) dapat menyebabkan 

ereksi menjadi tidak maksimal, kesulitan ejakulasi dan orgasme. Aktivitas seks 

dengan bantuan tangan bisa lebih produktif dalam hal ini yaitu mendapatkan 

ejakulasi karena mobilitas tangan yang terkendali dengan mudah. 



Selain faktor biologis seperti tersebut di atas, faktor psikologis yaitu stres 

karena hal yang terkait seks dan non-seks dapat juga ikut berperan. Post power 

syndrome (gangguan karena kehi1angan jabatan) dan periode memasuki usia 

pensiun sering dapat rnenjadi masalah yang tidak mudah diatasi. 

Disharmoni dalam interaksi dengan istri dapat juga ikut berperan 

mengganggu. Masalah penampilan istri, ucapan kurang menyenangkan dan kondisi 

fisik serta kesehatan organ vital bisa ikut berperan dapat mengganggu vitalitas 

suami. Andropause yang salah satu tandanya terjadi gangguan vitalitas tubuh dan 

vitalitas seks, karena hormon yang rendah dapat menjadikan pria lebih sensitif. 

Seluruh aspek yang diduga bisa berperan dan mengganggu, perlu dilakukan 

evaluasi untuk kemudian diperbaiki jika ada kekurangan. 

Pria yang mempunyai masalah seks lazimnya akan tidak senang atau pun 

stres, khususnya untuk pria yang masih menganggap seks sebagai sesuatu yang 

penting. Jika saja istri bersikap atau berucap yang tidak simpatik maka akan 

potensial menambah beban psikologis suami. Sikap pasif dan tidak menganjurkan 

pada suami untuk mengatasi gangguan (checkup) merupakan hal yang tidak 

bijaksana. Akan banyak keuntungan yang didapat jika gangguan/penyakit diketahui 

secara dini.Perawatan dan penatalaksanaan yang tekun terhadap gangguan akan 

dapat menghindarkan munculnya gangguan lebih lanjut. 

Istri perlu selalu belajar cara berkomunikasi termasuk cara melakukan 

komunikasi seks yang baik. Kapan saatnya istri hanya sebagai pendengar. Jangan 

merespon permasalahan seks dengan kemarahan, ancaman atau hukuman. 

 
 

(23) Usia Beda Jauh, Takut Ada 

Masalah Seks 
 

Saya Pria bujang berumur 43 tahun yang sedang dekat dengan gadis umur 

24 tahun. Ada rencana untuk masuk dalam hubungan yang lebih serius. Namun, 

saya punya kekhawatiran, apakah nanti tak ada masalah khusus dalam kebahagiaan 

hubungan seks? Apa yang hams saya lakukan agar dapat mengurangi masalah 

keharmonisan hubungan suami istri nanti. Terima kasih dokter atas jawabannya. 

Antoni, Surabaya 

 

Fakta yang lebih banyak terjadi di masyarakat tentang umur pasangan 

adalah suami beberapa tahun lebih tua dibanding istri, hal tersebut pastilah karena 

beberapa pertimbangan. Dalam tinjauan seksologi, umur suami yang jauh lebih tua 

dibanding istri akan potensial menimbulkan masalah ketika kemampuan seks suami 

mulai berkurang. Suami mengalami andropause yang salah satu keluhannya yaitu 

pengurangan potensi seks, jika istri jauh lebih muda maka kesenjangan dorongan 

seks pasangan (sexual drive) akan potensial menimbulkan masalah. 

Data menunjukkan terdapat gangguan fungsi seks (sexual dysfimction) 

sekitar 52% pada kelompok pria umur diatas 50 tahun, yang meliputi disfungsi seks 

ringan, sedang dan berat. Semakin tinggi kelompok umur pria akan didapatkan 

persentase disfungsi seks yang semakin tinggi. 

Potensi seks pria mencapai kondisi puncak (peak performance) sampai pada 

usia sebelum 30 tahun, selanjutnya akan datar antara usia 30 tahlm sampai 45 tahun, 



dan kemudian mengalami penurunun potensi seks karena andropause yang 

umumnya terjadi pada usia rata-rata 45 tahun. 

Pada wanita, pola irama seks dalam 5 tahun pertama pemikahan biasanya 

belum optimal dalam tinjauan prosentase pencapaian orgasme. Hal tersebut karena 

beberapa kendala sosiologis, gender dan teknis. Wanita dianalogikan harus nrimo, 

tidak agresif berinisiatif, wanita harus tunduk penuh kepada suami, serta kekurang 

mengertian dan ego suami yang berlebih. 

Setelah 5 tahun pemikahan sampai sebelum menopause akan didapatkan 

perbaikan kualitas hubungan suami istri seiring dengan semakin berkurangnya 

hambatan yang selama ini ada. Selanjutnya setelah masuk periode menopause yang 

lazimnya terjadi pada usia rata-rata diatas 47 tahun, dorongan seks pada 

kebanyakan wanita berkurang, walau tidak harus terjadi penurunan kualitas potensi 

seks karena menopause. 

Jika umur pasangan tidak berbeda jauh maka pola potensi seks yang mirip 

antara suami dan istli akan relatif lebih meminimkan munculnya masalah karena 

kesenjangan dorongan seks. Munculnya gangguan potensi pada pria dapat ditunda 

dan dihambat. Umur kesehatan jauh lebih mempunyai makna dibanding umur 

biologis. Umur boleh tambah tua, namun jika individu mempunyai kemampuan 

dalam mengatur fisik, psikologis serta mendapat dukungan pasangan secara positif 

maka akan bisa mendapat umur kesehatan yang lebih baik. 

Mengatur diet, mengusahakan dalam berat badan ideal, olahraga cukup, 

istirahat cukup, dan deteksi dini penyakit. Perlu kedisiplinan berobat karena 

penyakitnya akan memungkinkan hambatan untuk mencapai kondisi kuat seks dan 

awet seks. Komunikasi verbal dan komunikasi seks pasangan harus se1alu 

diperbaiki, dioptimalkan kualitasnya agar semakin lama urnur pemikahan dan akan 

semakin enjoy. 
 

(24) Penatalaksanaan Ejakulasi Cepat 

 
Saya pria berumur 50 tahun dengan dua anak. Hasil pemeriksaan lab 

Oktober 2010 : tidak ada kencing manis, asam urat normal, dan kolesterol total 220. 

Keluhan saya: Ejakulasi dini sudah lama, sejak menikah tahun 1985. Saya pernah 

konsultasi/berobat ke androlog dan diobati Levitra dan anafranil 20 mg. Hasilnya 

ada perubahan durasi dalam berhubungan seks, namun saat meminum obat tersebut 

terasa ngantuk dan lemas, sehingga konsultasi tidak saya lanjutkan. Saya pernah 

konsultasi ke On Clinic di Makasar dengan sistim paket yaitu selama 6 bulan, 

diberikan obat kapsul (racikan dari on clinic) yang harus saya minum tiap hari 

selama 6 bulan. Namun baru 1 bulan saya hentikan karena obat tidak dikirim dan 

hasilnya belum memuaskan. Pertanyaan saya: Adakah obat yang memperlama 

durasi dalam berhubungan seks agar lebih lama? Demikian pertanyaan saya, 

semoga dokter berkenan menjawab, dan atas perhatian dokter, saya ucapkan terima 

kasih. 

Rusdiyanto, Bandung 

 

 Disfungsi seks jenis  ejakulasi cepat umumnya umumnya akan 

menyebabkan rasa kurang percaya diri, dan kemudian muncul cemas saat akan 

melakukan hubungan suami istri. Lebih tidak menguntungkan lagi jika istri 



memberi respon yang kurang baik (negatif) terhadap ejakulasi cepat yang terjadi 

misalnya mencela, atau menunjukkan ketidakpuasannya. Karenanya akan lebih 

baik hasil pengobatannnya jika istri bisa mendukung untuk tidak membebani suami 

yang mengalami ejakulasi cepat tersebut. Praktisnya antara lain, sekali waktu 

datang bersamaan ke dokter saat konsultasi, sehingga lebih tahu sikap seperti apa 

yang baik untuk dilakukan. 

 Tentang keluhan ejakulasi cepat yang berlangsung sudah lama (26 th) dan 

terjadi sejak awal pernikahan, dimungkinkan hal tersebut karena gangguan 

keseimbangan hormon serotonin – dopamin. Kerja hormon tersebut yaitu jika 

serotonin dalam kadar yang baik maka cenderung kita lebih rileks dan lebih bisa 

mengontrol ejakulasi. Kondisi sebaliknya jika hormon dopamin yang lebih 

dominan maka akan tidak mudah mengontrol terjadinya ejakulasi. 

 Jenis obat yang bisa memperbaiki kadar serotonin yaitu obat golongan SSRI 

(selective serotonin re up take inhibitor), yang penentuan dosisnya dilakukan secara 

bertahap dimulai dosis kecil sampai ditemukan dosis yang efektif. Dalam 

penatalaksanaan Ejakulasi cepat, selain obat perlu juga penataan beberapa hal yang 

lain, misalnya : pola olah-raga yang benar, mengupayakan tubuh pada berat badan 

ideal, memilih menu makan yang mendukung peningkatan serotonin, beberapa 

latihan mengontrol ejakulasi, dan memperbaiki kwalitas komunikasi seks.  
 

(25) Meningkatkan Ereksi Dengan 

“Pompa” 

Dokter, beberapa hari lalu, saya ditawari alat untuk meningkatkan ereksi. 
Bentuknya seperti pompa. Kata si sales, sudah banyak yang mencoba alat tersebut. Dan 
hasilnya memuaskan. Terus terang saya ragu akan khasiat alat tersebut. Benarkah bisa 
meningkatkan ereksi? Terimakasih. 

Priyo, Mojokerto 

 

 Ereksi akan optimal jika rangsang seks maksimal disertai fungsi organ seks yang 
baik. Tampilan istri yang menarik secara seksual, ucapan dan bisikan mesra, serta 
sentuhan pasangan secara efektif akan mendukung tercapainya penampilan gairah yang 
menggelora. Otak sebagai salah satu ’organ seks’ memiliki peran penting untuk bisa 
tercapainya kualitas ereksi yang baik. Ereksi yang maksimal terjadi karena aliran darah 
menuju ruang-ruang dalam penis mengalir lebih banyak dibanding darah yang 
meninggalkan ruangan dalam penis. Hal tersebut memberi makna bahwa fungsi 
pembuluh darah yang baik merupakan faktor yang harus selalu diupayakan. 

Kondisi kesehatan dengan kadar hormon testosteron yang baik serta fungsi 
persyarafan yang prima, dan tidak adanya keadaan yang menghambat potensi ereksi 
merupakan faktor yang ikut berperan terkait fungsi ereksi. Sebelum menentukan untuk 
menggunakan alat bantu ereksi, sebaiknya beberapa faktor tersebut diatas dilakukan 
evaluasi. Faktor yang baik mendukung fungsi ereksi ditingkatkan, dan faktor yang tidak 
menguntungkan dikurangi atau dihilangkan jika mungkin. 

 Dalam konsep penatalaksanaan suatu gangguan, yang terbaik yaitu mengatasi 
penyebabnya. Jika ereksi tak maksimal karena kurang hormon maka solusinya ditambah 



hormon. Jika gangguan ereksi karena faktor penyakit kencing manis maka gula darah 
harus diupayakan menjadi sekitar kadar normal. Masalah pasangan sering juga menjadi 
penyebab maka komunikasi seks harus dilakukan secara lebih efektif. 

 Tentang alat bantu ereksi jenis pompa vakum yang bentuknya berupa tabung 
yang dihubungkan dengan instrumen yang untuk bisa memberi tekanan negatif dalam 
tabung, idenya logis. Faktanya tak semudah teorinya. Batang penis dimasukkan kedalam 
tabung yang nantinya tekanan dalam tabung tersebut dibuat negatif, sehingga batang 
penis seperti dihisap untuk kemudian menjadi mengembang. Setelah penis mengembang 
dan ereksi kemudian karet yang sudah disiapkan difungsikan untuk mencegah agar penis 
tidak mengecil kembali setelah terbebas dari tabung. Karet dimaksud kemudian akan 
berada dipangkal penis setelah penis yang ereksi tersebut dibebaskan dari tabung vakum. 
Kesulitan yang sering terjadi, saat memompa untuk membuat hisapan sering terdapat 
’kebocoran’ sehingga proses menjadi tidak maksimal. Hal tersebut diantaranya karena 
keberadaan rambut kemaluan, khususnya jenis yang lebat sering mengganggu jika 
menggunakan sarana pompa vakum. Mungkin mencukur rambut kemaluan bisa memberi 
solusi jika menggunakan alat tersebut, tetapi apakah tiap hari harus mencukur?  

 

 

(26) Awet Muda dan Awet Seks dengan 

Hormon 

Dokter, saya pria berumur 56 tahun, tinggi dan berat badan seimbang serta 

rajin olahraga. Sejak enam bulan terakhir ini, saya merasa lebih cepat tua, termasuk 

jika dibandingkan dengan kedua adik laki-laki saya. 

Pertanyaan saya: 

1. Mengapa hal itu terjadi, padahal hasil pemeriksaan laborat menunjukkan 

sehat ?  

2. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut ? Terimakasih atas jawabannya. 

Widodo, Tulungagung 

 

Proses menua merupakan proses alami yang tidak dapat dihindarkan tetapi 

dapat dihambat. Mengatur diet agar tidak terjadi kegemukan dan menghindarkan 

munculnya beberapa penyakit merupakan keharusan agar tidak cepat tua. 

Kegemukan akan meningkatkan resiko munculnya penyakit kencing manis 

(Diabetes Mellitus) serta penyakit jantung dan pembuluh darah. Tekanan darah 

tinggi, jantung koroner dan stroke merupakan beberapa contohnya. 

Olahraga merupakan hal yang baik, tetapi jangan sampai dosisnya berlebih 

(over training). Terlalu payah karena terlalu banyak olahraga malah menyebabkan 

daya tahan tubuh berkurang dan selanjutnya lebih rentan terkena penyakit. Olahraga 

yang baik adalah jika dilakukan secara bertahap, teratur, dan terukur. Serta harus 

disesuaikan dengan kondisi tubuh. Frekuensinya cukup tiga kali sampai lima kali 

seminggu. Adanya waktu istirahat, tidak olahraga, akan memberikan kesempatan 

tubuh untuk melakukan pemulihan. 



Lamanya waktu olahraga setiap kali latihan, antara 20 menit sampai 60 

menit. Olahraga yang aman dan murah adalah jalan. Untuk yang gemuk dan ada 

gangguan sendi (rematik), jenis olahraga yang tidak dengan tumpuhan tubuh penuh 

(partial weight bearing) dianjurkan, misalnya bersepeda.  

Pengaturan kualitas diet perlu diperhatikan agar komponen protein, 

karbohidrat, dan lemak tercukupi serta tidak kekurangan vitamin dan mineral. Jika 

beberapa hal tersebut di atas sudah dilakukan dan manajemen stres sudah benar 

tetapi masalah penuaan masih mengganggu, maka penggunaan terapi honnon perlu 

dipertimbangkan. 

Penambahan hormon penumbuhan (human growth hormone) yang 

digunakan secara injeksi memberikan hasil yang baik. Gunanya agar awet muda 

dan awet seks. Penggunaan tambahan hormon pertumbuhan pada proses penuaan, 

memberikan keuntungan tambahan yaitu perbaikan fungsi seks. Masalahnya 

adalah, harga obat yang berisi hormon pertumbuhan tersebut tergolong tidak murah. 

Hidup sehat secara jasmani dan rohani serta penggunaan hormon tambahan, jika 

diupayakan bisa menyebabkan individu dapat menikmati umur panjangnya. 

 

(27) Gizi Untuk Tetap Perkasa 

Saya pria berumur 40 tahun yang sejak satu tahun ini merasa semangat untuk 
menjaga fisik agar awet sehat dan ingin tetap perkasa di ranjang walaupun sudah tambah 
umur. Jenis makanan apa dok yang saya harus makan? Apakah sate kambing dan 
minuman penyegar baik untuk saya konsumsi? Kapan saya perlu makan vitamin dan jenis 
vitamin apa yang baik untuk saya? Terima kasih Dok. 

Slamet, Kediri 

 

 Konsep gizi agar awet perkasa, secara umum tak beda jauh dengan konsep asupan 
gizi yang baik untuk kepentingan kesehatan. Komposi makanan yang mengandung 
karbohidrat, protein dan lemak dalam jumlah yang proporsional tetap dianjurkan. Tidak 
selalu benar bahwa makan lebih banyak protein dan daging akan menjadikan lebih 
perkasa. Jika ginjal dalam kondisi sakit maka protein dalam jumlah berlebih justru akan  
memunculkan  masalah baru yang bisa berdampak mengurangi keperkasaan. Ginjal yang 
sakit akan menyebabkan sisa metabolisme protein tidak dapat dibuang lewat kencing 
sehingga meracuni tubuh. 

 Jumlah kalori yang berlebih karena makan terlalu banyak akan menyebabkan 
berat badan bertambah, mudah muncul penyakit kencing manis dan gangguan pembuluh 
darah. Makan dengan jumlah kalori tidak lebih dari 2000 kalori per hari, lazimnya tidak 
akan meningkatkan berat berat badan; yang penting kandungann gizinya cukup. 
Masalahnya yaitu tidak mudah untuk makan sehari agar tidak lebih 2000 kalori. Sebagai 
contoh : Nasi satu piring setara dengan 300 sampai 400 kalori, satu biji telur ayam yang 
direbus setara dengan  150 kalori, tempe goreng satu potong sekitar 30 sampai 50 kalori, 
belum kuah serta minum manis. Sekali makan bisa sekitar 600 kalori, jika umumnya 
makan 3 kali sehari maka tinggal mengalikan berapa jumlah asupan total kalori per hari. 
Yang sering mengacaukan diet yaitu makanan ekstra, minum manis dan makan kecil 
(snack) tetapi dikonsumsi dalam jumlah yang tidak sedikit. 



 Penggunaan tambahan vitamin, anti-oksidan dan mineral (vitamin C, vitamin E, 
Zinc, dan Selenium) akan berdampak baik bagi tubuh jika dosisnya benar. Yang sering 
terjadi yaitu bahan tersebut diatas dikonsumsi secara berlebih, hal tersebut akan 
berdampak merugikan tubuh. Yang boleh mengkonsumsi dalam dosis lebih yaitu jika 
dalam kondisi sakit, kerja ekstra keras atau jika dalam kondisi yang diduga karena 
kekurangan vitamin/mineral. 

 Makan sate kambing yang dikaitkan dengan meningkatnya keperkasaan, ada 
benarnya tetapi tidak selalu benar. Yang benar jika individu kurang gizi dan lemah maka 
makan sate kambing yang pedas akan menyebabkan tubuh lebih bugar. Namun bukan 
berarti makan sate semakin banyak akan semakin bugar, hati-hati dengan peningkatan 
cholesterol darah dan tekanan darah. Minum STMJ (susu, telur, madu, jahe) bisa saja 
menyegarkan tetapi jangan terlalu sering. Untuk individu yang memiliki bakat kolesterol 
dan kencing manis, minum STMJ terlalu sering akan beresiko menimbulkan gangguan. 
Yang benar, jika ada gangguan potensi seks maka tak harus disikapi  dengan 
mengkonsumsi bahan makanan penyegar secara berlebih. 

 Mestinya gaya hidup sehat perlu dilakukan sejak muda, bukan setelah ada 
gangguan kemudian baru sibuk mengatur diet. Namun demikian, tak ada istilah terlambat 
untuk tetap sehat.   

 

(28) Penambahan Hormon, Jangan 

Berlebih 

Saya pria berumur 51 tahun yang telah menggunakan obat androgen atas 
petunjuk dokter. Saat ini saya merasakan hasilnya baik dan tidak ada keluhan. Sampaikan 
kapan saya sebaiknya menggunakan obat tersebut? Apa resikonya jika saya menaikkan 
dosis, jadwal suntiknya saya persering atau saya tambahi minum hormon? Mohon saran 
dan jawaban. Terimakasih. 

Hamzah, Banjarmasin 

 

 Penambahan hormon testosteron pada pria andropause, akan memberikan hasil 
yang baik serta mampu mengatasi gangguan yang terjadi akibat kekurangan hormon 
tersebut. Keluhan dan tanda yang sering terjadi jika pria kekurangan hormon testosteron 
antara lain kehilangan gairah seks dan gangguan ereksi (46%), kelelahan (41%), 
penurunan daya ingat (36%). 

 Perbaikan kadar  hormon testosteron darah akan menyebabkan gangguan 
tersebut bisa diperbaiki. Untuk menambah hormon dapat dilakukan dengan obat minum 
ataupun dengan cara suntik/injeksi. Penambahan hormon tersebut dianggap cukup jika 
kadar hormon testosteron darah mencapai sekitar pertengahan range kadar hormon 
testosterone darah pria dewasa. Penambahan hormon yang berlebih akan malah 
merugikan. Agar penambahan hormon memberi hasil yang optimal maka faktor yang 
menurunkan kadar hormon perlu diminimalisasi atau kalau mungkin dihilangkan. 

 Beberapa hal yang bisa mengganggu dan menyebabkan hormon testosteron 
turun kadarnya  antara lain kegemukan, stres, obat penenang, dan obat maag jenis 
tertentu. Kegemukan khususnya gemuk daerah perut (visceral obesity), sebagian besar 
produk dari sel lemak di perut akan  mengganggu produksi hormon. Stres dan penggunaan 



obat  penenang akan menyebabkan peningkatan hormon prolaktin (PRL) yang kemudian 
berdampak menghambat  produksi hormon testosteron. 

 Tentang penambahan hormon dalam jumlah berlebih (supraphysiological level) 
gangguan yang mungkin bisa terjadi antara lain produksi sel darah merah meningkat 
(polycytemia), dan beberapa gangguan lain. Bagi yang darahnya encer (anemis) maka 
peningkatan produksi sel darah merah akan menguntungkan, tetapi bagi yang tidak ada 
masalah maka polycitemia akan menyebabkan darah terlalu kental. Penambahan hormon 
testosterone dalam jumlah yang tepat juga akan memudahkan mengatur/mengurangi  
kegemukan yang terjadi karena kadar hormon yang rendah. 

Secara khusus pada pria penderita kencing manis (DM), disamping perbaikan 
kadar hormon testosterone, kondisi gula darah perlu dilakukan pengobatan. Dalam kaitan 
dengan kemampuan ereksi, dalam beberapa hal perlu dipertimbangkan penggunaan obat 
golongan PDE-5 inhibitor. Untuk jenis testosterone, yang dianjurkan yaitu golongan 
testosterone undecanoate. Obat golongan tersebut relatif aman karena tidak 
mengganggu fungsi hati. Hal lain yang perlu diperhatikan, pria yang berumur diatas 45 
tahun sebelum mengkonsumsi testosterone perlu pemeriksaan kondisi prostat. 
Pemeriksaan PSA darah dan atau USG prostate sebaiknya dilakukan. 

 

(29) Sehari Dua Kali Mimpi basah 
 

Dok saya seorang santri sebuah ponpes di Sumenep. Begini, sepertinya saya 

terkena penyakit mimpi basah. Pernah dalam sehari saya dua kali mimpi basah itu 

saya alami hingga sekarang dan belum menemukan jalan keluamya. Apa penyebab 

mimpi basah ya dok? Saya juga ingin menanyakan perihal postur tubuh. Usia saya 

hampir 20 tahun, namun tubuh saya terbilang kerdil. Saya sudah mencoba segala 

cara. Mulai dari olahraga hingga minum obat peninggi badan. Semuanya sia-sia. 

Bagaimana cara supaya saya bertambah tinggi ya dok? Terima kasih. 

Mr X, Sumenep 

 

Mimpi basah (wet dream) lazimnya dialami orang muda dalam masa puber. 

Kondisi keluarnya spenna pada saat tidur tersebut terjadi antara lain karena kantong 

sperma penuh dan adanya mimpi erotik saat tidur pulas. Umumnya, remaja pria 

akan memasuki masa puber sekitar usia 10-14 tahun, saat itu rambut kemaluan 

(pubes) mulai tumbuh. Tumbuhnya rambut kemaluan di pengaruhi hormon 

testosteron. Hormon tersebut juga memengaruhi produksi sperma dan respon erotik 

otak terhadap rangsang seks menjadi lebih peka. 

Remaja yang sudah memasuki masa puber akan tertarik secara seksual 

terhadap lawan jenis. Rangsang seksual dalam dosis yang memadai jika terjadi 

secara berulang, pada remaja masa yang belum menikah, memungkinkan terjadi 

mimpi basah. Remaja 20 tahun yang kadar hormon testrosteron aya pada level 

optimal, jika pikirannya banyak terpapar dengan pornografi, maka sperma yang 

menumpuk di tempat penyimpanan akan relatif mudah diejakulasikan. 

Jika proses ejakulasi secara sengaja tidak dilakukan (masturbasi atau 

hubungan seks) maka pengeluaran sperma secara pasif melalui mimpi basah 

dimungkinkan mudah terjadi. Mimpi basah yang terjadi merupakan mekanisme 

untuk mengurangi penumpukan sperma di tempat penampungan. Dari segi medis 



tak ada masalah dengan mimpi basah karena tidak menyebabkan penyakit atau 

gangguan terhadap sistem faali tubuh secara umum. Mimpi basah juga tidak 

menyebabkan pertumbuhan badan yang kurang atau tubuh pendek. Tinggi badan 

banyak ditentukan faktor genetik yaitu tinggi badan orang tua dan asupan gizi. 

Namun, jika sering mimpi basah sampai pada kondisi mengganggu, maka 

perlu dilakukan evaluasi. Ada fakta bahwa pria yang sudah menikah akan jarang 

atau bahkan tidak pernah mengalami mimpi basah. Hal tersebut karena penyaluran 

produksi sperma berlangsung dengan lancar. Untuk mengurangi terjadi mimpi 

basah bisa. dengan mengurangi paparan erotis dan fokus ke aktifitas non-erotis, 

serta mengurangi pikiran erotis (fantasi seks). 

Jika memang keluarnya cairan yang “diduga sperma” tersebut terjadi dalam 

frekuensi sering, perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap cairan 

tersebut. Infeksi di saluran kencing bisa juga muncul tanda berupa cairan kepntihan 

mirip sperma, umumnya dikenali saat bangun tidur pagi hari. Jika hasil pemeriksaan 

laboratorium menunjukkan ada infeksi, maka perlu pengobatan medis. 
 

(30) Memilih Jenis Obat Kuat 

Saya pria umur 53 tahun, merasakan kemampuan seks sangat menurun. Saat ini 
banyak iklan obat penguat seks yang ditawarkan lewat koran dan televisi, saya mau 
mencobanya tetapi bimbang tentang kemungkinan dampak yang merugikan. Bagaimana 
saran dokter tentang hal ini. Kondisi kesehatan saya baik, tekanan darah 160/100 dan 
kencing manis ada tetapi saya rutin minum obat serta makan terkontrol. Terima kasih atas 
sarannya. 

Suparno, Kediri 

 

 Seirama dengan bertambahnya umur, pria usia diatas usia 45 tahun umumnya 
akan mengalami penurunan potensi seks. Penurunan fungsi seks tersebut akan lebih 
dirasakan jika ada penyakit tertentu, mengkonsumsi obat yang berpotensi menurunkan 
potensi seks, dan atau memiliki stres yang berat. Sebelum menggunakan obat penguat 
seks maka perlu melakukan evaluasi dan pengobatan terhadap faktor-faktor yang bisa 
mengganggu potensi seks. Selanjutnya bagaimana memilih jenis obat penguat seks yang 
tepat, perlu dilakukan. 

 Secara praktis tentang hal yang perlu dilakukan agar potensi seks lebih baik yaitu 
: rawat gula darah sampai mendekati angka normal, minta ke dokter untuk memberikan 
obat penurun tekanan darah yang tidak mengganggu potensi seks. Upayakan memiliki 
pola hidup sehat yaitu olah-raga teratur antara 2 sampai 4 kali seminggu, minimal 30 
menit per kali olah-raga, dan jalan sehat merupakan pilihan teraman. 

Diskusikan segala bentuk kecemasan yang mungkin terjadi, bangun komunikasi 
seks yang lebih baik dengan pasangan/istri. Sering seorang suami berfikir lebih berat 
tentang penurunan potensi seksnya, faktanya setelah dikomunikasikan dengan pasangan 
akan bisa lebih enjoy. Selanjutnya cara memilih jenis obat kuat yang baik, perlu 
mempertimbangkan komposisi obat kuat yang akan diminum dan mencermati kondisi 
fisik pribadi. 

Obat kuat yang isinya vitamin, lazimnya aman asal dosisnya tidak berlebih. Jenis 
vitamin yang tidak larut dalam air (vitamin A dan E) jika dikonsumsi berlebih akan 



menyebabkan penumpukan ditubuh dan akan berdampak merugikan. Kulit menjadi 
kering dan terasa gatal. Obat kuat yang berisi mineral (Zinc, Selenium) jika kelebihan akan 
bertampak meracuni tubuh (oksidan), atau terjadi diare karena jonjot usus yang rusak. 
Hati-hati untuk yang mempunyai sakit maag, beberapa bahan menyebabkan iritasi 
lambung sehingga penyakit maag bisa kambuh. Beberapa bahan dalam obat kuat yang 
bisa berdampak meningkatkan tekanan darah (yohimbin, pasak bumi, xanthin/kafein), 
hati-hati untuk yang memiliki tekanan darah tinggi.  

 

(31) Agar Tetap Awet Muda dan Awet 

Seks 

Saya pria umur 39 tahun dalam kondisi badan yang sehat, rajin olah-raga dan 
tidak gemuk. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana supaya awet muda dan sampai tua 
kemampuan seks saya tetap baik. Saat ini saya tidak memiliki penyakit atau gangguan 
yang berarti pada kesehatan. Apakah saya perlu mengkonsumsi vitamin atau hormon? 
Kalau perlu, bagaimana dan kapan saya mengkonsumsinya? Terima kasih atas saran dan 
jawabannya. 

Sutomo, Tulungagung 

 

 Merupakan keinginan setiap pria untuk bisa awet muda, memiliki badan yang 
bugar serta memiliki potensi seks yang selalu prima walaupun umur semakin bertambah. 
Saat ini, harapan tersebut dimungkinkan bisa dicapai dengan berkembangnya bidang ilmu 
kedokteran yaitu anti aging in medicine. Disiplin ilmu bidang tersebut saat ini lagi trend 
dikalangan kedokteran, konsepnya yaitu tidak saja proses penuaan bisa dihambat tetapi 
juga dikembalikan beberapa tahun lebih muda. 

 Penggunaan hormon pertumbuhan dan atau hormon testosterone pada individu 
yang mengalami proses penuaan ternyata mampu mengembalikan fungsi organ yang 
telah mengalami kemunduran karena proses penuaan. Penelitian pada hewan coba yang 
telah mengalami gangguan sistim pembuluh darah penis, suatu keadaan yang terjadi 
sama seperti gangguan pada pria yang mengalami gangguan ereksi karena proses 
penuaan; penambahan hormon terbukti mampu menumbuhkan kembali jaringan sistim 
aliran darah di penis menjadi lebih baik. 

 Patokan yang harus diperhatikan jika seseorang berkeinginan untuk melakukan 
penambahan  hormon yaitu kadar hormon subnormal dan tidak ada tanda keganasan. 
Kadar hormon yang kurang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium sedangkan uji 
keganasan dengan cara pemeriksaan laboratoris penanda tumor. Masalahnya yaitu tidak 
mudah untuk bisa menentukan bahwa seseorang 100% aman dari  keganasan, dan 
masalah kedua yaitu biaya untuk penambahan hormon tidak murah. Sebagai contoh, 
penggunaan hormon pertumbuhan (growth hormone) pada pria untuk mengatasi adanya 
penuaan (ageing), hasilnya baru bisa dirasakan setelah pemakaian hormon selama 6 
bulan. 

 Pada sisi yang lain agar harapan  awet muda dan awet seks yaitu umur tambah 
tua tetapi fungsi seks masih baik, akan lebih efektif jika didukung dengan gaya hidup sehat 
sejak muda. Gaya hidup sehat yang dimaksud yaitu sehat secara fisik, psikis, sosial, dan 
spiritual. Sehat secara fisik meliputi tidak ada penyakit fisik, berat badan ideal, dan 



berolah-raga secara benar. Sehat secara psikis yaitu terbebas dari stres yang berpotensi 
mengganggu tubuh. Stres tidak selalu jelek tetapi kalau sampai mengganggu (disstres) 
perlu dicarikan solusi. Penambahan vitamin, mineral, dan anti-oksidan dapat bermanfaat 
untuk menjaga kebugaran asal dikonsumsi dalam dosis dan cara yang benar.  

 

(32) Diet untuk Keperkasaan 

Dokter saya ingin menannyakan, makanan  apa saja yang bisa meningkatkan 
keperkasaan. Banyak penawaran tetapi saya takut malah akan justru mengganggu 
keperkasaan. Apa ciri-cinya pria disebut jantan dan perkasa? Terima kasih atas 
jawabannya. 

Lukman, Mojokerto 

 

Keperkasaan seorang pria ditentukan dan dipengaruhi oleh kebugaran phisik dan 
kebugaran psikologis. Kondisi phisik yang tidak prima dan loyo akan relatif mengganggu 
keperkasaan. Kebugaran psikologis juga memiliki peranan yang signifikan. Ketika stres, 
atau cemas berlebih maka hormon stres yang muncul akan berpotensi mengganggu 
keperkasaan. Jantung berdebar lebih kencang, sulit tidur, dan apalagi jika disertai rasa 
kurang bercaya diri. Keperkasaan tidak harus diartikan ereksi yang semakin lama, bahkan 
jika ereksi terjadi terus-menerus lebih dari 6 jam justru merupakan masalah atau 
diangggap gangguan.  

Pria perkasa adalah pria yang yang dapat mengatur organ seksnya sesuai 
kehendaknya. Kapan ingin ereksi, ingin tidak ereksi, ingin ejakulasi, dan ataupun ingin 
menunda ejakulasi bisa tanpa kesulitan didapatnya. Sebagai contoh, kalau tidak ingin  
ejakulasi kemudian tetap terjadi ejakulasi maka terjadilah ejakulasi dini. Sebaliknya jika 
ingin ejakulasi tetapi ejakulasi tak kunjung datang padahal tubuh sudah lelah maka 
terjadilah yang disebut ejakulasio retarda. 

 Diet yang baik mempunyai peranan yang besar untuk mendapatkan kebugaran 
fisik yang baik, selain bisa juga mempengarui kebugaran psikologis. Diet dalam bentuk 
asupan makanan yang sehat agar dapat mendukung kebugaran dan keperkasaan, 
sebaiknya memenuhi persyaratan kwantitas, kwalitas dan unsur penunjang. Tiga (3) hal 
yang harus diperhatikan yaitu standart kuantitas kalori, kwalitas komposisi bahan dan 
unsur pendukung seksualitas. 

 Kecukupan unsur kuantitas yaitu jumlah asupan kalori jangan lebih dari 
kebutuhan kalori per hari. Jumlah kalori yang dipersyaratkan per hari yaitu 40kcalori per 
kilogram berat badan. Justru baik jika asupan total dikurangi 500kcal -1000kcal per hari. 
Asupan kalori sejumlah tersebut akan menguntungkan untuk tetap menjaga kebugaran 
pembuluh darah dalam jangka panjang. Sebagai contoh, jika pria memiliki berat badan 60 
kg maka kebutuhan per hari yang seharusnya adalah 3000kcal. Jika hanya makan sejumlah 
2000kcal sampai 2500kcal per hari maka tubuhnya tak akan tambah gemuk atau bahkan 
lebih langsing sekitar 0,5 kg -1 kg per minggu dan pembuluh darahnya awet bugar. 

 Secara kualitas baik jika komposisi bahan makanan mengandung komponen 
karbohidrat, lemak, dan protein dalam ratio yang proporsional. Tubuh memerlukan 
protein sebagai zat pembangun, lemak sebagai bahan hormon, dan zat gula untuk 
keseimbangan energi. Komponen serat dari buah dan sayur juga perlu menjadi perhatian, 



disamping minum air putih dalam jumlah yang cukup. Tambahan vitamin dan anti-oksidan 
baik untuk dikonsumsi dengan perhatian pada dosis dan kesesuaian dengan keadaan 
kualitas fisik individual. 

 Bahan makanan yang baik untuk meningkatkan keperkasaan antara lain kacang-
kacangnya sebagai sumber asam amino L-argynin (bahan dari NO), buah semangka 
mengandung L-citrulin, coklat sumber serotonin, madu mengandung steroid, dan bahan 
lain yang bersifat menyegarkan tubuh. Namun demikian bukan berarti semakin banyak 
mengkonsumsi bahan tersebut akan selalu semakin tambah baik, ada nilai optimalnya. 
Bahkan jika ada hal yang bertentangan dengan kondisi individual, bisa malah merugikan. 
Perlu cermat.  

 

(33) Memilih Afrodisiaka yang Aman 

Saya seorang pria umur 41 tahun dan sudah lama sering mengkonsumsi obat dan 
jamu penambah kejantanan. Namun setelah membaca tulisan di harian JP bahwa 
beberapa obat kuat bisa menyebabkan kematian, saya menjadi takut untuk 
mengkonsumsinya lagi. Bagaimana caranya untuk memilih obat kuat yang aman? Hal apa 
lagi yang perlu saya lakukan agar kejantanan tetap prima. Terima kasih atas jawabannya. 

Sugeng, Kediri 

 

Afrodisiaka berasal dari istilah Aphrodite yang dalam mitologi Yunani kuno dikenal 
sebagai dewi cinta. Dalam pengertian afrodisiaka dimaksudkan adalah bahan yang diduga 
berkasiat meningkatkan potensi seks. Pengertian “diduga” diartikan bahwa khasiatnya 
belum tentu positif karena beberapa bahan tersebut belum melalui uji klinik dalam 
standart metodologi ilmiah tentang khasiat obat.  

Fakta bahwa  berbagai afrodisiaka banyak dikonsumsi pria untuk maksud 
meningkatkan potensi seksnya, hal tersebut karena seks bagi pria juga merupakan simbol 
keperkasaan dan dominasi. Berbagai afrodisiaka dimungkinkan memiliki potensi  
meningkatkan ereksi jika bahan dimaksud mempunyai kemampuan antara lain: dapat 
memacu pusat gairah di otak, meningkatkan kebugaran tubuh, meningkatkan produksi 
dan kinerja hormon seks, atau mampu meningkatkan kapasitas aliran darah dari 
pembuluh darah yang mengalir kedalam penis. 

Afrodisiaka yang benar merangsang pusat gairah di otak, sampai saat ini belum 
ada yang efektif. Bahan yang meningkatkan kebugaran tubuh  antara lain ginseng, madu 
dan jahe. Yang bekerja meningkatkan hormon seks /steroid antara lain ekstrak 
hypocampus, pasak bumi, ginseng dan madu. Sedangkan bahan yang diduga mampu 
meningkatkan aliran darah di organ penis antara lain yohimbin, cabe, dan Spanish fly (lalat 
spanyol) yang penggunaannya dengan cara dioles/semprot di daerah genetalia. Yohimbin 
tidak hanya memacu aliran darah ke penis tetapi juga aliran darah diberbagai bagian 
tubuh, dan juga memacu jantung sehingga bisa menyebabkan jantung berdebar dan 
peningkatan tekanan darah. Spanish fly akan menyebabkan rasa panas didaerah yang 
dioles/semprot bahan tersebut, tetapi sering panas didaerah kulit terjadi berlebih, kadang 
sampai kulit melepuh. Hat-hati! 

Tentang afrodisiaka yang tidak rasional dari aspek manfaat, antara lain empedu 
ular, tangkur buaya. Sedang yang berbahaya jika dikonsumsi yaitu afrodiasiaka berbahan 



racun (toxin) dari binatang tertentu. Pertimbangan yang sebaiknya dilakukan jika kita akan  
menggunakan afrodisiaka yaitu membaca/mengerti sifat bahan yang ada dalam 
afrodisiaka, dan mencermati apakah bahan tersebut cocok atau tidak cocok dengan 
kondisi kita. Jika tak paham, tanyakan pada yang mengerti tentang manfaat bahan yang 
ada. 

 

(34) Penentuan Penambahan Hormon 

Ayah saya berumur 60 tahun. Dan, alhamdulillah, kondisi tubuhnya sehat. 
Maksudnya, kadar gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah masih normal. 
Dia juga tak mengeluh tubuhnya sakit seperti halnya orang seusianya.Yang saya tanyakan, 
apa justru kondisi ayah saya normal? Saya khawatir dia malah mengalami penyakit 
mendadak? Perlukah tambahan hormon testosterone untuk ayah saya? Makasih 

Janu, Surabaya 

 

 Pria setelah masa andropause, kadar hormone testosterone akan semakin rendah 
seiring dengan berambahnya umur. Rata-rata usia pria mengalami andropause yaitu 
sekitar umur 45 tahun, ada yang lebih dini tetapi ada juga yang lebih lambat mengalami 
andropause. Disebut andropause jika ada gangguan dan atau keluhan terkait dengan 
semakin rendahnya kadar hormone testosterone darah. Beberapa keluhan dan tanda dari 
andropause antara lain : gairah hidup dan mood jelek, gairah seks berkurang, kemampuan 
seks berkurang, kegemukan di daerah perut, dan  otot melemah. 

 Untuk ayah anda, jika tidak ada keluhan terkait penurunan kadar hormon 
testosteron maka tak usah ditambah hormon testosteron. Jika dilakukan pemeriksaan 
kondisinya mungkin hormon testosteron masih dalam batas cukup, atau kadar hormon 
testosteronnya berkurang maknanya tubuh mampu beradaptasi dengan kondisi kadar 
hormon testosteron rendah. Untuk lebih pastinya, lakukan pemeriksaan laboratorium 
untuk menentukan kadar hormon testosteron darah. Kadar hormon testosteron yang baik 
yaitu jika dalam kadar yang cukup atau sekitar kisaran normal, terlalu rendah masalah 
tetapi jika terlalu tinggi akan berdampak merugikan. Perubahan pemikiran tentang 
penurunan kadar hormon dan proses menua, sekarang para ilmuwan berpikir lebih luas. 
Bukan hanya karena menjadi tua maka produksi hormon berkurang, tetapi berpikir juga 
apakah karena hormon yang berkurang maka orang menjadi lebih tua. Beberapa 
penelitian dilakukan, pria yang mengalami kekurangan hormon yang disertai penurunan 
fungsi tertentu; setelah dilakukan penambahan hormon ternyata terjadi perbaikan dari 
ganguan yang ada. 

 Penambahan hormon testosteron dengan dosis yang benar sehingga terjadi 
perbaikan kadar dan tidak sampai pada kondisi  kelebihan, akan memberi manfaaat pada 
kualitas hidup. Kualitas hidup yang dimungkinkan menjadi lebih baik antara lain : perasaan 
menjadi lebih nyaman, daya tahan tubuh menjadi lebih baik, tekanan darah lebih mudah 
dikontrol, kadar gula darah lebih mudah dikontrol, memperbaiki bentuk tubuh karena 
otot menjadi lebih berisi dan fungsi seks menjadi lebih baik.Namun demikian, prosedur 
sebelum dilakukan penambahan hormon harus menjadi perhatian penting yaitu bahwa 
tidak ada kontra indikasi.  

 



(35) Testosterone Untuk Kebugaran 

Fisik dan Seks 

Saya pria umur 59 tahun, hasil laboratorium testosterone  darah = 5,3 nmol/dL, 
sedangkan PSA = 0,53.  Hasil pemeriksaan gula darah dan lemak menunjukkan angka 
normal. Saat ini tak ada keluhan khusus dan saya masih mampu melakukan hubungan 
suami istri 1 kali per minggu. Apakah saya perlu menambah hormon testosterone? Apakah 
penambahan testosterone dapat membuat ereksi lebih baik? 

N, Jawa 

 

 Hormon testosterone berperan dalam peningkatan fungsi berbagai organ tubuh 
antara lain : otak, tulang, otot, darah, rambut, pita suara, dan organ reproduksi. 
Fenomena tersebut tampak pada remaja yang sudah masuk masa puber, otot tampak 
berisi,suara membesar, muncul ketertarikan secara erotik dan tumbuh berbagai bulu 
tubuh termasuk bulu kemaluan. Sebaliknya seorang yang memiliki kadar hormone 
testosterone yang kurang, misalnya andropause maka akan bisa mengalami berbagai 
gangguan, bisa yang bersifat fisik ataupun psikologis.  

 Depresi, rasa lelah (fatique), gangguan fungsi  cognitive, dan gangguan gairah 
seks merupakan gangguan yang bisa terjadi karena kadar testosterone darah yang 
rendah. Faktor fisik yang bisa terjadi karena testosterone rendah antara lain: 
osteoporosis, anemia, disfungsi ereksi, kelemahan otot, peningkatan timbunan lemak 
tubuh, kulit kering, kualitas sperma berkurang, dan gynecomastia (pembesaran 
payudara pada pria).  

Data laboratorium yang bapak sampaikan yaitu kadar testosterone darah  5,3 
nmol/dL menunjukkan kadar rendah dan baik jika ditambah testosteron. Rumusan 
rekomendasi dari para pakar untuk penambahan testosterone yaitu jika kadar 
testosterone darah kurang dari 8 nmol/dL serta ada keluhan fisik dan atau psikis. Data 
PSA = 0,53 memberi makna bahwa tidak ada fungsi berlebih dalam produksi protein 
khusus (PSA) hasil dari kelenjar prostat. Maknanya yaitu tidak ada hal yang dikawatirkan 
dari prostat jika akan melakukan penambahan hormon testosteron. 

Penambahan hormon testosteron jenis khusus (undekanoate) yang diberikan 
dengan cara suntik 3 bulan sekali, memberikan manfaat yang baik karena kadarnya 
konstan. Manfaat penambahan hormon testosteron tersebut tidak hanya untuk 
perbaikan fungsi ereksi tetapi juga meningkatkan kebugaran dan kualitas hidup. 
Perasaan dan emosi menjadi lebih enak (good mood), masa otot lebih kelihatan dan bisa 
juga dimanfaatkan untuk mengendalikan kegemukan karena mudahnya terjadi 
penumpukan lemak tubuh. 

Pemantauan rutin yang harus dilakukan selama penambahan hormon 
testosterone yaitu pemeriksaan ukuran prostat secara berkala, pemeriksaan darah untuk 
mengetahui adanya peningkatan kadar hemoglobin dan pengukuran tekanan darah. 
Untuk fungsi seks, diperlukan sejumlah testosteron tetapi fungsi hormon bukan yang 
utama; rangsang seks, pikiran/fantasi memberi peranan penting. Untuk mengatasi rasa 
lelah karena faktor hormon testosteron yang rendah, penambahan hormon akan sangat 
membantu untuk menjadikan tubuh lebih bugar dan nyaman. Tubuh bisa juga dilatih 
untuk menyesuaikan diri (adaptasi dan homeostasis) terhadap perubahan faal yang 
terjadi, namun jika dalam kondisi tubuh tak mampu maka perlu dibantu. 



 

(36) Pengobatan Disfungsi Ereksi 

Harus Bertahap 

Dokter, usia saya 52 tahun, sejak 1 tahun yang lalu memiliki masalah 

dengan ereksi yang melemah. Berat badan termasuk gemuk, yaitu 82 kg dengan 

tinggi badan 167 cm. Pekerjaan mapan dan terhormat, sangat sibuk, sehingga jarang 

olahraga dan stres cukup tinggi. Sejak tiga bulan yang lalu, dari hasil periksa 

laboratorium ketahuan kalau gula darah saya temyata tinggi. Masalahnya, istri saya 

masih relatif muda (39 tahun) dan cantik Saya khawatir dengan ketidakmampuan 

membahagiakan istri. Bagaimana pengobatan yang baik dan perawatannya agar 

kemampuan saya tidak turun drastis. Bagaimana dengan iklan pengobatan yang 

banyak di media? Terima kasih. 

Ziko, Mojokerto 

 

Ketidakmampuan penis untuk ereksi, atau bisa ereksi tetapi tidak cukup 

kuat, untuk dapat digunakan melakukan hubungan seks yang memuaskan disebut 

disfungsi ereksi. Kencing manis (Diabetes mellitus) merupakan penyebab 

terbanyak munculnya disfimgsi ereksi, khususnya untuk pria kelompok umur di atas 

50 tahun. Kadar gula darah yang tinggi pada penderita kencing manis, jika tidak 

dirawat dengan baik akan menyebabkan gangguan pada sistem saraf (neuropathy) 

dan gangguan pembuluh darah (vasculopathy). 

Saraf yang tidak dapat berfungsi dengan baik karena neuropathy dan 

pembuluh darah yang tidak dapat berfungsi secara normal karena vasculopathy, 

terjadi di organ penis, maka ereksi menjadi tidak prima atau teljadi disfungsi ereksi. 

Semakin lama seseorang menderita gula darah tinggi dan terkontrol maka akan 

semakin jelek pengaruh dan dampaknya terhadap potensi ereksi. 

Analisa tentang penyebab disfungsi ereksi seseorang karena kencing manis, 

kemungkinan penyakit kencing manisnya sudah diderita empat tahun sampai 

delapan tahun yang lalu. Untuk yang rutin melakukan pemeriksaan laboratorium, 

kedinian ditemukan gangguan gula darah, dan segera dilakukan perawatan, maka 

dampak lebih jauh yang tidak menguntungkan akan dapat dikurangi. 

Dalam hal terdapat penyakit kencing manis pada pria penderita disfungsi 

ereksi, perawatan gula darah agar kadar gula darah mendekati nonnal merupakan 

hal mutlak yang harus diusahakan. Jangan buru-buru minum obat kuat, obat 

penguat ereksi, ataupun injeksi bahan erectogenic di penis tanpa perawatan 

penyakit dasar penyebab gangguan terlebih dahulu. 

Selanjutnya jika masih diperlukan, pemakaian obat juga harus bertahap. 

Obat minum dahulu, kemudian obat injeksi jika diperlukan. Faktor gaya hidup perlu 

diperbaiki. Kegemukan ditangani dengan diet, o1ahraga, dan kalau perlu 

penggunaan hormon. Hindari stres dengan cara memperbaiki manajemen stres. 

Kecemasan yang terjadi terkait dengan pasangan, perlu dilakukan 

komunikasi yang lebih baik. Banyaknya produk untuk perbaikan fungsi ereksi 



memberi harapan untuk penderita disfungsi ereksi, namun penggunaannya harus 

benar dan tepat. 

 

(37) Andropause dan therapy hormon 

Yth. Dr.dr.Hudi Winarso, MKes., Sp.And. Saya pembaca Koran jawa pos yang selalu 
menantikan dan membaca rubrik yang bapak asuh  (fans berat). Dari apa yang saya baca, 
khususnya yang membahas hormon testosterone menjadikan banyak pertanyaan dibenak 
saya. Pertanyaan tersebut antara lain : 

1. Pria yang memasuki masa andropause, apakah produksi air mani dan spermanya 
masih normal? 

2. Terapi manakah yang lebih efektif dalam meningkatkan kadar hormon 
testosterone, melalui oral atau injeksi? 

3. Sampai berapa lama manfaat yang dirasakan setelah terapi sulih hormon? 
Atas kesediaannya menjawab pertanyaan di atas, saya ucapkan terima kasih 

Wijaya Lukito, Sidoarjo 

 

 Istilah andropause berasal dari kata andro yang diartikan segala sesuatu terkait 
hormon androgen, dan pause yang artinya selesai atau habis. Jika makna dari kata andro 
dan pause dirangkai maka artinya menjadi  tidak tepat untuk menjelaskan tentang 
andropause. Faktanya hormon andogennya tidak habis, tetapi kadarnya berkurang 
sampai pada level tertentu menyebabkan gangguan terhadap beberapa fungsi tubuh. 

 Beberapa fungsi tubuh yang terganggu dengan semakin rendahnya kadar 
androgen tubuh karena andropause antara lain : kebotakan pada kepala, emosi kurang 
baik (bad mood), mudah depresi, kelemahan fisik, penurunan masa otot/otot lembek, 
pengurangan ketebalan tulang, gangguan produksi sel darah merah, kekakuan pembuluh 
darah, penumpukan lemak tubuh (kegemukan), gangguan prostate, pengurangan jumlah 
sperma, dan disfungsi seks. 

 Sperma yang terdiri dari komponen cairan (plasma sperma) dan sel sperma 
(spermatozoa), keduanya dipengaruhi oleh hormon testosterone. Digolongkan sebagai 
andropause jika kadar hormon testosterone dalam darah kurang dari 300 nanogram per 
desiliter. Namun demikian untuk penggunaan obat,  dipertimbangkan diberikan jika 
kondisi andropause tersebut disertai keluhan yang mengganggu.  

.Penggunaan tambahan hormon (terapi sulih hormon) diberikan secukupnya 
sampai keluhannya teratasi. Jangan diberikan tambahan hormon sampai kadar hormon 
setara dengan kadar hormon orang muda. Penggunaan jenis hormon testosterone yang 
tidak mengganggu fungsi hati perlu menjadi perhatian, khususnya karena yang 
memerlukan tambahan hormon lazimnya individu yang  sudah berumur. 

Penggunaan tambahan hormon testosterone secara oral memberi keuntungan 
cara penggunaannya yang relatif lebih mudah dibanding injeksi. Penggunaan secara 
injeksi lebih efektif dari tinjauan tercapainya kadar hormon dalam darah dibanding 
pemakaian  per-oral. 

Masalah harga hampir sama antara pemakaian oral ataupun injeksi. Produk 
terbaru untuk penambahan hormon testosterone secara injeksi, dalam sekali injeksi bisa 



bertahan manfaatnya untuk kurun waktu sampai 3 bulan (produk yang sudah ada untuk 
3 minggu dalam sekali injeksi). Memang harganya juga tidak murah karena masa kerja 
obat dan keamanan yang lebih baik. 
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Daftar Isi 
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(1) Keperkasaan Tak 

Bergantung Ukuran Penis 
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(2) Meningkatkan 

Kepuasan Hubungan Suami Istri 
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(3) Senam Seks 

Perbaiki Kualitas Hubungan 
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(4) Sikap Istri di Ranjang 
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(5) Apakah Orgasme 

Suatu Keharusan ? 
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(6) Irama Seks Pria 
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(7) Pasangan Perlu 

Bereksperimen 
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(8) Cara Tingkatkan 

Gairah Istri 
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(9) Komunikasi Seks Bisa 

Lewat Gerak Tubuh 
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(10) Cara Meningkatkan 

Kualitas Ejakulasi 
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(11) Cara Memberi Saran 

Seks pada Suami 
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(12) Alami Ejakulasi Dini, 

Ingin Istri Puas 
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(13) Cara Menunda 

Ejakulasi 



 

 
44 | Dr. dr. Hudi Winarso, M.Kes., Sp.And 

 



 

 

Seksualitas manusia | 45  

 

 



 

 
46 | Dr. dr. Hudi Winarso, M.Kes., Sp.And 

 

(14) Masalah Ejakulasi Dini 
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(15) Madu, Sate Kambing, 

Atau Ginseng? 



 

 
50 | Dr. dr. Hudi Winarso, M.Kes., Sp.And 

 



 

 

Seksualitas manusia | 51  

 

 



 

 
52 | Dr. dr. Hudi Winarso, M.Kes., Sp.And 

 

(16) Sunat Vs Kontrol Ejakulasi 
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(17) Mengurangi Stres 

Dengan Seks 
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(18) Gairah Seks dan 

Aromatherapy 
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(19) Senam Untuk 

Kebugaran Seks 
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(20) Olahraga untuk 

Perbaiki Kualitas Seks 
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(21) Sulit Ejakulasi 

dalam Vagina 
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(22) Hanya Bisa 

dengan Tangan 
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(23) Usia Beda Jauh, 

Takut Ada Masalah Seks 
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(24) Penatalaksanaan 

Ejakulasi Cepat 
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(25) Meningkatkan Ereksi 

Dengan “Pompa” 
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(26) Awet Muda dan Awet 

Seks dengan Hormon 
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(27) Gizi untuk Tetap 

Perkasa 
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(28) Penambahan Hormon, 

Jangan Berlebih 
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(29) Sehari Dua Kali 

Mimpi Basah 
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(30) Memilih Jenis 

Obat Kuat 
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(31) Agar Tetap Awet 

Muda dan Awet Seks 
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(32) Diet untuk 

Keperkasaan 
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