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bidang Kedokteran dari Pascasarjana Universitas Airlangga tahun 2005, dengan 
judul disertasi : Mikrodelesi gen RBM dan DAZ pada pria pasangan infertil dalam 
masyarakat yang melakukan kawin kerabat (The microdeletion of RBM and DAZ 
genes in male partner of infertile couple in population with inbreeding). 

Pengalaman penelitian dari berbagai sumber dana: (1) WHO : Pola aktifitas seks 
mahasiswa di Surabaya, (2) Studi efektifitas Viagra untuk mengatasi gangguan seks 
pria, (3) Swasta : Studi efektifitas produk herbal terhadap gangguan seks, (4) 
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Pengalaman talk show tentang “seks dan reproduksi” di hampir seluruh radio di 
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(1) Mr. P Jarang “Bangun” Dipagi 

Hari 

Dok saya remaja, laki-laki umur 22 tahun. Saya mempunyai beberapa keluhan dengan 
badan saya, tolongin ya Dok 

1. Sudah hampir 4 bulan ini, setiap bangun tidur pagi hari, Mr. P saya tidak “bangun” 
lagi seperti dulu. Padahal dulu tiap bangun tidur selalu “greng”. Kenapa ya Dok, 
dulu saya onani seminggu atau 2 minggu sekali,apa itu penyebabnya? 

2. Makanan apa yang dapat meningkatkan vitalitas dan hormon testosterone? Apa 
madu dapat meningkatkan vitalitas pria? Atas jawabannya, saya ucapkan terima 
kasih. 

Jejeka, Sidoarjo 

 

 Proses penis mengalami ereksi dapat  terjadi karena adanya rangsang seks, 
namun  bisa juga karena proses mekanis tertentu. Rangsang seks yang bisa menyebabkan 
ereksi penis dapat terjadi melalui indera (sentuhan, rabaan, penglihatan, pendengaran, 
pembauan) ataupun fantasi seks. Bisa juga rangsang seksual terjadi langsung di penis 
misalnya sentuhan dan rabaan, misalnya saat masturbasi. 

 Ereksi yang terjadi bukan karena rangsang seksual, misalnya ereksi pagi hari saat 
bangun tidur. Kandung kencing yang penuh, secara mekanis akan menyebabkan 
terhambatnya aliran darah balik. Darah masih bisa masuk mengalir kedalam ruangan 
didalam penis, sementara darah yang akan meninggalkan penis terhambat oleh kandung 
kencing yang penuh maka jadilah penis ereksi. 

 Pada keadaan dimana ereksi pagi hari tidak terjadi seperti biasanya, hal tersebut 
bisa dimungkinkan karena kandung kencing yang tidak penuh. Mungkin ada kebiasaan 
yang berubah terkait penuhnya kandung kencing misalnya kencing sebelum tidur, takaran 
minum malam yang tidak seperti biasanya, atau karena suhu lingkungan yang panas 
sehingga penguapan lewat kulit yang banyak.Ereksi yang terjadi secara optimal memberi 
makna bahwa secara organ penis dalam keadaan normal.  

 Untuk pria yang sudah menikah, jika ereksi spontan bisa tetapi saat mau 
difungsikan untuk hubungan suami istri tidak bisa ereksi optimal; hal seperti ini 
kemungkinan karena penyebab psikologis. Adanya masalah dengan pasangan sering 
menjadi penyebab gangguan ereksi. Namun apapun kondisi gangguan ereksi yang 
faktanya ada perubahan yang tidak seperti biasanya, perlu diwaspadai kemungkinan 
adanya penyakit. Yang paling sering karena penyakit kencing manis. 

 Seorang yang mengalami gangguan ereksi dan ternyata diketahui karena kencing 
manis, yang sebenarnya penyakit kencing manisnya sudah terjadi 4 tahun sampai 8 tahun 
yang  lalu dan baru ketahuan. Karena kencing manis dan tidak diketahui maka gula darah 
akan cenderung tinggi, ketika sudah mengganggu fungsi aliran darah dan urat syaraf di 
penis barulah menimbulkan keluhan berupa disfungsi ereksi. Jika karena kencing manis 
maka solusi wajibnya yaitu gula darah harus diregulir dan diobati agar kadar gula darah 
mendekati  normal. Umumnya memang jarang orang muda menderita kencing manis 
tetapi ada yaitu yang memang karena penyebab genetik. 

 Bagi orang muda, kecemasan karena pengalaman seks yang dianggap jelek akan 
dapat juga mengganggu ereksi. Faktanya tidak harus demikian, misalnya terkait 



masturbasi. Yang sering menjadi masalah yaitu karena cemas yang dialami, bukan karena 
efek langsung masturbasi. Yang perlu dipahami bahwa dalam suatu periode proses 
biologis termasuk masalah ereksi, ada kalanya terjadi masalah adalah hal biasa, asal tidak 
terjadi beulang ataupun terus menerus. 

 

 

(2) Andropause dan Menjadi Sensitif 

Saya pria umur 63 tahun dan sejak 2 tahun ini merasakan banyak keluhan, 
menjadi sensitif, mudah merasa jengkel kemudian suka marah yang berdampak tekanan 
darah naik. Berbagai obat penenang sudah saya gunakan agar tak mudah marah, mempan 
memang tetapi saya takut menjadi ketagihan kalau terlalu sering mengkonsumsi obat 
penenang tersebut. Atas saran dokter, saya sudah periksa laborat yang hasilnya kadar 
hormon testosterone saya rendah; Testosteron = 208 (normalnya: 280 – 800), dan Prostat 
ada pembesaran ringan, volume 26 ml. Lain-lain hasil laborat menunjukkan normal. 
Mohon saran untuk bisa mengatasi gangguan yang saya alami dengan hasil laborat seperti 
tersebut diatas. Terima kasih 

Mulyohadi, Surabaya 

 

 Setiap orang pada suatu saat akan menjadi tua, tetapi menjadi tua tidak harus 
diasumsikan dengan ketidakberdayaan. Hormone testosterone yang kadarnya sangat 
rendah akan potensial memunculkan banyak ketidaknyamanan, kondisi tersebut disebut 
Andropause. Pada kondisi Pak Mulyohadi (63 tahun, testosterone rendah, ada keluhan) 
merupakan indikasi untuk bisa diberikan tambahan hormon testosterone. 

 Menurut rekomendasi WHO jika kadar total testosterone darah kurang dari 346 
ng/dL dan ada keluhan yang mengganggu maka perlu tambahan hormon testosterone 
(hormonal therapy). Data laborat Pak Mul, testosterone darah 208 ng/dL merupakan 
angka yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dari batas bawah dari rentang kadar 
normal (kurang dari 280 ng/dL). Data hasil laborat testosterone darah yang sangat rendah 
dan adanya keluhan yang mengganggu saat ini menunjukkan bahwa sangat mungkin 
gangguan yang ada  karena kadar hormon tersebut. Pada sisi yang lain hal tersebut 
mengindikasikan  harapan bahwa jika dilakukan koreksi perbaikan kadar testosterone, 
akan memungkinkan ada hasil yang baik yang bermanfaat untuk perbaikan fungsi tubuh. 

Hormon testosterone salah satunya memberikan perbaikan mood (good mood) 
sehingga perasaan menjadi lebih enak dan nyaman. Hasil laborat saat ini menunjukkan 
tak ada kondisi yang tidak membolehkan (kontra indikasi) untuk dilakukan penambahan 
hormon testostesteron. Tekanan darah yang kadang naik diatas normal dan prostat yang 
mengalami pembesaran ringan, tak masalah terkait pengobatan hormon yang akan 
dilakukan. Setelah penambahan hormon testosteron akan memberikan hasil perasaan 
lebih nyaman, tidak sensitif dan cenderung happy serta perbaikan fungsi pembuluh darah.  

 Obat yang digunakan untuk perbaikan hormon testosteron sudah tersedia dalam 
berbagai kemasan, mulai dari obat minum ataupun dalam bentuk injeksi yang praktis 
karena sekali suntik khasiat obat bisa untuk sekitar 3 bulan. Yang tidak kalah pentingnya 
yaitu melakukan pola hidup sehat secara fisik, psikis, sosial dan spiritual. Olahraga secara 



benar, pola makan yang baik, tidak gemuk, berpikikr dan bersikap positif merupakan 
faktor yang sangat membantu agar penggunaan obat memberi hasil yang optimal. 

 

(3) Seks dan Gangguan Jantung 

Suami saya berumur 53 tahun, penderita gangguan jantung koroner. Maunya 
masih semangat terus untuk melakukan hubungan suami istri, tetapi saya takut kalau 
penyakitnya menjadi tambah berat. Apakah kami masih boleh melakukan, dan apa yang 
harus diperhatikan? Mohon saran dokter. 

Ny. Andoko, Sidoarjo 

 

  Adanya komponen olah-raga dalam aktivitas seks memerlukan dukungan kerja 
jantung. Dalam satu kali hubungan seks yang normal memerlukan kerja jantung sebesar 
2,5 mets sampai 3,2 mets. Saat aktifitas seks dengan gaya missionary position, pasangan 
yang kurang aktif (dibawah) memerlukan tenaga lebih sedikit yaitu sekitar 2,5 mets. Yang 
pada posisi aktif/diatas memerlukan tenaga jantung yang lebih banyak yaitu sekitar 3,2 
mets. Untuk menjawab pertanyaan apakah seorang penderita gangguan jantung boleh 
berhubungan seks atau tidak, tergantung kemampuan jantungnya. Jika kemampuan 
jantungnya menunjukkan kapasitas lebih dari 3,2 mets maka boleh melakukan aktifitas 
seks dengan istrinya secara wajar. Namun jika kemampuan jantungnya hanya sekitar 2,5 
mets maka dalam aktifitas seks hanya boleh pada posisi yang kurang aktif/dibawah. 

Yang sebaiknya tidak dilakukan oleh penderita jantung karena bisa berakibat fatal 
yaitu melakukan aktifitas seks dengan pasangan bukan istrinya. Tenaga jantung yang 
dibutuhkan dalam kondisi tersebut bisa 3 kali sampai 4 kali lipat. Jika kapasitas jantungnya 
tak mencukupi, sampailah pada kondisi fatal/ mati mendadak saat berhubungan seks 
yang disebut sudden death on hourse riding. Unsur olah-raga dalam aktifitas seks 
sebenarnya dapat dipahami sebagai hal yang positif karena adanya pembakaran kalori, 
yang jika dikemas secara benar akan bermanfat untuk kebugaran pembuluh darah. 

Beberapa hal yang baik untuk diperhatikan terkait aktifitas seks pada individu 
dengan gangguan jantung yaitu upayakan suhu kamar dalam keadaan nyaman (tidak 
terlalu panas atau terlalu dingin), perut tidak dalam kondisi penuh makanan, dan obat 
jantung tersedia dalam jangkauan. Suhu kamar yang terlalu panas akan menyebabkan 
jantung bekerja lebih keras karena keringat keluar lebih banyak, sedangkan suhu terlalu 
dingin akan memudahkan otot mengalami kejang/kram. Lambung yang masih penuh 
dengan makanan akan mendesak pembuluh darah koroner yang berada dibagian atas 
lambung, juga aliran darah yang banyak mengarah ke lambung akan menyebabkan ereksi 
mudah terganggu. Minimal 2 jam setelah makan, lambung relatif lebih kosong karena 
makanan sudah turun ke bagian usus yang lebih bawah. 

Tentang tambahan konsumsi obat kuat, untuk jenis penghambat PDE-5 (Viagra, 
Levitra) tak masalah terkait fungsi jantung karena obat jenis tersebut justru bersifat 
membuka pembuluh darah koroner. Obat kuat yang berisi Yohimbin atau obat lain yang 
bekerja memacu kerja jantung, jangan dikonsumsi. Yohimbin akan menyebabkan detak 
jantung semakin cepat dan potensial meningkatkan tekanan darah. 

 

 



(4) Stres Karena Ejakulasi cepat 

Saya seorang bujang umur 26 tahun, sedang stres berat karena sperma mudah 
keluar. Sempat saya berfikir ingin bunuh diri tetapi tak jadi, dan sampai saat ini saya tak 
mau pacaran lagi karena begitu berdekatan dengan pacar, celana langsung basah. 

Pertanyaan saya :  

1. Apakah yang keluar tersebut benar sperma atau cairan lain? 
2.  Apakah saya mengalami ejakulasi dini? 
3. Bisa sembuh apa tidak?  
4. Kalau saya menikah, apa bisa`membahagiakan istri nantinya? Mohon jawaban, 

dan terima kasih dokter. 
Hendro, Surabaya 

 

 Proses sperma disemprotkan yang disebut ejakulasi, lazimnya diawali dengan 
munculnya cairan pelumas hasil produksi dari kelenjar yang ada disekitar saluran kencing 
bagian depan. Cairan pelumas tersebut berwarna jernih agak lengket, jumlah cairannya 
tak terlalu banyak. Jika cairan pelumas keluar dalam jumlah yang tidak normal dan 
berlebih, patut dicurigai ada infeksi di saluran kencing bagian depan antara lain karena 
Chlamydia trachomatis. Untuk memastikan apakah cairan tersebut pelumas atau sperma, 
bisa dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium dan mikroskopis. Cairan sperma 
dikenali jika didapat sel sperma (spermatozoa) didalam cairan yang diperiksa, sedangkan 
jika hasil pemeriksaan banyak didapatkan sel darah putih (cairan radang) maka hal 
tersebut menunjukan ada infeksi. Jika penyebab cairan berlebih karena infeksi maka 
pengobatan dini menggunakan antimikroba yang sesuai akan bisa memberikan hasil yang 
baik. Sedangkan jika cairan tersebut bukan karena infeksi, tetapi ejakulasi yang terjadi 
secara cepat maka perlu pengobatan secara lebih telaten. 

 Kemungkinan adanya infeksi prostat yang berakibat fungsi kontrol ejakulasi 
terganggu perlu penatalaksanaan khusus dan ketelatenan untuk perbaikannya. Yang lebih 
banyak terjadi yaitu ejakulasi cepat karena faktor psikologis yang kemudian berdampak 
pada gangguan keseimbangan hormon pengendali ejakulasi yaitu dopamin dan serotonin. 
Psikoterapi dan penggunaan obat penyeimbang serotonin akan memungkinkan ada 
perbaikan terhadap gangguan yang ada. Langkah lebih lanjut yaitu penggunaan metoda 
hipnoterapi untuk beberapa kasus yang belum ada solusi optimal. Edukasi yaitu 
pemberian informasi tentang sperma, ejakulasi dan organ reproduksi merupakan 
keharusan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil pengobatan yang lebih baik. 
Terhadap kekawatiran jika menikah nanti takut tak bisa membahagiakan istri, buang 
pikiran tersebut dan ubah menjadi pikiran positif. Selalu ada solusi, urusan tersebut pikir 
nanti saja saat sudah menikah.  

 

(5) Sering Seks Menyehatkan atau 

Mengganggu Kesehatan? 

Saya ingin bertanya, apakah terlalu sering bercinta dengan istri menyebabkan 
tulang punggung keropos, menurunnya daya konsentrasi dan mudah pikun. Terima kasih 
atas jawabannya. 



Amiruddin, Suatu Tempat 

 

 Aktifitas seks jika dilakukan dalam takaran yang tepat akan relatif lebih banyak 
bermanfaat dari tinjauan berbagai aspek, antara lain aspek fisik, pskis, sosial dan spiritual. 
Dalam satu kali aktifitas seks yang wajar (mis. tidak ejakulasi dini) akan dibakar kalori 
sekitar  150kcal, kalori sejumlah tersebut setara dengan kalau seseorang melakukan jalan 
sehat selama 30 menit dengan kecepatan 6 km per jam. Terdapat 5 otot besar yang 
terlibat dalam dalam aktifitas seks antara lain otot dinding perut, otot punggung, otot 
pinggul, otot alat gerak yaitu paha dan lengan, serta otot dasar panggul. Selain otot-otot 
tersebut, otot jantung juga ikut lebih dilatih. 

Dari tinjauan aspek psikis dan sosial, kualitas hubungan suami istri yang baik akan 
meningkatkan kualitas psikologis yang lebih baik bagi pasangan suami istri. Kualitas 
hubungan suami istri yang baik akan mengurangi resiko adanya godaan seks diluar 
lembaga pernikahan. Ketika pasangan merasa diterima, dibutuhkan dan disayangi maka 
akan menyebabkan kondisi fisik dan daya tahan tubuh lebih baik. Hormon endorphin 
(endogenic morphin) yang dikeluarkan otak saat individu mengalami orgasme akan 
menyebabkan rasa rileks, tidur lebih nyenyak dan selanjutnya bisa bangun tidur dengan 
badan yang segar. Secara spiritual dalam agama apapun terdapat konsep bahwa 
menyayangi pasangan secara sepenuh hati merupakan bagian penting dari ibadah. 

 Seks berubah menjadi masalah yang berdampak merugikan ketika dilakukan 
secara berlebih, kurang tepat, atau dilakukan secara salah. Kegiatan seks jika dilakukan 
secara berlebih akan memungkinkan terjadi kelelahan fisik yang berakibat terjadi 
penurunan daya tubuh sehingga justru lebih rentan sakit. Gerakan dalam aktifitas seks 
yang dilakukan secara salah akan menyebabkan trauma otot atau organ lain, misalnya:  
nyeri otot punggung, penjepitan syaraf sumsum tulang belakang. Seks dengan pasangan 
bukan istri, sementara kondisi jantung ada masalah misalnya  gangguan koroner berat 
maka resiko mati mendadak saat berhubungann seks bisa saja terjadi. Infeksi menular 
seks (IMS) merupakan resiko yang mungkin terjadi jika pasangan  seks menderita penyakit 
tersebut.  Repotnya beberapa penyakit menular seks tidak memberikan keluhan, gejala 
atau tanda sedangkan didalam tubuh ada penyakit yang aktif. 

Seks merupakan hal yang penting tetapi bukan selalu terpenting. Untuk yang 
sudah tak mampu melakukan hubungan seks misalnya karena faktor lansia,  maka pola 
hidup sehat dan kebersamaan suami istri tidak kalah dalam memberi manfaat untuk 
sehat. 

 

 

 

(6) Vaginismus Karena Informasi Seks 

Yang Salah 

Kami pengantin baru, menikah 4 bulan namun sampai dengan sekarang belum 
sukses melakukan hubungan suami istri. Masalahnya karena istri selalu ketakutan saat 
alat kelamin saya  akan dimasukkan vaginanya, padahal saat pemanasan lancar dan 
maksimal. Sebagai informasi tambahan: menstruasi normal, dan istri pernah diberitahu 
temannya kalau malam pertama itu sakit sekali. Sebenarnya istri sudah pasrah, bahkan 



pernah bilang paksa saja, dan obat tidur juga sudah kami coba gunakan tetapi tidak 
memberi hasil. Lama kelamaan saya jadi  malas melakukan hubungan suami istri karena 
merasa hasilnya akan sama saja. Mohon solusi untuk masalah kami. Terima kasih Dokter. 

Rudy, Surabaya 

  

 Kegagalan hubungan suami istri yang terjadi karena kekakuan (spasme) otot 
bagian depan liang vagina yang disebut vaginismus dapat terjadi karena informasi seks 
yang tidak benar. Informasi yang bersifat negatif yaitu malam pertama sangat sakit, bisa 
menjadi awalan yang jelek terhadap tahapan respon seks yaitu organ kelamin menjadi 
tidak siap atau bahkan otot-otot menjadi kaku. Kecemasan tersebut melekat di pikiran 
dan bersifat irrasional maksudnya dengan tanpa disadari/sulit dikontrol pada saat mau 
berhubungan seks kemudian pikiran negatif tersebut mengalir muncul yang 
menyebabkan gangguan. 

 Pada vaginismus bahkan bukan hanya otot vagina yang spasme, seringkali disertai 
kekakuan otot paha dengan refleks menutup melindungi organ vagina. Kalau sudah 
seperti ini maka suami akan kesulitan dan yang muncul jadi rasa kasihan, selanjutnya 
ereksi akan berkurang. Hal umum yang penting menjadi perhatian, dalam pemberian 
informasi seks harus dilakukan secara benar yaitu tepat dosis dan tepat secara substansi. 
Dalam kasus Ny Rudy, menstruasi yang normal mengindikasikan adanya saluran vagina 
yang mestinya tak masalah.  

Pemanasan (foreplay) yang relatif optimal mengindikasikan hal yang baik tetapi 
segera menjelang penetrasi penis ke vagina kemudian timbul masalah, hal tersebut 
mengindikasikan karena masalah faktor psikologis. Dalam penatalaksanan dan 
pengobatan selanjutnya, psikoterapy harus menjadi bagian penting karena masalah yang 
bersifat psikis. Faktor fisik karena gangguan liang vagina, tetap harus dilakukan evaluasi 
untuk memastikan bahwa tak ada kendala anatomis seperti infeksi atau anatomi vagina 
subnormal. Informasi tentang anatomi organ reproduksi wanita dan pria, perlu diberikan 
untuk mendapatkan informasi yang lebih baik. Psikoterapy digunakan antara lain untuk 
mengubah konsep negatif yang selama ini ada, meningkatkan pemahaman yang baik 
tentang aspek positip seks serta membangun konsep positip terkait seks dan reproduksi. 

Suami perlu ekstra sabar, antara lain janjian foreplay tanpa harus diakhiri dengan 
hubungan seks, kecuali istri sudah sangat siap dan yakin hasilnya akan lancar. Alternatif 
lain yaitu pemanfaatan hypnotherapy untuk membantu mengatasi munculnya kecemasan 
irrasional yang tidak mudah dihilangkan, selain penggunaan obat medis. Better late than 
never. Semoga sukses. 

 

 

(7) Gangguan Prostat dan Seks 

Ada yang menyebutkan bahwa gangguan prostat yang dialami diusia tua, 50 
tahun keatas, Akibat dari kurang seringnya aktivitas seksual seseorang. Benarkah 
demikian? Makasih, 

Ranto, Bumi 

 



 Jenis gangguan prostat yang bisa terjadi pada seorang pria antara lain : infeksi 
prostat (prostatitis), pembesaran prostat jinak (BPH= Benign Prostate Hipertophy), 
ataupun keganasan prostat (kanker prostate). Prostatitis (infeksi prostat) terjadi karena 
masuknya mikro-organisme  (bakteri, virus, Chlamydia) kedalam kelenjar prostat. 
Kejadian infeksi prostat tak ada kaitan dengan faktor pertambahan umur, sedangkan 
perilaku seks sering berganti pasangan bisa meningkatkan resiko infeksi prostat ataupun 
infeksi menular seks pada umumnya. Infeksi menular seks (IMS) yang sudah menginfeksi 
prostat berdampak kurang menguntungkan dari aspek kesuburan dan potensi seks 
seseorang. Kualitas sperma menjadi kurang baik, dan potensi seks terganggu antara lain 
ejakulasi dini. 

 Pembesaran prostat jinak (BPH) tidak selalu karena faktor hubungan seks. 
Pemahanan lama yang menyebutkan bahwa terlalu sering berhubungan seks akan 
menyebabkan pembesaran kelenjar prostat, teori ini tidak kuat kebenarannya. Hal 
tersebut karena komponen dominan penyangga  prostat adalah jaringan ikat (sekitar 80%) 
yang tak ada kaitan dengan faktor aktifitas seks. Tidak seperti otot yang kalau banyak 
gerak/dilatih menjadi membesar. Faktor umur terdapat kaitan dengan kejadian BPH, pada 
pria umur diatas 45 tahun lazimnya terdapat penurunan kadar hormon testosteron. 
Kondisi yang berubah ini memacu gen lain yaitu gen yang bekerja mengaktifkan proses 
penambahan jaringan prostat. 

 Apakah seseorang akan mengalami gangguan prostat seiring dengan 
bertambahnya umur, jawabnya tak selalu. Terdapat banyak faktor yang berpengaruh 
antara lain kestabilan genetik seseorang dan kondisi kesehatan biologisnya.Teori bahwa 
karena frekuensi hubungan seks yang kurang terkait umur yang semakin bertambah 
menyebabkan pembesaran prostat, masih kontroversi. Yang setuju dengan alasan 
penumpukan sperma yang tidak diejakulasikan menjadi bahan yang mengganggu prostat. 
Pendapat lain menyangkal, alasannya hormon testosteron yang semakin rendah akan 
menjadikan produksi sperma juga ikut berkurang. 

 Masih banyak yang harus dilakukan penelitian terkait faktor yang terkait dengan 
pembesaran prostat. Bagaimana dengan individu yang pantang hubungan seks karena 
karena pertimbangan khusus, apakah memang kejadian pembesaran prostat semakin 
banyak? Bahkan tentang kanker prostat, kalau memang seseorang tak mempunyai bakat 
kanker maka secara teoritis aman saja. Dalam menyikapi semua kontroversi, yang terbaik 
adalah berperilaku sehat dalam tinjauan holistik  yaitu fisik-jiwa-sosial-spritual. 

 

 

 

(8) Disfungsi Ereksi Karena Diabetes 

Mellitus 

Dokter, kakak saya berumur 45 tahun, dan, kata dokter didiagnosa menderita 
diabetes melitus. Dampaknya, dia mengalami disfungsi ereksi. Saya melihat kakak sangat 
stres karena hal tersebut. Dia merasa masih muda, tapi sudah sulit untuk ’berdiri’. Apakah 
keluhan disfungsi ereksi tersebut bisa disembuhkan dokter? Caranya bagaimana? 

Hayu, Jawa Timur 

 



Derajat gangguan Disfungsi ereksi karena sebab Diabetes mellitus ditentukan oleh 
dua (2) faktor yaitu tingginya kadar gula darah dan lamanya menderita Diabetes mellitus. 
Semakin lama Diabetnya tak ketahuan, tidak dirawat dan gula darahnya semakin tinggi 
maka akan semakin berdampak kurang baik terhadap disfungsi ereksi yang terjadi. 
Sebaliknya jika begitu ada gangguan Diabetes kemudian gula darah segera diupayakan 
kadarnya menjadi sekitar normal maka dampak penyakit/gangguan yang terjadi akan 
minimal. Gangguan karena Diabetes mellitus terjadi karena gula dalam darah yang tinggi 
sehingga menyebabkan gangguan pembuluh darah (vaskulopathy), gangguan fungsi 
persyarafan (neuropathy); padahal pembuluh darah dan persyarafan tersebut merupakan 
sistem organ yang penting terkait fungsi seks dan fungsi ereksi. Semakin lama gangguan 
karena kadar gula darah yang tinggi karena tidak dirawat dengan baik maka kerusakan 
yang terjadi cenderung bersifat permanen, yang artinya semakin tidak mudah untuk 
diobati. 

 Dalam mengatasi disfungsi ereksi, terdapat  dua patokan yaitu (1) mengupayakan 
kadar gula darah menjadi normal atau sekitar normal, (2) mengikuti rumusan kaidah 
pengobatan. Untuk bisa mengupayakan gula darah kadarnya menjadi baik maka disiplin 
pribadi merupakan hal yang penting. Kita bisa mendapatkan kadar gula darah menjadi 
baik, asal mau. Sedangkan dokter akan memberi advis atau sebagai fasilitator, penderita 
yang menjalani. 

 Stres memberi pengaruh yang jelek terhadap kadar gula darah. Hormon stres 
yaitu katekolamin menyebabkan cadangan gula yang disimpan dalam organ tubuh akan 
dibongkar (glikogenolisis) sehingga kadar gula dalam darah akan semakin tinggi. Cara 
anda mengatasi stres, salah satunya yaitu diskusi dengan pihak yang mengetahui secara 
benar tentang penyakit tersebut (dokter) dan menyampaikan segala persepsi dan 
kekawatiran anda. Bersama-sama dengan sesama penderita misalnya Klub diabet, akan 
bisa membantu pemahaman kita bahwa kita tidak sendiri dan forum tersebut bisa 
menjadikan arena untuk saling tukar informasi dan pengalaman. 

 Pengobatan dari aspek medis antara lain obat minum (erektogenik, anti-oksidan, 
hormon) ataupun dalam bentuk injeksi yang diberikan atas dasar evaluasi individual. Pada 
pria umur sekitar 45 tahun umumnya kadar hormon testosteron mengalami penurunan 
yang disertai beberapa keluhan yang dikenal dengan istilah Andropause. Jika dalam 
pemeriksaan laboratorium didapatkan kadar testosteronnya rendah dan kemudian 
dilakukan pengobatan maka hasilnya akan baik, antara lain kemampuan ereksi menjadi 
lebih baik. Beberapa cara pengobatan masih ada lagi, secara umum gangguan disfungsi 
ereksi bisa diperbaiki. Jangan stres, optimis bahwa ada solusinya jika kita mau berusaha. 

 

(9) Homoseks Jenis Egodistonik 

Saya pria umur 21 tahun  dan belum menikah, mempunyai problem masalah seks. 
Selama ini saya suka pada laki-laki dewasa gemuk, tetapi saya juga suka dengan wanita 
cantik. Apakah saya termasuk biseks? Waktu klas 6 sekolah dasar, saya pernah menaruh 
hati pada teman wanita. Saya sering juga melakukan onani, namun yang saya bayangkan 
saat onani justru pria (bukannya wanita). Yang ingin saya tanyakan, apa gangguan seks 
yang saya alami. Apakah saya bisa menjadi normal (tertarik dengan lawan jenis saja)? 
Apakah bisa disembuhkan, dengan jalan apa? Saya takut untuk kehidupan rumah tangga 
nanti, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 

Dede, Yogjakarta 



 

 Homoseks didefinisikan sebagai ketertarikan secara seksual terhadap jenis 
kelamin yang sama. Wanita yang menyukai wanita secara seksual, juga disebut homoseks, 
namun yang lebih sering disebut lesbian (pulau lesbos, yang berpenghuni mayoritas 
wanita).Ketertarikan secara seksual kepada jenis kelamin yang sama, dalam aplikasinya 
bisa berupa fantasi seks, aktifitas seks (sentuhan, ciuman),  atau hubungan seks (anal seks) 
dengan sesama jenis.  

 Dari aspek ada tidaknya konflik internal sehubungan dengan keadaan 
homoseksualnya, dibedakan menjadi yaitu homoseks jenis egosintonik dan homoseks 
jenis egodistonik. Pria homoseks jenis egosintonik, lebih enjoy dengan keadaan 
homoseksualitasnya. Sebaliknya pria homoseks jenis egodistonik cenderung merasa salah 
dengan keadaaan homoseksualnya. Beberapa bahkan sampai pada percobaan bunuh diri 
karena konflik perasaan yang dialaminya. 

 Individu dengan kecenderungan homoseks yang memiliki kemauan untuk 
berubah dan ingin menjadi heteroseks mempunyai peluang terealisasi apalagi jika 
gangguannya dalam gradasi ringan, contohnya baru sebatas fantasi seks saja.Gradasi 
homoseksualitas individual dapat beragam, dari mulai yang ringan sampai yang total. Jika 
kadar homoseksualitasnya antara 50% sampai 60% maka yang bersangkutan masih 
mungkin menikah dengan lawan jenis. Namun jika ada kesempatan atau pilihan dengan 
sejenis maka dirasakan lebih menyenangkan. Kelompok seperti ini bisa juga diartikan 
biseks, karena dengan wanita bisa dan dengan pria juga bisa. 

 Untuk homoseks yang kadarnya dominant, sangat mungkin ada perasaan jijik 
secara seksual dengan lawan jenis atau sama sekali tak terangsang secara seksual dengan 
lawan jenis. Secara fisik dan hormonal, pria penderita homoseks bisa tak ada beda dengan 
kebanyakan pria lainnya. Yang bermasalah adalah pikiran yaitu ketertarikan  seksualnya. 

 Intervensi pengobatan yang memberi peluang untuk bisa merubah orientasi seks 
antara lain dengan hypno therapy.  Kemauan yang sungguh dan ketelatenan subyek 
melakukan pengobatan dengan hypno therapy sangat menentukan keberhasilan 
pengobatan. 

 

 

 

(10) Seksualitas Pria Penderita 

Hipertensi 

Dokter, apakah ada kaitan antara hipertensi dengan ereksi? Sebab, saya baca dari 
literature bila diabetes mellitus berkaitan dengan fungsi ereksi. Apa hipertensi juga bisa 
menyebabkan kemandulan? Terima kasih 

Danu, Surabaya 

  

 Angka kejadian penderita hipertensi dimasyarakat relatif banyak. Kondisi tekanan 
darah yang tinggi dan jenis obat darah tinggi yang dikonsumsi bisa juga mempengaruhi 



potensi seks seseorang. Tekanan darah yang tinggi (hipertensi) akan menyebabkan 
dinding pembuluh darah sebelah dalam yang disebut endothel mengalami kerusakan. 
Padahal endothel tersebut yang menghasilkan zat yaitu nitric oxide (NO) yang berfungsi 
membuka saluran darah (vasodilatasi). Jika yang rusak termasuk endothel pembuluh 
darah yang mengalirkan darah ke penis sehingga aliran darah tidak maksimal maka ereksi 
akan tidak maksimal juga. 

 Obat darah tinggi jenis tertentu antara lain golongan beta-bloker diduga 
mempunyai pengaruh yang kurang baik terhadap fungsi ereksi seorang pria. Maka tak ada 
salahnya jika penderita hipertensi yang ada gangguan ereksi untuk meminta pada dokter 
jenis obat yang tak mengganggu fungsi ereksi. Resiko masalah yang bisa terjadi karena 
hubungan seks pada penderita hipertensi juga relevan. Dalam aktivitas seks terlibat faktor 
fisik dan psikologis, fungsi olah-raga juga terjadi maka dalam hunbungan seks akan 
potensial menaikan tekanan darah. Jika tekanan darah sekitar 200 mmHg maka 
peningkatan tekanan darah yang terjadi karena aktivitas seks akan beresiko timbul 
masalah misalnya stroke. Kasus fatal yang terjadi umumnya  pasangan dalam hubungan 
seks beda umur jauh, terlalu muda, dan bukan pasangan tetap. Masalah jantung koroner 
yang mengalami serangan akut bisa jadi pemicu. Aspek yang lain, hipertensi dalam 
kaitannya dengan kwalitas sperma tidak ada pengaruh secara langsung.  

Kualitas sperma ditentukan oleh kualitas produksi dari biji pelir/testis. Testis yang 
berukuran besar dan memiliki  kekenyalan yang baik umumnya sebanding dengan kualitas 
sperma yang baik pula. Sampai saat ini diketahui terdapat 2 (dua) faktor yang paling 
potensial mengganggu kualitas sperma yaitu varikokel dan infeksi organ reproduksi. 
Varikokel bisa dikurangi masalahnya dengan menghindari kegemukan perut, hindari 
banyak olah-raga dengan gerakan lompat dan gerakan lain yang menyebabkan 
peningkatkan tekanan rongga perut. Infeksi organ reproduksi dihindari dengan 
melakukan seks yang aman (safe seks). Pantang melakukan hubungan seks ketika belum 
menikah, menggunakan kondom, dan atau hubungan seks dengan pasangan tetap yang 
sehat. 

 

(11) Bisa Keras tapi Bengkok 

 
Saya punya calon istri dan akan segera menikah. Tapi, saya khawatir karena 

penis saya ketika mengeras bengkok ke bawah sekitar 45 derajat. Apakah hal itu 

akan mempengaruhi kami ketika akan melakukan hubungan seks ? Saya takut nanti 

kami tidak bisa melakukan beberapa posisi seks, karena penis saya yang bengkok. 

Apakah hal itu akan mempengaruhi juga dalam pembuahan sel telur ? Mohon 

dijawab dok. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih 

Tetra, Surabaya 

 

Kondisi penis bengkok ke bawah 45 derajat merupakan hal yang tidak 

normal. Bahkan, juga bisa merepotkan untuk dapat digunakan dalam hubungan 

suami istri yang memuaskan. Pada orang muda, ereksi umumnya lebih tegak 

cenderung mendekati dinding perut. Semakin tambah umur atau tua, maka arah 

ereksi akan lebih mendekati garis horisontal atau bahkan cenderung menghadap ke 

bawah. Itu karena kekerasan ereksi yang semakin berkurang. 



Jika pada orang muda terjadi penis bengkok ke bawah saat ereksi dan bukan 

karena ereksi yang kurang keras, maka dapat diduga ada penebalan jaringan ikat di 

bagian bawah penis (kontraktur). Jaringan abnonnal yang tak bisa lentur tersebut 

akan menyebabkan penis tertarik ke arah bawah saat ereksi terjadi. Tindakan medis 

operatif untuk mengoreksi dan membebaskan jaringan kontraktur tersebut akan 

memungkinkan saat ereksi penis tidak bengkok. Dokter ahli bedah urologi yang 

berkornpeten dalam hal ini. 

Penis bengkok bisa juga tidak menyebabkan ada masalah dalam hubungan 

suami istri, hal tersebut karena keadaan penis yang bisa lentur serta liang sanggama 

yang tersusun dari otot juga memiliki kelenturan. Pertimbangan lain untuk 

dilakukan koreksi terhadap penis yang bengkok, selain menyebabkan terjadi 

kesulitan dalam hubungan suami istri, bisa juga jika ada keluhan nyeri saat ereksi 

(pyeroni disease). 

Namun, satu hal penting, jangan merasa minder dengan penis yang 

bengkok. Jangan - jangan, hal tersebut justru memberi nilai tambah bagi pasangan 

Anda. Hal tersebut mungkin saja jika bengkoknya tidak ekstrem. Kaitan antara 

penis bengkok dengan kemampuan mendapat keturunan, tidak terlalu berpengaruh. 

Selama kualitas sperma baik dan ejakulasi bisa dilakukan di dalam vagina, maka 

kehamilan akan bisa saja terjadi. Dalarn aspek reproduksi, fungsi penis adalah 

untuk meletakkan sperma pada tempat yang benar. Yaitu di dalam vagina di mulut 

rahim. Kualitas sperma yang lebih menentukan kondisi kesuburan pria. 

Untuk variasi posisi dalam hubungan seks, jika ada penis bengkok karena 

kontraktur maka jangan melakukan variasi posisi secara berlebihan. Selain bisa 

terjadi ketidaknyamanan, baik pada suami atau istri, jika dipaksakan bisa juga 

terjadi fraktur (patah) penis. 

Gejalanya antara lain, setelah ada suara yang tidak lazim saat berhubungan seks 

(kraak), selanjutnya ada pembengkaan di bagian tertentu dari penis atau sekitarnya. 

Rasa nyeri bisa ada atau bisa sangat minim. Jika hal tersebut terjadi dan curiga ada 

masalah, segera dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh dokter. 

Teknologi kedokteran dalam bidang bedah telah berkembang sangat pesat sehingga 

beberapa gangguan dan kelainan seperti tersebut di atas akan bisa dilakukan 

perbaikan dan koreksi. 

 

 
 

 

 

(12) Penis Diisi Benda Asing 

 
Dokter Hudi yang baik, saya seorang istri, 28 tahun. Suami saya berusia 31 

tahun. Kami menikah dua tahun yang lalu dan belum dikaruniai momongan. 

Masalahnya bukan momongan dok, tetapi bulan lalu, suami memasukan sesuatu, 

bentuknya bulat, ada tiga, tepat di bagian bawah kulit penisnya. Ini dilakukan, 

katanya, agar saya lebih puas saat kita melakukan hubungan. 

Sebenarnya, saya merasa tidak ada masalah dalam berhubungan, tetapi memang 

saya susah sekali mencapai orgasme. Namun itu tidak masalah dok. Saya sudah 



cukup puas dengan hubungan itu, yang penting bagi saya proses dan rasa 

nyamannya. Tetapi suami yang kerap merasa tidak enak. Memang, sebelum 

memasukan bulatan itu ke dalam penis, dia sudah meminta pendapat saya. Saya 

sudah menolaknya, tetapi dia tetap melakukan hal tersebut. Tapi, saya tidak tahu 

dimana dia melakukannya. 

Saya menghormati usahanya untuk membuat saya senang, jadi saya tidak banyak 

bertanya. Tetapi saya khawatir Dok. Yang ingin saya tanyakan, apakah tidak 

berbahaya memasukan sesuatu ke dalam penis seperti itu ? Sebulan ini memang 

tidak ada masalah, ereksinya masih sama, hanya saja ada tambahan tiga bulatan itu. 

Kapan kita harus mulai waspada tentang bahaya penggunaan alat bantu itu ? Ada 

efek sampingnya tidak? Bisa tidak benda itu diambil lagi ? Berbahayakah bila 

diambil kembali ? Bila masih menggunakannya apakah mempengaruhi fungsi 

kesuburan ? Terima kasih. 

Riani, Malang 

 

 

Beberapa pria menambahkan aksesoris pada penis, antara lain ditindik 

kemudian diisi rambut pada lubang bekas tindikan, disisipkan benda asing 

(kelereng kecil, gotri) di bawah kulit penis. Tindakan tersebut dilakukan dengan 

harapan (hasilnya belum tentu) dapat menambah tingkat kepuasan partner seksnya. 

Tindakan invasif dengan membuat luka baru dan kemudian menyisipkan benda 

asing di bawah kulit penis, berisiko menimbulkan infeksi jika dilakukan tidak 

memenuhi standar pembedahan. Infeksi pada organ vital sangat merugikan karena 

beresiko terjadi gangguan fungsi organ terkait dan efek sisa setelah sembuh dari 

infeksi masih rnungkin teijadi, antara lain terbentuknya jaringan ikat pasca infeksi.   

Jaringan ikat pasca infeksi jika ada pada posisi tidak sentral maka akan bisa 

memunculkan kejadian penis bengkok karena adanya kondisi asimetris. Benda 

padat yang berbahan sejenis kaca (misalnya kelereng) tidak berinteraksi langsung 

dengan tubuh. Kalau mau diambil lagi relalif tidak masalah. Benda padat tertentu 

dapat bereaksi dengan jaringan tubuh misalnya gotri yang dilapisi chrom akan bisa 

berdampak merugikan, termasuk sistern reproduksi, khususnya pada pria yang 

memiliki kualitas sperma kurang baik. 

Dari aspek seksologi, tindakan menyisipkan benda asing ke bawah kulit 

penis tidak rasional jika tujuannya untuk dapat memuaskan pasangan. Faktor 

dominan kepuasan seks wanita justru pada pikiran/fantasi serta aspek positif dari 

pasangan. Diisi kelereng atau gotri sepuluh pun kalau kemudian istri melihat 

sesuatu tersebut “aneh” atau “masalah” maka hasilnya akan kurang 

menguntungkan. Mengevaluasi penyebab kurang maksimalnya kualitas hubungan 

suami istri dan kemudian mencari solusinya jauh lebih bermanfaat. 

Dari aspek pria yang memasang aksesori di penis beberapa mendapat 

kinerja seks yang lebih baik. Hal tersebut mungkin jika setelah pemasangan yang 

bersangkutan merasa ada yang lebih, lebih yakin atau lebih percaya diri. Sekali lagi, 

mencari penyebab istri lama mendapat orgasme, jauh lebih penting. Tidak harus 

dengan memasang aksesoris pada penis. Kecuali, jika istri juga setuju dan senang 

dengan pemasangan aksesoris di penis suami, manfaat mungkin akan ada. 

Komunikasi seks yaitu komunikasi tentang seks pasangan suami istri perlu selalu 

diusahakan dan ditingkatkan kualitasnya untuk menjadi lebih baik. 
 



(13) Anak Melihat Orang Tua 

Berhubungan Intim? 
 

Dokter Hudi Winarso, saya mau menanyakan tentang bagaimana caranya 

menyampaikan penjelasan tentang hal yang terkait masalah seks kepada anak 

perempuan saya umur 5 tahun. Saya khawatir dengan dampak yang tidak baik yang 

mungkin teijadi dikemudian hari karena anak saya pernah terbangun saat malam 

hari dan melihat saya sedang berhubungan intim dengan suami. 

1. Sebaiknya saya menjelaskan atau tidak tentang hal yang dia lihat yaitu orang 

tuanya berhubungan seks? 

2. Bagaimana cara memberi penjelasan pada anak saya tersebut? 

3. Apa yang mungkin bisa terjadi pada anak saya jika saya tidak memberi 

penjelasan? Terima kasih atas penjelasannya. 

Heni, Surabaya 

 

Hal penting yang sebaiknya diperhatikan dalam memberi penerangan seks 

pada anak yaitu tidak boleh berbohong, dan secukupnya yaitu disesuaikan dengan 

tingkat pemahaman anak. Jika jawabannya “berbohong” atau “tak benar” maka 

dikemudian hari ketika anak mengetahui jawaban yang benar maka kepercayaan 

anak kepada orangtua menjadi berkurang. Jawaban yang sifatnya “mengkerdilkan” 

anak misalnya, kamu masih kecil, atau tak usah banyak tanya! Sebaiknya 

dihindarkan karena dapat mematikan kreativitas anak serta mengurangi 

pendewasan psikologis anak. Jawablah secukupnya. Maksudnya, jawaban harus 

disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak. Tidak harus pertanyaan dijawab 

sangat panjang dan komplit, kecuali anak menanyakan lagi maka harus juga diberi 

jawaban lanjutan. 

Satu hal yang mesti menjadi pemahaman dan perenungan orang-tua yaitu 

bahwa apa yang dipikirkan anak belum tentu seperti yang dipikirkan orangtua. 

Anak bisa berpikir yang dia lihat tak ada apa-apa, atau bisa juga dipahami sebagai 

sesuatu yang tak benar. Anak mungkin kemudian lupa tentang apa yang dia lihat 

pada malam hari kemarin, tetapi bisa juga berpikir “ayahnya jahat karena menindih 

ibunya yang ada dibawahnya”. 

Kalau anak menanyakan maka sebaiknya dijawab bahwa Ayah sedang 

mengasihi Ibu dengan cara orang dewasa, titik. Jangan diperjelas, dengan tambahan 

penjelasan yang lebih rinci apalagi teknis; kecuali anak memang membuat 

pertanyaan lanjutan terkait penjelasan yang telah diberikan. Jika anak tak tanya 

tentang kejadian terkait seks yang pernah dia lihat, pastikan bahwa anak memang 

tidak menanyakan karena tak memasalahkan dalam pikirannya. Bukan karena anak 

takut bertanya. 

Masalah bisa muncul dikemudian hari saat anak menikah nantinya jika 

pengalaman melihat orang-tua berhubungan intim dipahami secara salah, misalnya 

“laki-laki diidentikkan dengan perilaku kasar”. Jangan ragu untuk memberikan 

pendidikan seks pada anak, pendidikan seks harus dipahami sebagai pendidikan 

karakter. Kita harus membentuk nilai-nilai dan sikap anak serta memberikan 

kekuatan emosi agar anak dapat membuat keputusan yang benar. 
 



(14) Minder karena Terlalu Besar 
 

Dok, saya ingin konsultasi. Tetapi jangan ditertawakannya dok. Begini, bila 

lelaki lain merasa penis mereka kurang besar, punya saya ini sepertinya terlalu 

berlebih. Saya 30 tahun, belum menikah. Tinggi saya 176 dan berat 70 kilo, 

memang ada keturunan Arab, tetapi tidak langsung. Jika tidak ereksi, penis saya 

ukurannya kurang lebih 20 centi dan diameternya lima senti. Jika sedang ereksi, 

panjang dan besarnyabisa tambah tiga sampai empat senti. Aduh dok, bukannya 

senang saya ini malah minder. Saya malu pakai celana yang bahannya lemas, karena 

pasti membentuk. Pernah rekan saya bertanya, mengapa saya kemana-mana selalu 

bawa senter. Rasanya malu sekali. Bagaimana ini dok? Saya takut nanti calon istri 

saya ketakutan melihat ini. Ada tidak cara untuk mengecilkannya? Pengaruhnya 

apa? Saya harus datang kemana? Tolong dok. Terimakasih. 

WA, Surabaya 

 

Pikiran atau perasaan memiliki peran yang jauh lebih penting dalam 

menentukan nyaman tidaknya ukuran tubuh yang dimiliki seseorang. Ada yang 

memiliki ukuran organ tubuh yang secara statistik tidak normal (kekecilan atau 

kebesaran) tetapi jika orang tersebut bangga dengan ukuran yang dia miliki maka 

tak akan menjadi masalah. Sebaliknya ada yang memiliki ukuran organ tubuh yang 

secara statistik nonnal tetapi jika yang bersangkutan kurang percaya diri/minder 

maka kondisi tersebut akan potensial menyebabkan muncul gangguan, minimal 

secara psikologis dan tidak tertutup kernungkinan gangguan secara fungsional. 

Ukuran penis lebih dari 20 crn (saat ereksi sekitar 24 cm) merupakan ukuran 

yang tidak normal secara statistik dan dapat dikatakan “berukuran besar”. Dalam 

hubungan suami 

istri nantinya potensial bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada istri. Terutama, 

jika penetrasi penis dilakukan secara maksimal apalagi jika dalam kondisi istri tidak 

siap. Perlu disiasati dengan menggunakan teknik/posisi yang khusus untuk pemilik 

penis 

panjang agar penetrasi bisa dibatasi, antara lain side by side position. 

Untuk mengurangi “benjolan senter” di celana dalam, sudah benar yaitu 

menggunakan celana dalam yang tidak molor atau bisa dipakai celana dalam untuk 

olah raga (supporter) yang umuirmya memiliki ketegangan bahan yang baik. Yang 

perlu diperhatikan adalah celana dalam ketat tersebut jangan dipakai terus menerus 

24 jam dan setiap hari, kalau di rumah santai saja. 

Testis dalam kantong zakar yang menempel ketat di tubuh terus menerus 

(tidak bebas tergantung) akan dapat menyebabkan suhunya relatif panas dan tidak 

menguntungkan dari segi reproduksi. Penatalaksanaan atau tindakan mengecilkan 

penis tidak lazim dilakukan karena pertimbangan fungsi ereksi terkait anatomi 

penis yang khusus. 

Satu hal penting yaitu menghindari rasa minder. Komunikasi secara 

transparan dengan parter atau calon istri tentang ukuran yang ada, dapat 

mengurangi beban psikologis. Jangan-jangan pasangan tambah bangga dan 

bergairah dengan ukuran yang ada. Kemudian konsultasi kepada ahli saat 

menjelang menikah, malam pertama yang lancar akan sangat besar pengaruhnya 

dalam menentukan kualitas hubungan suami istri selanjutnya. 

 



 

(15) Dubur Nyeri setelah Anal Seks 
 

Dokter yang terhormat, saya seorang pria gay eksklusif 24 tahun Sekitar 

setahun yang lalu, saya berhubungan seks anal dengan pria yang aku kenal melalui 

SMS. Saat itu, aku yang ”ditembak”. Walau ini  bukan pengalaman pertama, tapi 

aku tegang Dok. Sebab,  dia bukan orang yang aku kenal. Itu hanya semacam balas 

budi karena dia sering mentransfer pulsa padaku. Saat di anal, otot anusku 

kontraksi, bukannya relaks (jelas karena perasaan tegang), sehingga menyulitkan 

charlie-nya menyusup ke dalam. Aku merasakan sakit yang luar biasa Dok. Walau 

sudah dicoba berulang kali, anusku tetap tak mau lemas, sakitnya luar biasa. Sampai 

beberapa minggu, anusku terasa gatal dan sedikit berlendir serta ada rasa seperti 

diiris senjata tajam yang sudah tumpul ketika buang hajat. Bahkan jika kotorannya 

keras, sering berdarah-darah Dok. Rasa teriris itu masih berlangsung sampai 

sekarang. Mohon penjelasan serta solusinya 

Antonius, Surabaya 

 

Anus atau dubur yang berfungsi sebagai lubang pengeluaran kotoran 

mempunyai karakteristik yang berbeda dengan vagina. Walaupun sama-sama 

memiliki otot melingkar di sekitar salurannya, anus tak memiliki pelumas alami 

sebaik vagina. Dan, tingkat kebersihan anus relatif kurang baik dibanding vagina. 

Satu hal yang khusus pada anus dibanding vagina yaitu otot melingkar saluran anus 

(m. sphincter ani) pada umumnya mempunyai daya kontraksi yang lebih kuat 

dibanding otot melingkar saluran vagina (m. pubo coccygeus). Beberapa ciri anus 

tersebut akan potensial menyebabkan timbul masalah jika dipaksakan dimasuki 

penis (anal sex). Apalagi, jika disertai kecemasan yang berdampak kontraksi otot 

sphincter ani. 

Bagi pelaku anal seks, pihak yang berperan sebagai “1aki” , dengan adanya 

kontraksi otot anus mungkin akan menjadikan tambah semangat. Sebab, 

dianggapnya masih ”perawan”. Ketika penetrasi penis ke anus dipaksakan, maka 

lecet, luka ataupun luka retak (cracking) sangat mungkin terjadi. Melalui luka 

ataupun lecet di daerah anus tersebut, kemudian mikroorganisme penyebab 

penyakit akan menyebabkan infeksi setempat. 

Keluarnya lendir bernanah merupakan tanda adanya infeksi atau peradangan. 

Adanya radang tersebut secara reflektoris akan merangsang tejadinya kontraksi otot 

anus, sehingga buang air besar akan menjadi lebih sulit dan menimbulkan sensasi 

nyeri. Penatalaksanaan untuk hal ini yaitu mengobati infeksinya, banyak minum 

air, dan makan buah serta sayur, sehingga, kotoran tidak keras. Juga, minum obat 

pengurang nyeri jika perlu. Mengacu pada konsep pengobatan infeksi yang baik 

jika diketahui jenis mikroba penyebabnya, dan mikroba tertentu dapat dibasmi 

dengan obat tertentu pula, maka perlu identifikasi penyebab infeksi secara benar. 

Kultur lendir bernanah di laboratorium sena uji sensitivitas terhadap 

antibiotik akan dapat memberi informasi yang baik untuk pengobatan yang rasional. 

Pastinya, anal seks harus libur, entah untuk sementara atau seterusnya. Ya kalau 

begini, ”rugi” hanya balas budi sering diberi pulsa dibarter dengan 

ketidaknyamanan berkepanjangan. Semoga cepat sehat. 

 



 

(16) Anak Memiliki Buku dan Video 

Porno 

Saya seorang ibu yang memiliki anak remaja umur 15 tahun, saat saya membuka 
lemarinya  menemukan satu buku porno dan video dengan sampul bergambar wanita 
yang sedang berciuman. Saya sangat kaget dengan apa yang yang saya lihat. Apakah perlu 
saya memberikan hukuman? Hukuman jenis apa yang baik saya berikan agar dia jera? 
Terima kasih atas jawaban dokter. 

Ny. Lina, Tulungagung 

 

 Jangan bereaksi berlebihan. Buku dan video porno tersebut bisa jadi bukan 
masalah kecuali material didalam video atau buku tersebut menyangkut kekerasan dan 
menurunkan martabat, atau  jika kemudian anak tersebut menghabiskan waktu secara  
berlebihan untuk membaca dan menontonnya. Katakan kepada anak dengan 
menggunakan bahasa yang jelas dan tanpa nada marah yang menyatakan bahwa material 
tersebut tidak pantas. 

 Tindakan menghukum anak ataupun mendramatisir respon terhadap buku/video 
tersebut bisa jadi akan menjadikan anak semakin terpikat untuk lebih ingin tahu. Orang 
tua juga perlu mengadakan introspeksi, apakah sudah terbangun sistim komunikasi yang 
baik didalam keluarga termasuk masalah seksualitas. Data penelitian menunjukkan 
bahwa remaja yang memiliki komunikasi seks yang baik dalam keluarga akan semakin 
kurang bermasalah dibanding remaja dengan lingkungan komunikasi seks yang kurang 
baik.   

  Berikan kepada mereka informasi yang baik tentang masa remaja dan  
seksualitas. Ajarkan untuk menghargai seksualitas mereka sendiri dan orang lain. Katakan 
kepadanya bahwa mereka dapat bertanya dan berdiskusi kapan saja tentang seksualitas 
jika ada hal yang ingin ditanyakan. Selanjutnya orang-tua perlu menunjukkan sikap bahwa 
mereka berkelakuan baik, bersikap dewasa dan bertanggung jawab atas tindakan yang 
diperbuat. 

 Anak perlu diberi peran untuk dapat bersikap asertif, mampu menolak hal yang 
memang bertentangan/merugikan dan menerima hal yang  baik sesuai hati nurani 
ataupun norma yang ada. Sikap egaliter yaitu bahwa semua orang adalah sederajat, perlu 
ditanamkan kepada anak untuk agar dia tidak mudah terpedaya oleh orang lain karena 
rasa rendah dirinya. Kebanyakan remaja merasa tidak  senang diberi saran yang sifatnya 
menggurui, karenanya orang-tua mesti bijaksana dalam menyampaikan pesan. 

 Materi yang baik untuk dijadikan bahan diskusi dengan anak yang berusia remaja  
antara lain tentang perawatan organ intim, masa puber, pacaran, menstruasi, kesuburan, 
kehamilan, kontrasepsi, dan penyakit menular seksual. Tujuan diskusi disamping untuk 
membangun suasana komunikasi yang nyaman antara anak dan orang-tua, juga agar anak 
tahu yang benar dan baik serta kemudian anak dapat memilih tindakan yang lebih baik 
dengan penuh tanggung jawab. Suasana komunikasi seks dalam keluarga harus dibangun 
sedini mungkin dalam porsi yang disesuaikan dengan umur anak. 

 

 



(17) Onani dan Sindroma Down 
 

Dok, aku pria 17 tahun. Tiga tahun yang lalu hampir setiap hari aku onani. 

Tapi setahun belakangan ini kegiatan itu nyaris aku hentikan. Paling hanya sesekali 

saja. Aku penderita scoliosis ringan arah kiri. Berat badan 77 kg, tinggi 172cm. Aku 

memiliki masalah dengan sepasang buah pelir yang tidak simetris. Ditambah 

dengan rasa nyeri seperti ditendang pada buah pelir sebelah kiri. Buah pelir sebelah 

kiri inilah yang lebih besar dari yang kanan. Pertanyaan saya, kata guru keseringan 

onani di usia muda bisa mempunyai anak sindroma down, bahkan sindroma 

lainnya. Betulkah ? Alasan beliau, sperma yang sering dikeluarkan tidak dapat 

membentuk inti sel yang sama dengan induknya dengan jumlah yang banyak dalam 

kantong sperma. Kenapa bisa terjadi buah pelir yang asimetris? Apakah pengaruh 

scoliosis? Atau pengaruh onani pada masa lalu? Bagaimana penyembuhan dan tip 

olahraga yang dapat dilakukan untuk menghilangkan nyeri itu ? terima kasih 

Mr. Love, Surabaya. 

 

Sindroma down adalah kelainan, genetik karena adanya penambahan atau 

kelebihan kromosom nomer 21. Kelainan tersebut terjadi karena ada masalah saat 

pembelahan miosis dari sel gamet (sel telur atau sel sperma). Yang lebih sering 

karena faktor sel telur, artinya faktor ibu memberi andil penyebab yang lebih besar. 

Individu dengan sindroma down akan memiliki kecerdasan yang kurang, muka 

tampak seperti orang “mongol” atau yang disebut muka mongoloid. Tentu saja 

tidak benar kalau kebiasaan onani atau masturbasi dikaitkan dengan kejadian 

sindroma down. Faktor sering mengeluarkan sperma dikaitkan dengan terjadinya 

kualitas sperma yang kurang baik, tidak seluruhnya benar. 

Di dalam testis pria yang sehat terdapat sekitar 600 saluran penghasil sel 

sperma (tubulus seminiferus). Jika sejumlah saluran tersebut disambung dan diukur 

panjangnya bisa mencapai 720 meter tiap orang. Jika dibandingkan dengan ukuran 

panjang sel sperma (spermatozoa) yang hanya sekitar 50 mikrometer maka akan 

amat sangat banyak persediaan spermatozoa matang yang ada dalam tubulus 

seminiferus. Yang lebih khusus lagi, dari sejumlah 600 tubulus semiferus tersebut 

menghasilkan sel benih dalam fase yang beragam. Hal tersebut memberi makna 

kecil kemungkinan mengeluarkan sel sperma belum matang. 

Fokus pada aspek pria dalam sistem pembuahan sel telur terdapat “seleksi 

alamiah” yang menyebabkan hanya sel sperma yang normal dan prima yang dapat 

membuahi. Walaupun dalam sekali ejakulasi dikeluarkan jutaan sel sperma (2 mL 

- 5 mL, dan konsentrasi spermatozoa lebih dari 20 juta per ml cairan sperma), yang 

membuahi sel telur hanya satu sel spermatozoa. Sel sperma yang tidak prima, 

apalagi yang belum matang (jika ada) akan secara otomatis tersisih dalam 

kompetisi. 

Tak benar jika disebutkan seringnya mengeluarkan sperma akan 

menyebabkan sel sperma kurang matang membuahi sel telur dan menyebabkan 

sindroma down. Namun demikian jangan diartikan himbauan untuk onani terus, 

apalagi dengan frekuensi tinggi. Faktor pikiran dan fantasi erotik yang terlalu 

dominan akan kurang menguntungkan dari aspek orang muda yang harus 

berprestasi. 

Menggunakan potensi pikiran dan waktu untuk hal yang berprestasi akan 

dapat mengurangi keinginan onani. Tentang adanya keluhan nyeri pada testis, 



baiknya diperiksakan ke dokter. Adanya nyeri pada organ tubuh lazimnya karena 

ada ketidakberesan terjadi. 
 

(18) Potensi seks, Masturbasi, dan 

Ukuran penis 

Saya pria bujangan umur 22 tahun menanyakan tentang seks. Sejak remaja 
sampai sekarang, saya sering melakukan masturbasi. Kalau melihat payudara yang besar 
dan wanita  tersebut berpakaian ketat, penis saya langsung tegang; selanjutnya saya 
melakukan masturbasi. 

Pertanyaan saya : 

1. Kalau saya melakukan masturbasi, kenapa baru 3 menit kok sudah keluar? 
2. Berapa lama laki-laki Indonesia orgasme? 
3. Apakah dalam 3 menit itu saya bisa memuaskan istri saya ? 
4. Penis saya kalau tak tegang tampak kecil banget, sedangkan kalau tegang kira-

kira berukuran 12 cm. Apakah normal? Atas jawabannya, saya ucapkan terima 
kasih. 

Anak Gondrong, Somewhere 

 

 Merupakan hal yang baik jika remaja memiliki perhatian terhadap potensi 
seksnya, sebaliknya akan potensial menimbulkan masalah jika disikapi dengan 
kekawatiran. Yang seharusnya dilakukan yaitu  mengoptimalkan potensi yang ada dan 
kemudian menerima diri apa adanya setelah dilakukan upaya optimalisasi misalnya 
konsultasi ke ahli terkait. Kemampuan menunda ejakulasi saat masturbasi tidak harus 
dikaitkan dengan kemampuan memuaskan istri saat menikah nantinya. Demikian juga 
dengan ukuran penis, tidak bisa dijadikan prediktor dengan kemampuan memuaskan 
pasangan nantinya. 

 Kondisi remaja/bujang dalam aktifitas masturbasi selalu terkait dengan tingginya 
gairah karena masih muda, tingginya kadar hormon seks, daya fantasi, rasa 
bersalah/berdosa, dan adanya kecemasan. Sangat beda kondisi tersebut jika 
dibandingkan dengan hubungan seks  dalam perkawinan. Jika diasumsikan  3 menit 
dengan kemampuan lamanya menahan ejakulasi, waktu sejumlah tersebut cukup untuk 
bisa memuaskan istri dalam hubungan suami-istri.  

 Ukuran panjang penis juga bukan satu-satunya faktor yang menentukan 
tercapainya kepuasan seks bagi wanita. Penis dengan panjang 12 cm saat ereksi, dari 
aspek ukuran dikaitkan dengan kondisi organ intim wanita harusnya tak akan masalah 
untuk mencapai kesenangan seks suami-istri. Area sensitive disaluran organ intim wanita 
yang disebut panggung orgasme (orgasmic platform) terletak di vagina 1/3 depan 
sepanjang sekitar 4 cm. Pada daerah tersebut banyak didapat ujung saraf sensitive yang 
berperan dalam orgasme wanita. Karenanya ukuran penis 12 cm sudah cukup untuk 
terjadi interaksi dengan area yang banyak ujung saraf sensitive tersebut. Masalah muncul 
jika pria cemas, tidak percaya diri ataupun tidak bangga dengan ukuran penis yang 
dimiliki. 

 Hormon cemas yang muncul (katekolamin, prolaktin) akan mengganggu 
tercapainya ereksi yang optimal. Yang sekarang sebaiknya dilakukan yaitu mempraktekan 



pola hidup sehat dan menjaga kesehatan reproduksi pada umumnya. Menjaga kebugaran 
fisik, menghindari kegemukan, mengelola stress secara efektif, dan menghindarkan dari 
perilaku tidak sehat seperti seks bebas ataupun narkoba. Masa depan kita ada ditangan 
kita sendiri, jika digunakan secara bertanggung jawab maka segalanya akan indah pada 
waktunya.   

 

(19) Saling Masturbasi (Mutual 

Masturbation) 

Saya remaja umur 18 tahun, sering melakukan masturbasi dengan teman saya (saling 
bermasturbasi).  

1. Apakah itu mempengaruhi hubungan saya dengan istri kelak? 
2. Penis yang ideal itu bengkok keatas atau bawah ? 

Terima kasih dokter atas jawababnnya. 

Antok, Pasuruan 

 

 Setelah seorang remaja mengalami masa puber, lebih lanjut kondisi hormonalnya 
akan semakin berkembang menuju kadar yang optimal. Seiring dengan semakin 
matangnya kondisi hormon seks dalam tubuh maka selain perubahan fisik juga terjadi 
peningkatan respon seks. Ketertarikan secara seksual semakin meningkat dan mudah 
terangsang oleh rangsang seks yang terjadi. Salah satu solusi praktis yang banyak 
dilakukan oleh remaja (belum menikah) yaitu masturbasi. Melakukan aktifitas seks 
dengan bantuan tangan untuk tujuan mendapat kepuasan seks. Pada kasus ini 
menggunakan tangan orang lain, ini juga termasuk masturbasi. 

 Untuk menjawab pertanyaan, apakah nanti mengganggu hubungan suami istri 
kelak jika menikah, perlu informasi yang lebih rinci. Apakah dilakukan dalam suasana 
khusus dan atau dengan perasaan khusus juga terhadap partner ? Jika dilakukan dalam 
frekuensi sering disertai ketertarikan terhadap partner, yang notabene partner tersebut 
adalah sesama jenis, hal tersebut dapat dikategorikan atau dicermati sebagai bagian dari 
homoseksualitas. Dalam klasifikasi homoseksualitas, para pakar seksologi menggolongkan 
dalam beberapa kategori. Prinsipnya ada yang kategori ringan, sedang, dan berat. 

 Klasifikasi tersebut antara lain dari tindakan atau aktifitas seks yang sudah 
dilakukan. Misalnya, jika ada ketertarikan secara seksual terhadap sesama jenis tetapi 
baru dalam angan dan atau tahap bergandengan tangan (belum sampai 
bercumbu/melakukan aktifitas seks) maka dikategorikan homoseks kategori ringan. Jika 
benar bahwa aktivitas saling masturbasi tersebut dilakukan dengan dasar ketertarikan 
secara seksual terhadap sesama jenis maka dimungkinkan kondisi homoseks tersebut 
yang akan menjadi hambatan saat menikah nantinya.  

 Kadar homoseks individual yang lebih menentukan, untuk yang kadar 
homoseksnya lebih dominan akan lebih minim bisa ada ketertarikan terhadap lawan jenis. 
Hal tersebut berarti akan lebih banyak masalah jika menikah dengan lawan jenis. 

 

 



(20) Ketakutan Setelah Masturbasi 

Saya cewek berusia 25 tahun, masih lajang. Dok, kenapa ya akhir-akhir ini saya 
suka banget masturbasi di kamar. Saya suka melakukannnya dengan tangan. Kalau bosan, 
kadang saya suka melakukan phone-sex dan sms-sex dengan teman-teman cowok. Tetapi 
belakangan, saya jadi takut sekali. Soalnya, kata teman-teman, banyak masturbasi bisa 
berbahaya buat vagina saya. Bahkan, kata teman, keseringan masturbasi juga bisa 
mengakibatkan mandul. Betulkah begitu Dok? Apakah saya nanti akan menjadi mandul? 

Y, Suatu Tempat 

 

 Terdapat perbedaan tentang kemungkinan dampak fisik masturbasi pada cewek 
dan cowok, hal tersebut tergantung cara melakukan masturbasi dan karena kekhususan 
anatomi organ kelamin wanita. Selain kemungkinan dampak fisik, bisa juga dampak 
psikologis, sosial dan spiritual. Muncul perasan takut, rasa bersalah/berdosa, dan khusus 
pada cewek yaitu penghargaan diri yang kurang baik dari lawan jenis. Melalui phone-sex 
dan sms-sex akan memungkinkan cowok mempunyai penilaian sebagai wanita yang 
penuh napsu yang bisa /mudah diajak kencan tingkat tinggi. 

 Resiko masturbasi pada wanita yang bersifat fisik yaitu jika menyebabkan 
kerusakan selaput dara (hymens) dan resiko infeksi organ vagina karena memasukkan jari 
atau alat bantu sarana masturbasi terkontaminasi mikroba. Masturbasi sebatas area 
dibagian luar organ kelamin, relatif tidak akan beresiko terjadi  gangguan terkait infeksi 
saluran vagina. Infeksi disaluran vagina (keputihan) akan memungkinkan terjadi gangguan 
kesuburan. Jika mikroba penyebab infeksi tidak mempunyai alat gerak misalnya bakteri 
dan virus maka infeksi hanya akan ada di saluran vagina. Untuk infeksi karena mikroba 
yang mempunyai alat gerak misalnya Trichomonas vaginalis maka mikroba penyebab 
keputihan pada kondisi khusus bisa masuk kedalam rahim ataupun berada disaluran telur, 
infeksi ini akan bisa menyebabkan gangguan kesuburan/infertilitas. 

 Tentang kesenangan melakukan masturbasi, hampir pasti karena adanya fantasi 
seks, persepsi dan paparan seks yang tinggi serta adanya waktu/kesempatan untuk 
melakukan masturbasi. Seringnya melakukan fantasi seks akan menyebabkan muncul 
rangsang seks, juga tingginya tingkat paparan seks antara lain kesukaan melihat gambar 
erotik  akan juga memacu gairah. Jika kemudian mempunyai banyak kesempatan, 
sendirian dikamar misalnya maka aktifitas masturbasi akan lebih mudah terjadi. 
Karenanya kalau memang berkeinginan mengurangi kesukaan masturbasi, kurangi 
paparan erotik dan lebih banyaklah menggunakan waktu untuk aktifitas yang lebih 
produktif. 

 Kalau membicarakan kemungkinan  resiko terjadi gangguan kesuburan, seks 
pranikah dan kebiasaan suka berganti pasangan seks lebih memberikan kemungkinan 
terjadi infeksi menular seks dan gangguan kesuburan. Data penelitian yang dilakukakan 
oleh KSKR (Kelompok Studi Kesehatan Reproduksi) Fakultas Kedokteran Unair 
menunjukkan bahwa pria yang telah melakukan hubungan seks pranikah cenderung 
mempunyai pasangan yang multiple (lebih dari satu dan beragam), semakin beragam 
pasangan seksnya akan semakin tinggi kemungkinan menderita infeksi menular seks 
(IMS). Maka wanita yang melakukan seks pranikah akan selalu beresiko terkena IMS 
walaupun hanya melakukan hubungan seks dengan pacarnya saja.    

 



(21) Fantasi Seks  Dalam Masturbasi 

Saya pria umur 52 tahun, pisah ranjang dengan istri. Sejak sekitar 1 tahun ini saya 
melakukan fantasi seks ke mantan pacar. Dalam fantasi, saya membayangkan bercumbu 
dengan mantan pacar. Selanjutnya saya melakukan masturbasi. Kegiatan fantasi seks 
tersebut cukup sering saya lakukan. Apa efek kesehatan yang merugikan dari fantasi seks 
yang saya lakukan? Mohon saran.  

Abim, Surabaya 

 

 Melakukan aktifitas seks dengan bantuan tangan sampai mendapatkan kepuasan 
seks (orgasme) yang dikenal dengan masturbasi, sering diawali dengan proses fantasi 
erotik yang dikenal sebagai fantasi seks. Fantasi seks dengan obyek fantasi orang yang 
dicintai merupakan jenis fantasi seks yang paling sering dilakukan oleh pria maupun 
wanita. Sering kali orang yang dicintai yang dimanfaatkan dalam fantasi seks tersebut 
bukan pasangan yang ada saat ini. 

 Pacar pertama, partner saat hubungan seks pertama kali, ataupun wanita dengan 
daya tarik khusus  adalah materi fantasi seks yang sering dilakukan pria dalam masturbasi 
ataupun saat hubungan seks. Fantasi seks dengan obyek mantan pacar merupakan fakta 
yang relatif sering dilakukan baik oleh pria maupuin wanita.  

 Analisa terhadap fantasi seks dari segi manfaat dan kerugiannya, perlu dicermati 
dari aspek mana fantasi seks ditinjau. Dari aspek seksologi, tinjauannya bersifat praktis 
yaitu bermanfaat atau tidak;  serta berlaku tinjauan relativitas. Fantasi seks dari tinjauan 
seksologi dipahami sebagai “fantasi seks” dan bukan selingkuh. Kalau hasilnya mampu 
meningkatkan kwalitas potensi seks maka diasumsikan baik. Bahwa fantasi seks dengan 
mantan pacar beresiko terjadi perselingkuhan bisa juga hal tersebut terjadi. Kalau mantan 
pacar sudah mati, lain lagi urusannya. Fantasi seks sebagai bagian masturbasi karena pisah 
ranjang tentunya bisa dimengerti. Daripada selingkuh atau melakukan hubungan seks 
dengan wanita pekerja seks. Hal yang tidak mudah yang sering terjadi yaitu perasaan 
bersalah dan ketakutan akan resiko dari masturbasi. 

 Secara medis, masturbasi yang sering diawali dengan fantasi seks tidak ada 
dampak yang merugikan. Tentunya jika tidak dilakukan secara berlebih ataupun dengan 
alat bantu yang membahayakan. Beberapa mitos yang muncul dimasyarakat yang justru 
berpengaruh kurang baik jika pribadi yang melakukan terobsesi oleh pikiran negatifnya. 
Beberapa mitos tersebut yang faktanya tidak benar antara lain : lutut jadi keropos, sperma 
habis, keturunan cacat, ejakulasi dini atau impotensi; kesemuanya tak terkait langsung 
sebagai dampak masturbasi. 

 Solusi untuk mengurangi dorongan masturbasi ataupun fantasi seks yaitu dengan 
meningkatkan kesibukan, aktif dalam kegiatan social dan spiritual serta mengurangi 
paparan erotik. Olah-raga juga dapat menyebabkan badan segar sebagai dampak 
meningkatnya hormon endorphin seperti kondisi karena orgasme. 

 

(22) Fantasi Seks Mantan Pacar 

Saya seorang suami umur 54 tahun dan sudah menikah 24 tahun. Istri saya kalau 
dimintai sulit sehingga kami jarang melakukan hubungan suami istri. Sudah 7 bulan saya 



melakukan fantasi seks ke mantan pacar, saya bisa menikmati dan berencana akan terus 
melakukan. Apa efeknya jika kebiasaan melakukan fantasi seks tersebut berlanjut.Terima 
kasih. 

Tn. X – Surabaya 

 

 Aktifitas yang dapat meningkatkan potensi seks dan relatif tidak memberikan 
resiko yang berdampak merugikan, dalam tinjauan seksologi dinilai baik. Fantasi seks 
dipahami sebagai sesuatu yang tidak bisa disamakan  dengan selingkuh/berzinah. Sekali 
lagi hal ini dalam tinjauan seksologi, akan bisa menjadi lain jika ditinjau dari aspek non-
seksologi. 

Fantasi seks yang lebih bisa diterima dari banyak aspek yaitu memfantasikan istri 
sendiri dimasa muda. Fantasi seks dengan membayangkan mantan pacar, resikonya yaitu 
kemungkinan terjadi  perselingkuhan yang sebenarnya akan relatif besar. Fantasi seks 
dengan obyek mantan pacar memang menempati prosentase yang tinggi dilakukan saat 
berhubungan seks dengan pasangan sendiri. Jika hanya fantasi dan sesekali, relatif tidak 
akan menimbulkan masalah.  

Istri yang enggan melayani suami yang sebelumnya tak ada masalah menunjukkan 
adanya ”sesuatu yang sifatnya negatif” yang saat ini dialami dan perlu dicarikan solusi. 
Beberapa hal tersebut antara lain konsep yang salah misalnya merasa sudah tua/tak 
pantas melakukan hubungan suami istri. Mestinya setiap wanita selalu bisa sampai 
kapanpun kalau mau. Ketika merasa tua dan tak pantas maka apa yang dipikirkan akan 
terjadi pada organ intimnya. Pikiran yang sifatnya negatif akan menyebabkan tahapan 
respon seks  tidak berlangsung secara lancar. Jika saja pikirannya sebaliknya (positif) maka 
rangsang seks yang ada akan direspon dengan fase rangsangan, fase bangkitan yang salah 
satunya ditandai banyaknya lendir di organ intim, dan selanjutnya orgasme bisa 
berlangsung enak. 

 Hambatan yang terjadi saat ini yaitu istri enggan melayani suami, bisa juga terjadi 
justru karena faktor suami. Ejakulasi dini, gangguan ereksi, ataupun sesuatu yang non-
seks misalnya ucapan dan sikap suami yang kurang menghargai istri.Solusi penting yang 
harus dilakukan yaitu melakukan komunikasi seks secara verbal atau dalam bahasa 
mudahnya mendiskusikan keengganan tersebut. 

 Hal penting yang harus menjadi perhatian yaitu substansi diskusi/komunikasi 
jangan sifatnya menghakimi pasangan. Contoh yang sifatnya menghakimi dan perlu 
dihindarkan misalnya: Kamu kok malas? Kamu punya simpanan ya? Kalimat seperti 
tersebut akan menyebabkan pasangan tidak suka dan cenderung mudah terjadi 
pertengkaran.Gunakan kalimat positip yang sifatnya tidak menyalahkan pasangan, dan 
hal kedua yang setiap orang selalu senang yaitu dipuji. Mencari akar masalah serta 
solusinya, dan melakukan komunikasi seks yang baik harus selalu diupayakan suami istri 
agar semakin hari semakin harmonis. Imbas dari suami istri yang harmonis akan 
memberikan pengaruh yang baik terhadap anak khususnya terkait aspek pendidikan seks 
anak. 

 

 

(23) Manfaat Fantasi Seks 



Saya dititipi pertanyaan dari teman tunanetra, umurnya 26 tahun yang tunanetra 
sejak lahir. Saat ini sudah mempunyai pacar, pernah mencoba berhubungan seks tetapi 
tidak sukses. Bahkan sudah ke dokter, hasil laborat darahnya menunjukkan semua baik. 
Beberapa obat kuat yang dipakai tak memberi hasil. Bagaimana cara mengatasi gangguan 
tersebut, karena ada rencana mau menikah. Terima kasih atas jawabannya.  

Gimo, Surabaya 

 

 Banyak pria tunanetra yang tak mempunyai masalah dengan kemampuan 
seksnya, mempunyai anak dan harmonis. Faktor derajat/tingkat gangguan tunanetra dan 
waktu mulai menderita (onset) tunanetra menentukan kemampuan seksnya. Yang 
menderita tunanetra sejak lahir, pastilah tak akan bisa membayangkan bentuk organ seks 
sehingga kesulitan berfantasi seks berobyek organ erotik. Yang menderita tunanetra tidak 
sejak lahir, pernah melihat organ erotik lawan jenis dan umumnya bisa melakukan fantasi 
seks dengan baik. Bahkan jika tunanetra yang diderita tidak total, secara tidak sempurna 
masih bisa mendapat pemandangan erotik organ seks lawan jenis; kemudian relatif tidak 
memiliki masalah dengan potensi seks.  

 Seperti kita ketahui, rangsang seks bisa berasal dari indera (penglihatan, 
perabaan, dll), juga fantasi seks mempunyai peran yang vital untuk bisa muncul respon 
seks (terangsang) antara lain ereksi untuk pria.Hormon seks, urat syaraf dan fungsi 
pembuluh darah yang  baik diperlukan untuk agar rangsang seks bisa diteruskan menjadi 
respon seks, tetapi bukan satu-satunya atau utama. 

 Pada tunanetra yang menderita gangguan penglihatannya sejak lahir, dalam 
penanganannya lebih khusus karena dokter harus membangun kemampuan fantasi seks 
pasien. Perlu pengenalan verbal dan non-verbal akan organ seks misalnya dengan 
bantuan boneka/manekin yang memiliki bentuk dan kekenyalan anatomi organ erotik 
seperti aslinya. 

 Obat kuat yang paling baikpun (Viagra, Levitra) untuk bisa berfungsi membuat 
penis ereksi masih memerlukan rangsang erotik. Obat-obat tersebut bekerja tidak untuk 
merangsang pusat gairah di otak tetapi bekerja membuka pembuluh darah di penis untuk 
menjadikan ereksi. Fakta bahwa hormon seks normal dan penggunaan obat kuat yang 
tidak memberi hasil baik pada penderita tunanetra tersebut menunjukkan bahwa hormon 
seks bukan yang terpenting dalam kaitan dengan fungsi seks/ereksi. 

 Saran untuk penderita agar telaten dan tidak putus asa untuk dapat diaktifkan 
fungsi seksnya karena memang kondisi gangguannya memerlukan penanganan yang lebih 
khusus. Solusi lain adalah  pengobatan dengan injeksi bahan vasoaktif ke dalam penis, 
pengobatan jenis ini tak memerlukan rangsangan atau fantasi seks. Dalam 5 menit sampai 
10 menit setelah injeksi penis akan  ereksi, tetapi yang mengerjakan penyuntikan harus 
ahlinya  karena mengingat resikonya. 

 

(24) Manten Baru Kesulitan Penetrasi 

Saya pengantin baru Dok. Begini, saya mengalami kesulitan penetrasi saat 
berhubungan seksual. Sepertinya lubang organ intim istri tertutup atau rongganya terlalu 
kecil. Padahal, istri saya sudah terangsang sekali (basah) dan juga sudah tidak perawan. 
Meski demikian, penis masih tidak dapat masuk. Efeknya, penis terasa sakit karena 



tekanan yang terus menerus tetapi tidak dapat tembus. Ukuran penis saya normal (tidak 
terlalu besar), ereksi juga normal (tegang, keras dan tidak lemah). Kira-kira apa yang 
menjadi penyebabnya? Dan apa yang perlu kami lakukan? Terima kasih. 

Yanis, Surabaya 

 

 Tahap bangkitan seks yang terjadi setelah tahap rangsangan, merupakan bagian 
tahapan dari respon seks yang penting untuk wanita sebelum tahapan orgasme. Rangsang 
seks yang terpapar melalui indera atau pikiran/fantasi seks, akan diikuti terjadinya  
perubahan fungsi faali tubuh. Pada tahap rangsangan akan terjadi antara lain 
meningkatnya detak jantung, meningkatnya aliran darah ke payudara sehingga payudara 
relatif lebih besar dan lebih tegak. Rangsang seks yang berlanjut akan mengantarkan 
respon seks kedalam fase bangkitan. Dalam fase ini aliran darah ke organ kelamin semakin 
lancar, mulut vagina membuka, serta lendir di vagina semakin banyak serta beberapa 
perubahan lain pada rahim.  

 Dalam fase bangkitan yang optimal merupakan waktu yang ideal untuk penetrasi 
penis. Jika saja tidak ada hambatan, baik secara fisik ataupun fungsional maka mestinya 
hubungan seks akan bisa dilakukan dengan baik. Tentunya jika disertai adanya ukuran dan 
fungsi ereksi penis yang baik. Dari aspek pria, ukuran penis yang sangat besar, ereksi yang 
tidak keras, ereksi yang tidak lama, ataupun penis bengkok ektrem merupakan beberapa 
hal yang bisa menghambat untuk bisa berlangsung hubungan seks yang sukses. Dari aspek 
wanita, hambatan psikologis yang mungkin terjadi antara lain adanya masalah atau 
kemarahan dengan pasangan, persepsi yang salah tentang seks, atau kecemasan tertentu 
terkait hubungan seks yang akan dilakukan. 

 Hambatan psikologis yang terjadi tersebut akan menyebabkan tahapan respon 
seks berlangsung  tidak optimal. Hasilnya organ intim akan tidak terjadi rangsang seks 
seperti yang seharusnya. Bahkan dalam beberapa keadaan bisa terjadi spasme/kekakuan 
otot vagina bagian depan sehingga vagina menjadi seperti tertutup rapat. Jika hambatan 
psikologis ini yang terjadi maka solusinya perlu psikotetapi dan pemberian informasi yang 
benar.  

 Penyebab lain yang bisa menyebabkan penetrasi tidak sukses antara lain faktor 
fisik. Adanya “penyumbat” di liang vagina, khususnya di vagina bagian depan akan 
berpotensi menyebabkan kegagalan penetrasi. Benjolan atau infeksi kelenjar yang 
letaknya dibagian depan liang vagina (bartolinitis) jika pembengkakan kelenjar tersebut 
relatif besar maka akan mengganggu. Satu catatan penting, jangan paksakan penetrasi 
jika memang pasangan ada kendala khusus. Trauma psikologis yang terjadi karena nyeri 
berlebih dari penetrasi yang dipaksakan akan tidak menguntungkan dikemudian hari. Jika 
diduga yang bermasalah pihak istri, jangan segan untuk berkonsultasi dengan dokter 
Obssetri-Gynekologi untuk bisa diperiksa.  

 

(25) Ukuran Saat Ereksi Lebih 

Mempunyai Makna 

Saya cowok umur 19 tahun, tinggi badan 168 cm dan berat badan 70 kg. Suatu 
kali saat berkumpul bersama teman, kami saling memperlihatkan Mr. P. Semua 
menunjukkan “barang” masing-masing kecuali saya karena tidak pede. Punya teman saat 



tidak ereksi panjangnya 10 cm sedangkan saat ereksi menjadi 14 cm. Mr. P saya saat tidak 
ereksi 3 cm sedangkan saat ereksi 12,5 cm; mungil kan Dok. Rambut kemaluan teman-
teman juga lebat, sedang saya tidak. 

Yang ingin saya tanyakan: 

- Apakah saya termasuk normal? Apa yang menyebabkan begitu? 
- Amankah mengkonsumsi obat seperti numenz atau king kobra oil untuk 

mengatasi masalah saya? 
- Apakah hal tersebut karena keseringan onani? Hampir tiap hari saya melakukan 

onani 
- Bagaimana cara melebatkan rambut kemaluan? 

Tolong dijawab masalah saya ya Dok, agar saya nggak malu lagi dihadapan teman-teman. 
Terima-kasih. 

JH, Surabaya 

 

 Ukuran penis bagi kebanyakan pria juga sebagai simbol kejantanan, karenanya 
jika pria mempunyai penis dengan ukuran besar merupakan kebanggaan sendiri. Rasa 
bangga dan pede merupakan hal yang baik, namun ukuran penis tidak harus dibandingkan 
(baca: kontes) dengan teman atau orang lain. Panjang saat ereksi 12,5 cm merupakan 
ukuran yang normal, mestinya jika disertai rasa percaya diri dan bangga maka fungsinya 
tak akan ada masalah. Mampu menyenangkan pasangan dan diri sendiri, serta secara 
reproduksi memungkinkan untuk bisa menyemprotkan sperma di mulut rahim. 
Mengingat vitalitas reproduksi tergantung pada kemampuan testis dalam menghasilkan 
sel benih (spermatozoa) maka ukuran testis perlu menjadi perhatian.   

 Hormon testosterone yang dihasilkan dari testis ikut berperan dalam 
pertumbuhan bulu kemaluan, selain juga terkait dengan ukuran penis. Namun demikian 
rambut kemaluan yang tipis dan ukuran penis yang kecil tidak selalu karena  hormon 
testosterone, bisa juga karena faktor genetik/keturunan. Namun, pasti bukan karena 
terlalu banyak masturbasi. Alternatif penambahan hormon untuk memperbaiki ukuran 
penis dan kelebatan rambut kemaluan akan bermanfaat hanya jika hormon terkait kedua 
hal tersebut dalam kadar sub-normal dan belum mencapai kinerja optimal. Penggunaan 
produk oles ataupun obat minum akan tidak banyak bermanfaat jika pertumbuhan penis 
dan rambut kemaluan  sudah optimal dan atau karena faktor keturunan. 

 Pertumbuhan penis dan rambut kemaluan dipengaruhi oleh hormon testosterone 
jenis DHT, enzyme 5-alfa reduktase dalam hal ini ikut berperan. Tanda fisik pria yang 
kekurangan hormon testosterone antara lain kulit halus, suara “lebih kearah wanita”, 
pada organ vital berupa rambut kemaluan yang tipis serta lipatan kulit kantong zakar 
minimal. Kepastian bahwa pria kurang hormon testosterone, perlu pemeriksaan darah 
untuk penentuan kadar testosterone darah. 

 Pemeriksaan darah untuk menentukan kadar hormon testosterone sebaiknya 
dilakukan pada pagi hari antara jam 7 pagi sampai paling siang jam 11.00. Mengupayakan 
agar pertumbuhan organ vital yang belum optimal bisa tumbuh lebih  sempurna 
merupakan hal yang baik. Yang tak kalah penting yaitu membentuk persepsi puas 
terhadap keadaan fisik yang kita miliki. Selama konsep berfikir positip tersebut belum 
terbentuk maka ketidakpuasan yang akan lebih sering muncul. 

 



(26) Ingin Lebih Kurus dan Perkasa 

Saya suami umur 34 tahun (TB :167 cm dan BB: 85 kg) merasakan kurang prima 
dalam hubungan suami istri. Apakah mungkin hal tersebut karena terlalu gemuk? 
Berbagai upaya telah saya lakukan untuk mengurangi berat badan tetapi tetap saja berat 
badan tidak berkurang. Mohon saran untuk bisa mengurangi berat badan, dan agar lebih 
prima dalam hubungan suami istri. Terima kasih. 

Antok, Tulung Agung 

 Tinggi badan 167 cm dan berat badan 85 kg dalam penghitungan indeks masa 
tubuh (IMT) termasuk dalam kategori obesitas (kelebihan berat badan tingkat berat). 
Rumus cara menghitung IMTyaitu berat badan dalam kg dibagi tinggi badan kwadrat 
dalam meter, hasilnya : 29.06 (lebih dari 27).  Sangat mungkin gangguan yang ada saat ini 
karena terlalu obesitas tersebut. Telah banyak diteliti bahwa sel lemak diketahui 
menghasilkan sekitar 55 bahan dan  beberapa bahan tersebut bersifat merugikan fungsi 
tubuh. Hasilnya kalau orang mengalami obesitas maka akan cenderung hormon seksnya 
rendah, dan yang kadar hormon testosteronnya rendah maka akan cenderung gemuk. Hal 
tersebut karena salah satu produk sel lemak yang disebut enzim aromatase bekerja 
merubah hormon testosterone menjadi hormon lain yang memudahkan gemuk. 

Salah satu cara untuk mengatasi kondisi saat ini yaitu mengurangi asupan kalori, 
berolah-raga, dan melakukan penanbahan hormon agar tubuh tidak mudah gemuk. Cara 
dietnya yaitu jumlah kalori dari asupan makan dikurangi 10% dari total kebutuhan. Secara 
mudah dibutuhkan sekitar 40 kcalori per kilogram berat badan, sehingga untuk berat 
badan 85 kg butuh sekitar 3400 kcalori. Jika sehari makan sejumlah 3000 kcalori maka 
berat badan tak akan naik, namun jika dikurangi sekitar 500 sampai 1000 kcalori per hari 
maka berat badan akan turun sekitar 1 sampai 2 kg per minggu. Hal tersebut artinya perlu 
belajar menghitung kalori setiap satuan makanan.  

Untuk olah-raga yang aman dengan kondisi obesitas yaitu jalan, renang ataupun 
sepeda. Upayakan untuk mencapai frekwensi olah-raga 3 sampai 5 kali seminggu, namun 
harus dilakukan secara bertahap. Dua kali seminggu, 3 kali seminggu kemudian tingkatkan 
frekwensinya sesuai keingginan. Tiap latihan upayakan sekitar 1 jam. Olah-raga tersebut 
disamping membakar kalori, walaupun tidak banyak tetapi untuk vitalitas tubuh banyak 
bermanfaat.    

 Untuk penambahan hormon harus melalui pemeriksaan laboratorium yang 
ditunjukkan bahwa kadar hormon dalam kondisi kurang normal jumlahnya. Ketika 
hormon dalam tubuh dalam kadar yang lebih baik, asupan kalori dalam makanan tidak 
berlebih, dan olah-raga sudah baik maka lazimnya akan terasa peningkatan vitalitas dan 
keperkasaan. Masalahnya kebanyakan orang ingin tetap makan enak tanpa pengaturan 
diet, namun tidak ingin gemuk. Perlu perjuangan dan kemauan untuk sehat dan perkasa, 
pasti bisa. 

 

(27) Seks Saat Menstruasi 

Saya seorang suami umur 32 tahun kerja diluar kota, pulang mudik tiap 2 minggu 
sekali karena jauhnya jarak dan untuk menghemat biaya. Masalahnya kalau pulang dan 
istri sedang menstruasi, apakah hubungan saat mestruasi bisa berdampak merugikan 



kesehatan? Bagaimana jika kami menggunakan kondom atau ditumpahkan keluar? 
Mohon saran dan jawaban. 

Haryanto, Kediri 

 

 Pada saat seorang wanita mengalami menstruasi, didalam tubuhnya terjadi 
perubahan kondisi biologis dari organ reproduksi. Penyebutan menstruasi dengan  ”darah 
kotor” tidak terlalu tepat karena darah yang keluar dari organ reproduksi wanita (vagina) 
adalah lapisan bagian lendir rahim (endometrium) yang mengalami proses peluruhan. 
Dalam peluruhan lapisan endometrium yang dikenal dengan mentruasi tersebut, terjadi 
perubahan kondisi organ reproduksi wanita yaitu mulut rahim menjadi lebih terbuka 
sehingga bisa dilalui darah menstruasi. Darah menstruasi dari rahim melalui mulut rahim 
dan selanjutnya mengalir keluar melalui liang sanggama.  

 Masalah kesehatan dimungkinkan bisa terjadi terkait dengan hubungan seks saat 
wanita dalam masa menstruasi karena beberapa hal. Dalam kondisi wanita tidak sedang 
menstruasi, untuk menjaga agar rongga rahim tetap bersih/steril yaitu karena adanya 
lendir di mulut rahin (serviks) yang secara alami berfungsi sebagai pelindung rongga rahim 
dari kemungkinan aliran “zat pengganggu” dari vagina. 

 Liang vagina sering ada infeksi/ keputihan, bahkan yang tidak sedang infeksipun 
selalu ada kuman yaitu jenis laktobasilus. Kuman laktobasilus adalah flora normal vagina 
yang menghasilkan kondisi asam pada vagina sehingga bermanfaat menjaga vagina agar 
kuman lain yang merugikan tidak senang hidup ditempat tersebut. Hal tersebut memberi 
pengertian bahwa rongga rahim harus steril sedangkan vagina tidak pernah steril. 
Sementara saat menstruasi dimana pembatas antara rongga rahim dan liang vagina 
(serviks) menjadi lebih terbuka maka resiko masuknya “zat pengganggu” karena 
hubungan seks saat menstruasi akan lebih mungkin terjadi. 

 Rahim yang mengalami infeksi pastilah akan mengganggu kesuburan karena pada  
dinding rahim sebelah dalam tersebut (endometrium) tempat buah kehamilan akan 
menempel dan berada. Pengobatan infeksi endometrium (endometritis) bukan 
merupakan hal yang mudah karena obat anti-infeksi yang digunakan harus jenis khusus 
yang mampu masuk menuju rongga rahim yang mempunyai anatomi khusus tersebut. 

 Tentang penggunaan kondom ataupun dibuang keluar (koitus interuptus) tidak 
merupakan solusi yang ideal. Hal tersebut karena resiko yang terjadi diantaranya karena 
proses mekanis dari hubungan seks tersebut. Yang bisa dibenarkan yaitu sperma yang 
tercemar infeksi akan menambah resiko terjadinya infeksi pada pasangan, dalam hal ini 
penggunaan kondom memang memberi manfaat.  

 

(28) Istri Ingin Tambah, Suami Sudah 

Berumur 

Saya seorang istri umur 35 tahun, mau menanyakan tentang Suami yg saat ini 
umur 45 tahun. Ereksinya baik dan dan dalam hubungan suami istri terbilang lumayan, 
bisa 1kali  sampai 2 kali per minggu,.hanya kalau sudah puas kemudian sulit untuk bisa 
“bangun” lagi. Bagaimana caranya agar cepat “bangun” lagi? Saya melakukan senam BL 
dan senam seks totalnya 3 kali seminggu, apa karena hal tersebut sehingga kebutuhan 
saya tinggi? Terima kasih Dokter atas jawabannya. 



Ny. Umi, Kediri 

 

 Tahapan agar tidak muncul masalah terkait frekuensi hubungan seks  suami istri 
yaitu seirama dalam kebutuhan dan tindakan. Suami dan istri bisa sama-sama semangat 
atau sama-sama malas, yang demikian akan relatif tak banyak persoalan dibanding yang 
memiliki kesenjangan. Jika terjadi kesenjangan kebutuhan hubungan seks antara suami 
istri , dan karena sesuatu hal sehingga tak bisa dipenuhi kebutuhan tersebut maka kondisi 
seperti ini akan potensial menyebabkan muncul  masalah.  

Rendahnya kualitas komunikasi seks suami istri sering menjadi penghambat untuk 
adanya kwalitas komunikasi yang baik dalam penyampaian maksud, tujuan dan keinginan 
terkait hubungan seks. Kepada suaminya tak bisa menyampaikan keinginan/ketidak 
inginan, takut pasangan marah. Memang kalau cara melakukan komunikasi sifatnya 
menghakimi atau menuntut maka pasangan bisa tersinggung dan marah. Namun jika 
dilakukan dengan tepat dan menggunakan bahasa yang bersubstansi “positip” maka 
hasilnya akan baik. 

Tentang kemampuan ereksi pria, terjadinya  antara lain  karena kinerja hormon 
seks, persyarafan serta fungsi pembuluh darah yang prima. Dari aspek pembuluh darah, 
ereksi terjadi karena aliran darah ke organ kelamin yang mengalir lancar; sebaliknya jika 
pembuluh darah tidak prima dan aliran darah organ penis  kurang lancar maka ereksi 
menjadi tidak maksimal. Untuk memiliki kualitas pembuluh darah yang prima, harus 
disiapkan sejak awal atau umur muda. Lazimnya penumpukan bahan yang menyebabkan 
penyempitan saluran darah terjadi sejak usia sekitar 20 tahunan dan bersifat progresif, 
namun jika ada kegemukan maka penumpukan bahan yang mengganggu pembuluh darah 
akan berlangsung pada umur yang lebih muda. 

Untuk Suami ibu Emi, upayakan memiliki berat badan ideal/ tidak gemuk dan cek 
laboratarium untuk : gula darah, fungsi hati, fungsi ginjal, kolesterol, dan kadar hormon 
testosterone. Selain olah-raga yang benar, pola makan yang sehat, juga upayakan ada 
komunikasi seks yang lebih baik. Jika potensi seks suami belum optimal maka tambahan 
aphrodisiac yaitu bahan/obat yang meningkatkan potensi seks bisa dikonsumsi. Untuk 
pria kuat, tak harus diartikan mudah “bangun” setelah puas atau ereksi yang semakin 
lama. Faktor umur ikut berperan kurang menguntungkan apalagi untuk usia diatas 40 
tahun. Hal penting yang sebaiknya diupayakan yaitu menunda ejakulasi (prolonged 
ejaculation). 

Tentang kaitan antara senam yang Ibu lakukan dan semangat dalam hubungan 
suami istri, hal tersebut relevan. Senam yang dilakukan secara benar akan meningkatkan 
kebugaran tubuh dan kebugaran seks. Aktivitas senam BL dan senam seks akan 
memperbaiki aliran darah di organ intim dan membentuk persepsi seks yang positif. 

 

(29) Ukuran Penis Tak Perlu 

Dikonteskan 

Saya cowok 20 tahun, tinggi badan 168 cm dan berat badan 73 kg. Saya mau tanya: 

1. Mr. P saya saat tidak ereksi panjangnya 3 cm, sedangkan saat ereksi 12 cm dengan 
diameter 4 cm. Apa nornal? Soalnya punya temanku saat tidak ereksi panjangnya 
8 cm, saat ereksi 14 cm dengan diameter 5 cm 



2. Saya tiap hari masturbasi, apa saya hiperseks dan apa dapat mengganggu 
pertumbuhan Mr. P ? Apa dampak lain yang merugikan? 

3. Makanan dan minuman apa yang dapat membantu saya? Terima kasih atas 
jawabannya. 

Cow, Surabaya 

 

 Pria cenderung bangga jika memiliki ukuran Mr. P yang panjang dan besar, 
sebaliknya beberapa pria menjadi kurang percaya diri ketika merasa ukuran Mr.P-nya 
subnormal. Beberapa hal lain yaitu pria sering melebih-lebihkan kemampuan seksnya 
ataupun beberapa hal terkait potensi seks, termasuk kalau ditanya tentang ukuran Mr. P. 
Khususnya untuk pria muda, masalah masturbasi sering menjadi masalah yang dilematik. 
Disatu sisi gairah seks dan kondisi bujang relatif mudah/sering masturbasi, sementara 
pada sisi lain cemas akan dampak negatif yang mungkin terjadi karena masturbasi. 

 Kondisi kecemasan yang berlangsung terus menerus dan  jika masalah tersebut 
merupakan hal yang spesifik bagi individu yang bersangkutan maka jika tidak segera 
diatasi akan potensial menimbulkan masalah. Kecemasan yang berlebih akan bisa 
menjadikan kondisi yang disebut dis-stres, fase ini akan berdampak merugikan individu. 
Terjadi gangguan konsentrasi sehingga prestasi belajar terganggu, jika ditambah stres 
yang lain misalnya sosial, keluarga dan ekonomi maka remaja akan mudah jatuh kedalam 
pengaruh jelek dari lingkungan misalnya kenakalan seks dan narkoba. 

 Masturbasi dari tinjauan umur remaja terjadi karena peningkatan kadar hormon 
testosteron setelah masa puber. Hormon testosteron tersebut juga mempengaruhi 
pertumbuhan Mr.P. Dalam tinjauan seksologi, masturbasi bukan merupakan penyakit 
atau kelainan jika tidak dilakukan secara obsesif. Jika seseorang terobsesi melakukan 
masturbasi secara terus-menerus tanpa bisa mengendalikan, hal tersebut merupakan 
masalah atau bahkan mungkin karena gangguan kejiwaan. Masturbasi tidak harus 
dikaitkan dengan gangguan pertumbuhan penis, gangguan kecerdasan, lutut sakit, 
impotensi, ejakulasi dini, keturunan cacat ataupun pertumbuhan fisik yang terganggu. 
Kalau ingin mengurangi masturbasi, kurangi paparan erotik dan sibukkan dengan kegiatan 
yang terkait prestasi. 

 Tentang ukuran Mr. P 12 cm saat ereksi termasuk normal. Faktor 
genetik/keturunan ikut menentukan ukuran tubuh pada umumnya termasuk ukuran Mr. 
P. Tidak harus Mr. P dikonteskan dengan membandingkan dengan Mr. P teman. Mungkin 
dia memang memiliki ukuran Mr. P relatif lebih besar, atau  bisa jadi tidak seperti yang 
diomongkan.  

 

(30) Rambut Kemaluan: Erotika dan 

Estetika 

Pak Dokter yth, Saya laki-laki umur 33 tahun. Saya sering mencukur bulu-bulu di 
bagian dekat penis & bulu-bulu di daerah buah zakar supaya terlihat bersih dan rapi. Yang 
ingin saya tanyakan, apakah ini ada efeknya? Apakah mempengaruhi kualitas sperma? 
Apakah bisa menyebabkan kemandulan? Terima kasih untuk waktu dan jawaban Pak 
Dokter 

Ricky Kurniawan, Surabaya 



 

 Model serta tebal tipisnya rambut kemaluan tiap orang diketahui beragam, tetapi 
hampir semua rambut kemaluan berbentuk keriting. Tampilan rambut keriting secara 
fungsional memberi keuntungan dalam pengendalian suhu dari jaringan/organ didaerah 
bulu-bulu tersebut. Analoginya seperti berteduh dibawah pohon yang rindang, lebih 
dingin/sejuk. Dalam penataan rambut kemaluan, selain faktor estetika maka sebaiknya 
juga perlu memperhatikan aspek erotika dan dinamika fungsinya. Menata rambut 
kemaluan menjadi tampak rapi, secara estetika akan lebih baik. Bahkan beberapa orang 
membentuknya dengan berbagai model yang disukai, contohnya Brazilian style, dll. 
Namun aspek erotika juga perlu mendapat perhatian, bagi diri sendiri menjadikan lebih 
percaya diri tetapi bagaimana dari aspek pasangan. Ekstremnya, jika daerah kemaluan 
bersih tanpa rambut/gundul sama-sekali maka umumnya akan mempengaruhi kualitas 
gairah pasangan. Kecuali pasangan memang suka yang plontos, perlu dihargai juga. 

 Testis adalah organ pria yang sangat vital karena fungsinya sebagai penghasil sel 
benih (spermatozoa) dan hormon testosteron. Hormon testosteron selain menentukan 
tanda seks primer yaitu pertumbuhan penis dan testis, juga menentukan tanda seks 
sekunder yaitu pertumbuhan rambut, bulu-bulu tubuh, volume suara, dan tampilan otot. 
Komponen penghasil hormon testosteron dan spermatozoa didalam testis tersebut   
memerlukan suhu yang stabil (sekitar 35 derajat celcius) untuk bisa berfungsi secara 
optimal, dan rambut kemaluan ikut berperan dalam pengaturan suhu tersebut. 

 Untuk yang belum menikah maka  pertimbangan faktor pasangan, sementara bisa 
diabaikan. Yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana cara merapikan rambut/bulu-bulu 
tersebut, upayakan untuk tidak mudah terjadi lecet/luka karena penggunaan alat potong 
rambut ataupun pisau cukur yang kurang tepat. Jika daerah kantong zakar mengalami 
infeksi maka perubahan suhu karena adanya infeksi tersebut akan bisa mengganggu 
kualitas sperma. Masalah pencukuran rambut kemaluan dan pengaruhnya terhadap 
gangguan kualitas sperma tak terlalu ekstrem sampai menyebabkan kemandulan. Sampai 
saat ini dua (2) besar faktor yang menyebabkan gangguan sperma yaitu masalah varikokel 
dan infeksi di daerah organ kelamin.   

 

 

(31) Kondom Tertinggal di dalam 

Vagina 

Saya suami umur 31 tahun, menanyakan bagaimana caranya mengambil kondom 
yang tertinggal didalam “mrs_V” istri saya? Apa dampaknya pada rahim jika kondom 
tersebut  tak diambil? Terima kasih atas jawabannya 

Zakaria, Surabaya 

 

 Kondom yang terbuat dari bahan lateks bermanfaat sebagai barier mekanis yang 
mampu mencegah bertemunya sel sperma dengan sel telur (kontrasepsi), manfaat lain 
yaitu mencegah penularan infeksi menular seksual (IMS). Bahkan bisa juga difungsikan 
untuk mengurangi sensitivitas dalam kasus ejakulasi dini jenis tertentu. Terkait fungsi 
kontrasepsi, pemasangan kondom secara  benar dan pencabutan penis beserta kondom 
pada saat yang tepat akan memungkinkan fungsi kontrasepsi bekerja secara efektif. 



Dalam pemasangan kondom, upayakan tidak terjadi pengisian udara berlebih pada 
kantong kecil dibagian ujung kondom agar kondom tidak mudah sobek. Hal tersebut 
dapat dilakukan dengan cara menekan kantong kecil diujung kondom saat 
penyarungan/pemasangan ke penis. Segera setelah terjadi penyemprotan sperma 
(ejakulasi), tarik penis beserta kondom dengan menekan karet kondom dipangkal penis 
sehingga kondom tidak tertinggal didalam vagina. Berlama-lama menunda pencabutan 
penis sampai penis tidak ereksi/mengecil akan memungkinkan terjadi 2 masalah yaitu 
cairan sperma luber masuk liang vagina ataupun saat penis dicabut kemudian kondom 
mudah tertinggal didalam vagina. 

Kondom yang tertinggal didalam vagina semestinya akan dengan mudah bisa 
diambil tanpa memerlukan bantuan tenaga medis, tentunya setelah paham anatomi 
bentuk liang vagina. Liang vagina berbentuk seperti tabung lurus yang pada ujungnya akan 
berakhir pada bagian rahim yang paling depan yaitu mulut rahim. Antara liang vagina dan 
rahim tersebut diabatasi oleh mulut rahin yang salurannya sangat kecil, jari tak bisa 
melewati saluran mulut rahin tersebut. Hal tersebut memberi makna bahwa kondom 
yang tertinggal di liang vagina tak akan bisa sampai didalam rongga rahim, dan saat 
pengambilan secara manual maka jari/tangan tak akan pernah/ bisa masuk kedalam 
rongga rahim. 

 Liang vagina mempunyai kedalaman sekitar 8cm – 9 cm dengan arah kebelakang 
atas, pada posisi seorang wanita berdiri. Dengan beberapa pemahaman anatomi organ 
vagina tersebut diatas dapat dimaknai bahwa kondom yang tertinggal bisa diambil dengan 
mudah, kondom hanya berada didalam vagina dan tak mungkin masuk kedalam rahim. 
Saat pengambilan upayakan tangan dalam kondisi bersih dengan cara mencuci tangan 
terlebih dahulu dan tidak traumatis misalnya kuku yang panjang. Jika kondom tidak 
diambil maka kondom tersebut bisa menjadi tempat/rumah bersembunyinya 
kuman/mikro-organisme penyebab infeksi atau keputihan. 

 

 

(32) Hiperseks, Seks Mania atau 

Normal 

Dokter, Saya baru saja menikah minggu lalu. Yang saya tanyakan, gairah seks saya 
mengapa menggebu-gebu? Sehari, saya bisa ML 2-3 kali. Istri sampai kewalahan, dan 
takut bila mengalami hiperseksual. Apa saya menderita hiperseksual ? Kalau iya, 
bagaimana menanganinya? Terima kasih. 

Bimo, Suatu tempat 

 

Irama potensi seks seseorang terkait 2 (dua) faktor yaitu umur dan usia 
pernikahan.  Pria pada usia sekitar 15 tahun sampai 30 tahun umumnya berada pada 
potensi seks yang prima. Potensi seks pria pada usia 30 tahun sampai 40 tahun berada 
pada kondisi konstan. Selanjutnya setelah setelah usia  40 tahun akan mengalami 
penurunan potensi seks karena andropause. 

Hubungan suami istri pada pengantin baru atau pasangan yang baru menikah 
umumnya frekuensinya tinggi, bahkan juga pada yang menikah pada umur yang lebih tua. 
Mas Bimo, yang baru menikah 1 minggu dan jika juga umur masih muda maka frekuensi 



hubungan seks 2-3 kali sehari merupakan hal yang wajar. Yang perlu dicermati adalah istri 
kewalahan, ada apa? Wanita harusnya lebih kuat dibanding pria karena wanita tak perlu 
’ereksi’ untuk bisa melakukan hubungan seks. Kalau saja istri menikmati setiap hubungan 
seks karena proses dan hasilnya selalu menyenangkan istri khususnya, maka tak akan ada 
istilah istri kewalahan. 

Saat otak dalam sikap yang positip dan siap maka proses rangsang seks akan 
berlangsung sesuai tahapan untuk sampai pada tahap orgasme. Rangsang seks diawali 
dengan fase rangsangan, fase bangkitan, fase orgasme yang dilanjutkan dengan fase 
resolusi. Setiap tahap tersebut harus berlangsung secara maksimal untuk bisa mencapai 
tahap selanjutnya yang optimal. Diperlukan rangsang seks yang optimal dari seluruh 
indera dan fantasi. Caranya yaitu Indera penglihatan dimanja dengan penampilan sensual 
pasangan, bisikan mesra, sentuhan erotis, dan wewangian yang merangsang. 

Jika penetrasi penis dilakukan pada saat organ intim istri belum siap maka akan 
potensial menimbulkan ketidaknyamanan pada istri, bahkan bisa berdampak nyeri atau 
lecet di organ intim.Perlu membangun komunikasi seks yang baik antar pasangan suami 
istri. Komunikasi seks adalah komunikasi pasangan suami istri terkait materi seks. 
Komunikasi seks bisa bersifat verbal ataupun non-verbal. Komunikasi seks dalam ucapan 
adalah jenis verbal, sedangkan yang non-verbal adalah tentang penampilan yang 
mempunyai daya tarik seks bagi pasangan. 

Tentang istilah seks mania yaitu jika seseorang terdorong terus-menerus untuk 
melakukan aktivitas seks tanpa dia bisa mengendalikan keinginannya tersebut. Untuk 
istilah hiperseks lebih diartikan pada frekuensi hubungan seks yang berlebih dibanding 
umumnya. Untuk suami-istri, frekuensi seks tak harus dibandingkan dengan frekuensi 
seks orang lain atau dibandingkan dengan data statistik. Jika suami istri menikmati dan 
senang, maka frekuensi seks berapapun dianggap normal khususnya dalam tinjauan 
keluarga, dengan catatan suami dan istri sepakat lahir bathin (tidak terpaksa). 

 

(33) Waria, Biseks, atau Homoseks? 
Saya seorang istri, karyawati dan saat ini memerlukan saran dokter tentang 

masalah yang sedang saya alami. Saya berteman baik dengan teman sekantor 

seorang pria bencong yang menjadikan suami cemburu. Saya sudah jelaskan pada 

suami tentang kondisinya, tetapi suami masih marah. Memang, walaupun bencong, 

pria tersebut juga menikah dan mempunyai anak Saya tak ada ketenarikan seks 

dengan dia, hanya saya senang karena dia orangnya perhatian dan pintar: Apakah 

beralasan kecemburuan suami saya pada seorang bencong? Bagaimana saya 

menjelaskan agar suami mau mengerti ? Terima kasih atas jawabannya. 

Ny. Lestari, Surabaya 

 

Bencong atau waria yang digolongkan sebagai transeks, lazimnya dalam 

penampilan tampak feminin dan sebagian besar menggunakan pakaian lawan jenis 

dalam kesehariannya. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidaksamaan antara 

identitas seks terhadap peran seksnya. Secara fisik, laki-laki dengan penis dan testis 

yang normal, tetapi jiwanya dirasakan dan lebih nyaman sebagai wanita. Karena 

itu, sebagian rela melakukan operasi ubah kelamin (transeks) untuk dapat memiliki 

kelamin wanita. 



Bencong kalau menikah lazimnya pasanganya seorang laki-laki. Hal 

tersebut karena ketertarikan seksualnya kepada laki-laki, sedangkan homoseks 

adalah ketertarikan secara seksual terhadap sesama jenis. Seorang pria homoseks 

tidak selalu tampil feminin dalam kesehariannya, dan juga tidak berpakaian lawan 

jenis. Orientasi seksnya saja yang tidak normal, ketertarikan seksualnya pada 

sejenis. 

Spektrum atau kualitas homoseksualitas seseorang bisa berbeda. Ada yang 

kadar homoseksnya 60 persen, 80 persen atau bahkan 100 persen. Yang kadar 

homoseksualitasnya sekitar 60 persen sering karena tuntutan sosial, normatif, 

kemudian menikah dan bisa mempunyai anak. Namun, jika ada kesempatan, dia 

akan lebih menikmati hubungan seks dengan sejenis. Kelompok tersebut dikenal 

juga sebagai biseks karena dengan sejenis atau lawan jenis bisa. Pria yang memiliki 

tingkat homoseksualitas lebih kuat misalnya 90 persen, maka akan sulit untuk 

tertarik dengan lawan jenis. Bahkan, bisa ada perasaan jijik untuk beraktifitas seks 

dengan lawan jenis. Praktisnya, akan sangat tidak mungkin bisa berhubungan seks 

dengan lawan jenis. 

Untuk Nyonya Lestari, kecemburuan suami sah saja dan beralasan. Apalagi 

jika suami sudah masuk periode andropause. Penurunan kadar hormon androgen 

yang terjadi, di samping mengurangi potensi seks pria, kondisi hormon yang rendah 

akan menjadikan seorang pria lebih sensitif dan memiliki mood yang kurang baik. 

Suami sudah semakin tua, istri masih cantik dan sering bersama dengan pria lain 

lebih muda. Beberapa kondisi tersebut semakin memudahkan muncul masalah. 

Saran untuk hal ini, jelaskan lagi pada suami dengan cara yang benar yang 

sifatnya tidak menggurui. Tingkatkan kualitas komunikasi seks, lebih baik jika 

suami mau memperbaiki vitalitas seks serta mood-nya, di antaranya dengan 

olahraga serta perbaikan kadar hormon androgen (hormone replacement therapy). 

Semuanya akan menjadi semakin indah. Selamat mencoba. 
 

 

(34) Kekuatiran Terkait Masturbasi 

Dokter, saya mau bertanya: Apa ada kaitan antara maturbasi dengan disfungsi 
ereksi? Yang saya tahu dari teman-teman, bila sering masturbasi maka ketika tua nanti 
jadi impoten, benarkah demikian? Lalu, bagaimana cara masturbasi yang aman? Oh ya, 
saya berusia 20 tahun dan belum menikah juga belum pernah berhubungan seks. Terima 
kasih 

Toni, Surabaya 

 

 Masturbasi merupakan salah satu masalah yang banyak menjadi pertanyaan 
kawula muda. Pria seusia anda (20 tahun) dari aspek hormone reproduksi, saat ini  sedang 
dalam kondisi puncak yaitu kadar testosterone darah paling tinggi. Hormon testosterone 
adalah hormon yang berfungsi memunculkan gairah seks, pertumbuhan organ 
reproduksi, pertumbuhan rambut kemaluan,  dan juga  produksi sperma. 

 Masturbasi pada orang muda diantaranya karena kondisi seksualitas seperti 
tersebut diatas dan karena belum mempunyai partner seks resmi atau belum menikah. 
Pengertian masturbasi yaitu melakukan aktivitas seks dengan bantuan tangan untuk 



mendapatkan kepuasan seks. Prosesnya diawali dengan rangsang erotik, bisa dari indera 
(penglihatan, rabaan) atau fantasi erotik sehingga penis mengalami ereksi kemudian 
dengan bantuan tangan melakukan manipulasi ke organ penis sampai ejakulasi. Dari 
seluruh rangkaian masturbasi tersebut membakar sekitar 100 kalori dan disertai respon 
perasaan lega, tetapi juga sering disertai kecemasan dan perasaan bersalah/berdosa. 
Perasaan bersalah/berdosa tersebut yang potensial menimbulkan masalah dikemudian 
hari, misalnya ejakulasi dini ataupun disfungsi ereksi. Kalimat tersebut diatas dipahaminya 
adalah jika memang telah melakukan masturbasi maka jangan terus menerus disesali 
dengan perasaan negative. Tetapi jangan diartikan baik untuk melakukan masturbasi 
terus menerus asal tanpa rasa salah. 

Perilaku masturbasi yang berlebih identik dengan paparan erotik yang berlebih 
pula. Paparan erotik yang berlebih akan mengurangi potensi prestasi dan kesempatan lain 
yang produktif, atau bahkan bisa beresiko jatuh kedalam kondisi lain yang melawan 
hukum atau norma yang ada. Kalau sudah pikirannya porno terus kemudian akan menuju 
hubungan seks, padahal belum mempunyai partner resmi. Otak kita yang bisa berperan 
penting, kalau fikiran kita penuhi dengan konsep prestasi dan kesibukan non-erotik maka 
aktifitas masturbasi akan bisa dikurangi. Tanpa masturbasipun maka tubuh sudah akan 
bisa meregulasi sejumlah sperma untuk keluar saat kita tidur sebagai mimpi basah. Untuk 
Mas Toni, saya acungi jempol karena sampai saat ini masih mampu menjaga diri yaitu 
tidak melakukan hubungan seks.  

 

(35) Kapan dan Bagaimana 

Memberitahu Anak Anda Tentang 

Seks 

 
Saya seorang Ibu yang sempat kelabakan karena ditanya anak saya  umur 7 

tahun tentang masalah seks. Tayangan di televisi telah menyebabkan anak banyak 

menjadi tahu dan dengar antara lain perkosaan, wanita tuna susila, dll. Yang 

kemudian menjadi pertanyaan anak. Bagaima cara saya menjawabnya? Mohon 

penjelasan. Terima kasih. 

Ny. Nita, Surabaya 

 

 Beberapa orang-tua kaget dan canggung untuk menjawab pertanyaan anak 

terkait seksualitas. Pelacur itu apa? Pria perkasa itu artinya apa? Kenapa kondom 

ada yang rasa jeruk? Pastilah tidak mudah dalam menjawabnya. Melarang anak 

untuk bertanya, bukan cara yang baik karena akan mematikan kreatifitas dan daya 

kritis anak. Menjawab pertanyaan dengan jawaban yang salah/bohong, akan 

menyebabkan anak dikemudian hari tak percaya kepada orang-tua ketika tahu 

jawaban orang-tuanya tak benar. Dalam menjawab pertanyaan anak tentang 

seksualitas, hal penting yang harus menjadi perhatian yaitu  dijawab dengan 

benar,tidak boleh berbohong, secukupnya dan sesuaikan dengan segmentasi umur 

anak. 

 Pendidikan seks pada anak, sebaiknya dipahami sebagai pendidikan 

karakter anak. Harapannya agar anak tahu yang benar, tahu yang baik, bisa memilih 

yang baik, dan mampu bertanggungnjawab atas keputusan yang dibuatnya. 



Beberapa prinsip dalam pendidikan seks pada anak, antara lain faktor keteladanan 

orang-tua. Ketika mengajarkan tentang  kasih sayang, orang-tua harus bisa 

menunjukkan kasih-sayang dan saling menghargai antara suami dan istri. Pelajaran 

seksualitas melalui cerita, adalah cara yang tetap efektif untuk bisa membangun 

karakter anak. Misalnya bagaimana Yusuf menolak ajakan istri Potifar, bisa 

disampaikan bahwa hubungan seks hanya oleh suami istri. 

 Peran orang-tua untuk mendukung anak, khususnya terhadap sikap anak 

untuk menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab perlu dikondisikan. 

Membiasakan diskusi antara orang-tua dan anak tentang aturan dan keputusan yang 

dibuat, merupakan cara yang baik untuk bisa dijadikan budaya dalam keluarga. 

Dalam pemahanan bahwa pendidikan seks adalah identik dengan pendidikan 

kepribadian maka sedini mungkin diberikan akan lebih baik. Menanamkan konsep 

pada umur yang lebih dini akan lebih mudah daripada mengatasi masalah kenakalan 

seks yang sudah terjadi. Hal lain yang juga  penting yaitu membangun kerohanian 

yang kuat agar anak mempunyai dasar yang kokoh dalam membangun kepribadian 

seksualitas anak.   

 

 

(36) Hasil Mimpi Basah Berbeda 

 
Dulu, ketika mimpi basah, paginya sperma saya mengering dan menjadi 

kerak, Tapi sekarang, sperma tidak berbekas dan tidak berkerak. Apa ini indikasi 

suatu penyakit? Saya takut tidak bisa punya keturunan dok. 

Dadang, Surabaya 

 

Mimpi basah semestinya hal yang wajar dialami remaja yang masuk masa 

puber. Mimpi basah yaitu pengeluaran sperma saat tidur yang umumnya dibarengi 

atau di awali dengan mimpi erotik dalam fase tidur pulas. 

Peningkatan kadar hormon testosteron tubuh yang terjadi saat masa puber, 

akan mempengaruhi kemampuan fantasi erotik dan juga produksi sperma individu. 

Sperma yang dikeluarkan dalam mimpi basah mempunyai ciri yang sama dengan 

sperma yang diejakulasikan dengan cara lain misalnya masturbasi ataupun 

hubungan seks. 

Terdapat 2 komponen bahan penyusun sperma yaitu sel sperma 

(spermatozoa) yang diproduksi oleh testis, dan cairan sperma yang dikeluarkan oleh 

kelenjar seks pria. Cairan yang menyusun sperma dapat berasal dari kelenjar 

prostat, kelenjar vesika seminalis dan kelenjar Cowper. 

Produksi dari kelenjar vesika seminalis berupa gumpalan seperti jelly jernih. 

Dalam produk tersebut banyak terkandung zat gula yaitu fruktosa. Bahan seperti 

jelly inilah yang jika mengering akan tampak sebagai kerak. Tidak adanya kerak 

pada pada (celana dalam) karena mimpi basah tidak harus diartikan sebagai akan 

bermasalah dalam kemampuan reproduksi saat  sudah menikah kelak. 

Jika tampak ada perubahan ciri sperma saat diejakulasikan, maka baiknya 

dilakukan analisa sperma. Analisa obyektif secara laboratoris terhadap kualitas 

sperma akan dapat menjawab kekhawatiran yang ada. Pengamatan dengan mata 

yang menunjukkan sperma tampak encer, tidak selalu benar bahwa sperma jelek 

atau kualitas benihnya bermasalah. 



Dengan melakukan analisa sperma di laboratorium kesehatan, kondisi 

kualitas sperma akan diketahui. Hasil analisa sperma antara lain : volume sperma, 

warna sperma, bau, koagulum, pH, serta kualitas benih yaitu : jumlah benih 

(spermatozoa), kemampuan gerak spermatozoa, dan jumlah spermatozoa yang 

berbentuk normal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknologi kedokteran dalam bidang bedah telah berkembang sangat pesat sehingga 

beberapa gangguan dan kelainan seperti tersebut di atas akan bisa dilakukan 

perbaikan dan koreksi. 

 

 

 

 

(37) Hasil Mimpi Basah Berbeda 

 
Dulu, ketika mimpi basah, paginya sperma saya mengering dan menjadi kerak, Tapi 

sekarang, sperma tiadak berbekas dan tidak berkerak. Apa ini indikasi suatu 

penyakit? Saya takut tidak bisa punya keturunan dok. 

Dadang, Surabaya 

 

Mimpi basah semestinya hal yang wajar dialami remaja yang masuk masa 

puber. Mimpi basah yaitu pengeluaran sperma saat tidur yang umumnya dibarengi 

atau di awali dengan mimpi erotik dalam fase tidur pulas. 



Peningkatan kadar hormon testosteron tubuh yang terjadi saat masa puber, 

akan mempengaruhi kemampuan fantasi erotik dan juga produksi sperma individu. 

Sperma yang dikeluarkan dalam mimpi basah mempunyai ciri yang sama dengan 

sperma yang diejakulasikan dengan cara lain misalnya masturbasi ataupun 

hubungan seks. 

Terdapat 2 komponen bahan penyusun sperma yaitu sel sperma 

(spermatozoa) yang diproduksi oleh testis, dan cairan sperma yang dikeluarkan oleh 

kelenjar seks pria. Cairan yang menyusun sperma dapat berasal dari kelenjar 

prostat, kelenjar vesika seminalis dan kelenjar Cowper. 

Produksi dari kelenjar vesika seminalis berupa gumpalan seperti jelly jernih. 

Dalam produk tersebut banyak terkandnng zat gula yaitu fruktosa. Bahan seperti 

jelly inilah yang jika mengering akan tampak sebagai kerak. Tidak adanya kerak 

pada pada (celana dalam) karena mimpi basah tidak harus diartikan sebagai akan 

bemasalah dalam kemampuan reproduksi. 

Jika tampak ada perubahan ciri sperma saat diejakulasikan, maka baiknya 

dilakukan analisa sperma. Analisa obyektif secara laboratoris terhadap kualitas 

sperma akan dapat menjawab kekhawatiran yang ada. Pengamatan dengan mata 

yang menunjukkan sperma tampak encer, tidak selalu benar bahwa sperma jelek. 
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