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Bismillah.
Kami,dari Kelompok#8 akan 

share terkait Lingkungan yang 
menjadi salah satu faktor 

menumbuhkan fitrah seksulitas. 



Mari kita mulai dengan berdoa 
teman-teman 



Baiklah, kita mulai 
dengan pengertian 
Fitrah Seksualitas 

Ust Harry Santosa 
Fitrah seksualitas adalah tentang 
bagaimana seseorang berfikir, merasa dan 
bersikap sesuai fitrahnya sebagai lelaki 
sejati atau sebagai perempuan sejati.

Elly Risman 
Fitrah seksualitas adalah bagaimana 
seseorang berfikir, merasa dan bersikap 
sesuai fitrahnya sebagai lelaki sejati atau 
sebagai perempuan sejati. Proses 
pembentukannya sangat bergantung 
kepada kehadiran dan kedekatan orangtua 
terhadap anak.



Lingkungan

Tidak bisa dipungkiri, lingkungan 
merupakan salah satu yang sangat 
mempengaruhi dalam 
membangkitkan fitrah seksulitas. 
Baik lingkungan internal anak, 
mauoun lingkungan eksternal anak



Internal 

1.kesiapan orang tua memahami 
kesetaraan gender sebagai bekal 

membersamai dan mendidik 
anak memaksimalkan potensi 

diri. 



2. kemampuan ortu untuk cepat 
belajar dan tanggap  terhadap 
penyimpangan2 terkait gender 

dalam menjalankan peran 
pengasuhan. 



3.kemampuan ortu mengarahkan tentang gender (peran) terkait dengan 
seksualitas, karena masalah seksual membutuhkan pengarahan bukan 

pembentukan atau pembangunan.



Faktor Eksternal 



1. canggihnya teknologi yg seolah tanpa filter kemudian menyebar segala informasi.

2. isu gender yg bablas digulirkan (propaganda) yg seperti sengaja dari pelaku industri 
kreatif.



Dengan mengamati beragam 
tantangan tersebut, tentunya 
kita bisa melihat bahwa fokus 

dan prioritas utama kita sebagai 
orangtua, adalah untuk 

menjawab tantangan internal. 



Keteladanan dan kedekatan antara 
orangtua dan anak adalah kunci 

utama dalam menumbuhkan fitrah 
seksualitas, sebagaimana telah 

dijelaskan oleh Ust. Harry Santosa, 
bagaimana kehadiran ayah dan ibu 

dalam tahapan usia anak merupakan 
bagian dari Pendidikan fitrah 

seksualitas.



Di samping keteladanan dan kedekatan, 
tentu ada hal lain yg perlu dipersiapkan 

oleh ayah dan ibu agar anak anak tumbuh 
menjadi dewasa yg bertanggung jawab 

dengan fitrah seksualitasnya. Salah satu 
hal yg perlu menjadi perhatian adalah 

bagaimana memberi pengarahan kepada 
anak agar dapat memenuhi fitrah 

seksualitasnya, dan salah satu cara 
memberi arahan yg baik adalah dengan 

memberikan  pendidikan seks.



Anak anak kita bertumbuh di dunia dengan 
akses informasi yang tak terbatas, untuk 

menghindari mereka dari asupan informasi 
yg salah, sebisa mungkin, orang tua harus 

bisa menjadi referensi utama mereka untuk 
mengetahui segala hal terkait seksualitas.



Seksualitas mencakup banyak hal, yg 
didalamnya tentu membahas aktivitas seks. 

Bagi beberapa orang tua, pembicaraan terkait 
topik ini masih terasa tabu, yg kemudian 

membuat kita merasa kesulitan dan bingung 
harus memulai dari mana dan membahas apa. 

DI sisi lain, bila orang tua merasa angkat 
tangan dan memilih untuk meniadakan 

pembahasan terkait seks, anak anak bisa 
mendapat informasi yg salah dari lingkungan 

luar.



Lalu, bagaimana 
solusi 

pencegahannya? 



Solusi menjawab tantangan 
pengaruh Lingkungan terhadap 

Fitrah Seksualitas Anak, 
diantaranya :



Dari lingkungan internal (keluarga)

1. Orang tua harus menyiapkan dan memahami peran 
orang tua dalam menumbuhkan fitrah seksualitas anak
• Orang tua harus haus akan ilmu parenting dan 
agama. Agar benar benar siap menjadi orang tua yang 
bisa menumbuhkan fitrah seksualitas dengan penuh 
kesadaran



• sosok ayah ibu senantiasa harus hadir sejak lahir sampai 
AqilBaligh. Sedangkan dalam proses pendidikan berbasis 
fitrah, mendidik fitrah seksualitas ini memerlukan kedekatan 
yang berbeda beda untuk tiap tahap.

0-2 tahun anak laki laki dan perempuan dekat dengan 
ibunya
3-6 tahun harus dekat dengan ayah dan ibunya
7-10 tahun anak laki laki dekat dengan ayah, anak 
permopuan dekat dengan ibu
10-14 tahun, anak lelaki didekatkan ke ibu, dan anak 
perempuan didekatkan ke ayah



2. Orang tua harus mengantisipasi cepatnya 
arus informasi dan keadaan lingkungan sekitar 
yang sudah jauh berbeda dengan masa orang 
tua dulu dibesarkan. 
• Update perkembangan zaman
• Tidak memakai pola pengasuhan lama 
apabila tidak relevan
• Mengawasi dengan  seksama lingkungan 
luar yang bersentuhan dengan anak



2. Orang tua harus mengantisipasi 
cepatnya arus informasi dan keadaan 
lingkungan sekitar yang sudah jauh 
berbeda dengan masa orang tua dulu 
dibesarkan. 
• Update perkembangan zaman
• Tidak memakai pola pengasuhan 
lama apabila tidak relevan
• Mengawasi dengan  seksama 
lingkungan luar yang bersentuhan 
dengan anakk, mengajari anak anak 
untuk menghargai tubuhnya yang  
berharga



1. ajarkan tentang anatomi 
tubuh, bad touch, good touch
2. hindari berlebihan saat 
gemas pada anak, menepuk 
pantat saat gemas
3. sebut vagina dan penis 
dengan bahasa ilmiahnya, 
jangan gunakan istilah lain
4. tutup pintu kamar mandi 
saat anak mandi



5. biasakan melepas pakaian di 
dalam kamar mandi 
6. biasakan memakai handuk 
setelah mandi
7. biasakan memakaikan baju 
di dalam ruangan tertutup
8. saat di toilet umum, anak 
laki laki bersama ayah dan 
anak perempuan bersama ibu.



dengan menyadari bahwa 
dirinya berharga, dan 
ada perbedaan antara 
laki laki dan perempuan, 
sang anak akan 
menyadari fitrah 
seksualitasnya.



memberi teladan tentang peran ayah dan 
peran ibu. bahwa ayah adalah sosok yang 
kuat, mengayomi, gagah, melindungi dsb. 
dan ibu adalah sosok yang lemah lembut, 

penuh kasih sayang dan feminim.
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