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anusia lahir di dunia dengan membawa identitasnya masing-masing baik sebagai laki-laki ataupun 
sebagai perempuan. Identitas ini mulai dikenalkan oleh orangtua kepada anaknya dengan 

berbagai cara, seperti: memberi tahu bawa dia laki-laki atau perempuan, memberi pakaian dan 
dandanan sebagai mana layaknya laki-laki atau perempuan, mengajari bersikap sebagai laki-laki atau 
perempuan, dsb. Inilah yang disebut sebagai pendidikan seksualitas sejak dini. Ketika pendidikan 
seksualitas dini ini salah, maka ada bahaya anak akan kebingungan bahkan kehilangan identitasnya. 

Selain dari keluarga, lingkungan tempat dia tinggal, sekolah, teman-teman permainan, pengalaman 
masa lalu dan tayangan media elektronik juga akan sangat mempengaruhi perkembangan seseorang di 
masa mendatang.  

I. KESEDARAJATAN DAN PANDANGAN TENTANG LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN 
 
Stigma Negatif Tentang Kedudukan Perempuan 
Dalam beberapa mitos1 atau budaya masyarakat tertentu2 terlahir sebagai laki-laki atau perempuan 
bukanlah sebuah kebetulan atau sama saja. Beberapa menganggap terlahir sebagai laki-laki adalah 
sebuah keberuntungan, sedangkan perempuan terlahir sebagai kesialan. Kedudukan laki-laki 
dianggap lebih tinggi dibanding perempuan. 
 
Pandangan Kitab Suci 
a. Kitab Kejadian 2:18.21-23 menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan 

perempuan. Perempuan diciptakan sebagai partner (pendamping yang sepadan), teman hidup 
laki-laki. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki agar sepadan. “Inilah dia:tulang dari 
tulangku, daging dari dagingku”. 

 
b. Pada zaman Yesus, masyarakat yahudi menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua dalam 

tatanan masyarakat. Akibatnya perempuan mendapat perlakuan yang tidak adil dan peraturan 
yang membuat kaum perempuan tersingkirkan. Yesus sendiri mengubah pandangan ini dengan 
menghargai dan membela kaum perempuan. 

 
c. Yoh 8: 2-11 “Perempuan yang Berzinah”.  

Analisa Kitab sucinya: 
 Ketidakadilan terjadi ketika wanita yang kedapatan berbuat zinah hendak dihukum rajam 

(dilempari batu) oleh para pemuka agama Yahudi sedangkan  kaum lelaki yang juga terlibat 
dalam perzinahan tersebut tidak mendapatkan hukuman. 

 Yesus seakan “membenarkan” perbuatan wanita tersebut namun Perzinahan tetaplah 
sebuah dosa. Yesus hanya memperlakukan wanita yang berzinah itu secara manusiawi. 
Wanita tersebut tetap mendapat hukuman yaitu: KETAKUTAN AKAN HUKUMAN KEMATIAN. 
Dan Yesus sudah memperingatkan wanita tersebut “Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi”. 

 Dalam perikop ini Yesus mau menunjukkan sikapnya terhadap kesederajatan laki-laki dan 
perempuan di mata Allah. 
 

d. Dalam Kejadian 1: 28 dikatakan tentang tugas manusia: 
Bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan untuk bersatu dan melaksanakan tugas luhur 
yaitu: “beranak-cuculah dan bertambah banyaklah; penuhilah bumi”. Tugas meneruskan 
keturunan bukan mengumbar nafsu seksual belaka, melainkan ikut serta dalam karya Tuhan di 
dunia. Betapa berharganya manusia sehingga boleh ikut dalam KARYA ALLAH! 

                                                             
1 Kelelakian dan keperempuanan dikaitkan dengan struktur alam semesta, sehingga ada sebutan “bapa angkasa” (atas) dan 
“ibu pertiwi” (bawah). 
2 Dalam budaya Jawa, peran wanita dikenal dengan “tiga ur” yaitu dapur, sumur dan kasur; atau “tiga ak” (macak, masak, 
manak); dan “tiga ah” (umbah-umbah, asah-asah, mlumah). Sedang bagi masyarakat etnis Cina, kehadiran anak laki-laki lebih 
diperhiungkan terutama dalam meneruskan usaha dan kepemilikan harta. 
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II. KEUNIKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN 

1. Keunikan dalam hal fisik 

Laki-laki Perempuan 

Bertubuh tegap dan berotot, kuat Tubuhnya berisi 

Dadanya lapang dan datar Dada menonjol karena mempunyai payudara 

Bahunya lebih besar dari pinggulnya; pinggul 

lurus 

Pinggulnya menonjol bulat; Kakinya dari atas 

ke bawah lebih meruncing 

Kulitnya lebih kasar dan ditumbuhi bulu-bulu 

halus 

Kulitnya lembut dan halus, dan umumnya 

tidak ditumbuhi bulu- bulu halus 

Suaranya besar dan di leher ada jakun Suaranya lebih kecil 

 
2. Keunikan dalam hal kejiwaan/psikologis 

Laki-laki Perempuan 

Seorang petualang sejati, suka menjelajah Seorang pengatur rumah yang handal dan 

nyaman 

Suka membongkar dan membangun Suka merawat dan menghias diri 

Segi rasional dan nalar lebih dominan Emosi dan perasaannya lebih dominan 

Aktif, suka mengambil inisiatif, suka 

mengkritik dan protes 

Detail dan terperinci 

3. Keunikan dalam hal kemampuan 
Bakat dan kemampuan setiap orang berbeda-beda. Ada yang bakat di bidang seni, olah raga, 
bahasa, kecerdasan intelektual, berbisnis, dsb. Perbedaan itu bukanlah sebuah gangguan, 
melainkan dasar bagi laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dan membutuhkan. 
 

III. PANDANGAN TENTANG SEKSUALITAS 
 
Pandangan seksualitas yang salah 
 
Istilah “seks” tentu bukanlah istilah yang asing di telinga kita. Namun apakah pemahaman kita 
tentang “seks” benar? 
Adalah tugas orangtua untuk menjelaskan kepada anak-anaknya, namun banyak terjadi orangtua 
tidak melakukan hal ini karena adanya pandangan dan sikap yang tidak tepat tentang seks. Akibatnya 
anak sendiri tidak mendapat informasi yang tepat tetang seksualitas. 
Anggapan yang ada dalam masyarakat, sbb: 
 Seks adalah hal yang tabu, najis dan tidak layak dibicarakan 
 Seks selalu dikaitkan dengan mencari kepuasan diri sendiri 
 Seks dikaitkan dengan pornografi dan pornoaksi 
 Bahkan seks menjadi bahan komersial yang laris manis. 

Pandangan yang benar tentang seksualitas 

 Yang dimaksud dengan seks adalah organ genital atau alat reproduksi laki-laki dan 
perempuan. Seks hanyalah bagian dari seksualitas. Seksualitas sendiri bukan hanya 
berhubungan dengan organ kelamin, melainkan juga perilaku, fungsi, moralitas, kepribadian 
dan perkembangan laki-laki atau perempuan. Seksualitas lebih menyangkut bagaimana 
seseorang dapat berkembang sebagai seorang laki-laki atau perempuan yang sejati. 

 Manusia mempunyai nafsu seksual sama dengan binatang. Namun yang membedakan adalah 
binatang hanya mengikuti naluri alamiahnya sedangkan manusia bisa mengatur, mengelola 
dan mengendalikan nafsu seksualnya. 
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 Dengan seksulitas yang dimiliki manusia mempunyai tugas luhur dari sang Pencipta yaitu 
melahirkan keturunan. Keturunan inilah yang nantinya melanjutkan tugas keselamatan Allah 
di bumi. Tugas ini adalah tugas mulia dan oleh karena itu mengapa seksualitas adalah 
anugerah Allah. 

Mengenal anatomi organ reproduksi laki-laki dan perempuan (lihat paket hal 62-65) 

Bagaimana menghayati seksualitas secara benar? 

 Mensyukuri seksualitas yang kita miliki sebagai anugerah Allah 
 Mengendalikan diri dan mengontrol diri  
 Seksualitas bukan sebuah bahan olokan, ejekan dan guyonan. 
 Santo Paulus (1 Kor 6:13b-20) mengajarkan bahwa Tubuh kita adalah Bait  

                                 Roh Kudus dimana Allah hadir dan memakai diri kita untuk kehendakNya. 


