
      PELECEHAN 



PELECEHAN SEKSUAL PADA WANITA  

 

 Pelecehan seksual merupakan segala macam 

bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang 

dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan 

oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga 

menimbulkan reaksi negatif seperti: rasa malu, 

tersinggung, marah, dan sebagainya pada diri 

orang yang menjadi korban. 



MACAM-MACAM PELECEHAN SEKSUAL  

 Homoseksualitas (Lesbianisme) 

 Lebih dari 90% wanita menjalin 
hubungan yang stabil dan kepuasan 
seks dengan anggota dari jenis 
kelamin yang melengkapi.  

 

 Sekitar 5 % wanita atau mungkin 
lebih, adalah biseksual, artinya pada 
saat-saat tertentu atau pada periode 
tertentu dalam kehidupan mereka, 
mereka memilih untuk menjalin 
hubungan seksual dengan seorang 
pria dan disaat yang sama 
berhubungan seksual dengan seorang 
wanita. 

 



 Transeksualisme 

 Yaitu seseorang wanita percaya bahwa dia 

menempati tubuh seseorang dari jenis kelamin 

lain. Secara psikologis dan emosional dia 

merasa sebagai seorang pria. 

 



Cara Menghindari Pelecehan Seksual 

 Hindari orang yang melakukan pelecehan 

seksual terhadap wanita lain di tempat kerja 

 Jangan pergi hanya dengan teman laki-laki 



     SINGEL PARENT 

 Single parent ialah 

orang tua tunggal yaitu 

keluarga yang terdiri dari 

salah satu orang tua 

dengan anak-anak 

akibat perceraian / 

ditinggal pasangannya. 

 



BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

STATUS SINGLE PARENT.  

 Kehamilan sebelum menikah  

 Kematian suami  

 Perpisahan / perceraian  

 Adopsi  



Manajemen Wanita single Parent Dalam Membentuk 

Anak yang Berkualitas 

 1. Pengganti Figur orang tua yang Hilang  

 2. Alokasi waktu yang efektif  

 3. Komunikasi dengan anak harus slalu di jaga  

 4. Menerapkan disiplin  

 5. Menjaga hubungan Interpersonal dengan anak  

 6. Persepsi positif terhadap anak  

 



  

DAMPAK SINGLE PARENT 

 

a. Dampak negatif 

 Perubahan perilaku anak.  

 Perempuan merasa terkucil 

 Psikologi anak terganggu 



b.Dampak positif 

 Anak terhindar dari komunikasi yang 
kontradiktif dari orang tua. 

 ibu berperan penuh dalam pengambilan 
keputusan dan tegar. 

 anak lebih mandiri dan berkepribadian kuat, 
karena terbiasa tidak selalu hal didampingi. 
Terbiasa menyelesaikan berbagai masalah 
kehidupan. 

 

 



Penanganan single parent 

Memberikan kegiatan yang positif.. 

 Memberi peluang anak belajar berperilaku 

baik. 

 Dukungan komunitas 

 

 



Upaya pencegahan single parent dan pencegahan dampak 
negatif single parent 

 pencegahan terjadinya kehamilan diluar nikah. 

 Pencegahan penceraian dengan mempersiapkan 
perkawinan dengan baik dalam segi psikologis, 
keuangan, spiritual. 

 Menjaga komunikasi dengan berbagai sarana teknologi 
informasi. 

 Menciptakan kebersamaan antar anggota keluarga. 

 Peningkatan spiritual dalam keluarga. 

 

 



  PERKAWINAN USIA MUDA DAN TUA 

 

 Perkawinan adalah ikatan batin 

antara wanita dan pria sebagai 

suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga/rumah 

tangga yang bahagia dan kakal 

berdasarkan Ketuhanan YME 

(UU Perkawinan No 1 Tahun 

1974). 



PERKAWINAN USIA MUDA 

 UU No10 Tahun 1992 yang menyebutkan 
bahwa pemerintah menetapkan kebijakan 
upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana. 
Banyaknya resiko kehamilan kurang dari 
perkawinan diijinkan bila laki-laki berumur 21 
tahun dan perempuan berumur 19 tahun. 
Sehingga perkawinan usia muda adalah 
perkawinan yang dilakukan bila pria kurang 
dari 21 tahun dan perempuan kurang dari 19 
tahun. 

 



 Perkawinan usia tua 

   Adalah perkawinan 

yang dilakukan bila 

perempuan berumur 

lebih dari 35 tahun. 



Kelebihan perkawinan usia muda 

 Terhindar dari perilaku seks bebas,karena 

kebutuhan seksual terpenuhi. 

  Minginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak 

yang masih kecil. 



 

 Kelebihan perkawinan usia tua 

 Kematangan fisik, psikologis, sosial, financial 

sehingga harapan membentuk keluarga 

sejahtera berkualitas terbentang. 



Kekurangan pernikahan usia muda 

 Meningkatkan angka kelahiran sehingga 

pertumbuhan penduduk semakin meningkat. 

 Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia 

muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, 

risiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas.  

 Kematangan psikologis belum tercapai sehingga 

keluarga mengalami kesulitan mewujudkan 

keluarga yang berkualitas tinggi. 

 



 Ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan 
mengurangi kebebasan pengembangan diri, 
mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan 
jenjang tinggi. 

 Adanya konflik dalam keluarga membuka peluang 
untuk mencapai pelarian pergaulan di luar rumah 
sehingga meningkatkan risiko penggunaan minum 
alkohol, narkoba dan seks bebas. 

 Tingkat perceraian tinggi. Kegagalan keluarga 
dalam melewati berbagai macam permasalahan 
meningkatkan risiko perceraian. 



Kekurangan pernikahan usia tua 

Meningkatkan angka kesakitan dan kematian 

ibu dan bayi. Kemungkina/risiko terjadi ca 

mammae meningkat. 

 Meningkatnya risiko kehamilan dengan anak 

kelainan bawaan, 



Penanganan perkawinan usia muda 

 Pendewasaan usia kehamilan dengan penggunaan 
kontrasepsi sehingga. 

 Bimbingan psikologis. Hal ini dimaksudkan untuk menbantu 
pasangan dalam menghadapi persoalan-persoalan  agar 
mempunyai cara pandang dengan pertimbangan 
kedewasaan, tidak mengedapankan emosi. 

 muda baik dukungan berupa material maupun non material 
untuk kelanggengan keluarga, sehingga lenih tahan 
terhadap hambatan-hambatan yang ada. 

 Peningkatan kesehatan dengan peningkatan pengetahuan 
kesehatan, perbaikan gizi bagi istri yang mengalami kurang 
gizi. 



Penanganan perkawinan usia muda  

 Pengawasan kesehatan : ANC secara rutin 

pada tenaga kesehatn. 

 Peningkatan kesehatan dengan peningkatan 

pengetahuan kesehatan, perbaikan gizi bagi 

istri yang mengalami kurang gizi. 

 



Pencegahan : 

 Penyuluhan kesehatan untuk menikah pada 

usia reproduktif sehat. 

 Merubah cara pandang budaya atau cara 

pandang diri yang tidak mendukung. 

 Meningkatkan kegiatan sosialisasi, 

 



WANITA DI TEMPAT KERJA 

 Alasan wanita bekerja 

 Aktualisasi 

 Mata pencaharian.  

 Relasi positif dalam keluarga.  

 Pemenuhan kebutuhan sosial.  

 Peningkatan keterampilan/kompetensi 

 Pengaruh lingkungan 



Dampak wanita kerja 

 Terpapar zat-zat kimia yang mempengaruhi 

kesehatan dan infertilisasi.  

 Resiko pelecahan seksual.  

 Penundaan usia nikah.  

 Keharmonisan rumah tangga terpengaruh.  

 



Upaya pemecahan 

 Bekerja menggunakan proteksi. Seperti masker, sarung tangan, baju 
khusus untuk proteksi radiasi. 

 Cek kesehatam secara berkala. 

 Melakukan aktifitas bekerja tidak hanya dengan satu pria misalnyabila 
lembur, dinas luar. 

 Tidak nebeng kendaraan tanpa ditemani oranglain. Sekalipun ditawari oleh 
atasan. 

 Jangan ragu mengatakan tidak walaupun pada atasan. Tidak perlu takut 
pada ancaman di pecat. 

 Menetapkan target menikah. 

 Menjaga komunikasi dengan keluarga. Mencurahkan perhatian khusus 
pada keluarga pada hari libur dengan kualitas yang maksimal, 
mengagendakan kegiatan bersama keluarga, memenuhi hak-hak suami 
dan anak, berbagai peran dengan suami dan selalu menghargai suami. 

   

 



Terima Kasih 
Be a good midwife... 


