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7.  PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

Bagaimana Anda sebagai orang tua menanamkan nilai-
nilai dibawah ini kepada anak-anak Anda?

Kesucian seks dalam hidup Kristiani

Kemurnian/pantang bertarak dalam perkawinan

Penghormatan terhadap kesucian tubuh manusia
sebagai Bait Roh Kudus

Kerelaan untuk berkorban merupakan suatu model
pemberian diri yang dipelajari anak-anak dari orang
tua mereka. Apakah nilai ini sungguh dipegang teguh
dalam keluarga Anda masing-masing?

Menurut Anda, manakah usaha-usaha kongkret yang
dapat dibuat dalam usaha untuk menanamkan
pendidikan seks yang benar bagi anak-anak Anda?

Dari pengalaman Anda, manakah kesulitan-kesulitan
yang Anda alami dalam mengajarkan pendidikan seks
bagi anak-anak Anda?
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PENDIDIKAN SEX DALAM KELUARGA
KRISTIANI

1.  PENGANTAR

Sebagai pendidik pertama dan utama, orangtua
mempunyai peranan yang penting dalam hal pendidikan sex
bagi anak-anaknya. Pendidikan sex menjadi bagian integral /
utuh dalam keseluruhan program pendidikan bagi anak-
anak; merupakan hak serta kewajiban yang mendasar bagi
orangtua yang pelaksanaannya harus dijalankan dalam
kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kemampuan
untuk hal ini: Guru, Psikolog, Petugas kesehatan, dll.
Melalui pendidikan sex ini anak-anak diberi pemahaman
yang benar dan tepat mengenai sex dan sexualitas manusia,
kesucian tubuh manusia serta usaha untuk hidup dalam
kesucian baik ketika memilih panggilan untuk hidup
berkeluarga maupun hidup selibat sebagai Biarawan/
Biarawati.

2. DOA PEMBUKAAN

Allah Bapa dalam surga kami bersyukur atas
kesempatan yang berahmat ini dimana kami bersama-
sama boleh berkumpul untuk merenungkan sabdaMu
dan tugas kami sebagai orangtua untuk mendidik
anak-anak kami. Kami bersyukur pula atas rahmat
kehidupan serta tubuh jasmani yang Kauberikan
kepada kami. Bantulah kami dengan rahmatMu agar
kami mampu menunaikan tugas ini dengan sebaik-
baiknya: mengarahkan anak-anak kepada
kebenaranMu agar mereka mampu hidup sesuai
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dengan citraMu dengan menghormati kesucian tubuh
sebagai kenizah kediaman Roh Kudus dan
menggunakan anugerah sexualitas sebagai sarana
untuk mencapai kesempurnaan hidup, demi Kristus
Pengantara kami, amin.

3. TEKS KITAB SUCI

3.1. I Kor 6, 12-20
”Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya
berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak
membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apa pun.
Makanan adalah untuk perut dan perut untuk
makanan: tetapi kudua-duanya akan dibinasakan
Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan,
melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh.
Allah yang membangkitkan Tuhan akan
membangkitkan kita juga oleh kuasaNya. Tidak
tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota
Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk
menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak!
Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang
mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi
satu tubuh dengan dia? Sebab, demikian kata nas:
”Keduanya akan menjadi satu daging”. Tetapi siapa
yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu
roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan!
Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar
dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan
berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah
kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang
diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh
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tidak terjerumus ke dalam tindakan atau perbuatan-
perbuatan yang melanggar tatanan norma-norma
susila yang pada akhirnya dapat merugikan hidup
mereka, kami mohon...

Semoga semakin banyak orang menyadari akan
keluhuran anugerah seks yang Kauberikan kepada
kami sehingga kami berusaha untuk memelihara dan
menggunakannya sesuai dengan kehendakMu dengan
menjauhkan diri dari tindakan yang menyalahgunakan
seks untuk kepuasan jasmani semata, kami mohon...

Allah Bapa dalam surga, demikianlah doa-doa
permohonan ini kami bawa kehadapaMu. Dalam
kemurahan dan kebaikanMu kabulkanlah semuanya
ini dan berilah kami rahmatMu agar kami mampu
hidup murni di hadapanMu, demi Kristus Tuhan kami,
amin.

6. DOA PENUTUP

Allah Bapa yang Mahakuasa, Engkau
menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan
agar kami bisa ikut ambil bagian dalam karya
penciptaanMu: mencipta dalam cinta. Ajarilah agar
kami yang telah mengenal dan mengalami cinta dalam
hidup perkawinan mampu mendampingi anak-anak
kami melalui kesaksian hidup sehari-hari agar mereka
mampu bertumbuh dalam kebenaranMu: mencintai
anugerah kehidupan dan seksualitas serta mampu
hidup dalam kemurnian dan kesucian sebagaimana
yang kami harapkan, demi Kristus Tuhan kami, amin.
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pasangannya sebab seseorang akan melakuan hubunga
seks demi kebaikan bersama dan keutuhan perkawinan
bukan sebagai akibat dari dorongan hawa nafsu yang
tidak terkontrol. Dalam konteks inilah Keluarga
Berencana Alamiah harus dipahami. Mereka yang
menggunakan program ini akan memiliki pemahaman
yang lebih tepat mengenai arti hubungan seks suami-
istri dan mereka yang memiliki pemahaman ini akan
menikmati hubungan seks lebih sebab mereka akan
terlibat tidak hanya secara fisik tetapi juga secara
psikologis, keseluruhn diri mereka terlibat di
dalamnya.

5.  DOA UMAT
Allah Bapa dalam sorga, syukur kami haturkan

kehadanpanMu atas anugerah seksualitas yang
Kauberikan kepada kami sehingga memungkinkan
kami unutk ikut ambil bagian dalam karya
penciptaanMu – menurunkan generasi penerus bagi
umat manusia. Bantulah agar anugerahMu itu dapat
kami gunakan sesuai dengan maksud dan rencanaMu
dan dengarkanlah permohonan-permohonan kami ini:

Kami berdoa bagi para orangtua yang Kauserahi tugas
untuk mendidik  anak-anak.  Ber ik anlah
kebijaksanaanMu agar mereka dapat mengemban
tugas ini dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam
menanamkan rasa hormat terhadap kehidupan dan
kesucian tubuh manusia. Kami mohon...

Berkatilah anak-anak kami agar mereka patuh setia
dan hormat kepada orangtua: mau mendengarkan
bimbingan dan didikan orangtua sehingga mereka
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dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu
sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan hargnya telah
lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan
tubuhmu”.

4. POKOK-POKOK RENUNGAN

4.1. Manusia diciptakan sebagai Pria dan Wanita
Kitab Kejadian mengisahkan bahwa Tuhan
menciptakan manusia dalam citraNya sebagai pria dan
wanita (Kej 1, 27). Menurut kitab Kejadian menjadi
sangat jelas bahwa Tuhan mencipatkan manusia bukan
tanpa jenis kelamin atau identitas tertentu. Sesuai
dengan rencanaNya, Tuhan menciptakan manusia
dengan jenis kelamin yang jelas, sebagai laki dan
perempuan, berbeda satu dari yang lain dengan
maksud agar mereka dapat saling melengkapi satu
sama lain. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa
seksualitas adalah cara kita berelasi dengan orang lain,
dengan diri kita dan dengan Tuhan. Dalam segala level
dan tingkatannya, komunikasi kita dengan orang lain
ditentukan oleh keberadaan kita baik sebagai pria atau
wanita: pola pikir kita, cara berbicara, berjalan dan
semua gerak-gerik serta sikap kita harus ditempatkan
dalam pemahaman akan keberadaan kita sebagai
mahluk yang berkelamin (pria atau wanita). Di sini kita
berbicara mengenai anugerah yang diberikan oleh
Tuhan untuk hidup sebagai pria dan wanita sehingga
memungkinkan kita untuk saling mencintai melalui
keberadaan tubuh kita sebagai pria dan wanita. Secara
mendasar, seksualitas mengungkapkan dirinya sebagai
sebuah cara berelasi yang paling intim dan mendalam
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dalam relasi cinta antara pria dan wanita dalam
perkawinan

4.2. Cinta adalah Anugerah Tuhan
Cinta adalah anugerah Tuhan, ditumbuhkan dan
diungkapkan dalam pertemuan antara pria dan wanita.
Hanya dalam perjumpaan dengan yang lain,
khususnya hanya dengan berada bersama dengan
seseorang dan lebih spesifik lagi dengan berada untuk
seseorang manusia mampu mewujudkan keberadaan
dirinya sebagai pria atau wanita. Hal ini berarti bahwa
manusia sebagai pria dan wanita dipanggil untuk
mencintai dan memberikan diri secara total dalam
kesatuan tubuh dan jiwa. Karena itu harus dipahami
bahwa ke-pria-an dan ke-wanita-an adalah anugerah
yang sifatnya saling melengkapi, bagian utuh dari
kemampuan untuk mencintai yang ditanamkan oleh
Tuhan dalam diri pria dan wanita. Dengan kata lain,
seksualitas adalah unsur kepribadian yang mendasar,
cara untuk berada, mengungkapkan diri,
berkomunikasi dengan yang lain, cara merasa,
berekpresi dan hidup sebagai manusia. Johanes Paulus
II menegaskan hal ini: ”Tubuh manusia dengan
seksnya: maskulinitas dan femininitas dilihat dalam
terang misteri penciptaan bukan hanya dasar dari
keberadaan sebagai pria dan wanita, tetapi adalah
kemampuan untuk mengungkapkan cinta” (Audiensi
Umum, 16 Januari 1980, L’Osservatore Romano, Edisi
bahasa Inggris, 21 Januari 1980, hal 1).

Seksualitas manusia adalah sesuatu yang baik,
bagian dari anugerah penciptaan yang dianugerahkan
oleh Tuhan dan Tuhan melihat hal itu sebagai hal yang
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merupakan buah dari keinginan untuk
mengungkapkan  diri  bagi  yang  lain  dan  bukan  hasil
dari hawa nafsu yang tidak terkontrol. Bila seseorang
digerakkan oleh keinginan untuk memperoleh seks
daripada cinta, maka ada resiko ia akan
memperlakukan pasangannya sebagai obyek pemuas
nafsu dan bukan sebagai pribadi yang dengannya dia
ingin berbagi cinta. Kemampuan untuk menguasai diri
termasuk dorongan seks memampukan setiap individu
untuk saling menghormati, mampu menggunakan
kesatuan seks untuk mengungkapkan cintanya dan
tidak memperlakukan orang lain sebagai sarana untuk
memuaskan keinginan daging. Mereka yang mampu
menguasai diri dan dorongan seks mampu
meyakinkan bahwa hubungan seks sungguh adalah
tindakan yang didasarkan oleh cinta daripada tindakan
yang sekadar dimaksudkan untuk memenuhi
dorongan seks. Penguasaan diri memberikan seseorang
kebebasan dari dorongan seks yang tidak teratur, tetapi
kebebasan ini mengandaikan adanya kemampuan
untuk mengarahkan dorongan-dorongan seks dan
reaksi-reaksi emosrional sehingga memungkinkan
pemberian diri kepada yang lain atas dasar
kematangan pengendalian diri berkaitan dengan
dorongan emosi dan dorongan seks. Dengan kata lain,
kebebasan yang dicapai melalui kemampuan untuk
mengendalikan diri memampukan orang untuk absen
dari hubungan seks bila hal itu tidak mendatangkan
kebaikan bagi relasi suami-istri dan melakukan
hubungan bila hal itu membantu. Kontrol atas
dorongan seksual ini membuat orang menjadi pencipta
yang lebih toleran dan penuh perhatian terhadap
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memampukan pria untuk mengontrol dorongan hawa
nafsu dan mengatur kebebasannya yang memberi dia
kesempatan untuk secara obyektif  menanggapi
dorongan hawa nafsu serta cintanya pada
pasangannya. Tepatlah apa yang dikatakan oleh
Johanes Paulus II: ”Dalam pemahaman Kristiani,
pantang berkala tidaklah berarti penolakan terhadap
seksualitas manusia atau kurangnya penghargaan
terhadapnya; sebaliknya justru menegaskan adanya
kekuatan spiritual dalam diri manusia yang
memampukannya untuk membela seseorang dari
bahaya egosime dan agresivitas dan selanjutnya
membantu seksualitas mencapai kepenuhan
dirinya” (Familiaris Consortio, no. 33). Selanjutnya
beliau juga menegaskan bahwa manusia mempunyai
kemampuan untuk mengungkapkan nilai yang
terdalam dari dirinya melalui tindakannya serta
kemampuan untuk menguasai diri sehingga
memampukan dia untuk mengungkapkan dirinya
secara otentik sesuai dengan kebenaran obyektif dan
memberikan diri sepenuhnya kepada orang lain.
Dalam konteks perkawinan, kemampuan penguasaan
diri berarti membiarkan diri dibimbing oleh norma-
norma obyektif atau kriteria yang diambil dari kodrat
dan aksi manusia, kriteria yang menghormati
keseluruhan arti dari tindakan saling memberikan diri
dan prokreasi manusia dalam kontek cinta yang sejati.
Semuanya ini hanya mungkin bila nilai dari kemurnian
perkawinan secara serius dipraktekkan.

Pentingnya nilai-nilai kemurnian harus
disebarluaskan juga dikalangan para pasutri. Kesatuan
seksual yang terjadi diantara para pasutri harus
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sangat baik. Karena itu sebagai cara berelasi dan
membuka diri terhadap orang lain, seksualitas manusia
memiliki cinta sebagai tujuan intrinsiknya, cinta
sebagai pemberian dan penerimaan diri. Relasi antara
pria dan wanita secara esensial adalah relasi yang
diwarnai dan didasarkan atas cinta; dalam arti ini
maka seksualitas manusia harus dipahami sebagai
keinginan untuk memberikan diri kepada yang lain
dan kesediaan untuk menerima pemberian diri dari
yang lain.

Kenyataan bahwa manusia diciptakan dalam
kesatuan jiwa dan raga membawa konsekuensi logis
bahwa cinta manusia juga beciri jiwa dan raga dalam
arti bahwa cinta diwujudkan dan diungkapkan melalui
tubuh/raga dan tubuh juga mengungkapkan cinta
spiritual. Karena itu dapat dimengerti bahwa
seksualitas manusia bukanlah sesuatu yang melulu
bersifat biologis, tetapi menyangkut soal inti sari dari
intimitas manusia. Seksualitas mencirikan manusia
bukan hanya pada level fisik tetapi juga pada level
psikologis dan spiritual, menandakan pada setiap level
ungkapannya. Penggunaan seksualitas sebagai
pemberian diri secara fisik menemukan kebenarannya
dan mencapai kepenuhan artinya bila mengungkapkan
pemberian diri pria dan wanita sebagai kesatuan jiwa
dan raga. Robert Morneau menegaskan hal ini: ”Bila
seksualitas direduksi kepada tataran fisik, emosi atau
kesenangan semata, maka seksualitas manusia
kehilangan artinya. Seksualitas adalah bagian integral
dari kepribadian manusia. Artinya hanya dapat
dipahami dalam relasi dengan pribadi manusia dan
dengan cinta yang sejati. Kehidupan yang melimpah
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akan muncul/mengalir bila anugerah seksualitas ini
digunakan sebagaimana yang dimaksudkan oleh
Tuhan, yaitu sebagai ungkapan cinta yang sejati.
Dimensi fisik, emosi dan spiritual hidup manusia akan
diperkaya; sebaliknya bila seksualitas digunakan
secara keliru dan menjadi bentuk manipulasi atau
eksploitasi maka banyak hal akan dihancurkan.
Kebenaran jati diri manusia akan diabaikan,
kebohongan akan hidup dan ”buah-buah” yang
muncul dari semuanya itu adalah: kecurangan /
penipuan, kerahasiaan/ketertutupan, kesedihan,
penderitaan, kebosanan...” (Morneau Robert, Familiaris
Consortio: Themes and Theses, dalam ”Review for
Religious”, July-August 1982, p. 488).

4.3. Seksualitas: Cara berelasi dengan yang lain
Dalam rencana Tuhan Pencipta, seksualitas manusia
adalah cara yang melaluinya manusia dapat masuk
kedalam relasi pribadi dengan yang lain; hal ini
nampak sangat jelas dalam relasi suami-istri dalam
lembaga perkawinan. Kenyataan ini diperkuat oleh
penciptaan manusia yang diciptakan sebagai pria dan
wanita dengan jenis kelamin yang berbeda. Pria dan
wanita dipanggil untuk berpartisipasi dalam cinta Sang
Pencipta melalui kesediaan mereka untuk menurunkan
generasi baru ke dunia ini. Sesungguhnya, dari
kodratnya, cinta suami-istri terbuka terhadap
kehidupan. Karena itu, cinta suami-istri tidak terbatas
pada pemberian diri antara mereka saja tetapi terbuka
kepada kemungkinan untuk penerimaan hidup baru.
Cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang
mengarahkan pasangan suami-istri untuk
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pemahaman yang keliru tentang sex dan membatasi
seks pada kenikmatan ragawi semata. Demikian juga
halnya dengan sekularisasi dan pendidikan seks yang
bersifat anti kelahiran, yang menemptakan Tuhan pada
sisi pinggiran dari hidup manusia dan memandang
kelahiran anak sebagai ancaman harus ditolak. Ini
adalah bentuk pedidikan seks yang disebarluaskan
oleh organisasi dan asosiasi internasional yang
mempromosikan aborsi, sterilisasi dan kontrasepsi.
Organisasi-organisasi ini ingin memaksakan gaya
hidup palsu melawan kebenaran seksualiats manusia.
Hal yang sangat penting dan mutlak bagi anak-anak
muda yang perlu diketahui berkaitan pendidikan seks
adalah pendidikan untuk kemurnian karena hal ini
adalah keutamaan yang membantu perkembangan
kedewasaan seseorang dan membuat dia mampu
untuk menghormati dan mengembangkan makna/arti
nupsialitas dari tubuhnya.

4.5. Nilai Kemurnian
Nilai/keutamaan bertarak harus dipahami tidak hanya
dalam arti negatifnya sebagai kemampuan untuk
mengntrol hawa nafsu, tetapi dalam arti positifnya:
memperkaya hubungan suami-istri melalui saling
pemahaman dan cinta yang semakin besar. Hal yang
sama juga ditegaskan oleh Paulus VI dalam Humanae
Vitae no 21. Beliau mengatakan bahwa bertarak tidak
”memiskinkan” ungkapan kasih diantara suami-istri
tetapi sebaliknya memperkaya dan mengintensifkan
relasi mereka. Kedua aspek itu membantu suami-istri
untuk semakin mampu saling memberikan diri satu
sama lain dalam perkawinan. Penguasaan diri
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harus memberitahukan kepada orangtua mengenai isi
serta metodologi dari pengajaran itu. Orangtua harus
mengikuti secara seksama setiap bentuk dari
pendidikan seks yang diberikan kepada anak-anak
mereka di luar rumah. Dalam kasus dimana
pendidikan itu tidak sesuai dengan prinsip atau ajaran
yang dikehendaki oleh orangtua maka mereka bisa
memindahkan anak-anak mereka ke tempat lain yang
lebih menjamin kesesuaian pendidikan itu. Di samping
itu mereka yang diminta untuk membantu orangtua
dalam pendidikan seks ini harus sungguh-sungguh
dipersiapkan sehingga pengajaran yang diberikan
sesuai dengan ajaran moral dan doktrin Gereja. Selain
itu mereka juga harus memiliki kepribadian yang
matang, prilaku hidup/moral  yang baik dan setia
kepada imannya. Mereka tidak hanya dipersiapkan
secara detail menyangkut soal-soal moral dan
informasi seksual tetapi juga menyangkut soal hak dan
peranan orangtua/keluarga beserta persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan anak-anak dan orang
muda. Dengan kata lain, mereka harus membantu
orangtua dalam tugas pendidikan, khususnya dalam
pendidikan seksualitas sesuai dengan kebijakan
orangtua dan bimbingan Gereja.

Pendidikan seksualitas harus membantu anak-
anak untuk mengetahui dan menghormati norma-
norma moral sebagai hal yang penting dan sangat
berguna untuk bertumbuh dalam kematangan seksual.
Karena itu Gereja dengan tegas menolak informasi seks
yang diberikan kepada anak-anak tanpa disertai
dengan pendidikan moral yang memadai. Informasi
semacam ini cenderung mengarahkan mereka kepada
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menumbuhkan saling pengertian diantara mereka dan
memampukan mereka untuk menerima kehidupan
baru. Dalam relasi eksklusif antara suami-istri dimana
terjadi pemberian diri secara total satu dengan yang
lain, suami-istri tidak hanya memberikan diri tetapi
juga kehendak serta keinginan akan kehidupan baru
(anak) yang adalah gambaran hidup dari buah cinta
mereka berdua, tanda permanen akan keberadaan
mereka sebagai ayah dan ibu.

Dalam konteks budaya modern yang cenderung
memanipulasi manusia, ajaran Gereja tentang
ketakterpisahan antara dimensi prokreasi/prokreatf
dan kesatuan/unitive dari seksualitas manusia seperti
ditegaskan oleh Paulus VI dalam Ensikliknya
Humanae Vitae dan ditegaskn kembali oleh Johanes
Paulus II dalam Surat Pastoralnya Familiaris Consortio
menjadi semakin mendesak untuk disebarluaskan di
kalangan umat. Kedua dimensi ini telah ditetapkan
oleh Sang Pencipta maka manusia tidak berhak untuk
mengubah atau menghilangkan salah satu diantara
keduanya. Dua nomor dari Gaudium et Spes (no 49
dan 50) melukiskan perkawinan sebagai kesatuan
antara pria dan wanita yang didasarkan atas
pemberian diri satu sama lain dengan tujuan pada
prokreasi: ”Cinta kasih suami-istri menggabungkan
serentak dimensi manusiawi dan ilahi  dan mendorong
mereka untuk saling memberikan diri secara bebas
yang dibuktikan dalam kemesraan dan perbuatan yang
meresapi seluruh hidup mereka...” Selanjutnya
berkaitan dengan dimensi prokreasi Gaudium et Spes
menegaskan: ”Perkawinan dan cintakasih suami istri
dari kodratnya diarahkan kepada prokreasi/kelahiran
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dan pendidikan anak. Sesungguhnya, anak adalah
nugerah besar dari perkawinan dan membantu
kebahagiaan orangtua. Tuhan bersabda: ”Tidak baik
kalau manusia itu seorang diri saja (Kej 2, 18) yang dari
awal mula telah menciptakan manusia sebagai pria dan
wanita dan menghendaki manusia ikut berpartisipasi
dalam karya penciptaanNya dan Tuhan memberkati
mereka dengan bersabda: ”Bertumbuh dan
berkembang biaklah” (Kej 1, 28)”.

Paulus VI dalam Ensiklik Humanae Vitae no 12
menegaskan kesatuan antara 2 dimensi ini: ”Adalah
kenyataan yang tak terpisahkan antara dimensi
prokreatif dan dimensi unitif dari cintakasih suami-
istri. Kesatuan ini telah ditetapkan oleh Tuhan dan
manusia tidak berhak untuk memisahkannya menurut
kehendaknya sendiri”. Hal senada sudah ditegaskan
lebih dahulu oleh Pius XI dalam Ensikliknya Casti
Connubi, no 36: ”Setiap dosa yang dilakukan berkaitan
dengan kemungkinan datangnya kehidupan baru/
anak dalam arti tertentu adalah dosa yang melawan
kesetiaan cintakasih suami-istri karena kedua anugerah
ini secara mendasar terhubungkan satu sama lain”.
Dalam arti inilah harus dipahami bahwa kontrasepsi
melawan kedua dimensi dari cintakasih suami-istri dan
karena itu kontrasepsi tidak dapat diterima. Dalam
usaha untuk mempertahankan kedua dimensi
cintakasih suami-istri ini, tindakan kongkret perlu
dilakukan oleh mereka. Mereka harus menyadari
bahwa cintakasih mereka adalah tindakan pemberian
diri secara total dan karena itu pasangan suami-istri
yang terlibat dalam kontrasepsi tidak memberikan diri
sepenuhnya kepada pasangannya. Menolak dimensi
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memungkinkan pemberian pendidikan seks sesuai
dengan tingkatannya dan tempat yang paling cocok
untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya sangat pribadi
dan sulit tanpa menimbulkan trauma dalam diri anak-
anak; dalam hal ini orangtua mempunyai kemampuan
yang lebih dibandingkan dengan orang-orang lain
berkat relasi pribadi yang terjalin dengan anak-anak.
Tugas sekolah (kalau ada pendidikan seks yang
diberikan) bukan untuk menggantikan tugas orangtua,
tetapi lebih bersifat membantu dan melengkapi.
Keluarga adalah ”sekolah” pertama dan utama dimana
anak-anak belajar tentang kehidupan sosial. Sebagai
komunitas cinta, keluarga adalah tempat dimana anak-
anak untuk pertama kalinya belajar mengenai pola/
tingkah laku sosial dan cara untuk mencintai orang
lain. Dalam melaksanakan tugas yang pelik dan sulit
ini, banyak orangtua tidak mampu, karena itu bantuan
dari berbagai pihak harus diterima. Namun demikian
harus menjadi jelas bahwa bantuan itu tidak
dimaksudkan untuk menggantikan tugas orangtua
yang tetap merupakan tugas penting bagi mereka.
Bantuan yang datang dari luar itu (dari sekolah) tetap
harus ditempatkan dibawah pengawasan orangtua
untuk menjamin bahwa tidak akan ada penyelewengan
yang muncul darinya. Hal ini ditegaskan oleh Johanes
Paulus II: ”Pendidikan seks yang adalah hak dasar dan
tugas orangtua entah dilaksanakn di rumah atau diluar
selalu harus dilaksanakan dibawah pengawasan dan
tanggungjawab orangtua dalam arti dipilih dan
dikontrol oleh mereka” (Familiaris Consortio, no. 37).

Adalah tepat bahwa mereka yang membantu
orangtua dalam hal pendidikan seks untuk anak-anak
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menerima semua hal yang terkandung didalamnya
yang dimaksudkan oleh hubungan seks itu. Melakukan
hubungan seks tanpa keterbukaan terhadap kehadiran
anak berarti mengurangi unsur kesatuan dengan
pasangan yang dicintai; merendahkan cintanya dan
pasangannya dengan tidak mengungkapkan keinginan
untuk kesatuan yang demikian mendalam dengannya.

4.4. Pendidikan Sex adalah Tugas Orangtua
Berkaitan dengan pendidikan seks, Johanes Paulus II
menegaskan bahwa tugas ini adalah tugas yang
pertama-tama melekat pada diri orangtua dimana
mereka berkewajiban memberikan pendidikan seks
yang jelas kepada anak-anak. Khususnya, dalam
zaman sekarang ini dimana kita berhadapan dengan
budaya yang mereduksi seksualitas manusia pada
level kelumrahan (hal yang biasa dilakukan), pada
kesenangan dan memisahkannya secara total dari
martabat manusia, pendidikan seks menjadi penting
untuk dilaksanakan. Pendidikan seks ini harus
memampukan anak laki dan perempuan, pria dan
wanita untuk menerima dan meng-aktual-kan arti
keberadaan diri mereka sebagai mahluk yang berjenis
kelamin yang pada gilirannya memampukan mereka
untuk memberikan diri secara total baik dalam pilihan
hidup sebagai selibater (hidup tanpa kawin) maupun
sebagai suami-istri.

Pendidikan seks adalah hak dasar dan tugas
orangtua. Secara khusus, orangtua mempunyai tugas
membimbing anak-anak mereka untuk mengetahui
rahasia kehidupan manusia karena keluarga pada
galibnya adalah lingkungan yang paling baik untuk
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prokreatif dari cintakasih suami-istri berarti
mengurangi dimensi kesatuan yang seharusnya ada;
dalam arti ini berarti seseorang hanya memberikan
dirinya separoh saja kepada pasangannya- kepada
yang dicintainya. Johanes Paulus II menegaskan:
”Tindakan seks suami-istri yang tidak terbuka
terhadap kelahiran anak sebenarnya tidak
menampakkan dimensi kesatuan sebagaimana yang
seharusnya; kita melawan keinginan diri kita sendiri
b i l a  k i t a  t e r l i b a t  d a l a m  t i n d a k a n
kontrasepsi” (Familiaris Consortio, no. 32).

Hubungan seks yang dilakukan oleh pasangan
suami-istri membawa arti tersendiri: setiap pasangan
memberikan dirinya sendiri secara total kepada yang
lain dan yang lain menerima dengan sukacita
pemberian diri itu. Dalam hal ini terjadilah proses
pemberian dan penerimaan timbal balik diantara
kedua pasangan.Tindakan seksual dengan sendirinya
memiliki arti ini karena ini adalah jenis tindakan yang
membantu kesatuan dari mereka yang ingin hidup
bersama dan mengembangkan saling kepercayaan dan
cinta sebagai suami-istri. Kemungkinan terjadinya
prokreasi juga menuntut bahwa mereka yang
melakukan hubungan seks dipersiapkan untuk
menerima tanggungjawab sebagai orangtua, menerima
kehadiran anak sebagai konsekuensi logis dari
tindakan yang mempersatukan 2 pribadi dengan jenis
kelamin yang berbeda. Orang harus memahami apa
artinya melakukan hubungan seks. Hubungan seks
dari kodratnya terarahkan kepada kemungkinan untuk
mendapatkan anak, karena itu siapa pun yang
melakukan hubungan seks secara jujur harus


