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Apa itu Sunday?
Jika kamu melakukan hal yang kamu 

cintai, maka setiap hari akan terasa 

seperti hari Minggu. Berdasarkan 

filosofi ini, lahirlah Sunday! Kami adalah 

free magazine bulanan (tiap tanggal 10) 

untuk anak muda di kawasan Kelapa 

Gading, Sunter, Kota Harapan Indah, 

Buaran, Rawamangun, Kalimalang 

dan Pulomas. Majalah ini dibuat oleh 

pelajar SMA untuk pelajar SMA. Tim 

kami percaya, majalah kaum muda bisa 

tetap asyik tanpa harus ada aneka gosip 

dan selebriti asing di dalamnya.

Informasi? Iklan? Saran?  

Kontak kami ya

WA: 0815 10 294 294

www.majalahsunday.com

Instagram: majalahsunday

Email : majalahsunday@gmail.com

Edi tor ' s  Note
“Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-

anak wanita, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak 

wanita itu menjaadi saingan laki-laki dalam hidupnya, tapi karena 

kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita.” 

 

Itulah salah satu ucapan dari RA Kartini, pahlawan nasional 

yang kita peringati bulan ini. Ia bukan hanya sekadar nama yang 

melintas di kelas sejaaraha, atau foto yang ikonik di berbagai 

media. Mari kita mengingat spiritnya yang merangkul kita 

semua, dalam satu semangat: BELAJAR DEMI MASA DEPAN! 

 

Terinspirasi dari spirit Kartini itulah, Majalah Sunday edisi ini hadir 

untuk memperlengkapi kamu semua dengan edukasi seks, agar 

kamu bisa punya kekuatan untuk memahami tubuhmu dan mengambil 

keputusan terbaik bagi masa depanmu. Mari perkaya pengetahuan 

kita, agar makin berdaya!

Happy reading
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Info! 
Info! 
Info! 

W a t t p a d : 

Majalah Sunday 

I n s t a g r a m : 

@majalahsunday

W e b : 
majalahsunday.com

Y o u t u b e : 
Majalah Sunday

S p o t i f y : 
Podcast Bangku SMA 

- Majalah Sunday

T i k T o k : 
Majalah Sunday 

I s s u u : 

Majalah SundayBaca juga konten-konten 
digital Sunday untuk 

menemani keseharianmu di: 

CHAT OF THE MONTH

Jika pasangan ketika 

ada masalah dengan 

kita selalu menggunakan 

ancaman bunuh diri, 

apa yang harus kita 

lakukan?

Apa yang harus dilakukan 

untuk menghilangkan 

kesedihan ketika salah satu 

keluarga tiba-tiba harus 

meninggalkan rumah ke 

tempat yang jauh dan dalam 

waktu yang lama untuk 

urusan pekerjaan?

Dari pengalaman mimin, biasanya ketika seseorang memakai alasan 

bunuh diri sebagai ancaman, itu sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh 

berniat melakukannya - tapi dia pakai itu untuk memanipulasimu. 

Namun sangat wajar kok jika kamu kuatir mendengarnya. Ketika 

situasi tenang, ajak ia bicara baik-baik dan arahkan untuk melakukan 

konseling dengan profesional agar dia bisa menghentikan sikapnya itu. 

Satu hal yang kamu perlu pahami juga, meski kamu adalah pacaranya, 

kamu tidak 100% bertanggung jawab atas kebahagiaannya dan kamu 

berhak dihargai juga dalam hubungan itu sebagai manusia yang utuh, 

bukan sekadar sosok yang dia harapkan bisa "mengobati"nya. Take 

care for your mental health, too! Semangat ya semoga kalian bisa 

sama-sama bertumbuh makin dewasa dalam pemikiran dan melalui 

persoalan ini bareng.. . 

Rasa rindu atau kehilangan itu wajar banget kamu rasakan, langkah 

pertama yang penting adalah terima dahulu emosi yang muncul itu. 

Selanjutnya, jaga komunikasi yang intens dengan anggota keluarga 

tersebut agar kangenmu sedikit banyak terobati. Di saat yang 

sama, kembangkan lingkaran pergaulanmu dan cobalah berbagai 

hobi menarik untuk mengisi waktu.

inBox
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Diajak 
Berhubungan Fisik 
oleh Pasangan? 
3 Hal Ini Harus 
Kamu Lakukan

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menunjukkan rasa cintamu terhadap 
seseorang, khususnya saat menjalin hubungan percintaan. Karena setiap 

manusia memiliki bahasa kasihnya (love language) masing-masing. Bahasa 
kasih salah satunya adalah sentuhan fisik (physical touch). 

Penulis: Erika Septi, Universitas Negeri Jakarta
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Beberapa orang mengekspresikan dan merasa 
dicintai lewat sentuhan fisik. Mereka merasa lebih 
tenang, diapresiasi, dan dicintai jika tangannya 
dipegang, atau dipeluk, dan sebagainya. Memang hal 
ini masih sedikit tabu untuk dibicarakan mengingat 
sentuhan fisik di mata masyarakat terkesan vulgar 
dan tidak pantas. 

Mungkin salah satu dari kalian, atau pasangan 
kalian baru mulai mengenali bahwa kalian merupakan 
tipe orang yang mengekspresikan cinta dengan 
physical touch. Jika dalam hubungan percintaan 
kalian mengekspresikan cinta lewat sentuhan bahkan 
hubungan intim, pastikan kamu ketahui hal ini ya, 
Sunners.

1. Kenali batasanmu
Penting untuk mengetahui apa yang kamu inginkan 
dan kamu butuhkan. Kenali dirimu terlebih dahulu. 
Sentuhan fisik yang seperti apa yang kamu inginkan 
dan menjadi batasanmu. Tentukan apa saja yang tidak 
boleh dilakukan oleh pasanganmu. Jika kamu sudah 
mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh, kamu 
bisa bicarakan dengan pasanganmu dan berdiskusi 
dengannya. Diskusi dalam hal ini adalah agar kalian 
sama-sama mengerti apa yang diinginkan oleh diri 
kalian masing-masing. Bukan untuk bernegosiasi.
Tegaskan apa yang menjadi batasanmu. Jika ia 
ingin melewati batas itu, kamu bisa menolaknya. 
Katakan tidak. Jika tidak bisa lewat perkataan, kamu 
bisa menjauh. Kamu harus dengan sadar dan penuh 
pertimbangan jika harus memperluas batasanmu.  

2. Jangan terbuai
Banyak sekali orang berpikir bahwa jika kalian sudah 
melakukan hubungan intim, pasangan akan semakin 
cinta dan hubungan kalian akan bertahan lama. Untuk 
beberapa hubungan, mungkin hal tersebut terjadi. 
Namun, perlu diingat, tidak semua hubungan cocok 
dengan hal ini. Bisa saja dia hanya menginginkan 
tubuhmu dan tidak terikat secara emosional, atau 
tidak memiliki perasaan cinta terhadap kamu, Sunners. 
Hubungan percintaan yang baik dibangun dari 
perasaan kasih sayang dan cinta, bukan nafsu.

3. Jaga kebersihan
Kebersihan menjadi hal yang sangat penting sebelum 
kalian melakukan kontak fisik, Sunners. Apalagi 
sekarang-sekarang ini sedang merajalela virus Corona. 
Pastikan kamu sudah mencuci tangan sebelum 
melakukan kontak fisik dengan yang tersayang. Saat 

ini, untuk berinteraksi dengan orang yang tidak “satu 
gelembung” dengan kita dibatasi dengan berbagai 
prokes; bahkan bersalaman kini sering diganti fist 
bump agar mengurangi penularan virus. Jadi, coba 
pikirkan ulang jika pacarmu justru menuntut berbagai 
interaksi fisik yang berlebih di saat-saat pandemi 
seperti ini. Kalau kamu tidak merasa aman, kamu 
berhak speak up dan dihargai pendapatnya. 

Nah, itu dia yang perlu kamu ketahui dan lakukan 
sebelum mulai “berhubungan” secara fisik. Boleh saja 
kok, Sunners untuk mengekspresikan cinta melalui 
sentuhan fisik. Tetapi, kamu perlu dengan sadar, penuh 
kehati-hatian dan pertimbangan, juga dengan edukasi 
yang cukup. Pertimbangkan hal baik dan buruknya jika 
kamu ingin melakukan sesuatu, khususnya jika sudah 
mengarah ke relasi seks. Keep it safe, Sunners!
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Kenali Vaginismus: 
"Vagina Menolak Saat 
Berhubungan Seksual"

Penulis: Riva Destira Ramadhani Universitas Negeri Jakarta

Pernahkah kalian mendengar tentang vaginismus? Menurut kalian, apa sih yang 
dimaksud dengan vaginismus itu? Nah, vaginismus merupakan kondisi dimana 
seseorang mengalami pengencangan otot-otot di daerah Miss V secara tidak 

sadar. Pengencangan otot tersebut terjadi karena adanya upaya dalam melakukan 
penetrasi atau memasukkan sesuatu ke dalam Miss V. Kok bisa, ya ada orang yang 

mengalami pengencangan otot seperti itu? Perlu disadari bahwa hal tersebut 
merupakan reaksi otomatis dari tubuh yang memungkinkan adanya rasa takut, 
cemas, merasa buruk, dan adanya trauma sehingga pengencangan atau kejang 

otot bisa saja terjadi pada vagina. 
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Tentunya, bagi para pengidap vaginismus akan sulit sekali untuk 
berhubungan seksual sehingga hal ini bisa menyebabkan kondisi yang 
menyebabkan rasa sakit luar biasa ketika melakukan penetrasi seksual. 
Kalian juga perlu tahu bahwa masalah yang terjadi pada pengidap 
vaginismus tidak hanya terjadi saat berhubungan seksual saja melainkan 
juga terjadi saat mengecek kesehatan pada vagina. Sebagai contoh, ketika 
dokter kandungan melakukan pemeriksaan terkait keputihan atau terjadi 
pendarahan di luar siklus haid yang normal maka dokter kandungan tidak 
bisa melakukan pemeriksaan tersebut pada vagina.  Mengapa hal itu bisa 
terjadi? Saat berhubungan seks dengan pasangan, tentunya diperlukan 
penetrasi seksual dalam hubungan tersebut namun penetrasi tidak hanya 
terjadi pada saat berhubungan seks saja. Akan tetapi, penetrasi diperlukan 
juga pada pemeliharaan kesehatan organ-organ reproduksi wanita seperti 
berhubungan dengan penyakit organ reproduksi atau fungsi reproduksi 
(kehamilan dan melahirkan). Nah, masalah yang terjadi pada pengidap 
vaginismus yaitu mereka tidak dapat diperiksa kesehatannya karena harus 
melalui penetrasi vagina. Karena itulah, pemeriksaan keputihan atau terjadi 
pendarahan di luar siklus haid normal pada penderita vaginismus tidak bisa 
dilakukan.

Akan tetapi, pengidap vaginismus dapat diatasi dengan melakukan 
perawatan kesehatan pada organ reproduksinya. Perawatan kesehatan 
tersebut bisa berupa terapi medis yang dilakukan dengan dilatasi berbantu, 
yaitu upaya untuk melatih otot vagina tanpa harus adanya operasi atau 
sayatan. Dilatasi berbantu ataupun mandiri dapat dilakukan dengan alat 
bantu seperti jari dan dilator silikon yang memiliki bentuk silinder dalam 
berbagai ukuran. Dilatasi dengan alat bantu tersebut juga diperlukan dengan 
melakukan gerakan tertentu.

Vaginismus terkadang mengganggu kondisi mental dan psikologis seseorang 
sehingga diperlukan penyembuhan yang ideal terkait kondisi tersebut. Masalah 
psikologis yang datang pada pengidap vaginismus akibat dari stigma masyarakat 
tentang kesalahan persepsi pada vaginismus. Masih banyak yang menganggap 
bahwa vaginismus disebabkan karena seorang perempuan tidak rileks saat 
melakukan hubungan seksual. Selain itu, ada anggapan lain bahwa penderita 
vaginismus tidak ingin melayani suami, tidak ingin punya anak, dan takut untuk 
memiliki anak. Bahkan perempuan yang terlalu fokus dengan masalah psikologis 
tersebut akan merasa dirinya hancur, merasa aib, dan tidak sepenuhnya menjadi 
seorang perempuan. 

Bukan berarti perempuan yang pengidap vaginismus tidak mau melakukan 
hubungan seksual namun karena perempuan tersebut tidak bisa melakukan hal 
tersebut dan memerlukan dukungan dari orang-orang terdekat serta melakukan 
terapi medis. Bedakan antara tidak bisa dengan tidak mau sehingga tidak ada lagi 
stigma yang buruk tentang pengidap vaginismus. 
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Hati-Hati 
Ketika Berpacaran, 

Revenge Porn 
Merajalela!

Masa remaja tak pernah asing dengan soal percintaan. Inilah awal-mula tumbuhnya rasa 
suka hingga memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan. Saling memberikan dukungan, 

cinta kasih, serta saling menjaga dan berbagi rasa menjadi cara mengekspresikan rasa saat 
menjalin hubungan. Bahkan kini tak sedikit pasangan remaja melakukan hal-hal yang jauh 

dari itu, contohnya hubungan intim. 
 Dilansir dari kemenkopmk.go.id, pada tahun 2013 KPAI telah melakukan survei 

terhadap remaja dan didapatkan bahwa sebanyak 63% dari total remaja yang telah 
mengikuti survei telah melakukan hubungan intim sebelum menikah. Dari fenomena ini, 

berkembanglah suatu fenomena lain yang disebut Revenge Porn. 

Penulis : Nimas Anggraini Kencanasari – Universitas Negeri Jakarta

8



Apa Itu Revenge Porn?
Revenge Porn adalah salah satu dari tindak kekerasan seksual berupa 

balas dendam yang melibatkan konten pornografi yang diabadikan 
ketika korban dan pelaku masih menjalin hubungan. Kekerasan seksual 
ini biasanya dilakukan oleh salah satu pihak dari sepasang kekasih yang 
menjalani hubungan toxic yang tidak ingin putus dari pihak lain sehingga ia 
mengancam untuk menyebarkan konten yang mengandung unsur pornografi 
dari korban.

Untuk mendapatkan konten yang mengandung unsur pornografi yang 
dapat dijadikan senjata pelaku dalam tindakan revenge porn,  biasanya 
adalah dengan cara membuat rekaman, video, atau foto atas dasar 
persetujuan kedua belah pihak saat masih menjalin hubungan dengan 
rayuan atau iming-iming dan mungkin dengan beberapa paksaan terus-
menerus terhadap pihak perempuan, sehingga sang pelaku dapat bebas 
‘mengontrol’ pasangannya dengan konten tersebut. 

Tindakan yang berawal dari ancaman ini bertujuan untuk mempermalukan 
hingga menghancurkan hidup korban. Biasanya yang menjadi sasaran 
revenge porn adalah perempuan. Alasannya yang paling kasar namun nyata 
adalah perempuan masih dijadikan sebagai objek dalam hal seksual. 

Tindakan Revenge Porn memiliki dampak yang sangat buruk bagi 
korban, mulai dari pencemaran nama baik, bullying, dan parahnya lagi 
dapat menyebabkan trauma mendalam baik secara psikis maupun dalam 
bersosialisasi. Ia akan merasa direndahkan dan mendapat kecaman serta 
kritikan dari masyarakat.

Pada mayoritas kasus serupa, pihak perempuan akan menerima 
konsekuensi yang jauh lebih berat daripada pihak laki-laki makanya kasus 
ini marak terjadi terhadap perempuan. 

Dilansir dari lbhsemarang.id, disebutkan bahwa pola kasus kekerasan 
seksual revenge porn meningkat tajam di masa pandemi virus Corona. 
Kasus yang semula hanya 54 meningkat hingga 400 lebih dan setiap hari 
terdapat 2-3 laporan kasus. Dari sini kita  harus benar-benar menjaga diri 
dan menghindari tindakan revenge porn. Berikut cara menghindari tindakan 
revenge porn yang perlu kamu ketahui.

1. Kenali pasanganmu

Sangat penting untuk mengenal dengan baik seperti apa sifat, karakter, 
serta temperamen pasangan masing-masing. Apabila pasangan kamu 
memiliki kecenderungan karakter yang kurang baik dan kamu mencurigai 
hubunganmu akan menjadi toxic, lebih baik sudahi hubungan itu.

2. Jalin Hubungan yang Sehat

Menjalani hubungan secara sehat bukanlah hal yang sulit dan membosankan. 
Daripada melakukan hal-hal di luar batas yang nantinya akan dapat 
memancing keinginan berkelanjutan dan terjadi hal yang lebih jauh seperti 
hubungan intim, lebih baik kamu menghabiskan waktu dengan jalan-jalan, 
kulineran, melakukan hobi bersama, atau belajar bersama. Hal ini akan jauh 
lebih berguna untuk kalian.

3. Jangan Mudah Percaya

Tidak, maksudku bukan tidak mempercayai pasanganmu atau hubungan 
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kalian. Kepercayaan adalah salah satu hal yang sangat 
berpengaruh dalam sebuah hubungan. Namun dalam 
pembahasan kali ini adalah jangan pernah percaya 
kepada pasangan mengenai pendokumentasian 
konten sensitif yang mengandung unsur pornografi. 
Ketika kalian terlanjur melakukan hal-hal diluar 
batas, maka jangan pernah memberi kesempatan 

untuk pasangan atau diri sendiri mendokumentasikan 
apapun saat itu atau hal tersebut akan menjadi 
bumerang nantinya sebagai revenge porn. Kamu 
harus tegas dalam menghadapi pasanganmu ketika 
ia melakukan rayuan atau memberikan iming-iming 
untuk mendapatkan apa yang ia mau.

Tetapi apa yang harus dilakukan ketika sudah menjadi korban revenge 
porn? Berikut hal-hal yang harus kamu lakukan untuk menghadapi 
tindakan revenge porn yang kamu dapatkan.

1. Bercerita

satu-satunya cara paling cepat dan tepat adalah menceritakan apa yang 
kamu alami ini ke orang yang dapat kamu percaya seperti orang tua atau 

sahabat. Tak perlu malu, mereka pasti akan selalu mendukungmu dan 
membuatmu aman.

2. Hapus/nonaktifkan media sosial

Untuk menghindari cyberbullying kamu harus menghilang dari sosial 
sejenak. Ketika revenge porn telah terjadi, maka konten itu akan 

menyebar secara cepat dan tak dapat dipungkiri bahwa media sosial 
korban akan menjadi lapak bagi mereka yang melakukan bullying atau 
sekadar mengkonfirmasi fakta. Maka dari itu kamu harus menjauh dari 

segala hal berkaitan dengan media sosial dan menenangkan diri terlebih 
dahulu hingga emosi dan pikiran kamu stabil.

3. Simpan bukti dan laporkan

Baik bukti ancaman maupun bukti pelaku telah menyebarkan konten 
yang bersangkutan denganmu, harus secara reflek kamu abadikan. Hal 
ini akan menjadi bukti utama ketika kamu melaporkan ini ke LBH atau 

kepolisian.

4. Self healing

Tahap terakhir adalah menyembuhkan dirimu. Tak ada yang salah 
apabila kamu merasa tertekan, takut, atau bahkan mendapat trauma dan 

ketidaknyamanan ketika ini terjadi. Namun yang salah adalah ketika 
kamu berusaha menutupi semua itu dan berpura-pura baik-baik saja. Hal 
tersebut dapat memicu gangguan stress pascatrauma atau PTSD dimana 
itu akan berlanjut hingga bertahun-tahun. Kau bisa konsultasi dengan 

psikolog baik secara offline maupun online untuk membantu kamu 
menyembuhkan diri. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Menyesal 
boleh, tetapi kamu harus tetap melanjutkan kehidupan. Masih banyak 

orang baik di luar sana.

Nah, itu dia seputar revenge porn beserta cara menghindari dan 
menanganinya Sunners. yuk, jaga diri dari kejahatan di sekitar. Tetap 
bahagia!
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5 Tips Mengatasi 
Pelecehan Seksual 

Online
Nimas Anggraini Kencanasari Universitas Negeri Jakarta
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Semakin pesatnya perkembangan teknologi dapat 
memudahkan kita untuk menggunakannya media 
sosial seperti instagram, whatsapp, tiktok, line, 
telegram, dan twitter. Media sosial yang digemari dan 
mudah diakses oleh berbagai kalangan tanpa pandang 
umur dan status sosial ini terdapat berbagai fitur 
yang menarik yang mendukung untuk berinteraksi, 
berbelanja, bekerja, berteman, dan bahkan menambah 
wawasan. Namun, hal ini juga tidak disia-siakan oleh 
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah 
satunya adalah pelaku pelecehan seksual online atau 
Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO).

Pelecehan seksual tak semata-mata dilakukan 
hanya dengan melakukan suatu tindakan yang 
merujuk pada hal-hal yang bernuansa seksual 
melalui sentuhan secara nyata, namun pelecehan 
seksual dapat juga terjadi di media sosial. Pelecehan 

seksual yang dilakukan secara online juga beragam, 
mulai dari komentar yang bernuansa seksual, 
menyebarkan konten pribadi (dalam bentuk video, 
foto, maupun rekaman suara) orang lain tanpa izin, 
mengirimi pesan bernuansa seksual seperti materi-
materi pornografi, mengirim foto alat vital, pesan 
ajakan berhubungan seksual, hingga mengancam dan 
menjebak untuk mendapatkan keuntungan pribadi 
baik materi maupun lainnya. 

Korban pelecehan seksual pasti akan merasa tidak 
nyaman, tersinggung, merasa sangat direndahkan, 
terancam, atau yang paling parah korban bisa saja 
mengalami masalah kesehatan dan keselamatan. 
Sayangnya, sebagian besar korban dan saksi pelecehan 
seksual merasa takut untuk speak up sehingga pelaku 
akan merasa bebas dan bisa melakukan hal keji itu 
kembali.

Nah, mungkin beberapa dari kamu pernah melihat 
perilaku pelecehan seksual online terhadap orang 
yang kamu kenal atau mungkin kamu menjadi korban 
pelecehan seksual online. Jika iya, jangan diam! 
Jangan ragu atau takut apabila diancam, lakukan hal-
hal berikut untuk mengatasinya.

1. Dokumentasikan Sebagai Bukti.

Hal pertama yang sangat penting dan harus kamu 
lakukan adalah menyimpan bukti secepat mungkin 
menggunakan fitur tangkap layar. Baik bukti saat 
pelaku mulai melakukan tindakan pelecehan seksual, 
percakapan pelaku yang mengarah ke hal seksual, 
hingga bukti pelaku melakukan ancaman harus kamu 
simpan dengan baik. Ini dilakukan untuk berjaga-
jaga apabila pelaku memanfaatkan fitur hapus pesan 
atau menghapus postingan atau komentarnya untuk 
menghilangkan jejak tindakannya sedangkan pelaku 
berencana akan atau telah menyebarkan hal pribadi 
kamu secara online. Bukti ini juga dapat menjadi 
kunci utama untuk melaporkan dan menuntut yang 
bersangkutan ke pihak berwajib. 

2. Abaikan Segala Bentuk Interaksi dengan Pelaku

Langkah terpenting selanjutnya yaitu abaikan 
mereka. Jangan bertindak gegabah karena emosi. 
Mereka yang melakukan Kekerasan Berbasis Gender 
Online (KGBO) cenderung akan merasa puas apabila 
mendapat balasan dari korbannya apapun itu baik 

tertarik maupun mencaci maki. Karena itu, hindari 
segala bentuk interaksi dengan pelaku. Selain itu 
apabila kamu menanggapi, mereka akan dapat 
memainkan emosi dan memanipulasi pikiran mu 
membuat kamu merasa bersalah. Bagaimanapun 
awalnya, apapun yang terjadi, pelaku pelecehan 
seksual-lah yang bersalah, bukan korban.

3. Gunakan Fitur Report dan Lainnya

Langkah selanjutnya adalah memanfaatkan fitur-
fitur yang telah disediakan oleh berbagai media sosial 
untuk menghentikan atau menghindari tindakan 
pelecehan seksual. Salah satu contohnya yaitu apabila 
kamu mendapati adanya tindakan pelecehan seksual 
di instagram, kamu dapat langsung melaporkan pelaku 
dengan cara report akunnya, dengan banyaknya orang 
yang mereport akun pelaku maka akun akan otomatis 
dinonaktifkan oleh pihak instagram dan korban tidak 
semakin bertambah. Bila akun belum dinonaktifkan, 
kamu dapat memblokir akunnya, kini instagram 
memiliki fitur blokir akun dengan menyertakan akun-
akun yang akan dibuat oleh pelaku menggunakan 
akses yang sama sehingga pelaku tidak memiliki 
akses lagi untuk menghubungimu. Kamu juga bisa 
mematikan komentar untuk menghindari terjadinya 
pelecehan seksual online lainnya melalui kolom 
komentar postinganmu. Manfaatkan pula filter-filter 
konten dan kata yang bisa diatur di kolom pengaturan. 
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4. Cari Bantuan

Remaja seperti kita rentan akan trauma 
psikis. Sedangkan korban pelecehan seksual 
rentan terkena trauma psikis antara lain depresi, 
gangguan kecemasan, dan histeria. Maka dari itu, 
bila kita mengetahui ada yang menjadi korban 
pelecehan seksual atau mengalaminya sendiri, 
jangan diam. Cari bantuan. Hal pertama adalah 
kamu harus cerita ke orang tua atau orang dewasa 
yang dapat dipercaya. Bagaimanapun keadaanmu, 
orang tua harus tahu agar dapat melindungimu 
dan mengambil tindakan yang lebih tepat. Jangan 
takut dengan ancaman pelaku yang mungkin akan 
menyebarkan konten pribadimu atau semacamnya, 
selagi kamu memiliki bukti seperti yang telah 
disebutkan di langkah nomer 1, mereka tidak 
akan bisa kabur dari jerat hukum ketika kamu 
melaporkannya baik ke pihak berwajib maupun 
komnas perempuan.

5. Speak up

Meskipun terbilang cukup ekstrim, tetapi untuk 
saat ini speak up ke media sosial adalah tindakan 
yang paling berpengaruh besar dalam penanganan 
kasus semacam pelecehan seksual.  Seperti yang 
kita tahu, hukum di Indonesia masih terbilang 

cukup lambat prosesnya dan belum tentu hukum 
akan berpihak pada korban. Saat ini pengguna 
media sosial sudah mulai melek hukum dan 
kemanusiaan, sehingga cara terampuh yang bisa 
diambil adalah membeberkan kasus ini ke media 
sosial dengan menyertakan segala bukti kuat yang 
dimiliki. 

Tak mudah bagi korban menceritakan 
pengalaman buruk itu ke publik, mungkin akan 
membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk 
menenangkan diri sebelum melakukannya. maka 
dari itu jika kamu bukanlah si korban, maka 
dukunglah korban yang berani speak up. Karena 
tak jarang ditemui korban akan dipojokkan oleh 
kubu pelaku dan dipaksa untuk mencabut tuntutan 
atau laporannya (apabila telah melalui jalur 
hukum).

Nah, mulai sekarang lebih berhati-hati, yuk 
dalam bermedia sosial. Jaga dirimu, sayangi 
tubuhmu, dan lindungi korban yang kamu kenal 
atau yang telah berani bicara. Jangan beri ruang 
bagi pelaku pelecehan seksual untuk memperdaya 
kamu, aku, dan kita semua, ya Sunners!

13



Seks Bebas, 
Coba atau 
Hindari? 

Yuk Ambil 
Keputusan 

Terbaik!
Penulis: Riva Destira Ramadhani 

Universitas Negeri Jakarta



Masa remaja, kita memang memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi terhadap 
sesuatu. Hal ini dikarenakan sebagai bentuk perkembangan dari masa anak-anak 

menuju ke masa dewasa. Rasa penasaran remaja terhadap perasaan seksual biasanya 
dipengaruhi oleh ketertarikan kepada lawan jenis. Namun, rasa penasaran terhadap 

seksualitas bisa menjadi pemicu salahnya pergaulan dalam remaja. 

Seks bebas menjadi salah satu penyebab dari 
salahnya pergaulan pada remaja. Maraknya kasus 
seks bebas yang terjadi pada remaja khususnya 
di Indonesia, menjadi masalah serius yang perlu 
ditangani. Pendidikan seks diperlukan untuk 
mencegah perilaku seks bebas karena minimnya 
pengetahuan remaja terkait alat reproduksi, dampak 
yang diakibatkan dari seks bebas, dan tanggung 
jawab atas perilaku dari seks bebas. Tahu nggak, 
melakukan hubungan seksual itu perlu dilandasi 
oleh rasa tanggung jawab yang di mana usia remaja 
belum memiliki kapasitas tersebut. 

Sebenarnya apa, sih yang dimaksud dengan 
seks bebas? Seks bebas adalah hubungan intim 
yang dilakukan oleh dua individu di luar hubungan 
pernikahan. Melakukan seks bebas berisiko buruk 
bagi kesehatan, seperti terkena HIV (human 
immunodeficiency virus) dan PMS (Penyakit Menular 
Seksual) lainnya. Selain itu, seks bebas di luar 
pernikahan bisa saja menyebabkan kehamilan yang 
tidak diinginkan sehingga mengakibatkan aborsi, 
putus sekolah, dan  rusaknya masa depan. Kehamilan 
di luar pernikahan tentunya memberikan dampak 
negatif seperti memberikan dampak sosial, fisik, dan 
psikologis. Apalagi jika kehamilan tersebut terjadi 
oleh perempuan yang masih berusia di bawah usia 21 
tahun karena akan menyebabkan infeksi kandungan, 
kanker serviks, bayi lahir prematur, dan malnutrisi. 

Penyebab seks bebas oleh remaja biasanya 
dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal 
seperti pengaruh lingkungan yang buruk dan 
ketidakharmonisan keluarga. Namun pemicu pada 
tiap orang bisa berbeda, berikut sejumlah contoh: 

1. Faktor ekonomi yang rendah menyebabkan remaja 
mengalami putus sekolah sehingga orang tua tidak 
dapat membiayai anaknya untuk sekolah. 

2. Kondisi keluarga yang tidak harmonis menyebabkan 
remaja melihat kekerasan dalam rumah tangga.

3. Orang tua yang tidak memperhatikan anaknya dan 
tidak memberikan pendidikan yang cukup mengenai 
dampak dari seks bebas. Anak akan menjadi tidak 
terarah dan bergerak sesuai dengan kemauannya 
sendiri.

4. Remaja berada di dalam pengaruh lingkungan yang 
buruk seperti sering menemukan tempat prostitusi, 
melakukan perjudian, dan memakai narkoba. 

5. Penggunaan internet oleh remaja yang terlalu 
bebas sehingga sering mengakses konten pornografi 
dan melihat masuknya budaya luar antara hubungan 
laki-laki dengan perempuan yang tidak sesuai 
dengan norma dan perilaku masyarakat di Indonesia. 

6. Tidak memiliki pengetahuan mengenai 
kesehatan alat reproduksi padahal memahami 
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pengetahuan tersebut dapat menjauhkan remaja dari 
bahayanya seks bebas. 

Perlu dipahami bahwa dampak dari seks bebas 
memiliki risiko terhadap faktor kesehatan, psikologis, 
dan pendidikan pada remaja. Minimnya pengetahuan 
tentang dampak dari seks bebas menjadi salah satu 
alasan remaja melakukan perilaku seks tersebut. 

1. Kehamilan di luar pernikahan menyebabkan 
permasalahan yang rumit dan kompleks bagi individu 
terutama pada remaja. Ketidaksiapan fisik dan 
pengetahuan terkait kehamilan akan meningkatkan 
kecemasan bahkan stres sehingga mempengaruhi 
janin yang ada di dalam kandungan. Kehamilan 
pada usia dini atau remaja memiliki risiko bayi akan 
lahir prematur. Selain itu, remaja yang tidak siap 
secara mental dan fisik terhadap kehamilan akan 
melakukan aborsi karena merasa malu dan depresi 
atas tindakannya sendiri. 

2. Seks bebas bisa menularkan penyakit HIV/AIDS 
(Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune 
Deficiency Syndrome).Bahayanya penyakit menular 
tersebut dapat merusak sistem kekebalan tubuh dan 
remaja akan mudah terkena penyakit-penyakit lainnya 
sehingga hal ini dapat berakibat fatal. 

3. Dari sudut pandang agama, seks bebas merupakan 
perilaku menyimpang yang sangat dilarang dan bagi 
siapa yang melakukannya akan mendapatkan dosa 
berat. 

4. Munculnya rasa menyesal dan bersalah karena 
merasa telah melanggar norma sosial dan agama yang 
dilarang untuk dilakukan. Remaja yang menyadari 
telah melakukan tindakan yang salah seperti seks 
bebas akan lebih rentan mengalami depresi dan 
merasa benci dengan dirinya sendiri. 

5. Menurunnya motivasi belajar dan prestasi akademik 
karena kehilangan fokus dan lebih mementingkan apa 
yang disenangi.

Setelah memahami dampak dari seks bebas, yuk kita 
coba lakukan sejumlah langkah pencegahan!

1. Perhatikan kualitas komunikasimu dengan  orang 
tua; coba temukan cara terbaik agar kalian bisa 
bangun relasi yang hangat dan terbuka. 

2. Fokuskan energimu untuk kegiatan positif di dalam 
maupun luar sekolah seperti mengikuti ekstrakurikuler 
yang kamu sukai.

3. Buat rencana masa depan yang baik dan terarah. 
Hal ini akan membuatmu memikirkan terlebih dahulu 
sebelum bertindak untuk melakukan seks bebas 
karena bisa merusak masa depan. Selain itu, kamu 
akan berusaha untuk meraih apa yang diimpikan dan 
menjauhi perbuatan yang tidak baik. 

4. Pilihlah lingkungan pertemanan yang sehat karena 
bisa mempengaruhi pola pikir dan mempengaruhi 
kepribadianmu. Lingkungan pertemanan yang sehat 
akan selalu memberikan energi positif sehingga kamu 
tidak akan merasa ikut-ikutan melakukan perbuatan 
yang tidak baik.

5. Memperkuat ajaran agama, nilai, dan norma susila 
sebagai menangkal perilaku seks bebas. Dengan 
memperkuat ketiga hal tersebut, remaja akan dapat 
membedakan mana yang benar dan salah sehingga 
tidak terjerumus ke dalam perbuatan buruk. 

6. Pendidikan seks menjadi salah satu cara terbaik 
untuk mencegah seks bebas pada remaja karena 
mengajarkan edukasi seksual sejak dini bagaimana 
alat reproduksi bekerja dari lahir hingga dewasa nanti. 

Sebagai generasi penerus bangsa, memahami dampak 
buruk dan cara pencegahan seks bebas merupakan 
hal yang wajib untuk dilakukan. Jangan sampai 
terpengaruh oleh perilaku yang buruk sehingga dapat 
merusak masa depanmu. Yuk, mulai sekarang pandai 
untuk mengendalikan diri dan banyak membaca 
tentang edukasi seksual agar terhindar dari perilaku 
seks bebas. 
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Memahami Kontrasepsi Sejak 
Remaja, Siapkan Masa Depan 

yang Berencana!

Yuk kita bicara soal kontrasepsi sejak remaja! Mengapa? Karena ini adalah elemen yang 
penting ketika kamu sudah berpasangan secara permanen dengan seseorang dan ingin 

membangun kehidupan bersamanya. nah membangun hidup sama kaya membangun rumah, 
harus ada blueprint alias perencanaan yang matang.

Penulis: Erika Septi Universitas Negeri Jakarta
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Alat kontrasepsi adalah sebuah metode untuk kamu 
dan pasangan kelak membuat rencana - ingin memiliki 
anak atau tidak? Jika ya, di usia berapa? Jika lebih 
dari satu jarak usianya mau bagaimana? Ini bukan 
keputusan sederhana melainkan harus dimatangkan 
oleh dua orang berusia dewasa yang telah sepakat 
akan melanjutkan hidup bersama-sama. 

Salah satu alat kontrasepsi yang paling umum dan 
mudah dibeli adalah kondom. Selain membantumu 
mengatur kehamilan yang tidak direncanakan/tanpa 
persiapan, kondom mencegahmu dari penyakit 
menular seksual. 

Untuk perempuan, jangan lupa mengingatkan 
pasangan laki-lakimu untuk memakai pengaman. 
Jangan sampai tidak. Jangan mau dibujuk untuk 
berhubungan tidak memakai kondom, kecuali kalian 
siap untuk konsekuensinya. Untuk laki-laki, pastikan 
selalu sadar dan memakai pengaman agar kamu dan 
pasanganmu aman.

Selain kesadaran untuk memakai, kalian juga harus 
memakai pengaman dengan benar agar tidak terjadi 
hal yang tidak diinginkan. Bagi laki-laki, kamu harus 
mengetahui ukuran kondom yang sesuai denganmu 
agar nyaman dan tidak menimbulkan keluarnya cairan 
karena kondom yang kebesaran. Selain itu, posisi 
kondom saat pemakaian juga perlu diperhatikan. 

Pastikan saat dipakai tidak terbalik, cirinya adalah 
“cincin” kondomnya berada di luar, bukan di dalam. 
Lalu, pegang bagian ujung kondom agar tersisa sedikit 
ruang sambil memakai kondom dan pastikan seluruh 
penis tertutup. 

Jika terlanjur salah saat memakai, jangan 
membalikkan kondom lalu memakainya lagi. Ganti 
dengan kondom yang baru karena kemungkinan 
terdapat cairan pra-ejakulasi. Perhatikan gambar 
berikut:

sumber: seventeen.com

Selain itu, kamu juga perlu tahu cara bagaimana membuka kondom. Bagian 
ini juga perlu kehati-hatian. Lepaskan kondom dengan hati-hati, lalu ikat 
agar tidak berceceran, dan buang. Jangan pernah memakainya dua kali. 

Rencanakan masa depanmu dengan matang ya, sambil mengingat kalau ada 
konsekuensi jangka panjang dari tiap tindakanmu bersama pasangan.
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Saat Datang Bulan, Lebih 
Baik Pakai Pembalut, 

Tampon, Reusable Pad atau 
Menstrual Cup?

oleh: Nur Hidayah, Universitas Negeri Jakarta

Keadaan datang bulan atau menstruasi selalu dialami oleh perempuan setiap bulannya. 
Melansir dari Alodokter, menstruasi adalah keadaan ketika darah keluar dari vagina 

akibat adanya siklus bulanan yang dialami oleh perempuan. Keadaan menstruasi 
ini normalnya terjadi sekitar 3 – 7 hari pada kebanyakan perempuan. Meskipun hal 
tersebut tidak dapat dijadikan patokan karena masing-masing perempuan memiliki 

jadwal yang berbeda. 
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Ketika keadaan menstruasi ini sedang berlangsung, biasanya perempuan akan memakai penampung haid. 
Penampung haid ini dimaksudkan agar darah yang keluar tersebut dapat tertampung dan tidak mengalami 
kebocoran karena biasanya darah yang keluar dari vagina ketika menstruasi terbilang cukup banyak. 
Digunakannya penampung haid ini juga tentunya akan memudahkan perempuan ketika menjalani aktivitasnya 
sehari-hari. Nah, terdapat beberapa penampung haid yang bisa digunakan ketika jadwal menstruasimu datang 
loh Sunners. Kira-kira apa saja ya? Berikut akan dijabarkan secara rinci mengenai penampung-penampung haid 
untukmu.

1. Pembalut

Penampung haid pertama yang bisa kamu gunakan ketika 
menstruasi datang adalah pembalut. Produk penampung 
haid ini telah banyak digunakan oleh masyarakat. Berbagai 
merk dan ukuran pembalut pun telah tersedia. Pembalut 
ini sangat mudah ditemukan di berbagai toko ataupun 
minimarket yang ada di dekatmu. Kamu bisa mendapatkan 
produk pembalut ini dengan membelinya baik dalam satuan 
ataupun dalam pak dengan harga yang terjangkau, Sunners.

Penggunaan pembalut ini pun sangat mudah. Kamu 
hanya perlu merekatkan sisi pembalut yang lengket ke 
dalam celana dalam yang kamu pakai. Setelahnya, kamu 
bisa memakainya untuk berkegiatan. Ketika sedang 
menstruasi, menjaga kebersihan genitalmu tentunya sangat 
pentingkan? Nah, ternyata menurut Halodoc, menggunakan 
pembalut yang lembab dan kotor selama lebih dari empat 
jam bisa menyuburkan pertumbuhan bakteri dan jamur 
yang berbahaya, loh! Misalnya saja Candida Albicans, 
Staphylococcus aureus, E. Coli, dan Pseudomonas aeruginaso 
yang bisa tumbuh dengan subur karena pemakaian yang 
lama tersebut. Selain itu, pembalut termasuk produk yang 
tak ramah lingkungan karena termasuk produk sekali pakai.

Dari adanya pertumbuhan itu, bakteri-bakteri tadi dapat 
menyerang dan memicu infeksi saluran kemih lho, Sunners. 
Oleh karena itu, meski terbilang ribet, kamu harus sering-
sering mengganti pembalut yang digunakan ya. Selain 
bisa menjadi sarang bakteri, vaginamu tersebut juga bisa 
mengalami ruam yang menyakitkan jika digunakan lama. 
Nah, kalau kamu memilih menggunakan pembalut sebagai 
media tampung darah haidmu, mulailah membiasakan untuk 
menggantinya sesering mungkin ya! Selain meminimalisasi 
penyuburan bakteri, mencegah ruam dan kebocoran, kamu 
juga bisa menjaga kesehatan reproduksi, lho! Jangan lupa 
juga membawa cadangan pembalut jika pergi ya!
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2.Tampon

Produk penampung darah haid kedua yang bisa kamu gunakan 
adalah tampon. Mungkin telingamu masih sedikit asing dengan 
produk tampon ini. Padahal jika melansir dari idntimes, tampon 
adalah penampung haid paling populer yang digunakan oleh 
para perempuan berusia di bawah 41 tahun di Amerika. Sama 
seperti pembalut, tampon juga memiliki berbagai ukuran sesuai 
dengan daya serapnya masing-masing. Tampon ini terbuat 
dari bahan penyerap cairan yang berbentuk silinder. Tampon 
terbilang sulit untuk dicari. Meski tidak semudah pembalut, 
tetapi kamu masih bisa menemukannya di apotek atau online 
marketplace. 

Berbeda dengan pembalut, penggunaan tampon justru 
dipasang di dalam organ vagina untuk menyumbat sekaligus 
menyerap aliran darah. Jadi, kamu harus memasukkan tampon 
ke dalam kemaluan. Tapi, tak perlu cemas! Penggunaan tampon 
ini sangat mudah dan tak menimbulkan rasa sakit jika kamu tahu 
cara memasangnya dengan benar. Kamu pun tak perlu cemas 
karena memakai tampon tak merobek selaput dara. Beberapa 
jenis tampon memiliki sebuah aplikator yang membantumu 
ketika ingin memasukkan tampon ini, tetapi ada juga yang 
mengandalkan jari untuk memasukkannya. Di tampon ini 
terdapat seutas tali/benang di ujungnya. Gunanya yaitu untuk 
menarik tampon jika kamu ingin menggantinya. Tampon lebih 
mudah dibawa, bahkan bisa untuk berenang juga. Dibandingkan 
pembalut, tampon lebih cocok digunakan untukmu yang aktif 
berkegiatan.

Sama seperti pembalut, kamu juga harus sering-sering 
mengganti tampon ya, Sunners. Paling tidak setiap 4 – 6 
jam sekali. Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia 
AS mengatakan bahwa penggunaan tampon lebih beresiko 
mengalami toxic shock syndrome (TSS), sebuah penyakit 
karena adanya racun yang memproduksi bakteri. Oleh karena 
itu, dengan rajin mengganti tampon, kamu bisa mencegah 
terjadinya TSS dan iritasi/infeksi.
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3. Reusable Pad

Produk ketiga yang bisa kamu gunakan untuk menampung 
darah haid adalah reusable pad. Produk ini sebenarnya bisa 
dibilang mirip dengan pembalut, hanya bedanya adalah jika 
pembalut merupakan produk sekali pakai, maka reusable 
pad bisa dipakai lagi dan tentunya sangat ramah lingkungan. 
Pemakaian reusable pad ini sama dengan pembalut sekali 
pakai. Selain itu, terdapat pula reusable pad yang berbentuk 
celana dalam. Reusable pad ini terbuat dari material kain 
khusus yang tahan bocor. 

Kamu bisa mendapatkan produk reusable pad ini di online 
marketplace yang ada. Nah, selain ramah lingkungan karena 
bisa digunakan berulang kali, reusable pad ini juga bebas dari 
kandungan bahan kimia yang berbahaya, loh! Dibandingkan 
dengan pembalut sekali pakai dan tampon yang memiliki zat 
kimia beracun yang membahayakan organ intim seperti dioksin 
dan furan, reusable pad bisa menjadi pilihan tepat jika kamu 
ingin menggunakan produk penampung darah haid yang aman 
dan ramah lingkungan. Namun, jika kamu memutuskan untuk 
menggunakan produk ini, usahakan untuk memperhatikan 
pencuciannya ya. Setelah dicuci, jemur dan simpan di wadah 
kering untuk menghindari kelembaban pada permukaannya. 
Pengeringan ini cukup lama dan jangan pakai mesin pengering 
ya. Oleh karena itu, usahakan punya lebih dari satu reusable 
pad. Pastikan jika reusable pad tersebut bersih sebelum dipakai 
ya!

Nah, meskipun bisa berkali-kali digunakan, reusable pad 
juga memiliki tanggal kadaluarsanya, Sunners. Penggunaan 
reusable pad disarankan hanya untuk kurun waktu dua tahun. 
Namun, bisa lebih cepat tergantung lapisan reusable pad yang 
menipis. Meskipun cara perawatannya rumit, kamu bisa mulai 
untuk merawat dan menjaga kesehatan organ intim kamu 
dengan menggunakan reusable pad yang bebas zat berbahaya 
ini!
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4. Menstrual Cup

Produk terakhir yang bisa kamu gunakan untuk menampung 
darah haidmu adalah menstrual cup. Sama seperti tampon, masih 
banyak perempuan yang masih asing dengan produk menstrual cup 
ini. Menstrual cup berbentuk cawan kecil yang memiliki berbagai 
pilihan ukuran, warna, dan bahan. Ada menstrual cup yang berbahan 
silikon atau lateks. Sama seperti reusable pad, menstrual cup juga 
termasuk produk yang ramah lingkungan. Hal itu karena kamu bisa 
menggunakan produk menstrual cup ini berulang kali. Menstrual cup 
bisa digunakan bertahun-tahun hingga akhirnya diganti.

Penggunaan menstrual cup ini juga sama dengan tampon, harus 
dimasukkan ke dalam kemaluan. Caranya yaitu dengan melipat sisi 
cawan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam vagina. Jika 
tampon bekerja dengan cara menyerap darah, maka menstrual cup 
bekerja dengan cara menampung. Sekitar 4 – 12 jam, tergantung 
derasnya/volume darah, kamu bisa mengambil menstrual cup tersebut 
dan membuang darah yang telah tertampung. Setelahnya, cup dapat 
dibersihkan dan dipakai lagi. Kamu bisa mendapatkan menstrual cup 
di online marketplace. Nah, menstrual cup ini sangat aman untuk 
digunakan karena bebas bahan kimia, dan bisa dibawa untuk aktif 
berkegiatan karena lentur, lembut, nyaman, dan cenderung lebih 
sedikit bocornya.
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Seberapa 
Penting SADARI 

(Pemeriksaan 
Payudara Sendiri) 

Dilakukan?
oleh: Nur Hidayah, Universitas Negeri Jakarta

Kanker payudara menjadi salah satu penyakit yang menyumbang angka kematian tertinggi 
di Indonesia. Berdasarkan data dari Global Cancer Observatory pada 2018, penyakit kanker 
payudara ini menempati posisi kedua dengan jumlah kasus kematian sebanyak 22.692 di 
Indonesia. Adapun kanker payudara ini paling banyak menyerang perempuan sebesar 42,1 
per 100.000 penduduk berdasarkan data dari Kemenkes. Bagaimana sebetulnya kanker 

payudara ini terjadi?

24



1. Bagaimana proses terjadinya kanker payudara?
Kanker payudara terjadi akibat adanya proses 
pertumbuhan tak terkontrol dari sel-sel yang abnormal 
(sel kanker) di payudara seseorang. Melansir dari 
Hellosehat, sel kanker tersebut mulanya merupakan 
sel yang normal, tetapi karena adanya mutasi DNA, 
terjadi perubahan dari sel normal menjadi sel 
kanker. Adapun setelah berubah, sel kanker memiliki 
kemampuan membelah diri lebih cepat dibandingkan 
sel normal. Kecepatan pembelahan tersebut akhirnya 
mengakibatkan sel menumpuk dan membentuk 
benjolan.

2. Apa yang menyebabkan adanya mutasi DNA?
Terjadinya mutasi DNA pada sel normal yang akhirnya 
berubah menjadi sel kanker ini masih tak diketahui 
penyebab pastinya. Meskipun begitu, terdapat 
beberapa faktor yang bisa memicu timbulnya penyakit 
kanker payudara ini. Beberapa faktor tersebut salah 
tiganya antara lain.

1) Genetik

Faktor genetik bisa menyebabkan seseorang mengidap 
kanker payudara. Wanita yang di dalam keluarganya 
(baik itu Ibu atau nenek) menderita kanker payudara 
akan berisiko 2 hingga 3 kali lebih tinggi untuk 
mengidap kanker sejenis.

2) Hormon Tubuh

Manusia memiliki beragam hormon di dalam 
tubuhnya. Misalnya saja hormon seks seperti estrogen, 
progesteron, dan testosteron. Meski begitu, wanita 
yang memiliki hormon estrogen dan progesteron 
lebih tinggi memiliki risiko untuk mengidap penyakit 
kanker payudara lebih besar.

3) Gaya Hidup Tak Sehat

Adanya gaya hidup yang tak sehat juga menjadi salah 
satu faktor seseorang bisa mengidap kanker payudara. 
Beberapa gaya hidup yang tak sehat misalnya saja 
merokok, pola makan yang tak sehat, malas bergerak, 
obesitas, dan lain sebagainya.
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3. Bagaimana gejala dan ciri-ciri seorang mengidap kanker 
payudara?
Banyak wanita meninggal karena mereka terlambat 
atau bahkan tidak menyadari gejala dan ciri-ciri kanker 
yang menyerang payudara mereka. Oleh karena itulah, 
untuk menghindari adanya hal tersebut, alangkah 
lebih baiknya jika Sunners juga tahu, nih mengenai 
gejala atau ciri apa saja yang bisa timbul atau bahkan 
dirasakan oleh seorang pengidap kanker payudara ini. 
Hal itu supaya Sunners bisa langsung mengetahuinya 
dan memberikan pengobatan sedini mungkin. 

1) Benjolan di Payudara

Gejala atau ciri yang bisa kamu amati adalah adanya 
benjolan atau tidak di sekitar dada atas dan ketiak. 
Benjolan ini bisa dirasakan dengan rabaan. Selain itu, 
benjolan ini juga tidak terasa nyeri dan menyakitkan. 
Benjolan di payudara ini memiliki ciri-ciri seperti 
teksturnya yang lunak ke arah keras dengan batas 
yang tak jelas, permukaan benjolan yang tidak rata, 
benjolan melepat di payudara, dan hanya terdapat 
satu benjolan saja.

2) Perubahan Warna Kulit di Payudara

Gejala atau ciri kedua yang bisa kamu amati adalah 
adanya perubahan warna kulit payudara. Adanya 
perubahan pada warna kulit payudara ini karena 
sel kanker yang menyerang sel kulit, sehingga 
menyebabkan adanya peradangan dan tekstur yang 
berubah. Nah, jika kulit payudaramu menebal di area 
sekitar payudara, dan tekstur kulit yang berlubang 
seperti jeruk, maka kamu harus waspada ya, Sunners!

3) Keluar Cairan Berwarna dari Puting

Gejala atau ciri lain yang bisa kamu amati selanjutnya 
adalah adanya cairan berwarna yang keluar dari 
puting. Cairan tersebut bukan ASI ya, Sunners! 
Gejala ini bisa terjadi di stadium lanjut yaitu berupa 
keluarnya cairan kental berwarna cokelat kemerahan 
seperti darah. 

4) Pembengkakkan Kelenjar Getah Bening

Adanya pembengkakan di kelenjar getah bening 
mungkin menjadi penanda bahwa kamu terserang 
kanker payudara. Hal itu dikarenakan kelenjar 
getah bening memiliki fungsi untuk melawan 
mikroorganisme asing (sel kanker) yang masuk. 
Nah, jika sel kanker tersebut bisa masuk ke kelenjar 
ini, maka kelenjar getah bening akan mengalami 
pembengkakkan.

5) Payudara Besar Sebelah

Gejala atau ciri lain yang bisa menjadi tanda bahwa 
kamu terserang penyakit kanker payudara adalah 
adanya perbedaan di salah satu payudaramu. Kedua 
payudara memang memiliki ukuran dan bentuk yang 
berbeda. Akan tetapi, karena adanya benjolan yang 
membengkak bisa menyebabkan perbedaan di salah 
satunya.

6) Puting Susu Tertarik ke Dalam

Gejala atau ciri terakhir yang bisa kamu amati adalah 
adanya perubahan pada puting payudara. Selain 
keluarnya cairan tadi, jika terserang kanker payudara, 
puting akan tertarik ke dalam. Selain itu, bentuk dan 
ukuran pun akan berubah dari bentuk dan ukuran 
awal.
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Setelah mengetahui gejala atau ciri-ciri dari 
adanya kanker payudara di atas, maka tidak ada 
salahnya untuk kamu juga mulai memperhatikan 
kondisi payudaramu sendiri. Dengan melakukan 
SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri), kamu bisa 
memeriksa dan mendeteksi secara dini apakah kamu 
mengidap penyakit ini atau tidak. Berdasarkan catatan 
dari Penyakit Tidak Menular (PTM) pada tahun 2016, 
metode SADARI ini masih begitu rendah dilakukan 
oleh masyarakat. Padahal, dengan adanya metode 

SADARI, masyarakat khususnya perempuan, bisa 
mendeteksi lebih awal benjolan yang merupakan 
bibit kanker payudara. Metode SADARI ini juga bisa 
dilakukan di mana saja dan hanya memakan waktu 
sekitar tujuh menit saja. Nah, kamu juga bisa mulai 
untuk melakukan metode SADARI ini di rumahmu 
sebulan sekali, loh Sunners! Lalu, bagaimana cara 
melakukan metode SADARI ini? Melansir dari 
Klikdokter, berikut caranya.

1) Berdiri tegak di depan cermin 
dan amati apakah ada perubahan di 
sekitar payudara. Perubahan tersebut 
bisa berupa bentuk, permukaan kulit, 
dan pembengkakkan atau perubahan 
pada puting. 

2) Cermati bentuk dan ukuran 
payudara dengan cara mengangkat 
kedua tangan ke atas, menekuk 
siku, dan memposisikan tangan di 
belakang kepala.

3) Posisikan kedua tangan pada 
pinggang, dan bungkukkan bahu 
sehingga payudara menjadi 
menggantung, dan dorong kedua 
siku ke depan, serta kencangkan 
otot dada.

4) Angkat lengan kirimu ke atas 
dan tekuk siku, sehingga tangan 
kiri memegang punggung bagian 
atas. Setelah itu, gunakan ujung 
jari tangan kanan untuk meraba 
dan menekan area payudara. Tekan 
juga puting secara perlahan dan 
memperhatikan apakah ada cairan 
berwarna yang keluar dari puting 
tersebut.

5) Posisi berbaring, letakkan bantal 
di bawah pundak dan tangan 
kanan di belakang kepala. Angkat 
lengan ke atas. Tekan seluruh area 
payudara dengan gerak memutar 
hingga payudara. Rasakan apakah 
ada benjolan atau cairan yang 
keluar. Lakukan pada posisi yang 
satunya.

6) Posisi berdiri, angkat satu tangan 
ke belakang kepala dan gunakan 
tangan lainnya untuk memeriksa 
payudara.
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