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KESEHATAN SAAT REMAJA
MENENTUKAN MASA DEPAN ANDA

ernahkah kamu mendengar bahwa hidup adalah pilihan? Ya kita akan 
memilih jalan hidup kita masing-masing. Mungkin beberapa dari kita sering 
bergantung pada orang lain dalam menentukan pilihan. Namun pilihan dan 

masa depan kita tetap berada di tangan kita sendiri. Masalah kesehatan diri juga 
merupakan salah satu pilihan yang mesti kita tentukan. Kita tentunya ingin selalu 
sehat dan beraktivitas sebagaimana layaknya remaja lainnya. Tapi semua sangat 
tergantung kepedulian dan kesadaran kita dalam menjaga kesehatan.  

Mengapa kita harus peduli pada kesehatan kita? Banyak alasan yang dapat 
dipertimbangkan antara lain untuk merasa lebih fit, terlihat menarik,  menjadi 
lebih kuat ataupun alasan lainnya. Banyak orang menganggap kesehatan 
sebagai harta yang paling berharga. Tanpa kesehatan kita tidak akan bisa 
melakukan sesuatu yang berharga lainnya, baik bagi diri sendiri maupun orang 
lain. 

Masa remaja merupakan masa yang menentukan dalam hidup kita. Kita dapat 
mengasah kreativitas serta menuntut ilmu sebaik mungkin untuk menentukan 
masa depan kita. Berbagai aktivitas remaja seperti saat di sekolah, bersosialisasi 
dan aktivitas lainnya semua tentunyanya dipengaruhi oleh kesehatan. Coba 
renungkan, bila sakit atau mengalami kecacatan tentu aktivitas kita tidak seperti 
sekarang ini.

Terkadang dalam menjaga kesehatan kita memerlukan bantuan dokter serta 
sumber informasi kesehatan yang dapat dipercaya. Namun sesungguhnya yang 
paling paham terhadap kondisi tubuh dan riwayat kesehatan adalah diri sendiri. 
Namun remaja kurang mampu mengungkapkan permasalahan kesehatan yang 
mereka rasakan kepada orang lain. 

P
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Untuk itu kami redaksi RemajaSehat berusaha menyajikan materi sepadat 
mungkin dengan penekanan poin-poin yang patut diketahui para remaja kita.
Selain itu kami juga membuka kolom diskusi untuk pertanyaan yang diajukan via 
contact us. Materi yang kami sajikan antara lain:
K

 Peduli Pada Kesehatan Diri
 Diet dan Kebugaran
 Bahaya Rokok
 Kesehatan Alat Reproduksi dan Seksualitas Remaja
 HIV/AIDS
 Narkoba dan Alkohol
 Hubungan dan Persahabatan

Jadi Para Remaja sekalian... 

Ayo kita sama-sama belajar untuk lebih mengerti dan memahami seputar 
permasalahan kesehatan diri kita untuk menjadi remaja sehat dan cerdas.
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PEDULI PADA KESEHATAN DIRI
alah satu kecenderungan remaja adalah keinginan akan kebebasan. 
Tanggung jawab akan kesehatan diri adalah salah satu bagian dari 
kebebasan ini. Hal ini termasuk kunjungan pada dokter keluarga, konsumsi 

obat yang sesuai, serta mengikuti anjuran dokter. Selain itu perlindungan 
terhadap kesehatan adalah tanggung jawab berkelanjutan dan harus 
dilaksanakan sepanjang hidup. Asuransi kesehatan tentu merupakan pilihan bijak 
mengingat kita tak tahu kapan kejadian sakit menimpa kita. Berbagai alternatif 
asuransi dapat kita pilih yang sesuai dengan keadaan kita. 

Beberapa poin berikut dapat menjadi gambaran bentuk kepedulian kita pada 
kesehatan.

Kunjungan ke Dokter

Usahakan untuk berkunjung ke dokter setiap 
tahunnya. Paling tidak dilakukan sekali pada umur 11 
hingga 14 tahun, saat umur 15 hingga 17 tahun, serta 
18 hingga 21 tahun. 

Jika kalian memiliki kondisi medis yang kronis seperti 
alergi atau asma, mungkin kalian perlu berkonsultasi 
dengan dokter lebih sering. 

Pertanyaan Saat Kunjungan
Saat berkunjung ke dokter, sebaiknya kita harus jujur menjawab setiap 
pertanyaan dokter meskipun rasa malu seringkali muncul. Kita memiliki hak 
untuk bertanya pada dokter mengenai setiap keluhan yang dirasakan. 
Jadi manfaatkanlah! 

Mungkin sebagian di antara kita masih merasa bingung mengenai 
pertanyaan yang dapat diajukan pada saat berkunjung ke dokter. Berikut ini 
adalah beberapa pertanyaan yang dapat mengarahkan kita pada aspek 
kesehatan yang ingin kita ketahui. 

Obat-obatan

Bagaimana efek obat ini?
Apa yang terjadi bila tidak dikonsumsi?
Apa efek samping yang mungkin ditimbulkan?
Kapan dikonsumsi?
Apa perlu dikonsumsi bersama makanan atau 
tidak?
Berapa lama sebaiknya dikonsumsi?
Berapa lama sebaiknya saya menunggu adanya 
perbaikan sebelum kembali menghubungi dokter?

S
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Tes/Pemeriksaan Fisik dan Perawatan
Kesehatan

Mengapa saya perlu melakukan tes ini?
Apa ada risikonya?
Apa yang terjadi bila tes ini tidak dilakukan?
Apakah mekanisme tes menyakitkan?
Apa efek samping dari tes yang dilakukan?
Apa persiapan yang perlu dilakukan sebelum tes?

Imunisasi

Remaja memerlukan vaksinasi antara lain:
 3 dosis vaksin hepatitis B
 2 dosis vaksin campak (MMR)
 Vaksin Diphteri Tetanus
 Vaksin Cacar

Sudahkah Kalian Memperoleh Vaksin??

Jika Belum Segera Hubungi Pusat Kesehatan 
Terdekat untuk informasi lebih lanjut.

Pemeriksaan Diri

Pemeriksaan diri adalah hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan 
dan sangat penting untuk dibiasakan. Dengan pemeriksaan rutin maka 
perubahan ataupun masalah dapat diketahui sejak dini sehingga penanganan 
dapat segera dilakukan.

Pria Muda Pemeriksaan pada testicular (buah pelir) 
dapat membantu menemukan kelainan yang mungkin 
terjadi. Salah satu yang paling umum terjadi pada pria 
adalah Kanker testis. Lakukan pemeriksaan ini setiap 
bulannya sejak umur 15 tahun. Waktu terbaik untuk 
melakukan pemeriksaan adalah saat scrotum relaksasi
biasanya saat cuaca panas. Periksa apakah ada 
benjolan, nyeri atau kelainan ukuran. Perbedaan 
ukuran pada kedua testis adalah hal yang normal 
ditemui.

Wanita Muda Lakukan pemeriksaan payudara sendiri. 
Pemeriksaan dapat dilakukan dengan berbaring dan 
bersandar pada bantal dibelakang pundak atau berdiri 
di depan kaca sambil mengangkat lengan. Gunakan 
telapak tiga jari untuk merasakan adanya benjolan 
pada payudara ataupun pada ketiak. 
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DIET DAN KEBUGARAN REMAJA
Bagaimanakah penampilan kita? Apa yang kita rasakan?

ejalan dengan perubahan pada tubuh pada masa remaja, begitu pula 
gambaran penilaian terhadap diri kita mulai terbentuk. Penghargaan diri 
(self esteem) adalah bagaimana kita menilai dan menghargai diri kita. 

Kenali bahwa diri kita adalah milik kita, tanpa mempedulikan bentuk, ukuran 
ataupun warna kulit.

Kesehatan yang baik dimulai dari cara makan yang 
baik dan aktivitas fisik yang sesuai. Pola makan yang 
sehat adalah memperhatikan terhadap apa, kapan 
dan seberapa banyak makanan yang akan kalian 
makan. Kunci untuk diet adalah menyukainya dan 
terus menjalankannya. Makan yang terlalu sedikit 
akan memperlambat metabolisme kita sebagai 
remaja bahkan menghambat pertumbuhan kita.

*Ingat lo... Jangan sia-siakan masa pertumbuhan agar tidak menyesal belakangan, 
OK??

Contoh Kebiasaan makan yang baik antara lain sebagai berikut.
 Membiasakan diri untuk sarapan
 Kurangi makanan manis dan berminyak. Makanan manis cenderung 

meningkatkan pelepasan dopamin yang akan menyebabkan mekanisme 
ketagihan ringan.

 Tetap pada porsi reguler kalian, kalau bisa jangan porsi super tiap hari ya.
 Makanlah saat lapar, jangan saat kalian bosan
 Pilihlah makanan rendah lemak dan kolesterol
 Ganti makanan ringan dengan buah-buahan
 Minumlah air yang banyak
 Jangan makan sambil menonton televisi. Hal ini akan menyebabkan kalian 

makan lebih banyak dari yang kalian rencanakan.

Selain makanan empat sehat lima sempurna yang tentu telah dikenal luas oleh 
semua kalangan muda, tubuh kalian perlu cukup nutrien berikut. 

KALSIUM nutrien ini ditemukan pada susu, yogurt, 
keju, es krim, dan sayuran berwarna hijau. (Kalsium 
adalah mineral yang memberikan kekuatan pada 
tulangmu). Tulang kita berkembang dengan cepat saat 
remaja. Hal ini memerlukan asupan kalsium yang 
cukup.
ZAT BESI diperoleh dari daging, kacang polong, kismis 
dan sereal.
VITAMIN A diperoleh dari susu, tomat, jus jeruk, dan 
sayuran.
VITAMIN D sinar matahari dan susu yang telah 
difortifikasi dengan vitamin D.
VITAMIN C diperoleh dari buah sitrus, jeruk, tomat dan 

melon.

S
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DIET SEHAT ALA REMAJA

erikut merupakan piramida yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam 
memilih dan mengombinasikan makanan sehat bagi remaja. Pedoman Ini 
merupakan tips yang paling relevan saat ini menurut United State Food 

Guide. Secara umum remaja memerlukan berkisar 2000 kalori tiap hari. Kalori ini 
hendaknya dipilih/didapatkan dari makanan rendah lemak.

Bagaimana Cara Mengartikan Pedoman Piramida Ini?

Bagian warna yang berbeda menunjukkan kelompok makanan dan seberapa 
banyak yang kamu perlukan untuk masing-masing grup. Warna oranye jauh lebih 
besar dari warna kuning karena remaja memerlukan jauh lebih banyak beras, 
tetapi hanya sedikit minyak/lemak. Alasan mengapa warnanya berbeda-beda 
pada piramida dibawah ini karena kita perlu untuk memilih makanan yang 
bervariasi dari tiap kelompok makanan tersebut. Jangan lupa, kombinasi 
makanan yang baik harus diimbangi dengan olahraga seperti pada ilustrasi naik 
tangga artinya kita harus olahraga dan makan makanan seimbang dan bergizi.

Seberapa banyak yang kita perlukan dari masing-masing kelompok 
makanan tersebut?

Buah-buahan. Makan berbagai jenis buah, bisa langsung 
atau dalam bentuk jus. Konsumsilah buah jenis melon seperti 
semangka, strawberi, anggur serta jeruk. Sebaiknya remaja 
khususnya remaja perempuan mengkonsumsi dua gelas jus 
buah tiap harinya.

Sayuran yang bervariasi. Makanlah sayuran yang berwarna 
hijau gelap seperti brokoli, kangkung atau bayam, sayuran 
yang berwarna oranye seperti wortel, labu, dan kacang-
kacangan seperti, buncis, kacang tanah, kedelai. Remaja 
memerlukan  kira-kira 2½ cangkir sayuran tiap hari. 

B

Oranye = Makanan Dari Beras

Hijau = Sayur-Sayuran

Merah = Buah-Buahan

Kuning = Minyak/lemak

Biru = Susu, mentega, keju

Ungu = Daging, ikan, telur
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Konsumsi makanan yang tinggi Kalsium. Remaja 
memerlukan minimal 1.300 mg kalsium tiap harinya. Untuk 
mendapatkan 1.300 mg kalsium tiap hari, minum dan 
makanlah berbagai makanan yang kaya akan kalsium seperti 
susu rendah lemak, yogurt. Kira-kira minumlah 2 gelas susu 
untuk mendapatkan 1.300 mg kalsium. 

Beras/Makanan Mengandung Karbohidrat. Remaja 
membutuhkan sekitar 6 ons beras tiap harinya, paling sedikit 1 
helai roti, 1 cangkir sereal atau seperempat cangkir beras 
yang dimasak (nasi) ataupun pasta. 

Protein dan Lemak. Makanlah makanan kaya protein seperti 
ikan laut, daging (tapi jangan berlebihan), kedelai. Remaja 
perempuan memerlukan makanan kaya protein rendah lemak 
5,5 ons per-hari. 2-3 ons daging, produk ternak (daging ayam, 
telur dll), dan ikan akan sangat mencukupi kebutuhan tersebut.
Kacang tanah merupakan bahan sehat dengan lemak dan 
protein yang sehat.

“Beberapa pilihan kandungan snack yang sehat seperti Flavanoid dan lemak sehat 
yang berasal dari Coklat asli sangat baik untuk kesehatan” 

Snack/makanan ringan dapat diprioritaskan dalam bentuk kombinasi buah-
buahan lain. Makanlah banyak makanan berserat tinggi, dan hindari jumlah besar 
garam alkohol dan kafein (kopi). Selain itu air putih sangat penting sehingga 
usahakan minum setidaknya 8 gelas (2 liter) air per hari.

BERAT BADAN

anyak remaja mengalami kelebihan berat 
badan (overweight) karena kurang aktivitas 
dan pola makan yang berlebihan. Obesitas 

menyebabkan perubahan hidup dan kondisi yang 
membahayakan kehidupan kita ke depannya. 
Semakin muda dan semakin tinggi berat badan 
kalian maka semakin banyak waktu hidup yang 
akan hilang pada akhirnya. Hal terbaik untuk 

mencegah masalah kesehatan adalah menjaga berat badan ideal. Selain 
menjaga diet sehat, dapat juga dengan mencoba snack sehat untuk nutrisi yang 
baik, antara lain: buah segar, chip, keju rendah lemak, jenang buah dan yogurt

Berat badan yang ideal dapat diukur dengan metode indeks massa tubuh (IMT) 
atau disebut pula body mass index (BMI). Body Mass Index (BMI) atau Indeks 

B
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Massa Tubuh adalah media untuk menentukan status nutrisi pada orang dewasa 
(WHO, 2004). Hal ini didefinisikan sebagai berat dalam kilogram dibagi 
dengan kuadrat tinggi dalam meter.

Kriteria berat badan lebih dan kurang berdasar standard BMI dari WHO yang 
sudah diterima secara global untuk dewasa antara lain sebagai berikut.

 Kelebihan berat badan: BMI ≥ 25 kg/m2  

 Kekurangan berat badan: BMI < 18,5 kg/m2  

Sedangkan untuk anak-anak yang berusia antara 2 hingga 20 tahun 
digunakan referensi National Centre of Health Statistic and Chronic 
Disease Prevention dengan kriteria:

 Kelebihan berat badan: > 95th persentil dengan resiko over 
weight pada >85th persentil

 Kekurangan berat badan: < 5th persentil

Untuk pengukuran mengacu pada tabel perkembangan anak 2-20 tahun 
yang dikembangkan oleh CDC (terlampir).

AKTIVITAS FISIK (OLAHRAGA)
ktivitas fisik adalah bagian penting dari pola hidup sehat. Pilihlah aktivitas 
yang menyenangkan dan membuatmu merasa segar. Lakukan aktivitas 
yang dapat menghilangkan rasa bosan dan depresi serta dapat 

mengurangi ataupun mencegah timbulnya stres. Dengan melakukan hal tersebut 
yang dibarengi dengan menjaga pola makan seimbang, maka berat badan kita 
dapat terkontrol. Perlu diingat, berat badan yang terkontrol dapat mengurangi 
kejadian berbagai penyakit lho..!

TIPS BERAKTIVITAS FISIK 
 Aktivitas fisik dalam hal ini berolahraga 

sebaiknya dilakukan secara bertahap.
 Olah raga dapat dilakukan 30-60 menit

per hari tapi jangan dipaksakan.
 Olah raga yang baik untuk dilakukan 

antara lain berjalan, lari, renang, 
bersepeda, ataupun menari. Selain itu 
jenis olah raga seperti basket, sepak 
bola ataupun badminton dapat 
dilakukan dengan tetap berhati-hati 
terhadap cedera yang mungkin terjadi.

 Naik turun dua anak tangga 
merupakan tes yang baik untuk 
mengukur ketahanan kardiovaskular 
(jantung dan pembuluh darah)

 Sebelumnya lakukan pemanasan 5 
sampai 10 menit sebelum mulai 
berolahraga dan pendinginan setelah 
aktivitas.

A
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Olahraga rutin berguna bagi sistem tubuh termasuk sistem kardiovaskular 
(jantung dan pembuluh darah), otot dan kerangka, serta pernafasan. Olahraga 
juga bermanfaat bagi kesehatan mental dengan memberi kesenangan, 
mengurangi ketegangan, dan menimbulkan perubahan fisik yang memperbaiki 
suasana. 

Selain itu dalam upaya pencegahan penyakit kardiovaskular selain dengan 
beraktivitas adalah dengan melakukan pengukuran rutin terhadap tekanan darah 
sejak dini. Tekanan darah yang ideal adalah 115/76, yang ditetapkan pada lima 
puluh enam hasil studi dan lima puluh dua negara dan lebih dari 20 juta orang.
Tekanan darah yang lebih rendah tidak banyak menambah tingkat penuaan 
seseorang. Akan tetapi angka yang lebih tinggi tidaklah baik. Lebih dari 50 
persen serangan jantung dapat disebabkan oleh tekanan darah antara 120/80 
dan 140/90.

Bagaimana kita terlihat dan apa yang kita rasakan? Sekarang adalah saat untuk 
memutuskan bagaimana kita akan memperlakukan diri dalam sisa hidup kita.

So, Be positive and active guys!
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BAHAYA ROKOK
Mengapa rokok berbahaya?

Merokok merupakan masalah kesehatan besar 
bagi perkembangan remaja. Jutaan orang 
meninggal karena rokok setiap tahunnya. Hal ini 
berkenaan dengan kanker, masalah pernafasan, 
stroke dan banyak permasalahan kesehatan 
lainnya. Selain itu merokok juga menyebabkan 
berbagai kecacatan, rasa sakit dan penderitaan 
akibat berbagai penyakit yang disebabkan rokok. 
Partikel-partikel yang kecil dari rokok (sangat 
kecil bahkan memerlukan lebih dari mikroskop 
cahaya untuk melihatnya) dapat lolos dari 
pertahanan alami kita yaitu ”sikat pemukul” 

(rambut/cilia) di dalam tenggorokan kita dan terus masuk ke dalam paru-paru
kita, tempat dimana radang dapat terjadi.

Apa saja kandungan rokok dan apa efeknya bagi kesehatan?

Rokok mengandung ribuan bahan kimia, termasuk sekitar 60 bahan yang dapat 
menyebabkan kanker! Bahan kimia yang terdapat dalam rokok yang memberikan 
pengaruh kesehatan utama antara lain nikotin, karbon monoksida serta tar.

Nikotin adalah bahan adiktif dari rokok. Nikotin sangat cepat terserap ke dalam 
aliran darah dan dalam 30 detik dapat masuk ke dalam tubuh dan mencapai 
otak. Hal ini menyebabkan otak melepaskan bahan kimia spesifik yang 
menyebabkan timbulnya rasa rileks dan gairah. Salah satu bahan ini adalah 
epinephrine. Mungkin rasa ini menjadi alasan utama kenapa banyak orang 
khususnya remaja menjadi perokok.

Namun sesungguhnya hal itu hanya kesenangan sesaat karena setelah 
setengah jam perasaan ini akan hilang dan yang tersisa adalah perasaan depresi 
dan kelelahan. Hal ini menyebabkan perokok akan cenderung untuk kembali 
merokok. Siklus stimulasi dan depresi yang terjadi berulang kali ini yang 
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mengarah pada terjadinya adiksi atau ketagihan. Akibat tumbuhnya toleransi dari 
tubuh terhadap nikotin, perokok secara bertahap akan meningkatkan frekuensi 
merokok untuk dapat memperoleh perasaan yang sama. 

Selain nikotin, rokok juga memiliki zat lain seperti karbon monoksida yang sering 
disebut CO. Gas ini merupakan zat yang sama yang digunakan orang bunuh diri 
dengan menghidupkan mesin mobil dalam garasi yang tertutup. Dalam kuantitas 
yang kecil seperti jumlah yang didapat perokok dari kegiatan merokok tersebut, 
paparan terhadap karbon monoksida meningkatkan risiko berkembangnya 
penyakit jantung. Zat lain yang juga berbahaya adalah Tar yang dihubungkan 
dengan berbagai jenis kanker begitu pula kerusakan dari paru. 

Saat seseorang memutuskan untuk berhenti merokok, rasa ”haus” terhadap nikotin 
menyebabkan gejala-gejala putus rokok antara lain emosi tinggi, keinginan marah, 
aktivitas yang cenderung agresif dan munculnya pikiran negatif. 

Apakah orang yang tidak merokok berisiko pula terkena efek 
samping rokok?

YA! Saat seseorang merokok, hal ini tidak 
hanya mempengaruhi perokok, akan tetapi 
juga memberi pengaruh negatif kepada 
orang-orang yang terpapar pada asap rokok 
tersebut yang sering disebut sebagai 
perokok pasif (second hand smoker). 
Bahkan ironisnya setiap orang yang dekat 
dan terpapar pada asap rokok memiliki 
kecenderungan lebih kuat untuk 
berkembang berbagai penyakit yang 
berhubungan dengan rokok. 
”Beberapa sumber menyebutkan bahwa 
terpapar selama satu jam dengan perokok 
sama dengan merokok sendiri sebanyak 
empat batang”

***Jadi merokok sama dengan menjadikan orang di samping kita sebagai tumbal 
atas kesenangan kita***

Penyakit atau komplikasi apa saja yang sering dihubungkan dengan 
rokok?

Beberapa penyakit yang dihubungkan 
dengan rokok antara lain kanker (kanker 
paru, dan kanker mulut). Rokok juga
dihubungkan dengan kejadian kanker 
lainnya seperti kanker pankreas, ginjal, 
kandung kemih dan serviks), berbagai 
penyakit paru-paru dan saluran nafas, 
penyakit jantung dan pembuluh darah, 
penyakit saluran pencernaan, serta 

mempengaruhi kesehatan baik pria maupun wanita.
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Mungkin belum banyak diantara kita yang tahu bahwa rokok berisiko 
meningkatkan serta memperberat berbagai penyakit yang telah dimiliki 
sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan terjadinya komplikasi yang terjadi.

Beberapa kasus menunjukkan radang pada saluran nafas sehingga berefek 
obstruksi parsial dan terjadi mendengkur. Mendengkur disebabkan oleh jalan 
yang menyempit bagi udara untuk mengalir. Mendengkur sebenarnya adalah 
suara pergolakan di dalam pergerakan udara yang disebabkan oleh penghalang 
parsial, bukan aliran udara yang lancar. Dan hal ini berisiko terjadi pada perokok 
kronis. Kejadian obstruksi/sumbatan jalan nafas juga kemungkinan memiliki 
hubungan dengan Sudden Infant Death (Kematian bayi mendadak) terutama 
yang sering terpapar rokok yang dikonsumsi orang tuanya.

Apa kita bisa berhenti merokok?

TENTU BISA! Namun, ini tidak mudah! 
hal ini memerlukan tekad dan kemauan 
yang kuat dari diri sendiri untuk 
berkomitmen berhenti merokok. Saat ini 
telah banyak terdapat program yang dapat 
diikuti untuk berhenti merokok salah 
satunya adalah dengan menggunakan 
plester nikotin. Saat perokok memutuskan 
untuk berhenti merokok, tubuh akan 
memulai mekanisme perbaikan diri dan 
memperbaiki beberapa kerusakan yang 
disebabkan oleh rokok. Salah satunya

yang utama adalah mulai kembalinya fungsi jantung yang meningkat sekitar 30 
%. Dan apabila kita berhenti merokok selama setahun, risiko munculnya masalah 
jantung yang timbul adalah setengah dari mereka yang tetap melanjutkan 
merokok. 

Jadi, mengapa kita tidak mengambil keputusan paling bijak ini??  

Lalu bagaimana sebaiknya tindakan kita?

Tidak ada kata terlambat untuk berhenti atau mengatakan tidak pada rokok. Hal 
terbaik yang dapat dilakukan untuk mencegah berbagai masalah yang berkaitan 
dengan rokok adalah jangan pernah mencobanya!!! 

NO SMOKING !
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KESEHATAN ALAT REPRODUKSI 
DAN SEKSUALITAS REMAJA

anyak diantara kita malu untuk membicarakan masalah seks dan masih 
menganggap seks sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Akan 
tetapi tak bisa dipungkiri bahwa seksualitas adalah sesuatu yang penting 

untuk diketahui. Seksualitas tak hanya dihubungkan dengan hubungan seks 
ataupun berganti-ganti pasangan. Seksualitas dapat pula ditinjau dari bagaimana 
kita menghargai diri sendiri. Bagaimana kita merawat suatu sistem yang 
diciptakan oleh Tuhan secara spesifik pada setiap manusia yaitu Sistem 
Reproduksi. 

Selain mempelajari lebih jauh tentang sistem kelamin kita, kita juga perlu lho 
untuk mengetahui bagaimana sistem reproduksi lain bekerja. Nah untuk 
mengenal sepintas mengenai sistem reproduksi baik pria maupun wanita dan 
informasi seputar seksualitas di kalangan remaja simak informasi berikut yach...

SISTEM REPRODUKSI PRIA

istem reproduksi pria 
memproduksi sperma. 
Sperma adalah sel yang bisa 

bergabung dengan sel telur dari 
wanita untuk membentuk 
keturunan. Sistem ini juga 
membuat hormon-hormon seksual 
pria yang diperlukan untuk 
produksi sperma serta 
perkembangan seksual pada 
pubertas. Kelamin pria terdiri dari 
penis, testis, dan scrotum, yang 
merupakan tempat bergantungnya 
testis. Masing-masing testis 
dipenuhi oleh tubula seminiferus 
yang merupakan daerah tempat 
produksi sperma. Sperma 
disimpan dalam epididimis yaitu 

suatu saluran bergelung-gelung yang terdapat pada masing-masing testis. 
Sebuah saluran lain yaitu vas deferen menghubungkan setiap epididimis ke 
sebuah saluran ejakulasi yang terhubung ke uretra. Jadi uretra merupakan 
penggabungan dua saluran tempat lewatnya urin ataupun sperma sebelum 
dikeluarkan ke luar tubuh

Selain itu pria memiliki tiga kelenjar yaitu sepasang seminal dan sebuah kelenjar 
prostat yang mengeluarkan cairan untuk membawa dan menyuburkan sperma. 
Cairan ini bersama sperma membentuk cairan yang disebut semen. Pada 
kegiatan seksual jaringan erektil penis terisi darah yang membuat penis 
memanjang dan kaku agar bisa memasuki vagina wanita. Saat ejakulasi 

B

S
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kontraksi otot memancarkan semen sepanjang vas deferens, menuruni uretra 
dan keluar dari penis. Ejakulasi sering kali disertai orgasme (kepuasan seksual).

Pubertas adalah masa berkembangnya karakteristik seksual dan matangnya 
organ seksual. Pada anak laki-laki, pubertas biasanya dimulai antara usia 12 dan 
15 tahun dan berlangsung selama 3 sampai 4 tahun. Kelenjar pituitari di dasar 
otak mulai mengeluarkan hormon perangsang testis untuk memproduksi hormon 
testosteron. Hormon ini memicu perubahan seperti pembesaran alat kelamin dan 
tumbuhnya rambut-rambut tubuh (sering disalah artikan sebagai ”bulu”), produksi 
sperma serta peningkatan dorongan seksual.

Begitu memasuki masa pubertas sperma terus menerus dibuat di testis. Sekitar 
125 juta sperma dapat diproduksi dalam sehari. Sperma yang matang di simpan 
di sebuah saluran bergelung yang disebut epididimis yang terletak di belakang 
testis. Sperma akan tersemburkan keluar saat kegiatan seksual atau diserap 
kembali ke dalam tubuh. 

Apa itu mimpi basah?

Remaja laki-laki memproduksi sperma setiap harinya. Sperma tidak harus selalu 
dikeluarkan, ia dapat diserap oleh tubuh. Sperma bisa dikeluarkan melalui proses 
yang disebut ejakulasi, yaitu keluarnya sperma melalui penis. Ejakulasi bisa terjadi 
secara alami (tidak disadari oleh remaja laki-laki) melalui mimpi basah.

SISTEM REPRODUKSI WANITA
truktur internal sistem reproduksi wanita antara lain indung telur, tuba 
falopian, rahim dan vagina yang terdapat di bagian sepertiga bawah perut. 
Indung telur mengandung folikel yang menyimpan telur, yaitu sel-sel yang 

bisa bergabung dengan sperma dari pria untuk membentuk keturunan. Setiap 
bulan sebuah telur menjadi matang dan dilepaskan dari indung telur. Fimbriae 
mengarahkan telur ke tuba falopian (tempat terjadinya pembuahan) yang akan 
mendorongnya ke rahim.

Vagina merupakan saluran berdinding otot yang menghubungkan rahim dengan 
luar tubuh. Struktur luar umum disebut vulva meliputi klitoris yang peka serta 
lipatan kulit yang disebut labia bertugas melindungi jalan masuk vagina dan 
uretra. Tepat di balik vagina terdapat kelenjar Bartholin yang mensekresi cairan 
pelumas saat berhubungan kelamin.

S
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Pubertas adalah masa dimana karakteristik seksual berkembang dan organ 
seksual menjadi matang. Pada anak perempuan pubertas dimulai saat usia 
sekitar 10 dan 14 dan berlangsung sampai 3-4 tahun. Kelenjar pituitari mulai 
mengeluarkan hormon yang merangsang indung telur untuk menghasilkan 
hormon perempuan progesteron. Hormon-hormon ini memicu mulainya 
perubahan fisik seperti pembesaran payudara dan pinggul serta tumbuhnya 
rambut kemaluan dan ketiak. Selain itu hormon tersebut juga merangsang 
ovulasi dan haid.

Masa Subur

Masa subur adalah masa dimana terjadinya pelepasan sel telur pada 
perempuan. Titik puncak kesuburan terjadi pada hari ke 14 sebelum masa 
menstruasi berikutnya. Tetapi tanggal menstruasi berikutnya sering kali tidak 
pasti pada remaja. Biasanya diambil perkiraan masa subur 3-5 hari sebelum dan 
sesudah hari ke 14 tersebut. Pada masa remaja pencegahan kehamilan dengan 
tidak melakukan hubungan seksual pada masa subur (sistem kalender), tidak 
dapat diandalkan. Ini disebabkab siklus mentruasi pada remaja perempuan 
biasanya tidak teratur.

Siklus Haid Pada Wanita
Selama siklus haid tubuh wanita siap untuk menghadapi kehamilan. Siklus ini 
diatur oleh empat hormon seksual. Hormon perangsang folikel dan hormon 
peluruh yang disekresi oleh kelenjar pituitari menyebabkan sebuah telur di folikel 
menjadi matang dan dilepaskan. Telur dan folikelnya mengeluarkan hormon 
estrogen dan progesteron yang membuat dinding rahim menebal. Telur yang 
terbuahi akan membenamkan diri ke dinding rahim tersebut. Bila tidak terbuahi 
telur akan keluar dari tubuh bersama darah dan sel-sel dinding tersebut saat 
haid. Siklus berlangsung selama 28 hari namun bisa bervariasi setiap bulannya 
dan bisa berbeda pada setiap perempuan. Jarak antara satu haid dengan haid 
berikutnya tidak sama pada setiap orang. Adakalanya 21 hari atau bisa juga 35 
hari.

Pada masa sekitar menstruasi, menjelang dan sesudah menstruasi sebagian remaja 
perempuan diliputi suasana yang tidak menentu dan juga perasaan yang kurang 
nyaman atau terasa sakit di sekitar bawah pusar. Hal in bisa saja membuat seorang 
perempuan menjadi cepat lelah dan mudah tersinggung perasaannya.

Payudara

Payudara sering dikaitkan dalam membangkitkan gairah 
seksual, namun peran utamanya adalah menghasilkan air 
susu untuk bayi. Selama pubertas hormon estrogen 
menyebabkan payudara tumbuh dan berkembang. Selama 
kehamilan, perubahan hormonal membuat payudara semakin 
membesar dan pada kehamilan berlanjut merangsang 
produksi susu oleh kelenjar pada payudara. Kelenjar ini akan 
terhubung ke saluran yang menuju kanal ampulae yang 
terbuka ke arah permukaan puting. Jaringan lain dari 
payudara adalah lemak dengan sejumlah kecil jaringan 

penghubung yang membantu menopang payudara.
* Pemeriksaan payudara perlu dilakukan oleh wanita dan pria untuk mendeteksi 

kemungkinan kanker payudara.
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TIPS: MENJAGA KESEHATAN ORGAN KELAMIN 

Organ kelamin merupakan organ yang sangat penting bagi setiap individu. Organ 
ini sangatlah rentan terhadap berbagai perubahan jadi perlu tetap dijaga
kesehatannya. Beberapa tips berikut dapat digunakan sebagai pedoman 
menjaga kesehatan organ kelamin kita.

1. Bersihkan organ kelamin tiap hari dengan air bersih. Untuk para laki-laki 
terutama yang tidak disunat usahakan bersihkan bagian dalam penutup 
kepala penis. Kotoran yang terdapat di dalam (disebut smegma) dapat 
memicu terjadinya kanker. Jadi harus dibersihkan tiap hari. Bagi yang tidak 
disunat, pastikan penutup kepala penis telah terbuka secara sempurna. Jika 
masih menempel sangat berisiko menimbulkan penyakit. Jadi usahakan 
untuk melepaskannya. Jika mengalami kesulitan segera ke dokter untuk 
diberikan penanganan.

2. Sedangkan para wanita juga perlu membersihkan organ kelamin tiap 
hari dengan air bersih. Saat datang bulan terutama saat masa-masa 
”banyak”, bersihkanlah dan gantilah lebih sering untuk mencegah tumbuhnya 
bakteri pada pembalut yang digunakan. Bersihkan kelamin setelah buang air 
besar yaitu dengan gerakan searah dari depan ke belakang. Meskipun 
sepele tapi hal ini sangat penting mengingat bakteri pada anus dapat 
berpindah apabila arah membersihkan terbalik. Jadi berhati-hati yach.. 

3. Usahakan mencukur pendek rambut kemaluan secara berkala. Jangan 
biarkan rambut kemaluan kalian tetap panjang/berjuntai-juntai karena 
merupakan habitat bagi bakteri. Akan tetapi jangan mencukur habis rambut 
kemaluan kalian. Rambut kemaluan memiliki bakteri flora normal yang 
berguna menjaga kesehatan kelamin kalian.

4. Gantilah celana dalam minimal dua kali sehari. Celana dalam sangat 
riskan menjadi habitat bakteri yang tak berguna apabila dalam kondisi kotor 
ataupun lembab akibat keringat.

5. Hindarkan organ kelamin dari paparan cairan berbahaya ataupun 
gelombang elektromagnet kuat (contoh sinar X). Khusus untuk para lelaki 
usahakan menghindari penggunaan celana ketat ataupun menempelkan 
sesuatu yang hangat/panas (contoh:laptop) di atas paha ataupun pada 
kelamin anda. Hal ini berpengaruh pada sistem produksi sel-sel kelamin 
kalian. Tetap berhati-hati yach..

  

HUBUNGAN SEX... YA ATAU TIDAK?

alah satu godaan yang paling berat yang dialami 
remaja adalah antara ya dan tidaknya melakukan 
hubungan seksual. Setiap orang tua tentu sangat 

mengkhawatirkan segala tindakan anaknya terhadap 
kemungkinan melakukan hubungan seksual pada saat 
remaja. Hal ini sangat riskan menimbulkan berbagai 
permasalahan seperti kehamilan yang tidak diinginkan 
(KTD) mengingat faktor fisik ataupun psikis remaja secara 

umum masih belum siap untuk menghadapi perubahan yang berisiko mengubah 

S
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masa depan kita tentunya. Pertanyaannya, sudah siapkah kita terhadap 
perubahan tersebut?

Jika kita memutuskan untuk tidak melakukannya adalah keputusan terbaik 
mengingat diri kita sebagai remaja masih memiliki waktu panjang untuk untuk 
menyatakan diri telah siap melakukannya. Yang jelas, Tidak ada metode SEX 
apapapun yang benar-benar aman!! Hal yang paling aman tentu dengan tidak 
melakukan hubungan seksual sebelum menikah.

***The Safest Sex is No Sex***.
Percayalah bahwa diri kita dapat membuat keputusan terbaik, yaitu dengan tidak 
melakukan sex sebelum menikah. Ingat bahwa kita memiliki hak untuk:
 Mengubah pikiran kita
 Memutuskan hal yang terbaik bagi diri kita
 Mengatakan ”TIDAK” dan memaknainya dengan mengikuti kegiatan positif
 Meninggalkan situasi atau lingkungan yang tidak mendukung kita untuk 

tidak terpengaruh hal tersebut.

Mungkin banyak di antara kita yang belum sadar bahwa orientasi seksual dimulai 
sebelum kita memasuki masa pubertas. Pemilihan orientasi seksual merupakan 
bagian dari perkembangan psikis dan fisik. Meskipun orientasi dapat 
menyimpang seperti pada kaum homoseksual (gay ataupun lesbian), orientasi 
seksual bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh orang lain, melainkan hak 
dari diri setiap manusia. Homoseksual dikatakan normal apabila bisa diterima di 

suatu budaya tertentu dan dikatakan 
tidak normal apabila tidak diterima di 
budaya yang lain, tetapi dalam 
bersikap kita sebaiknya tetap 
menghargai manusia tanpa 
membedakan orientasi seksualnya.

***Survei menunjukkan 

pria mampu memecahkan masalah 
lebih cepat, sementara wanita 
menganalisis isu-isu kompleks lebih 
baik. 

Selain itu lima puluh empat persen pria memikirkan seks beberapa kali dalam 
sehari, sementara wanita hanya sembilan belas persennya. Itulah fakta-fakta 
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mengenai perbedaan gender dalam otak manusia. Hal ini sangat menarik untuk 
dikaji mengingat batasan-batasan serta norma lingkungan sering kali menutupi 
apa yang sebenarnya ada di benak manusia. Kita tak tau, tapi tak ada yang 
memungkiri bahwa tiap manusia memiliki ketertarikan secara seksual kepada 
orang lain.

Namun apabila ada diantara kita memutuskan untuk melanjutkan hubungan pada 
titik hubungan seksual (meskipun bukan keputusan terbaik bila tidak dilandasi 
ikatan pernikahan), hal ini berarti kalian harus tetap menjaga diri dan pasangan 
anda dari kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) ataupun dari penularan 
penyakit menular seksual (PMS). Jika kalian memutuskan melakukan hubungan 
seksual, lindungi diri!!

Tapi harus tetap diingat, Tidak ada hubungan seksual yang benar-benar 
aman!! 

ALAT KONTRASEPSI DAN MITOS SEKSUAL

Kontrasepsi adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban minimal pasangan. 
Jika wanita melakukan hubungan seksual dengan seorang pria maka dia 
memiliki risiko untuk mengalami kehamilan!! Sangatlah bijak bila kita 
membicarakan masalah seksual dengan pasangan anda tentang pencegahan 
terjadinya kehamilan yang tak diinginkan dan penyakit sebelum memutuskan 
melakukan hubungan seksual baik secara anal/vaginal ataupun oral. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa metode yang paling efektif dalam mencegah kehamilan adalah 
dengan tidak melakukan hubungan seksual (Abstinence) meskipun banyak 
metode kontrasepsi yang tersedia.

*Berbagai jenis dan warna kondom

Jika digunakan secara benar, kondom merupakan metode yang sangat efektif 
dalam mencegah kehamilan meskipun tidak seratus persen aman. Tidak 
menutup kemungkinan terjadi kebocoran pada kondom yang dipergunakan. 
Selain itu terkadang terdapat kecenderungan untuk melepaskan kondom akibat 
perasaan tidak nyaman. Tentu hal ini BUKAN keputusan bijak!!!

Selain itu, terdapat metode tidak aman dalam melakukan hubungan seksual yang 
sering dilakukan seperti senggama terputus, petting (saling menyentuhkan alat 
kelamin tanpa penetrasi), oral seks (menggunakan mulut), ataupun anal seks
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(melalui anus/dubur). Semua hal di atas sangatlah berisiko. Senggama terputus 
dan petting tidak menjamin dapat mencegah kehamilan. Banyak kasus kehamilan 
tidak diinginkan menunjukkan kegiatan seksual yang dilakukan adalah senggama 
terputus atau petting akan tetapi tidak dapat mencegah kehamilan. Hal ini sangat 
mungkin terjadi karena cairan pelumas yang dikeluarkan pasangan wanita saat 
berhubungan seksual dapat mempercepat pengarahan sperma menuju ke dalam 
organ dalam wanita yang pada akhirnya menuju tuba falopii tempat terjadinya 
pembuahan. Selain itu sperma dapat saja keluar sebelum ejakulasi terjadi dengan 
kuantitas yang kecil yang akan dipicu pergerakannya oleh cairan pelumas dari 
organ kelamin wanita. 

Apa yang kita lakukan adalah tanggung 
jawab yang mesti kalian tanggung seumur 
hidup. Jadi sebaiknya jangan coba-coba 
dulu sebelum resmi menikah ya!!!

Aktivitas oral ataupun anal seks bukan 
pilihan bijak dalam melakukan hubungan 
seksual mengingat oral (mulut) ataupun 
anal (anus/dubur) memiliki bakteri flora 

normal pada daerah tersebut tapi memiliki risiko yang merugikan jika pindah 
pada bagian tubuh lain termasuk pada vagina ataupun penis. Maka sebaiknya 
hindari aktivitas tersebut. Begitu pula ativitas ciuman dalam (deep kiss), yang 
memungkinkan terjadi pertukaran bakteri antar pasangan. Hal ini sangat 
berisiko menyebabkan berbagai bentuk penyakit seperti gangguan tenggorokan 
hingga luka atau borok pada lambung.

Jadi pilihan tetap ada pada diri kita sendiri. 
Jika tak mampu menahan dorongan seksual 
yang muncul salah satu pilihan adalah 
melakukan masturbasi (kegiatan seksual 
sendiri). Banyak pro dan kontra yang 
menyebutkan pengaruh maturbasi terhadap 
kesehatan, contohnya mitos masturbasi 
terhadap pengeroposan tulang. Tapi dari 
segi medis tidak terbukti, bahkan survei 
menunjukkan bahwa masturbasi disebutkan

dapat menghilangkan depresi yang terjadi. Tapi hal ini kembali kepada pilihan 
kalian. 

Jika memungkinkan alihkan hasrat seksual ke arah yang lebih positif seperti 
berolahraga ataupun kegiatan seni dan aktivitas lain. Hal ini tentu lebih 
berguna dan bermakna dan tentu bermanfaat untuk masa depan kalian. Oke 
guys??

PENYAKIT MENULAR SEKSUAL

enyakit menular seksual biasanya ditularkan dari orang ke orang melalui 
kontak seksual, tidak hanya hubungan kelamin tapi juga melalui anal 
ataupun oral. Data menunjukkan 2/3 orang dengan penyakit menular 

seksual terinfeksi sebelum umur 25 tahun. Jika kita berpikir bahwa kita dapat 
P
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mengenali seseorang yang memiliki PMS atau tidak, berarti kita SALAH. Tidak 
semua jenis PMS memiliki gejala yang dapat dilihat dari luar. Banyak PMS justru 
tidak menunjukkan gejala yang dapat diamati.
Berikut contoh penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual/penyakit 
menular seksual (PMS).

 Chlamydia
PMS yang paling umum yang dapat menyebabkan sterilitas. Infeksi ini sering 
tidak menunjukkan gejala yang jelas.

 Gonorrhea
Salah satu PMS yang paling umum dan dapat disembuhkan. Dapat ditularkan 
melalui hubungan seksual, anal ataupun oral. 

 Genital Human Papiloma Virus
Sering menimbulkan kutil pada alat kelamin. Beberapa tipe menunjukkan 
kemungkinan mengarah terhadap terjadinya keganasan seperti kanker 
serviks, penis ataupun anus. Pap Smear adalah salah satu tes yang 
direkomendasikan untuk memeriksa/mendeteksi dini kemungkinan 
terjadinya kanker serviks pada wanita.

 Herpes
Infeksi yang sangat nyeri yang disebabkan oleh virus. Kalian dapat 
membawa virus tersebut tanpa gejala dan tetap berpotensi menularkan virus 
ini. Herpes dapat dirawat tapi sulit disembuhkan total.

 Hepatitis B
Infeksi ini dapat menyebabkan infeksi kronis dan kerusakan hati permanen 
bahkan kematian. Hepatitis B sangat menular dan ditularkan lewat cairan 
tubuh atau darah. Meskipun berbahaya tapi dapat dicegah dengan vaksin. 
Jadi pastikan dirimu telah mendapat vaksin hepatitis!!

 Syphilis
Penyakit ini sangat berbahaya dan fatal. Ditandai dengan kelainan kulit yang 
tidak nyeri. Penularan dapat melalui kontak dengan penderita. Sifilis dapat 
menimbulkan komplikasi pada jantung, otak, dan korda spinal.

 HIV/AIDS
Penyakit ini ditandai dengan terjadinya penurunan sistem kekebalan tubuh 
dan timbulnya penyakit penyerta akibat mikroorganisme yang sebenarnya 
flora normal pada tubuh. Penyakit ini hingga saat ini belum dapat 
disembuhkan. 

Komunikasi yang jujur dengan pasangan tentu merupakan pilihan bijak dalam 
mencegah penularan PMS. Tidak ada kata terlambat untuk tidak melakukan 
hubungan seksual ataupun setia pada pasangan seksual. Tidak melakukannya 
adalah pilihan paling aman, meskipun kondom dapat mengurangi risiko 
penularan. 

Perlu diingat bahwa tidak semua alat kontrasepsi dapat mencegah penularan 
PMS dan AIDS. Kondom sering disebut melindungi penularan HIV atupun 
gonorea. Namun tidak ada bukti atau penelitian yang cukup yang menyatakan 
bahwa kondom dapat mencegah PMS lainnya. Dan perlu ditekankan, PMS yang 
ditularkan melalui hubungan seksual dapat pula ditularkan melalui anal ataupun 
oral. Jadi, Berhati-hatilah!!



©RemajaSehat dot CoM 22

HIV/AIDS

Apa itu HIV/AIDS?

IDS merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome.
Kejadian AIDS yang pertama kali dilaporkan pada tahun 1981 dan sampai 
sekarang masih menjadi masalah kesehatan global. 

AIDS disebabkan oleh HIV (Human 
Immunodeficiency Virus). Virus ini 
menyerang tubuh manusia secara 
sederhana dengan cara membunuh atau 
merusak sel-sel yang berperan dalam 
sistem kekebalan tubuh, sehingga 
kemampuan tubuh untuk melawan infeksi 
dan kanker menurun drastis. AIDS 
sebenarnya merupakan istilah yang 
ditujukan untuk tahapan infeksi HIV yang 
paling serius/parah.

Secara medis Limfosit T dan limfosit B 
bersama-sama menjaga tubuh. Sel B 
akan berkembang menjadi sel plasma, 

memproduksi antibodi untuk membunuh mikroorganisme. Limfosit T bertanggung 
jawab untuk imunitas yang diperantarai sel (cell mediated immunity), yang sangat 
penting melawan virus. Limfosit T terdiri dari sel T helper (CD4+) dan sel T 
sitotoksik (CD8+). Populasi Limfosit T adalah pusat pertahanan tubuh, yang 
diserang dan dihancurkan oleh HIV secara progresif dan berkelanjutan.

Bagaimana mekanisme penularan HIV sehingga penderitanya saat ini 
tersebar di seluruh dunia?

Cara penyebaran HIV yang umum antara satu orang ke orang lain diantaranya:

 Melakukan Hubungan Seksual dengan pembawa virus HIV tanpa 
pelindung (tidak menggunakan kondom)

 Memakai jarum suntik yang sebelumnya pernah dipakai oleh orang 
yang terinfeksi virus HIV

 Menerima donor darah atau organ (transplantasi organ) dari orang yang 
terinfeksi virus HIV

 Transmisi dari ibu ke anak seorang ibu yang terinfeksi virus HIV 
mentransmisikan virusnya pada anaknya selama dalam kandungan, 
pada saat melahirkan, atau melalui air susu.

Tidak ada bukti yang mengatakan bahwa HIV menular melalui air liur, 
bersentuhan dengan pengidap virus HIV, tukar-menukar makanan, ataupun 
berenang bersama orang yang terinfeksi HIV. HIV ini tidak menyebar melalui 
gigitan serangga misalnya nyamuk.

Berarti apakah tidur dengan orang yang terinfeksi HIV aman? 
Aman-aman aja...asal jangan berhubungan seksual yang berisiko ya!

A
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Kalau terinfeksi HIV apa langsung bisa muncul gejala parah atau malah 
langsung mati?

Waktu yang 
diperlukan sejak 
pertama kali 
terjadi infeksi 
HIV hingga 

berkembang 
menjadi AIDS 
bervariasi pada 
setiap individu, 
mulai dari 

periode mingguan hingga dua puluh (20) tahun, tergantung dari status kekebalan 
tubuh penderitanya. Tanpa obat antiretroviral, usia harapan hidup penderita pada 
tahap AIDS rata-rata 9,2 bulan. Gejala AIDS sangat beragam, mulai dari 
gangguan kulit, pernafasan, pencernaan, persarafan, keganasan (tumor/kanker), 
hingga infeksi oportunistik (kandidiasis, kriptosporodiasis). 

Siklus Hidupnya HIV dalam Tubuh Kita dari Sudut Pandang 
Kedokteran (Nice to know aja kok...)

1. Masuknya Virus. 

Sel bebas atau sel terkait HIV memasuki tubuh melalui rute darah, semen 
atau sekresi vagina dari seorang yang terinfeksi. HIV segera menuju sel yang 
menampakkan reseptor komplementer (CD4+, CCR5 dan CXCR-4/fusin) 
dapat berupa sel CD4+, makrofag atau sel langerhans. 

2. Infeksi HIV Primer. 

Respon kekebalan tubuh mulai aktif terhadap antigen virus dan pembelahan 
intensif dari virus terjadi pada limfosit T yang teraktivasi. Peristiwa ini 
diperantarai oleh sel limfosit T sitotoksik spesifik (CTL) dan antibodi spesifik 
HIV melalui netralisasi dan pengikatan komplemen. Periode dari masuknya 
HIV di dalam host dan munculnya level yang terdeteksi dari antibodi spesifik 
HIV disebut “window period” dan penderita sangat infeksius.

3. Periode Laten Klinis

Ditandai hilangnya gejala penyakit virus akut, penurunan virus dalam darah, 
hitung sel CD4+ hampir normal, antibodi pengikat komplemen serta 
netralisasi terlihat sangat rendah di darah perifer (kopi RNA virus, viral load, 
sel mononuklear pengekspresi virus). Rata-rata terjadi selama 8-10 tahun. 
Hitung sel CD4+ berkisar antara 200 sampai 500 sel/µl di darah perifer.

4. AIDS. 

Tahap ini ditandai dengan peningkatan parameter virologis (jumlah virus/viral 
load, antigen p24, dan sebagainya) di darah perifer dan nodus limfa. 
Terdapat penekanan sistem kekebalan dan infeksi mikroorganisme yang tak 
berbahaya pada kondisi normal (infeksi oportunistik) yang menegaskan 
fatalnya tahap ini. Hitung CD4+ biasanya kurang dari 200 sel/µl dan turun 
secara progresif seiring waktu.
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Saat ini telah ada obat-obatan antiviral yang direkomendasikan pada penderita 
HIV/AIDS. Akan tetapi hingga saat  ini tetap belum dapat menyembuhkan 
penyakit ini dan sebatas menghambat progresivitas penyakit ini. Jadi 
pencegahan tetaplah pilihan terbaik. 

Cara Mencegah Tertular??

Secara garis besar gampang banget. Hanya 5 (lima)  poin, yaitu A (Abstinence), 
B (Be Faithful), C (Condom), D (Don’t Inject) dan E (Education). Gampang kan?
Apa aja yang termasuk poin-poin tersebut?

A: Abstinence 
 Tidak melakukan seks bebas, baik dengan pengidap HIV atau yang 

berisiko tinggi terinfeksi virus HIV misalnya pengguna narkoba. 
 Tidak melakukan seks pranikah

B: Be Faithfull
 Setia pada satu pasangan dan tidak gonta-ganti pasangan.

C: Condom
 Bagi yang ”hiperaktif” berhubungan seksual (Maniak ni ceritanya...), 

sediain kondom. Tapi sebaiknya jangan berhubungan dulu deh..

D: Don’t Inject
 Menghindari penggunaan jarum yang tidak steril dan berganti-ganti 

dengan jarum yang sama dalam bentuk apapun.
 Menggunakan jarum suntik sekali pakai.
 Menghindari penggunaan jarum suntik bersama pengguna narkoba.
 Jika melakukan transfusi darah, pastikan darah sudah di tes dan bebas 

dari virus HIV (dan virus-virus lainnya)
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E: Education
 Penyuluhan
 Bimbingan dari orang tua, keluarga, guru, atau pihak terkait
 Akses dan baca artikel dan blog di website kesehatan remaja yang kami 

buat....OK?! 

STOP AIDS 
KEEP THE PROMISE
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NARKOBA DAN ALKOHOL
APA ITU NARKOBA?

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Istilah 
narkotika berasal dari bahasa Yunani narkotikos, yang berarti "menggigil". 
Ditemukan pertama kali berasal dari substansi-substansi yang dapat membantu 
orang untuk tidur. Di Amerika Serikat, secara legal, narkotika mengacu kepada 
opium, turunan opium dan senyawa sintetik turunannya. Beberapa dapat 
dimasukkan lewat mulut dan melalui suntikan. Jenis lainnya dipakai dalam 
bentuk dihisap seperti rokok atau dihirup melalui hidung secara langsung.

Orang yang menggunakan narkoba dapat menjadi kecanduan atau ketagihan. 
Orang tersebut akan berusaha bagaimanapun caranya agar dapat memperoleh 
narkoba kembali, meskipun melalui cara-cara kriminal. Mata orang tersebut akan 
merah. Bibir mereka menjadi kecoklatan, bahkan daya tahan tubuh mereka akan 
turun. Ketika daya tahan tubuh mereka turun, mereka mudah sekali terserang 
penyakit. Tubuh mereka akan menjadi kurus kering, dan kurang bergairah.

APA SAJA YANG TERMASUK NARKOBA?

Ternyata Narkoba banyak jenisnya lho.. mau tau kan??

Ekstasi merupakan bagian stimulan dan 
halusinogen. Efek penggunaan ekstasi
bisaanya meliputi susah tidur, peningkatan 
detak jantung, tekanan darah meningkat, 
gelisah, pucat dan keringat berlebih, dehidrasi, 
dan mood berubah. Sedangkan efek jangka 
panjangnya dapat merusak ginjal, hati, 
kemampuan motorik serta menggangu ingatan.

Ganja bahan aktifnya tetrahidrocanabinol yang 
dapat membuat hilang kesadaran atau fly. Efek 
penggunaan ganja: yaitu gelisah, lemas dan 
ingin tidur terus, perasaan gembira/tertawa 
terus, nafsu makan besar, persepsi tentang 
ruang berubah. Akibat jangka panjang: 
gangguan memori otak/pelupa dan sulit 
berpikir/konsentrasi. 

Putau adalah ampas heroin atau heroin kadar 
rendah (heroin kelas 5 atau 6). Zat ini berasal 
dari sari bunga poppy. Putau berbentuk seperti 
bedak dan dijual dalam bentuk paket gram atau 
gauw. Karena dipakai lewat suntikan, putau 
menyebabkan resiko tambahan yang 
berbahaya, yaitu Hepatitis C dan HIV. Kematian 
karena over dosis (OD) adalah bahaya besar 
yang sudah mengambil banyak korban pemakai 
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putau. Efek pemakaian putau meliputi mata 
menjadi sayu, mengantuk, bicara tak jelas,
susah berkonsentrasi. Sakau atau sakit karena 
putau terjadi apabila si pecandu berhenti 
menggunakan putau. Sebenarnya sakau salah 
satu bentuk detoksifikasi alamiah yaitu 
membiarkan si pecandu melewati masa sakau
tanpa obat, selain itu perlu didampingi dan
dimotivasi untuk sembuh. Gejala sakau: mata 
dan hidung berair, tulang terasa ngilu, rasa 
gatal dibawah kulit seluruh badan , diare, dan 
kedinginan.

Shabu-shabu atau yang nama aslinya 
methamphetamine. Berbentuk kristal seperti 
gula atau bumbu penyedap masakan. Jenisnya 
antara lain yaitu gold roiver, coconut dan kristal. 
Shabu sekarang ada yang berbentuk tablet. 
Efek yang ditimbulkan: semangat, gelisah dan 
tidak bisa diam, tidak bisa tidur dan makan. 
Jangka panjang : fungsi otak terganggu dan 
bisa berakhir dengan kegilaan, paranoid, dan 
gangguan hati.

GHB (ekstasi cair, Georgia Home Boy, Liquid 
X). Obat-obatan ini bisa menimbulkan efek 
sedasi (mengantuk), memperlambat pernafasan 
dan denyut jantung. Dalam keadaan parah 
dapat menimbulkan kematian.

Ketamin (Kalium khusus, Vitamin K, Cat, 
Valium). 

Menyebabkan amnesia, dan sebagai penghilng 
rasa sakit sering disisipkan pada rokok. 
Overdosis dapat menimbulkan delirium (koma)
bahkan kematian. Jangan pernah dicoba ya!

Rohypnol (Flunitrazepam). 

Golongan psikotropika yang sangat mudah larut 
dalam minuman berkarbonasi dan sering 
depergunakan pada kasus pemerkosaan (date 
rape). So kalian harus berhati-hati yach..

Jangan mau ditawarin minum sembarangan!!!
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Nitrous Oxide. Merupakan jenis gas yang 
dapat menimbulkan rasa senang tanpa batas 
dan pusing, merelaksasi otot, menurunkan 
tekanan darah serta mempercepat denyut 
jantung. Yang paling berbahaya zat ini dapat 
menyebabkan kematian mendadak.

APA DAMPAK BURUK PEMAKAIAN NARKOBA ?

Jumlah pengguna narkoba pada saat ini semakin meningkat seiring dengan 
jumlah pengidap Hepatitis C dan HIV/AIDS. Jika kita melihat realita yang ada 
pada saat ini bahwa pengguna jarum suntik pun semakin bertambah dan tidak 
melihat segi umur, jenis kelamin dan ras. Peningkatan jumlah pengguna tersebut 
disebabkan karena kebanyakan dari mereka kurang mengetahui bahaya dari 
narkoba tersebut serta tidak memperoleh informasi yang benar tentang bahaya 
narkoba sehingga mereka cenderung terus menggunakannya.

Bahaya yang diakibatkan oleh 
pemakaian narkoba bermacam-
macam dan terkadang pecandu itu 
sendiri cenderung tidak 
mengetahui organ tubuh mana 
saja yang dapat terserang, 
sehingga mereka tidak memahami 
bahwa akibat dari pemakaian 
tersebut akan menimbulkan 
banyak kerugian yang mereka 
dapatkan atau mereka derita. 
Narkoba tidak hanya menyerang 
organ tubuh seperti otak, jantung 
dan paru-paru bahkan berbagai 

viruspun akan lebih mudah masuk kedalam tubuh mereka, seperti virus 
Hepatitis C, virus HIV/AIDS dan juga penyakit menular lainnya dan bahaya ini 
tidak hanya menyerang fisik saja melainkan mental, emosional dan spiritual 
mereka.

Kebanyakan dari pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik, akan lebih 
mudah terinfeksi virus Hepatitis C dan HIV/AIDS. Hal ini disebabkan karena 
pengguna jarum suntik cenderung sering bertukar jarum suntik dan 
menggunakan jarum suntik secara terus menerus tanpa memikirkan kebersihan 
dari jarum suntik tersebut. Jadi kebanyakan dari mereka tidak menggunakan 
jarum suntik yang baru, mereka lebih memilih untuk menggunakan jarum suntik 
yang lama. Padahal dari penggunaan jarum suntik yang terus menerus tanpa 
memperhatikan kebersihannya akan mengakibatkan bakteri ataupun virus yang 
ada dalam jarum suntik tersebut lebih mudah masuk kedalam tubuh si pemakai 
dan akan lebih mudah lagi menyerang organ tubuh mereka. 

Penggunaan narkoba ternyata tidak hanya merugikan fisik kita saja lho, tapi 
juga keadaan mental emosional dan spiritual kita. Jadi apa untungnya 
menggunakan narkoba???
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Setelah paham lebih lanjut mengenai 
bahaya narkoba yang bisa merusak organ 
tubuh kita seperti jantung, paru-paru dan 
liver, dan mengetahui dampak apa yang 
akan terjadi jika pengguna tidak mau 
berhenti menggunakan narkoba tentu kita 
dapat menentukan keputusan terbaik 
dengan tidak mencobanya!!! Kita juga 
perlu melihat realita yang ada bahwa 
pengguna narkoba tidak memiliki karir yang 
baik melainkan fisik, mental, emosional dan 
spiritualnya akan mengalami gangguan dan 
bahkan jika terus menggunakan tidak 

menutup kemungkinan mereka akan berhadapan dengan kematian yang 
semakin cepat. So.. Jangan pernah mencoba!!

ALKOHOL MEMBUAT DUNIA SERASA BERPUTAR

Mengapa Remaja Harus Menyatakan Tidak Pada Alkohol?

Secara sederhana alkohol merupakan bahan kimia yang dapat membuat kita 
kecanduan. Alkohol bisa mengganggu proses berpikir dan berbagai proses 
biologis dalam tubuh. Sebagai contoh, apabila kita pertama kali minum segelas 
bir maka akan dapat membuat kita pusing seolah-olah apa yang ada di sekeliling 
kita berputar dan memperlambat proses berpikir. Menurut kebanyakan orang 
dengan melihat dan merasakan dunia ini berputar mereka dapat melepaskan 
masalah yang dihadapi. Benarkah? Bukankah setelah mabuk masalahnya masih 
tetap ada dan menunggu kita dengan setia? Hal Ini berarti meminum alkohol 
sangat berbahaya bagi semua jenis kegiatan yang memerlukan konsentrasi dan 
koordinasi misalnya belajar. Parah kan kalau remaja jadi pecandu alkohol?

Alkohol juga dapat mengganggu kita dalam bertindak dan mengambil keputusan. 
Alkohol akan membuat kita melakukan kegiatan konyol yang sebenarnya kita 
sudah paham sebelumnya bahwa kegiatan/tindakan itu sangat berisiko. Ini akan 
mengarahkan kita pada keputusan yang buruk. Sebagai contoh, pada saat 
mabuk maka kita akan cenderung melakukan kegiatan yang tidak berguna 
seperti kebut-kebutan dijalan, berkelahi dan lain-lain.

Masalah apa yang dapat ditimbulkan oleh alkohol?

Alkohol dapat merusak kesehatan kita. Semakin banyak mengonsumsi alkohol 
maka semakin banyak kerusakan yang ditimbulkan. Peningkatan kadar alkohol 
dalam darah dapat menimbulkan mual dan muntah. Salah satu akibat fatal 
alkohol bagi tubuh adalah sirosis (pengkerutan) pada hati. Sirosis akan 
menyebabkan hati tidak dapat bekerja lagi untuk membersihkan racun yang 
masuk ke dalam tubuh. Alkohol juga dapat menyebabkan ulkus atau luka pada 
lambung yang mengakibatkan perdarahan pada organ dalam. Beberapa dampak 
buruk alkohol bagi tubuh antara lain sebagai berikut.
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Berapa kadar alkohol dalam minuman? Bagaimana hubungannya dengan 
tubuh?

Bir biasanya mengandung 3%-5% alcohol. Anggur kadar alkoholnya mencapai 9-
16%. Anak remaja akan mengalami keracunan dan jadi mabuk apabila kadar 
alkohol dalam darah mencapai 0,08%.

Bagaimana cara kita mengetahui diri kita memiliki masalah dengan 
alkohol?

Coba tanyakan pada dirimu sendiri berbagai pertanyaan dibawah ini untuk 
mengetahui bahwa kamu memiliki masalah dengan alkohol. Jika sebagian besar 
jawabanmu adalah ”iya” mungkin kamu memiliki masalah dengan alkohol.

1. Apa minum alkohol lebih dari rata-rata/selalu melebihi dari yang 
direncanakan? Misalnya ingin minum 2 gelas eh malah jadi 1 botol..

2. Apa kalian merasa susah untuk berhenti minum alkohol pada saat sedang 
asyik minum alkohol?

3. Apa kalian susah untuk mengingat suatu kejadian pada saat minum 
alkohol?

4. Apa kalian mempunyai masalah dengan belajar, hubungan dengan teman 
semenjak minum alkohol?

5. Apa kalian tetap minum alkohol meskipun sudah paham alkohol 
menimbulkan banyak masalah bagi dirimu?

6. Apa kalian minum saat merasa stres?
7. Apa kalian minum sendiri?
8. Apa kalian merasa tidak nyaman apabila tidak mengkonsumsi alkohol?
9. Apa kalian minum alkohol juga pada saat dalam keadaan tenang-tenang 

saja?

Lalu, Bagaimana cara berhenti minum alkohol?

Pertama kita harus punya komitmen untuk berhenti minum alkohol. 
Renungkanlah masalah-masalah yang dirasakan akibat minum alkohol. 
Konsultasikan kepada orang tuamu (Berani kan?), atau bagian konseling sekolah 
kalau tidak berani kedua-duanya kalian dapat konseling ke weblog kesehatan 
remaja ini via contact us. Rahasia terjamin. Kami akan menjawab dan berusaha 
memberikan solusi buat kalian. OK??

 Menambah berat badan (Bisa gemuk n 
Ga menarik!!!)

 Sesak Nafas
 Tidak Mood (Bisa Depresi!!)
 Selalu merasa canggung
 Kulit Kering
 Kehilangan Kontrol

Nggak 
Remaja 
Banget
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HUBUNGAN DAN PERSAHABATAN

idup tidak selalu indah. Pasti selalu ada 
rasa tekanan seperti saat ujian, bekerja, 
hubungan asmara, masalah keluarga, 

permasalahan dengan tetangga dan pertemanan. 
Lalu apa sih yang dapat kita lakukan untuk 
membuat hidup menjadi lebih teratur dan indah?

 Biarkan emosimu tersalurkan
Jangan malu. Biarkan orang mengerti apa yang kalian rasakan dan mintalah 
dukungan dari mereka. Hal ini merukan metode yang baik untuk meredakan 
ketegangan. Berbagi dengan orang lain akan membuat dirimu menjadi 
merasa lebih baik.

 Jadilah kreatif
Membuat sketsa, melukis, membuat artikel, mengarang dapat menjadi pilihan 
untuk merelaksasikan ketegangan.

 Usahakan selalu aktif
Gunakan waktu kalian untuk olahraga favorit atau aktivitas lain dan coba
melakukan sesuatu yang baru (dalam arti sesuatu yang positif)

 Sisakan waktu untuk dirimu
Berusaha untuk rileks. Dengarkan musik favoritmu, membaca, berjalan-jalan, 
lakukan sesuatu yang ingin kalian lakukan sendiri.

 Having fun dengan teman
Bersenang-senang dalam arti positif dengan teman merupakan salah satu 
bentuk upaya meredakan ketegangan. Jika kalian tidak memiliki banyak 
teman mulailah untuk bergaul dari sekarang. Mulailah dengan bercakap-
cakap dengan orang yang benar-benar ingin kalian kenal lebih dalam.

 Berbagi dengan orang terdekat
Carilah orang yang dapat kalian ajak bicara tentang diri kalian dan 
kekhawatiran kalian. Orang tersebut bisa guru kalian, orang tua kalian, 
saudara kalian, teman, pacar ataupun siapapun juga yang kalian percaya.

Menjadi remaja tidak selalu dipenuhi rasa senang sepanjang waktu. Sebagian 
besar remaja seperti kita pasti pernah merasa sedih ataupun depresi. Merasa 
sedih ataupun mengalami ayunan perasaan/mood adalah hal yang normal. Akan 
tetapi terjadinya depresi dalam jangka waktu lama bukan sesuatu yang baik. 

Nah, sekarang coba nilai diri kalian sendiri, apakah kalian sedang mengalami 
depresi atau tidak. Di bawah ini adalah beberapa tanda depresi. Apabila kalian 
pernah mengalaminya lebih dari dua minggu, hati-hati! Itu berarti kemungkinan 
kalian sedang mengalami depresi.

 Perubahan kebiasaan makan atau tidur
 Performa kurang di sekolah

H
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 Kesedihan yang tak kunjung hilang
 Kehilangan ketertarikan terhadap apa yang seharusnya menarik dan 

menyenangkan
 Tidak lagi mau bergaul dengan teman-temannya
 Kehilangan energi dan motivasi
 Berpikiran membahayakan atau ingin mengakhiri hidup
 Kontrol emosi yang kurang
 Menggunakan NARKOBA ataupun obat-obatan untuk melupakan 

masalah
 Reaksi berlebihan saat dikritik
 Kurang konsentrasi dan mudah melupakan sesuatu
 Rasa sakit atau nyeri yang tidak kunjung membaik dengan pengobatan.

Jika kalian mengalami lebih dari satu gejala tersebut, bicaralah pada seorang 
yang dapat kalian percaya. Mereka dapat membantu kalian menyelesaikan 
permasalahan kalian ataupun merujuk kalian pada profesional yang dapat 
membantu menemukan solusi untuk merasa baik kembali. Berbicara tentang 
perasaan kalian sering kali merupakan langkah awal menjadi lebih baik dan 
merasa lebih baik.

Menghilangkan depresi dengan bunuh diri? Menyakiti diri? Gak banget deh..!  
Hidup itu anugerah guys...!

MANAJEMEN KONFLIK

erasa frustasi? Marah? Mudah emosi? Kita
pasti pernah mengalaminya suatu waktu. 
Yang menjadi permasalahan di sini adalah 

dapatkah kita mengontrol diri saat tertimpa masalah? 
Salah satu jalan untuk dapat “deal” dengan rasa 
marah adalah dengan mendinginkan pikiran. Saat 
menerima sesuatu yang membuat diri kita merasa 
sangat marah dan emosi berlebihan, usahakan untuk 
menstop perasaan tersebut, tenangkan diri, dan 
pikirkan setiap perkataan ataupun tindakan agar tidak 
menyesal belakangan. Ekspresikan apa yang 
mengganggu dan mengapa hal tersebut membuat kita 
merasa sangat marah.

 Dengarkan dengan seksama apa yang orang lain katakan
 Tentukan pilihan penyelesaian konflik tanpa adanya perkelahian dan 

menghindar.
 Jika merasa tidak mampu menyelesaikan sendiri carilah bantuan.

Berbicara dengan orang tua dan orang dewasa 

Apakah kalian pernah mencoba melakukan hal ini, namun tidak mendapatkan hal 
yang kalian harapkan dari orang dewasa? Tenang.. Jangan emosi dulu. Mungkin 
hal ini disebabkan oleh cara komunikasi kalian yang kurang tepat. Nah, coba deh 

M
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gunakan tips berikut ini untuk meningkatkan komunikasi kalian dengan orang 
dewasa. 

 Jujurlah dengan perasaan kalian. Orang tua atau wali kalian bisa menjadi 
sumber dukungan ataupun saran. Akan tetapi mereka tidak mengerti apa 
yang ada dalam pikiran kalian jika kalian tidak mengungkapkannya.

 Jika kalian merasa sedih, jangan dengan segera berada pada sisi 
defensif. Jika kalian memulai dengan emosi maka kalian tidak akan bisa 
mengekspresikan perasaan kalian.

Kunci dalam membentuk persahabatan yang baik

Terkadang perasaan pada saat kita merasa stres dan memiliki tekanan, akan 
membantu kita untuk mengetahui apakah teman kita ada untuk kita. Teman yang 
baik dapat diumpamakan seperti lem yang saling berpegangan dan berbagi 
sesuatu bersama dalam hidup kita.

Selamat ya bagi kalian yang telah memiliki teman yang baik. Namun jika belum, 
coba deh ikuti tips di bawah ini untuk menemukan teman ”sejati”.

 Carilah orang yang memiliki hobi yang sama dengan kalian. Akan tetapi 
jangan mengeksklusi orang dengan hobi yang berbeda. Keep open mind.

 Jika kalian menghargai orang lain, maka orang lain akan menghargai 
kalian.

 Terimalah bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan.
 Meskipun teman baik tapi tentu tak kan ada selama 24 jam sehari dan 7 

hari seminggu. Kembangkan minat lain dan janganlah iri bila teman kalian 
memiliki minat lain juga.

 Teman kalian tidak dapat membaca pikiran kalian, jadi katakan padanya 
jika ada sesuatu yang mengganjal.

 Jadilah orang yang dapat menjadi tempat bertukar pikiran secara timbal 
balik dan kalian harus ada memberikan dukungan pada saat teman kalian 
menemui masalah.

 Dukunglah teman kalian. Tidak masalah jika tidak setuju terhadap apa 
yang telah mereka lakukan. Tapi jangan bercerita tentang kejelekan 
teman dari belakang.

 Pilihlah kata-kata kalian dengan bijak, karena tidak dapat kalian tarik 
kembali.

Saat teman kalian mencoba mencari 
sesuatu yang baru, kalian mungkin merasa 
kesepian dan mungkin suatu saat teman 
kalian tidak bisa ada di saat kalian 
memerlukannya. Jika kalian merasa tidak 
mampu menghadapi situasi tersebut kalian 
perlu mengembangkan ruang lingkup 
pertemanan kalian. Kalian harus 
menghargai diri kalian dan orang lain 

dengan mulai membuka diri dan mau bergaul dengan orang lain. Ok guys?  

********
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