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Sistem reproduksi mcmpunyai dun fungsi utama, yakni pertama generatif dan kedua 
kesenangan seks (sexual pleasure). Fungsi pertama dapat terlaksana karena sistem 
reproduksi mampu membentuk dan mcngcluarkan sel-sel generatif. yaitu spermatozoa 
dan ovum yang normal dan faali: sedangkan fungsi kedua dapat dipenuhi karena adanya 
perilaku seks serta rasa khas pada dacrah-daerah erotik yang seolah mcmberi daya tank 
pada lawan jenis sehingga keduannya dapat mengadakan hubungan seks. 

Spermatozoa dan ovum bilamana bertemu dalam lingkungan yang menumgkinkan 
akan terjadi fertilisasi, membentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio 
melalui tahapan-tahapan morula. blastula, gastrula, organogenesis dan setclah genap 
bulannya akan lahir dan kandungan ibu. sebagai manusia kecil yang sempurna dan 
lengkap pula organ tubuhnya. 

Bilamana embrio berkembang normal, serta kesehatan ibu hamil dalam keadaan prima, 
biasanya yang lahir adalah janin yang sehat. 



,kungan yang berkualitas hidup sempurna, dia akan berkembang menjadi 
ang kita harapkan. 

iasarnya keturunan yang sehat , berawal dari orang tua yang sehat jasmani vii, 
mental dan spiritual termasuk sehat pada sistem reproduksinya. Dengan ,n 
iptek, kehidupan manusia semakin baik. Hal ini diantaranya yang abkan 
meningkatnya jumlah populasi manusia. 

i lama kita bempaya mengurangi jumlah penduduk dengan Program Keluarga 
ana (KB). Sejak tahun 1960-an banyak negara mengadakan Program KB, .tk 
Indonesia. Karena di berbagai negara telah dicapai keberhasilan Program KB, 
terdapat program bane yang bertujuan agar gencrasi berikutnya merupakan ,si 
yang berkualitas. Hal itu dapat dicapai bilamana konsep Kesehatan Reproduksi 
pkan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu guna mensukseskan Pro-
KB telah dikembangkan pula konsep Kesehatan Reproduksi. (Benagiano, 1994) 

.mpai saat ini di dunia dikenal dua macam profit kesehatan. Yang pertama profil 
atan di negara industri dan modern, yang kedua profil kesehatan di negara-negara 
mbang. 

ri-ciri profil kesehatan di negara industri dan modern ialah menghadapi berbagai 
kit ka nker,kardiovaskular, metabolisms serta berbagai penyakit akibat gaya hidup 
-n, misalnya poly makanan, kurang gera k, serta gaya hidup hubungan pria-wanita 
ebih longgar. Yang terakhir ini mengakibatkan timbulnva berbagai problematik 
ermasuk penyakit-penyakit yang ditularkan olch hubungan seks (sexually trans-I 
diseases = STD). Profit kesehatan di negara berkembang ialah menghadapi kit-
penyakit endemik, menular. kekurangave gizi. kemelaratan. serta kebodohan. 

da saat ini terdapat berbagai negara berkembang yang telah menuju modernisasi 
dustrialisasi. Negara-negara den-Alan akan menghadapi double burden diseases, di 
satu fihak masih halms menghadapi ciri-ciri penyakit negara berkembang, namutn 
fihak tclah mulai menghadapi penyakit negara industri dan modern. Indonesia 
salah sate negara yang sedang menghadapi double burden diseases itu. 

tkajima (1991), mengatakan bahwa nampaknya kini profil kesehatan di berbagai 
berkembang telah berubah. 

negara maju/modem hubungan pria dan wanita nampak lebih longgar, memberi 
Ipatan untuk bergaul lebih bebas. 

arena arus globalisasi dan komunikasi yang rancak negara berkembang atau negaraa 
yang sedang menuju modemisasi/industrialisasi akan terkena imbas (perilaku) 

gam seks yang lebih longgar yang terdapat di negara modern/industri. 

Masalah-masalah yang berkaitan dengan pen
peningkatan STD, penyakit kejiwaan yang berm]
(percobaan) bunuh diri karena masalah seks, banya
masalah seks, kenakalan remaja di bidang seks da
pembaha n perilaku dan gaya hidup modern. 
 

Di samping itu hat tersebut memberi dampak pa
masalah-masalah yang terkait dengan penggunaani
ada dikaitkan pula dengan merebaknya epidemi Ac
drome (AIDS) yang secara lambat atau cepat ai
berkembang. 
 

Angka-angka deviasi seks meningkat pula deal 
homoseks dan lesbianisme. 
 

Kita hams melakukan banyak terobosan untuk 
tanpa terobosan beban yang dihadapi akan lebih 
 

Menghadap masalah-masalah tersebut diperluli 
menapis pengaruh-pengamh seksual yang bersifat' 
 

Ketahan atau filter tersebut telah terdapat dalat 
diwujudkan lebih mantab dengan menerapkan ko! 

Kesehatan Reproduksi 
 

Secara harfiah, Kesehatan Reproduksi (lam 
gan/sistem organ reproduksi manusia. 
 

Kesehatan Reproduksi meliputi fihak wanita 
generatif dan kenikmatan seks (sexual preasurf 
perkembangan janin menjadi anak, remaja, de 
 

Definisi WHO tentang Kesehatan Reprodi 
Within the framework of WHO's definiti  

cal, mental, and social well-being, and not r 
linty, reproductive health addresses the r at 
all stages of life. Reproductive health 
responsible, satisfying and safe sex life and 
the freedom to decide if, when. andh tion are 
the right of men and women to effective, 
affordative, and acceptable me the right of 
access to appropritte health 


