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Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) didirikan pada tanggal 13 Maret 2000 di 
Jakarta, sedangkan Pimpinan Daerah Kota Jambi dideklarasikan pada tanggal 

25 Juni 2006. 

Visi SALIMAH 

• Terbentuknya Profil Majelis Taklim yang produktif di tahun 2010 

Misi SALIMAH 

• Menyadarkan, mengarahkan dan membangun keluarga Sakinah dan Majelis 

Taklim Muslimah sebagai sarana pendidikan Islam yang sistematis. 

• Menghimpun Majelis Taklim-majelis taklim sebagai jaringan ukhuwah 

islamiyah 

Forum Silaturrahim SALIMAH 

 

Al Ummu madrosatul uula, idza a’dadtaha a’dadta sya’ban khoirol irq  

(Ibu adalah sekolah pertama; jika engkau persiapkan ia dengan baik, 
sama halnya engkau mempersiapkan sebuah bangsa berakar mulia). 

 

Dengan forum silaturrahim (Forsil) SALIMAH, diharapkan lahir majelis   
taklim yang produktif di mana para ibu sebagai anggota dapat lebih      
berdaya dalam mengoptimalkan potensinya untuk turut berperan nyata 
dalam membangun bangsa serta mencetak generasi yang berkualitas. 

 

Kegiatan yang telah dilaksanakan Forsil SALIMAH antara lain: 

• Tabligh Ramadhan 

• Berbagi bersama Anak Yatim dan Dhuafa. 

• Pelatihan Jurnalistik 

• Talk Show “Kesehatan Payudara Wanita” 

Nantikan dan ikuti acara Forum Silaturrahim SALIMAH berikutnya 
dengan topik yang semakin menarik! 

Bagaimana Kita Harus Bersikap? 

Apakah itu “kekerasan seksual terhadap anak”? 

Kekerasan seksual adalah kegiatan atau aktivitas 
seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau oleh 
anak yang lebih besar, terhadap anak atau balita.  

Kekerasan seksual terjadi karena dua hal: 

[1] orang dewasa atau anak yang lebih besar yang 
berada di sekitar anak kita terpengaruh oleh tontonan 
atau bacaan porno.  

[2] anak-anak kita kurang dibekali pengetahuan 
mengenai kemungkinan yang dapat terjadi selama ia 
bersama orang lain dan ketrampilan untuk menjaga 
diri dan waspada terhadap bujukan/ancaman 
terhadap dirinya.  

[1] Meningkatkan kewaspadaan. Umumnya 
kekerasan seksual dilakukan oleh orang dekat dan 
dikenal anak, dengan cara membujuk atau 
mengancam. Balita laki-laki maupun perempuan 
memerlukan kewaspadaan yang sama.  

[2] Jauhkan pikiran atau anggapan bahwa seks itu 
tabu. Sebagian besar dari kita mungkin menyadari 
pentingnya pendidikan seks bagi anak kita namun tidak 
tahu bagaimana memulainya, kapan waktunya, 

apa yang akan diajarkan, dan sejauh mana kita 

harus menyampaikannya.  

[3] Menggalang kerjasama di dalam dan di luar 
rumah. Kerjasama di dalam rumah dengan pasangan 
(suami/istri), orang yang mengasuh anak kita (kakek/
nenek, pembantu, supir), maupun di luar rumah 
dengan sekolah dan tetangga.  

Kerjasama ini perlu dibangun untuk saling 
memperhatikan dan membantu anak masing-
masing.  

Pelatihan Parenting Skill 
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Sesuaikan dengan usia 
dan kemampuan 
berfikir anak. Gunakan 
ekspresi dan nada 
suara yang lembut. 
Tingkatkan harga dan 

kepercayaan dirinya, 
ajarkan bahwa diri dan 
tubuhnya adalah 
sesuatu yang berharga 
yang harus dijaganya.  

mengenali 
perasaan dan 
perlakuan 
orang lain 
terhadapnya.  

Ajarkan anak-
anak perasaan 

Anak-anak 
telah dibekali 
Allah dengan 
perasaan 
yang tajam, 
sehingga 
dapat 

menyenangkan, 
membingungkan, atau 
menakutkan. 
Hubungkan dengan 
sentuhan orang 
tersebut terhadapnya.  

Halaman 2 

Ajarkan anak untuk mempercayai perasaannya. 

Pelatihan Parenting Skill 

Tingkatkan komunikasi dengan anak. 

mengelak sentuhan 
yang meragukan, 
yang mengandung 
nafsu, misalnya 
meraba bagian tubuh 
dari bawah bahu 

sampai atas lutut.  

[3] Tegaskan untuk 
menolak sentuhan 
yang jelek, seperti 
meraba paha, dada, 
dan bagian yang dekat 
dengan kemaluan.  

[1] Ada sentuhan yang 
boleh, yaitu sentuhan 
kasih sayang, misalnya 
dengan mengusap 
kepala.  

[2] Biasakan untuk 

Ajarkan anak jenis-jenis sentuhan dan cara menanggapinya. 

Bagaimana Mempersiapkan Anak Kita? 

diajarkan untuk patuh 
pada orang dewasa 
dan anak yang lebih 
besar darinya, namun 
ajarkan juga untuk 
menolak apabila ia 
merasa perlu 
melindungi dan 

menjaga dirinya.  

Ajarkan anak untuk 
mengatakan TIDAK, 
TIDAK MAU, atau 
JANGAN BEGITU 
pada anak yang lebih 
besar atau orang 
dewasa yang berbuat 
tidak pantas padanya. 
Anak memang perlu 

Yakinkan pula bahwa 
orangtua dan keluarga 
selalu melindungi dan 
menjaga mereka, agar 
anak merasa aman 
untuk bertindak sesuai 
dengan apa yang 
dirasakannya untuk 
melindungi dirinya. 

Ajarkan anak untuk mengatakan TIDAK. 

Jelaskan bahwa 
kekerasan seksual 
selalu dilakukan 
dengan bujukan dan 
ancaman. Buatlah anak 
nyaman berbagi 

dengan 
kita, 
apapun 
yang 
dirasakan 
dan 

dialaminya. 
Bersikaplah 
sebagai orang 
dewasa yang dapat 
dipercaya, 
termasuk berbagi 
‘rahasia kecil Anda’ 

Teman adalah orang 
yang kita tahu banyak 
tentang dia, bahkan 
tahu sifatnya. Anak 
boleh bergaul lebih 
baik dan 
mempercayainya. 

 

Sahabat lebih dari 
teman, kita sangat 
mempercayainya, 
namun tetap harus ada 
batas tertentu, tidak 
boleh semuanya 
dipercaya. 

 

Kerabat adalah 
anggota keluarga 
dekat yang kita kenal 
betul. Namun tetap 
harus ada batas 
kewaspadaan, 
kenalkan pada anak 
kita yang mana 
kerabat yang muhrim, 
agar anak mengetahui 
bagaimana bersikap 
terhadap mereka.  

Orang asing adalah 
orang yang tidak kita 
kenal sama sekali. 
Anak tidak boleh 
terlalu akrab dan 
langsung percaya, 
tetapi harus selalu 
waspada. Bukan 
berprasangka, namun 
waspada. 

 

Kenalan adalah orang 
yang sekedar kita tahu 
nama, pekerjaan, atau 
alamatnya. Misalnya 
pengantar koran ke 
rumah. Anak perlu 
hati-hati karena kita 
tidak mengenal mereka 
secara mendalam. 

kita lakukan, 
selanjutnya kita 
berserah pada Allah: 

Selalu ada saat di 
mana kita lengah atau 
tidak mampu, bukan? 
Setelah semua ikhtiar 

semoga Allah 
melindungi anak dan 
keturunan kita dari 
bencana.  
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Genapkan ikhtiar dengan do’a. 

Yakinkan anak untuk bisa berbagi rahasia dengan kita. 

Kenalkan pada anak perbedaan antara orang asing, kenalan, 

sahabat, dan kerabat; serta apa yang boleh.dan tidak boleh 

dilakukan dengan mereka. 

Halaman 3 

“Bentengi Anak dengan Iman” 


