
Hubungan Seks Saat Hamil. Amankah? 

Patut diketahui oleh setiap pasangan,  jika dokter tidak  mengatakan kehamilan beresiko tinggi maka 

berhubungan seks aman dilakukan.  Kehamilan resiko tinggi, misalnya, jika terjadi pendarahan, leher 

rahim terbuka terlalu awal atau placenta privea yaitu plasenta melekat pada bagian bawah rahim 

sehingga menutupi leher rahim. 

 Rasa khawatir berlebihan justru akan membuat hubungan pasangan menjadi tegang. Padahal 

berhubungan seks dengan pasangan dapat memberikan rasa nyaman dan santai pada sang ibu, 

Khawatir akan menyebabkan keguguran 

Berhenti khawatir soal ini dan nikmati hubungan seks dengan pasangan. Dalam keadaan hamil normal, 

seks tidak akan membahayakan sama sekali. Dokter kandungan kamu akan memberitahu jika memang 

kondisi hamil beresiko tinggi. 

Berhenti khawatir soal ini dan nikmati hubungan seks dengan pasangan. Dalam keadaan hamil normal, 

seks tidak akan membahayakan sama sekali. Dokter kandungan kamu akan memberitahu jika memang 

kondisi hamil beresiko tinggi.  

Khawatir orgasme bisa menyebabkan keguguran atau prematur 

Orgasme tidak akan menyebabkan keguguran atau menyebabkan kontraksi awal hingga janin lahir 

prematur. Hal ini akan terjadi jika dokter mengatakan kehamilan kamu beresiko tinggi atau masalah 

posisi plasenta. Jika tidak, maka tidak akan ada masalah dengan orgasme. 

 Khawatir mengenai kepala bayi 

Penetrasi tidak akan mengenai kepala bayi. Walaupun dilakukan penetrasi ‘dalam’, tetap saja tidak akan 

mengenai.  Posisi bayi ‘terbungkus’ dengan aman dalam rahim. Walaupun posisi kepala bayi sudah 

dibawah sekalipun, bayi akan nyaman. Mungkin ia hanya akan merasakan gerakan-gerakan berbeda saat 

berlangsung senggama. 

 Khawatir terkena infeksi 

 Kecuali kamu atau pasangan terkena penyakit infeksi kelamin maka hubungan seks tidak akan 

menyebabkan infeksi apa-apa. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan juga tentang hal ini. Janin aman dari 

berbagai macam infeksi. 

Khawatir berhubungan seks di trisemester terakhir 

 Sekali lagi, jika dokter mengatakan kehamilan kamu normal dan tidak ada masalah yang berbahaya atau 

resiko tinggi maka hubungan seks dengan pasangan tidak akan membahayakan sang jabang bayi 

walaupun dilakukan di trisemester terakhir. Kamu hanya harus memperhatikan tentang posisi 

berhubungan yang tepat dan nyaman. 

  



Setelah berhubungan seks, kamu akan merasakan rahim kontraksi atau peningkatan gerakan janin. 

Bahkan kontraksi rahim bisa terjadi selama kurang lebih 30 menit. Tergantung dari kondisi kamu dan 

kehamilan.Ada juga yang mengeluarkan flek setelah itu. Tetapi kedua hal ini sangat normal dan tidak 

perlu dikhawatirkan. 

Khawatir posisi seks berpengaruh pada janin 

Posisi terbaik saat berhubungan adalah tidak dengan menekan perut atau terlentang dalam waktu lama. 

Senggama bisa dilakukan dengan setengah duduk, dari samping atau dari belakang. Pastikan kamu 

dalam keadaan rileks 

 Melakukan oral seks tidak berbahaya tapi meniupkan udara ke vagina sangat tidak dianjurkan. Udara 

yang ditiupkan akan mengakibatkan terhambatnya pembuluh darah dan menyebabkan emboli udara. 

Hal ini dapat membahayakan janin dalam rahim. 


