
 Modul 

 

 



Modul Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus    

Support Group and Resource Center on Sexuality Studies- 1 

Daftar Isi  
 

Daftar Isi ........................................................................................................................................... 1 

Pengantar dari SGRC UI .............................................................................................................. 2 

Pengantar dari Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI .................................. 4 

Pengantar dari SuaraKita .......................................................................................................... 6 

Jadwal Acara.................................................................................................................................... 8 

Kurikulum ........................................................................................................................................ 9 

Kata dan Istilah ........................................................................................................................... 12 

Sesi I ................................................................................................................................................. 17 

Kepemilikan Tubuh ............................................................................................................... 17 

Sesi II ............................................................................................................................................... 25 

Kekerasan Seksual dan Kekuasaan ................................................................................ 25 

Sesi III ............................................................................................................................................. 34 

Viktimisasi dan Penanganan ............................................................................................. 34 

Daftar Lembaga yang Bisa Dihubungi ............................................................................... 40 

Referensi ........................................................................................................................................ 43 

Tentang SGRC .............................................................................................................................. 44 

Tentang Penyusun ..................................................................................................................... 45 

 

 

  



Modul Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus    

Support Group and Resource Center on Sexuality Studies- 2 

Pengantar dari SGRC UI 
 

Modul pelatihan pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di 

kampus tentunya berawal dari insisiatif teman-teman Support Group and 

Resource Center for Sexuality Studies, Universitas Indonesia (SGRC UI). SGRC 

UI selalu berfokus pada pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Hak Seksual 

khususnya pada mahasiswa UI yang berada pada usia remaja akhir-dewasa 

muda. Pelatihan ini dibuat untuk menunjukan dedikasi SGRC UI sebagai 

organisasi buatan mahasiswa yang benar-benar muncul dan berupaya untuk 

menjadi wadah agar kita sesama dewasa muda bisa berdiskusi tentang hal-hal 

yang selalu ditabukan oleh orangtua kita yakni, seks dan seksualitas. Pun seks 

sendiri kerap dikaitkan dengan aktivitas seksual penetratif yang harus 

dicegah dengan tindakan yang represif. Seksualitas yang berkaitan dengan 

pemahaman akan tubuh, dan kaitannya mengenai kepemilikian tubuh secara 

utuh. Pemenuhan hak akan tubuh inilah yg akan kami garisbawahi dalam 

pelatihan pencegahan kekerasan seksual kali ini. 

 

Pelatihan semacam ini dirasa perlu dikarenakan kekerasan dan 

pelecehan terjadi dimana saja tidak terkecuali dalam lingkungan kampus. 

Kekerasan dan pelecehan tidak hanya terjadi dalam pacaran melainkan 

karena adanya relasi dimana terdapat seseorang/kelompok yang merasa lebih 

superior dari yang lainnya dan menindas secara seksual kelompok lainnya. 

Relasi ini bisa saja terjadi dalam hubunganberpacaran, hubungan senior- 

junior, ataupun dosen kepada mahasiswa. Sayangnya, seringkali karena malu 

dan tidak tau harus berbuat apa, individu hampir selalu memilih bungkam, 

sehingga ketika terjadi pelecehan,akan dianggap sama seperti seks, taken for 

granted. 

 

Pelatihan ini memang diadakan untuk memberikan pengetahuan dan 

kesadaran mahasiswa tentang tubuh dan bentuk-bentuk relasi, serta 

mencegah terjadinya penindasan bersifat seksual di kampus. Tentu saja 

pelatihan ini juga dapat dilaksanakan karena bantuan dari segala pihak 

terutama Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI, Jurnal Perempuan 

atas pengetahuan dan ilmu yang didokumentasikan, dan Komnas Perempuan. 
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Terimakasih juga ditujukan dari SGRC kepada Our Voice yang tanpa 

dukungannya acara ini mungkin tidak berlangsung. 

 

Sekiranya pelatihan dan modul ini bisa dipergunakan lagi untuk 

dilaksanakan tidak hanya hari ini di Universitas Indonesia. Tapi juga di 

berbagai kampus seluruh Indonesia, terus menerus, sebagai bagian dari 

pengenalan orientasi kampus oleh pihak Universitas. 

 

Depok, Oktober 2015 

 

 

 

Nadya Karima Melati 
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Pengantar dari Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI 
 

Seks adalah esensi kehidupan dan identitas hakiki manusia. Pertama 

kali manusia lahir ke dunia, maka identitas pertama yang dilekatkan pada 

dirinya adalah identitas seks; bukan agama, etnis, ras, kelas atau lainnya. 

Dalam realitas kehidupan, seks tidaklah terbatas pada dimensi biologis 

semata, tetapi berkelindan dengan dimensi kehidupan yang lebih luas seperti 

psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, sejarah dan budaya sehingga 

membuat seksualitas manusia begitu kompleks.  

 

Dalam banyak masyarakat dan kebudayaan, seksualitas acapkali 

dipandang sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Bahkan 

seksualitas diawasi dan diatur sedemikian rupa dengan menggunakan standar 

moralitas tertentu, seperti dikatakan Foucault (1990:146) bahwa seks 

digunakan sebagai standar disiplin dan dasar bagi beragam peraturan dalam 

masyarakat. Di Indonesia sendiri, seksualitas selalu dipandang dari sisi agama 

dan moral dan begitu banyak institusi yang ingin mengaturnya: keluarga, 

komunitas, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, media massa, 

lembaga negara dll. Dalam hal ini, perempuan dan kelompok minoritas 

seksual yang seringkali menjadi target pengaturan seksualitas.  

 

Prakarsa yang dilakukan oleh SGRC UI untuk mengembangkan modul 

ringkas tentang kekerasan seksual di kampus patut mendapatkan apresiasi. 

Bukan semata-mata untuk memberikan pengetahuan dan life skill kepada 

mahasiswa untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, tetapi juga 

mendorong diskursus seksualitas di dunia akademik agar lebih terbuka.  

 

Modul ini harus dipahami sebagai sebuah proses yang terus 

berkembang, bukan final. Modul hanyalah satu bagian dari proses belajar 

yang tidak pernah berhenti. Melalui workshop yang akan dilakukan, modul ini 

akan terus diperbaiki berdasarkan masukan/komentar dari para peserta. 

Puska Gender & Seksualitas FISIP UI amat mendukung prakarsa yang kreatif 

dan inovatif dari para mahasiswa dalam menyebarluaskan isu-isu gender dan 

seksualitas di dalam mau pun di luar kampus.  



Modul Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus    

Support Group and Resource Center on Sexuality Studies- 5 

Depok, 6 Oktober 2015 

Ketua 

 

Irwan M. Hidayana  
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Pengantar dari SuaraKita 
 

Suara Kita mendapatkan kesempatkan untuk memberikan pengantar 

pada modul yang “keren bingit”, luar biasa sebuah kehormatan. Alasannya 

tentu bukan karena kualitas modul yang dibuat, tetapi siapa yang 

membuatnya. Itulah dasarnya mengapa modul ini menjadi sangat keren 

sekali, remaja/orang muda dengan inisiatif sendiri berencana mendiskusikan 

dan memikirkan untuk berbagi pengalaman sesama orang muda tentang 

sesuatu yang dianggap tabu bahkan dilarang untuk dibicarakan oleh pihak 

lain. Tentang tubuh mereka sendiri.  

 

Apa yang dilakukan orang-orang muda yang tergabung dalam SGRC UI 

sesuatu yang luar biasa sekali dalam konteks sosial masyarakat Indonesia. 

Ketika ada jutaan orang muda dilarang dan ditabukan secara sistematis oleh 

lembaga negara dan agama untuk mengenal tubuh mereka sendiri, SGRC UI 

hadir sebagai “kuda hitam” yang “galak dan bijak” dengan melahirkan sebuah 

modul pendidikan seksualitas bagi teman sebayanya. Tetapi faktanya ada 

jutaan orang muda, khususnya perempuan dan laki-laki non heteroseksual 

hidup dalam ketakutan karena rawan terhadap perkosaan, pelecehan seksual 

dan stigma sebagai yang liyan.  

 

Jika dilihat dari materi yang diulas, modul ini akan bicara soal esensi 

kepemilikan dan kuasa tubuh.  Selama ini, remaja atau orang muda sering 

sekali kehilangan otonominya untuk mengenal tubuhnya sendiri. Padahal 

pada masa itulah orang muda mulai tertarik dan matang secara biologis soal 

seksualitasnya. Ironisnya sistem dan struktur yang bekerja justru menjerat 

dan mengkrangkeng orang-orang muda tersebut untuk mengetahui siapa diri 

mereka.  Apakah diri mereka laki-laki, perempuan, transgender, transmen, 

priawan, waria, heteroseksual, homoseksual, biseksual atau aseksual?  

 

Orang-orang muda itu ditutup rapat atas informasi tubuhnya sendiri, 

mereka tak diberikan pilihan selain hanya tunduk dan mengikuti kemauan 

sistem yang sudah ada, partriarki dan heteronormatif. Tubuh-tubuh orang 

muda itu dikontruksikan oleh sebuah sistem yang semuanya hanya untuk 
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kepentingan laki-laki yang heteroseksual. Orang-orang muda yang berjenis 

kelamin perempuan dan berorientasi seksual homoseksual-biseksual-

aseksual tak punya otoritas apapun terhadap tubuhnya, semua harus tunduk. 

Jika tidak laki-laki maka perempuan dan harus memainkan peran maskulin 

dan feminin. 

 

Struktur dan sistem yang bekerja dalam setiap tubuh orang akan 

dibahas secara pelan dan tuntas oleh modul. Tentunya tujuannya agar setiap 

orang muda tahu bagaimana memperlakukan tubuhnya sendiri secara 

bertanggungjawab, tanpa harus ada intevensi atau pemaksaan dari individu 

atau lembaga lain. Semua tumbuh dan mengalir secara bebas-merdeka yang 

bertanggungjawab pada diri sendiri.  Suara Kita berharap semoga modul ini 

dapat digunakan bukan hanya untuk orang-orang muda di kampus UI saja 

tetapi para mahasiswa/I dan non mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia 

dari berbagai latar belakang suku, ras, agama, ekonomi, keyakinan, wilayah, 

orientasi seksual dan identitas gender. Dan tentunya semoga modul melalui 

pelatihan yang dilaksanakan dapat menghentikan tindakan kekerasan dan 

pelecehan seksual pada perempuan, transgender maupun laki-laki non 

heteroseksual.  Selamat untuk SGRC UI atas terbitnya modul ini, terus 

bersuara atas tubuh kita sendiri.  

 

Ketua, 

 

Hartoyo 
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Jadwal Acara 
Waktu Kegiatan Narasumber Materi Tujuan 

08.00-
08.15 

Registrasi Panitia   

08.15-
08.30 

Pembukaan dan 
Perkenalan 

Panitia    

08.30-
08.45 

Sambutan ketua 
SGRC UI 

Ferena 
Debineva 

  

08.45-
09.00 

Sambutan Ketua 
Panitia 

Nadya Karima 
Melati 

  

09.00-
11.30 

Sesi 1: 
Pengenalan Hak 
Reproduksi dan 
Seksual 

Aliansi Remaja 
Independen 

- Mengenal Tubuh 
Seksualitas 

- Hak Reproduksi& Seksual 

Agar peserta 
memahami tubuh 
dan SRHR 

11.30-
12.00 

ISOMA    

12.30-
12.45 

Ice Breaking Panitia   

12.45-
14.00 

Sesi 2: 
Perkosaan dan 
Kekuasaan 

Mariana 
Amiruddin 

- Mitos-mitos Perkosaan 
- Kekerasan Seksual dan 

Kekuasaan 
- Bentuk-bentuk Pelecehan 

dan Kekerasan Seksual 
- Pelecehan dan kekerasan 

seksual yang mungkin 
terjadi di lingkungan 
kampus 

Agar peserta 
memahami 
kemungkinan 
bentuk-bentuk 
pelecehan yang 
terjadi di kampus 

14.00-
14.15 

Ice Breaking Panitia   

14.15-
16.00 

Sesi 3: 
Viktimisasi dan 
Penanganan 

Nathanael 
Sumampouw, 
M. Psi, M.Sc., 
Psikolog 

- Viktimisasi 
- Double Viktimisasi 
- Jika kamu menjadi korban 
- Menangani Kekerasan 

Seksual di kampus 

Memahami 
penanganan kasus 
kekerasan seksual di 
kampus 

16.00-
16.15 

Evaluasi Peserta Panitia  Evaluasi efektivitas 
pelatihan melalui 
borang  

16.15-
16.30 

Penutupan Panitia   
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Kurikulum 
 

1 Latar Belakang 

Kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada mahasiswi Universitas 

Indonesia yang dilakukan oleh budayawan Sitok Srengenge1membuka 

mata kita lebar-lebar bahwa pelecehan dan kekerasan seksual bisa terjadi 

dimana saja dan oleh siapa saja termasuk dalam lingkungan kampus. 

Belum lagi kasus pelecehan yang dilakukan oleh dosen terjadi di 

Universitas Negeri Jakarta.2 Perkosaan sebagai kekerasan seksual terjadi 

bukan karena ada hasrat seksual yang ditekan ataupun perempuan yang 

memancing birahi sehingga mengundang untuk diperkosa, Dari dua kasus 

yang terjadi diatas kita bisa melihat adanya kekuasaan yang menjadi latar 

belakang perkosaan yaitu relasi antara mentor-murid, ataupun dosen-

mahasiswa.  

Pelecehan dan Kekerasan Seksual terjadi akibat mitos tentang 

perkosaan dan misinterpretasi terhadap bahasa perempuan3. Mitos-mitos 

tentang perkosaan telah menjadi paradigma berpikir masyarakat yang 

merugikan gender femini.4 Perempuan korban perkosaan misalnya, akibat 

paradigma mitos perkosaan tersebut menjadi dipersalahkan atas aksi 

kriminal yang terjadi kepadanya. Padahal, tidak ada siapapun yang ingin 

dilecehkan maupun diperkosa. Suatu penjelasaan tentang mengapa mitos 

perkosaan ada pada masyarakat adalah “teori dunia adil” Teori ini merujuk 

bahwa orang baik pasti akan terasiosiasikan sendirinya dengan hal baik 

dan hanya hal-hal yang baik terjadi padanya5. Akibatnya, pelecehan dan 
                                                           
1 Kasus Perkosaan yang menimpa mahasiswi FIB UI yang dilakukan oleh Budayawan Sitok Srengenge baca lebih 
lanjut: http://metro.tempo.co/read/news/2013/12/02/064533853/sitok-dilaporkan-ke-polisi-ini-kronologinya 
diakses pada hari Minggu 13 September 2015 pukul 10.00 WIB 
2 Kasus pelecehan seksual yang terjadi pada mahasiswi UNJ lihat beritanya 
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/06/26/mahasiswa-unj-galang-solidaritas-lawan-kekerasan-
seksual-di-kampus diakses pada hari Minggu 13 September 2015 pukul 10.00 WIB 
3 Mariana Amiruddin, 2011, “Perkosaan Bukan Soal Seks, Tapi Kekuasaan” dalam Jurnal Perempuan:Perkosaan dan 
Kekuasaan No.71 November 2011 hal105 
4 Pemilihan Kekerasan Berbasiss Gender tidak sekedar Kekerasan pada Perempuan untuk menunjukan bahwa 
perkosaan, pelecehan, dan diskriminasi bisa terjadi pada siapa saja baik laki-laki atau perempuan. Jadi istilah yang 
tepat yang kami pilih adalah gender bukan saja perempuan. 
5 Lonswey, K.A & Fitzgerald L.F, 1994, “Rape Mythys acceptance: Exploration of its structure and its measurement 
using ILisionis Rape Myth Acceptence Scale”. Dikutip dari Bagus Takwin, Membongkar Mitos Perkosaan, Jurnal 
Perempuan No.71 November 2011. 

http://metro.tempo.co/read/news/2013/12/02/064533853/sitok-dilaporkan-ke-polisi-ini-kronologinya
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/06/26/mahasiswa-unj-galang-solidaritas-lawan-kekerasan-seksual-di-kampus
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/06/26/mahasiswa-unj-galang-solidaritas-lawan-kekerasan-seksual-di-kampus
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perkosaan yang terjadi pada perempuan ataupun LGBT dianggap sebagai 

akibat mereka yang berpakaian tidak tertutup dan justru tidak 

menyalahkan pelakunya. Jadilah, pelecehan dan perkosaan menjadi 

fenomena gunung es karena korban enggan melapor. Pelecehan seksual 

tidak hanya terjadi pada laki-laki senior kepada perempuannya seringkali 

juga pelecehan terjadi pada mahasiswa LGBT karena orientasi seksualnya. 

Pelecehan terjadi berupa diskriminasi dan cemoohan.  

Pendidikan seksual yang sulit diakses dan penabuan seks membuat 

anak muda, khususnya mahasiswa tidak mengenal hak-hak tubuhnya. 

Ditambah mitos-mitos seputar seks mengakar dalam masyarakat hingga 

dijadikan paradigma berpikir. Mahasiswa sebagai agen perubahan 

haruslah merubah mitos-mitos ini menjadi logos dan memahami apa yang 

melandasi terjadinya pelecehan dan kekerasan berbasis gender, terutama 

yang terjadi di lingkungan sekitarnya yaitu kampus. Memahami hak 

seksual dan reproduksi telah tertuang dalam Konfrensi Internasional di 

Kairo pada tahun 1994 yang mencanangkan aksi kesehatan untuk hak 

kesehatan seksual dan reproduksi atau SRHR (Sexual and Reproductive 

Health and Rights) berdasarkan platform International Conference on 

Population and Development (ICPD). Melalui workshop ini diharapkan 

mahasiswa mendapatkan pengetahuan terhadap pencegahan dan 

penanganan pelecehan dan kekerasan seksual di sekitar kampus, 

khususnya Universitas Indonesia. 

 

2 Tujuan Modul 

1.1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta pelatihan mengenai 

Hak-hak seksual dan reproduksi 

1.2. Memberikan pandangan baru tentang seksualitas dan membongkar 

mitos-mitos tentang seks dan alat-alat reproduksi 

1.3. Meningkatkan pengetahuan teknis dan penanganan terhadap 

kemungkinan kekerasan seksual yangterjadi di lingkungan kampus 

1.4. Menyebarkan pemahaman dan kesadaran tentang hak kesehatan 

seksual dan reproduksi pada teman sebaya 
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3 Kegunaan Modul 

1.1. Sebagai rujukan untuk materi-materi tentang SRHR, khususnya jenis-

jenis kekerasan seksual di lingkungan kampus 

1.2. Sebagai petunjuk untuk menangani kasus kekerasan seksual yang 

mungkin terjadi di kampus 

1.3. Panduan fasilitator dan panitia penyelenggara dalam proses persiapan 

hingga pelaksanaan pelatihan yang sesuai dengan tujuan dan format 

yang ditetapkan 

1.4. Panduan bagi calon fasilitator dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan dalam mengadakan pelatihan pencegahan pelecehan 

dan kekerasan seksual di kampus selanjutnya 

 

4 Narasumber 

Narasumber pelatihan ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria sebagai 

berikut: 

1. Memiliki kompetensi terkait isu dan materi yang disampaikan 

2. Bersedia dan memiliki komitmen untuk menyesuaikan dengan 

ketentuan yang diatur di dalam modul 

3. Mempertimbangkan komposisi latar belakang narasumber dari sisi 

akademisi dan praktisi 

 

5 Teknik Pelatihan 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Curah Pendapat 

4. Studi Kasus 

 

6 Target dan Kriteria Peserta Pelatihan 

Pelatihan ini akan diikuti oleh tidak lebih dari 35 peserta. Peserta adalah 

mahasiswa/i aktif Universitas Indonesia dari berbagai jurusan, fakultas, 

dan angkatan. Setelah pelatihan ini diharapkan peserta mampu 

mengetahui dan menularkan informasi kepada teman peer group-nya 
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Kata dan Istilah 
 

Kesehatan Reproduksi 

Kesehatan reproduksi adalah suatu situasi kesehatan yang utuh yang 

mencakup fisik, mental, dan sosial dan tidak sekedar terbebas dari penyakit 

atau kelemahan fisik, dalam semua hal yang berkaitan dengan fungsi-fungsi 

dan proses-proses sistem reproduksi.  Kesehatan reproduksi mengandung 

asumsi bahwa setiap individu dapat memperoleh kehidupan seks yang 

memuaskan dan aman, dan juga memiliki kemampuan bereproduksi dan 

kebebasan untuk memutuskan bilamana, kapan, dan seberapa sering 

melakukannya (ICPD 1994) 

 

Hak Seksual 

Hak Seksual adalah hak untuk memilih dengan bebas, memutuskan dan 

bertanggung jawab berkaitan seksualitasnya tanpa paksaan terhadap fisik, 

mental dan integritas moral. Hak seksual berkaitan dengan hak untuk 

berbahagia, bermimpi dan berfantasi. Hak untuk bebas mengeksplorasi 

seksualitas dari ketakutan, malu, rasa bersalah, dan keyakinan palsu.  Hak 

seseorang untuk hidup yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan 

pemaksaan, hak memperoleh kesehatan organ reproduksi (yang 

membutuhkan akses terhadap keseluruhan informasi kesehatan seksual, 

pendidikan seksual, dan pelayanannya) dan hak untuk memilih untuk menjadi 

aktif secara seksual atau tidak 

 

Kesehatan Reproduksi 

Sebagaimana didefinisikan dalam aksi dari platform ICPD, adalah keadaan 

fisik yang lengkap, sehat mental, dan sejahtera secara sosial. Tidak adanya 

penyakit atau kelemahan dalam hal-hal yang berkaitan dengan sistem 

reproduksi dalam proses dan fungsinya, kemampuan untuk menikmati 

hubungan seksual tanpa rasa takut akan penyakit menular, menghindari 

kehamilan yang tidak diinginkan tanpa paksaan, mengatur risiko kehamilan, 

rasa aman ketika hamil dan melahirkan, dan bersalin dan membesarkan anak 

yang sehat.Menurut ICPD, kesehatan reproduksi pada dasarnya harus 

meliputi hal-hal berikut: penyuluhan keluarga berencana, informasi, 
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pendidikan, komunikasi, dan jasa-jasa pendidikan dan untuk perawatan ibu 

hamil, persalinan yang aman, dan perawatan terutama saat menyusui. 

Sedangkan pelayanan kesehatan reproduksi untuk perencanaan keluarga 

adalah rujukan lebih lanjut mengenai diagnosis dan pengobatan 

untuk:komplikasi kehamilan, aborsi, infertilitas, infeksi saluran reproduksi, 

kanker payudara dan kangker pada organ reproduksi, penyakit menular 

seksual, dan HIV/AIDS harus selalu tersedia. Praktik berbahaya seperti sunat 

perempuan harus ditiadakan. 

 

Hak-hak Reproduksi 

Hak asasi manusia yang meliputi hak untuk melakukan aborsi dan membatasi 

kelahiran. Hak-hak reproduksi ini merupakan salah satu hak yang sering kali 

hilang atau dihilangkan dalam politik masulin/konvensional. Hak-hak 

reproduksi harus mencakup hak perempuan untuk memilki anak (pro-life) 

atau menggugurkan (pro-choice), sterilisasi atau kontrol kelahiran, dan 

membuat pilihan tersebut tanpa intervensi. 

 

Kekerasan 

Kekerasan mencakup segala bentuk kekerasan terhadap seseorang. Paling 

tidak ada 5(lima) jenis kekerasan yaitu:  psikologis, sosial (mengacu pada 

perilaku negatif dan praktiknya), ekonomi atau keuangan, dan 

seksual.Biasanya tetapi tidak selalu, pelaku adalah orang memiliki kekuasaan. 

 

Perkosaan 

Serangan seksual yang berkaitan dengan hubungan seksual, dimulai oleh satu 

orang atau lebih terhadap orang lain tanpa persetujuan orang lain tersebut. 

Tindakan tersebut dilakukan melalui kekerasan fisik, paksaan, 

penyalahgunaan otoritas, atau dengan seseorang yang tidak punya kapasitas 

untuk melakukan persetujuan seksual. Perkosaan didefinisikan oleh WHO 

pada tahun 2002 sebagai paksaan fisik berupa penetrasi bahkan sedikit 

bagian dari vulva atau anus. 
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Penyintas 

Kata ini muncul dari para pegiat atau aktivis LSM untuk menerjemahkan 

‘suvivor’ atau korban yang selamat. Penyintas diartikan sebagai terus 

bertahan hidup. Kata ini digunakan agar kita berhati-hati terhadap trauma 

perkosaan. 

 

Eksibisionis 

Eksibisoinis dari bahasa Inggris exhibit yang artinya memamerkan atau 

mempertontonkan (kamus Oxford). Eksibisionis adalah dorongan fantasi 

seksual dengan memamerkan bagian genitalnya kepada orang lain yang 

bertujuan untuk mencapai kepuasan saat ada orang yang kaget atau takut 

melihatnya.  

 

Onani/Mastrubasi 

Mastrubasi atau Onani adalah kegiatan merangsang kelamin yang dilakukan 

untuk memperoleh kenikmatan dan kepuasan seksual. Perangsangan ini 

dapat dilakukan tanpa atau dengan alat bantu. Mastrubasi merupakan bentuk 

autoerotisisme yang paling umum, meskipun dapat dilakukan dengan bantuan 

orang lain. 

 

Pelecehan 

Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain tanpa 

diinginkan oleh pihak orang lain dan menimbulkan rasa tidak nyaman, marah, 

jijik, terintimidasi, terhina, ataupun  tersinggung 

 

Seksualitas 

Proses sosial yang menciptakan, mengatur, mengekspresikan, dan 

mengarahkan hasrat. Bisa juga dipandang sebagai kategori social yang 

memiliki kapasitas umtuk mempromosikan status dan peran yang mengatur 

dan membatasi prilaku. Seksualitas diatur dan dikontrol oleh kekuasaan. 
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Pelecehan Seksual 

Salah satu bentuk tindakan kekerasan karena adanya paksaan dari satu pihak 

pada pihak lain untuk melakukan aktivitas seksual baik secara aktif maupun 

pasif untuk mencapai kepuasan seksual salah satu pihak 

 

LGBT 

Akronim untuk lesbian, gay, biseksual dan transgender. LGBT sering 

digunakan karena lebih inklusif dalam berbagai komunitas. Akronim terbaru 

adalah LBTIQA+ dengan tambahan Interseksual, Queer/Questioning, 

Aseksual, dan more (lainnya). 

 

Jenis Kelamin 

Klasifikasi orang sebagai laki-laki, perempuan dan interseks. Ketika bayi 

ditentukan memiliki jenis kelamin tertentu, biasanya ditetapkan oleh anatomi 

eksternal mereka untuk kemudian dituliskan dalam akta kelahiran. 

Bagaimanapun juga, jenis kelamin (seks) adalah kombinasi karakteristik 

jasmaniah yang terdiri dari kromosom, hormon, organ reproduksi unternal 

dan eksternal. Pemikiran biner mengenai jenis kelamin adalah bentuk 

diskriminasi terhadap LGBT. 

 

Identitas Gender 

Identitas Gender adalah cara seseorang untuk mengidentifikasi dirinya 

sebagai laki-laki, perempuan, transgender, bigender, atau gender lainnya. 

Identitas gender tidak berkaitan dengan jenis kelamin. Identitas gender juga 

bersifat subjektif, dirasa dan dihayati langsung oleh individu 

 

Ekspresi Gender 

Bentuk manifestasi eksternal dari gender yang dapat diekspresikan melalui 

nama, kata ganti (mas, mbak, atau kakak), potongan rambut, tingkah laku, 

suara, atau karakteristik fisik lainnya. Masyarakat mengidentifikasi isyarat-

isyarat tersebut sebagai maskulin dan feminin.  
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Homophobia 

Sebuah sikap atau perasaan negatif, tidak suka kepada gay, lesbian, atau 

praktek homoseksualitas secara umum. Homophobia juga bias dipakai 

sebagai penolakan terhadap LGBT dan segala hal yang diasosiasikan kepada 

mereka. 
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Sesi I 

Kepemilikan Tubuh 

 

Illustrated by Katarzyna Babis 

 

“Every man has a Property in his own Person” - John Locke 

 

Sebagai seorang manusia, kita seharusnya memiliki kontrol penuh atas 

tubuh kita sendiri. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih hal-hal 

yang sifatnya personal seperti gaya berpakaian, penggunaan make-up, serta 

pemakaian atribut keagamaan. Namun pada kenyataannya, pilihan-pilihan 

pribadi yang seharusnya menjadi hak individu sebagai sang pemilik tubuh 
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seringkali mendapat label dan kecaman dari masyarakat. Penggunaan make-

up dapat berujung pada label “centil” sedangkan penggunaan atribut 

keagamaan dapat berujung pada label “teroris”. Pada akhirnya, individu 

dihadapkan pada pilihan-pilihannya seperti menanggalkan haknya dan 

tunduk pada masyarakat, atau melawan dengan resiko dikecam, dikucilkan, 

atau bahkan disakiti secara fisik. Baik pilihan pertama maupun kedua sama-

sama berujung pada jalan buntu. Tunduk pada masyarakat sama dengan 

melepaskan hak individu atas tubuhnya, sedangkan melawan masyarakat 

sama dengan bunuh diri. Hal-hal seperti ini sebenarnya dapat dihindari jika 

masyarakat memahami konsep kepemilikan tubuh. Apa itu kepemilikan tubuh 

dan bagaimana penerapannya akan dibahas pada bagian berikut. 
 

Kepemilikan Tubuh sebagai Konsep 

 Kepemilikan tubuh sebagai sebuah konsep dikenal melalui beragam 

nama, mulai dari self-ownership, bodily integrity, individual sovereignty, 

individual autonomy, dan berbagai istilah lainnya. Secara garis besar, gagasan 

utama dari konsep kepemilikan tubuh adalah setiap individu memiliki kontrol 

penuh atas tubuh dan hidupnya (Cohen, 1995). Bagi John Locke (Olsaretti, 

2002), setiap individu memiliki hak untuk menentukan apa yang akan ia 

lakukan, dan hak untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan yang telah ia 

lakukan. Kesadaran akan kepemilikan tubuh merupakan hal yang sangat 

penting. Coba bayangkan bila kita tidak memiliki kesadaran akan kepemilikan 

tubuh. Orang lain dapat dengan mudah memanfaatkan tubuh dan kemampuan 

kita untuk kepentingan pribadi mereka. 

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pilihan-pilihan 

yang terkait dengan tubuh merupakan hak penuh dari sang pemilik tubuh. 

Manusia memiliki hak untuk menentukan gaya berpakaiannya, atribut-atribut 

yang ia gunakan, jatuh cinta kepada manusia lain, dan masih banyak lagi. 

Namun pada kenyataannya, hak-hak tersebut terkadang berbenturan dengan 

standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Lalu dimanakah konsep 

kepemilikan tubuh jika hal tersebut terjadi?. 

Sebagai contoh, larangan perempuan untuk keluar pada malam hari. 

Keluar pada malam hari merupakan kuasa penuh perempuan sebagai sang 

pemilik tubuh. Apa bedanya perempuan yang keluar pada malam hari, dan 
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perempuan yang keluar pada pagi hari?. Jika hal tersebut dijustifikasi dengan 

anggapan bahwa “perempuan yang keluar malam bukan perempuan baik-

baik”, bukankah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya untuk 

mengontrol tubuh perempuan dan menempatkannya dalam kerangka 

makhluk yang lemah, patuh, dan penurut?. Bukankah larangan tersebut 

merupakan bentuk pembatasan terhadap hak tubuh perempuan?. 

Contoh lain misalnya, saat masyarakat melarang perempuan untuk 

memakai pakaian seksi, sebenarnya masyarakat sedang melanggar hak tubuh 

dari perempuan tersebut. Justifikasi yang umumnya digunakan oleh orang-

orang yang melarang adalah “nanti kalau pakai baju seksi kamu diperkosa”. 

Namun logika seperti inilah yang sebenarnya cacat dan harus diluruskan. 

Gaya berpakaian merupakan ekspresi kepemilikan tubuh, sedangkan 

perkosaan merupakan pelanggaran kepemilikan tubuh. Yang harus diperbaiki 

bukan bagaimana cara perempuan mengekspresikan kepemilikan tubuhnya, 

namun kenapa pemerkosa melanggar kepemilikan tubuh korbannya. 

Dua ilustrasi yang dipaparkan diatas menjadi bukti bahwa pengetahuan 

tentang kepemilikan tubuh harus dimiliki oleh kedua belah pihak, baik 

individu maupun masyarakat. Individu yang tidak mengetahui hak tubuhnya 

akan rentan terhadap upaya-upaya pihak lain untuk memanfaatkan dan 

mengeksploitasinya. Di sisi lain, masyarakat yang tidak memiliki pemahaman 

tentang hak tubuh akan cenderung mendiskriminasi dan melakukan upaya-

upaya koersif terhadap individu yang mengekspresikan hak tubuhnya. 

Selain gagasan utama mengenai apa itu kepemilikan tubuh dan 

bagaimana penerapannya, uraian diatas juga menjelaskan bahwa kepemilikan 

tubuh memiliki batasan. Apakah kepemilikan tubuh dapat dijadikan justifikasi 

untuk menyakiti orang lain? atau untuk melakukan hal-hal yang merugikan 

dan tidak menyenangkan?. Hal ini akan dibahas dalam bagian berikut. 
 

Batasan Kepemilikan Tubuh 

 Kepemilikan tubuh bukanlah konsep yang tidak memiliki batasan. Kita 

tidak dapat menyakiti orang lain dengan menggunakan kepemilikan tubuh 

sebagai justifikasinya. Mill (1859) menyatakan bahwa tindakan individu yang 

boleh dibatasi hanyalah tindakan yang mengakibatkan kerugian pada pihak 

lain. Mill mendefinisikan kerugian sebagai sesuatu yang bersifat material, 
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seperti kekerasan fisik dan kehilangan properti. Namun pandangan Mill yang 

dikenal dengan harm principle ini banyak menuai perdebatan karena definisi 

kerugian yang tidak mencakup hal-hal non fisik seperti kekerasan psikologis. 

Batasan yang lebih jelas dapati dilihat dari definisi Mogg dan Davidson 

(1999) tentang kepemilikan tubuh. Mogg dan Davidson menjelaskan bahwa 

manusia memiliki kuasa penuh akan keputusannya, selama keputusan 

tersebut tidak melanggar hak orang lain. Jika menggunakan definisi hak dasar 

dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai acuan, maka ekpresi 

kepemilikan tubuh tidak boleh melanggar lima hak dasar manusia yaitu hak 

sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Kepemilikan tubuh tidak dapat 

dijadikan alasan untuk melarang atau mencegah individu lain untuk 

berpendapat (hak sipil), berpartisipasi dalam pemilihan umum (hak politik), 

mendapat fasilitas kesehatan (hak sosial), berpartisipasi dalam kegiatan 

kebudayaan (hak budaya), dan mendapatkan pekerjaan (hak ekonomi). Perlu 

diingat bahwa dalam prakteknya, hak dasar manusia memiliki dimensi yang 

beragam dan contoh diatas hanyalah sebagian kecil dari bentuk hak dasar 

manusia.  

 

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi  

Kesehatan dan Hak Seksual Reproduksi merupakan gabungan dari 

empat konsep yangberbeda: Kesehatan Reproduksi, Hak Reproduksi, 

Kesehatan Seksual dan Hak Seksual.Keempat konsep tersebut 

tumpangtindihsatu sama lainnya, sehingga dirangkum dalam satupayung 

besar Kesehatan dan Hak Seksual Reproduksi atau Sexual and Reproductive 

Healthand Rights (SRHR). 

Setiap individu memiliki hak untuk menjalin hubungan intim yang 

bertimbal-balik,aman, serta memuaskan. Sebuah hubungan harus bebas dari 

kekerasan, baik yang bersifatfisik maupun psikologis, serta bebas dari rasa 

takut atau kehamilan yang tidak diinginkan.Selain itu, setiap pasangan juga 

memiliki hak untuk mengatur organ reproduksinya sendirimelalui 

penggunaan alat kontrasepsi yang aman dan terjangkau. Hal-haldiatas, atau 

yanglebih sering disebut sebagai kesejahteraan seksual reproduksi adalah 

tujuan utama daridirumuskannya SRHR. 
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International Planned Parenthood Federation merilis piagam berisi 12 hak 

yangharus dilindungi sejalan dengan SRHR. Hak-haktersebut adalah: 

1. Hak untuk hidup: 

a.  Nyawa perempuan tidak seharusnya berada dalam bahaya karena 

kehamilan.Hak ini mengacu pada kehamilan beresiko yang terjadi saat 

usia ibu terlalumuda, terlalu tua, terlalu banyak anak, atau tidak 

memungkinkan secara medisuntuk menjalani proses kehamilan. 

b.  Nyawa anak tidak seharusnya berada dalam bahaya karena pilihan 

seksmaupun gendernya. 

c. Nyawa manusia tidak seharusnya berada dalam bahaya karena 

ketiadaan aksesfasilitas kesehatan, khususnya kesehatan seksual 

reproduksi. 

2. Hak untuk bebas dan merasa aman 

a. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menikmati dan mengontrol 

kehidupanseksual mereka, dengan memperhatikan hak orang lain 

tentunya. 

b. Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk intervensi 

medisyang tidak diinginkan terkait kesehatan seksual reproduksi 

mereka. 

c. Setiap perempuan memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk 

sirkumsisi. 

d. Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari kekerasan seksual. 

e. Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari rasa takut, rasa 

bersalah,mitos-mitos,serta faktor psikologis lain yang disebabkan oleh 

pihak eksternalyang dapat berujung pada pembatasan aktivitas seksual 

orang tersebut. 

f. Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari kehamilan, sterilisasi, serta 

aborsiyang dipaksakan. 

3. Hak kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi 

a. Setiap orang tidak boleh mendapatkan diskriminasi akses kesehatan 

karenaseksualitas mereka. 

b. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait 

Kesehatan reproduksi seksual 



Modul Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus    

Support Group and Resource Center on Sexuality Studies- 22 

c. Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan nutrisi yang sesuai, 

terlepas daristigma dan praktek-praktekyang didasari oleh stereotype 

terhadap perempuan 

d. Setiap perempuan tidak boleh didskriminasi akses pendidikannya. 

e. Setiap orang tidak boleh diberikan fasilitas kesehatan yang berujung 

padadiskriminasi terhadap kelompok lain. 

f. Setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk 

kekerasanberbasis seksualitas 

g. Setiap perempuan memiliki hak untuk bebas dari diskriminasi di 

ranahdomestik terkait status kehamilan atau menyusui. 

4. Hak untuk mendapatkan privasi 

a. Informasi yang diberikan saat seseorang mendapatkan perawatan di 

fasilitaskesehatan seksual reproduksi harus dirahasiakan. 

b. Perempuan memiliki hak untuk memilih keputusan-keputusanterkait 

organreproduksinya. 

c. Setiap orang bebas mengekspresikan orientasi seksualnya, tanpa rasa 

takut. 

5. Hak kebebasan berpikir 

a. Setiap orang memiliki kebebasan untuk berbicara terkait kehidupan 

seksualmereka 

b. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi 

danperlindungan dalam mendapatkan informasi terkait kesehatan 

seksualreproduksi. 

c. Penyedia layanan kesehatan dapat menolak praktek aborsi atau 

kontrasepsidengan syarat mereka merekomendasikan pasien ke 

penyedia layanankesehatan lain yang kompeten. 

d. Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari interpretasi agama, 

kepercayaan, filosofi, serta norma yang kaku dan membatasi akses 

mereka terhadappengetahuan kesehatan seksual reproduksi. 

6. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan akses informasi 

a. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan terkait 

Kesehatan seksual reproduksi 

b. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang cukup 

terkaitkesehatan seksual reproduksi, sehingga keputusan mereka 
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terkait dengankesehatan seksual reproduksi diambil secara sadar dan 

tepat. 

c. Setiap orang berhak menerima informasi penuh terkait alat kontrasepsi, 

baikkeuntungan maupun resikonya. 

7. Hak memilih untuk menikah atau tidak 

a. Setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dari pernikahan yang tidak 

disertai dengan persetujuan orang tersebut. 

b. Setiap orang memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan reproduksi, 

termasukmereka yang tidak subur, atau kesuburannya terganggu 

karena penyakitseksual. 

8. Hak memilih untuk mempunyai anak atau tidak 

a. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan 

terkaitkesehatan reproduksi, masa kehamilan, regulasi kesuburan, dan 

aborsi yangaman. 

b. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pilihan penggunaan 

kontrasepsiyang aman. 

c. Setiap orang memiliki hak untuk memilih dan menggunakan alat 

kontrasepsiyang aman dan sesuai bagi mereka. 

9. Hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan perlindungan 

kesehatan 

a. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan 

seksualreproduksi terbaik. 

b. Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari ritual adat yang 

membahayakankesehatan seksual reproduksi mereka 

c. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan 

dimanapunmereka berada 

10. Hak untuk mendapat keuntungan dari perkembangan ilmu 

pengetahuan 

a. Setiap orang memiliki hak untuk mengambil keuntungan dari 

perkembangansains dan teknologi terkait kesuburan, kontrasepsi dan 

aborsi. 

b. Setiap orang harus dilindungi dari inovasi teknologi yang memiliki 

efeksamping berbahaya. 

11. Hak untuk berkumpul dan berpartisipasi secara politik 
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a. Setiap orang memiliki kebebasan untuk berkumpul dan berbagi 

informasi danmeneliti, terkait kesehatan seksualreproduksi. 

b. Setiap orang memiliki kebebasan untuk berkumpul dan mengikuti 

organisasiyang mempromosikan kesehatan seksual reproduksi. 

c. Setiap orang memiliki kebebasan untuk berkumpul dan melakukan 

upayapolitik untuk mempengaruhi pemerintah untuk menempatkan 

Kesehatan seksual reproduksi sebagai prioritas kebijakan. 

12. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan buruk 

a. Setiap anak harus bebas dari segala bentuk penyiksaan dan prostitusi 

anak 

b. Eksperimen terkait kesehatan seksual reproduksi harus dilakukan 

denganpersetujuan orang yang terlibat, dan dengan pengetahuan yang 

lengkap terkaitresiko dan keuntungan eksperimen tersebut. 

c. Setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan seksual, 

pemerkosaan, dan perbuatan-perbuatantidak menyenangkan lain. 
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Sesi II 

Kekerasan Seksual dan Kekuasaan 
 

Kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang diarahkan kepada 

gender tertentu yang lebih lemah terutama bergender perempuan. Kekerasan 

adalah segala macam tindakan yang mengakibatkan kerugian atau 

penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman dari tindakan tersebut, 

paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Sedangkan Kekerasan seksual 

merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang tidak terbatas 

pada tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksual yang 

menyerang seksualitas seseorang khususnya perempuan, anak atau LGBT 

dengan menggunakan paksaan, kekerasan dan/atau ancaman, 

penyalahgunaan kuasa, pemanfaatan situasi (dengan bujuk rayu atau janji-

janji), dimana tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan. 

Kekerasan seksual identik dengan perkosaan. Sementara perkosaan 

biasanya dipahami sebagai pemaksaan hubungan seksual yang disertai 

dengan penetrasi atau masuknya penis kedalam vagina. Namun,kekerasan 

seksual berdasarkan pengalaman perempuan korban sesungguhnya tidak 

hanya terbatas pada perkosaan yang berbentuk penetrasi penis kedalam 

vagina, namun dapat mencakup bentuk-bentuk lain berupa serangan yang 

melibatkan organ seksual, termasuk kontak paksa antara mulut dan penis, jari 

dengan vagina, penis dan/atau jari dengan vulva atau anus termasuk penis 

dengan anggota tubuh lainnya yang bukan organ seksual ataupun 

menggunakan benda-benda tertentu. 

 

Bentuk Bentuk Kekerasan Seksual  

Terkait bentuk-bentuk Kekerasan Seksual KOMNAS Perempuan 

mengelompokan ada 15 bentuk kekerasan seksual6, yaitu: 

                                                           
6 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, 2013, pdf, diunduh dari 
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUK
Ewif7sPzparIAhWLcY4KHeloCV0&url=http%3A%2F%2Fwww.komnasperempuan.or.id%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2014%2F12%2F15-Bentuk-Kekerasan-
Seksual1.pdf&usg=AFQjCNEkUV4qtbSLLl0fI7lr82mV7PghnA&sig2=iayuBevnvPRtFOGMZeet6A&bvm=bv.104317490
,d.c2E pada hari Senin tanggal 28 September 2015 pukul 19.16 
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Modul Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus    

Support Group and Resource Center on Sexuality Studies- 26 

1. Perkosaan: Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan 

memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga 

menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan 

dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, 

penyalahgunaankekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari 

lingkungan yang penuh paksaan. Menurut Kristi Poerwandari7mitos-mitos 

perkosaan tersebut adalah: (1) Korban memprovokasi pelaku, (2) 

Perempuan dapat menghindari terjadinya perkosaan, (3) perempuan 

mengaku diperkosa untk membalas dendam, mendapat santunan karena ia 

punya karakteristik khusus, (4) perkosaan hanya terjadi di daerah 

asing/slum di malam hari, (5) perkosaan dilakukan oleh laki-laki yang sakit 

atau kriminal, (6) laki-laki yang sopan dapat terangsang untuk memperosa 

karena terprovokasi tindakan atau pakaian yang dikenakan perempuan, 

(7) perkosaan terjadi karena pelaku tidak dapat mengendalikan implus-

implus seksualnya. Padahal, perkosaan yang serng terjadi dan seirng kali 

tidak dilaporkan adalah perkosaan yang dilakukan oleh orang terdekat dan 

jarang dilaporkan karena dianggap aib. 

2. Pelecehan seksual: merujuk pada tindakan bernuansaseksual yang 

disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyasar pada 

bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan 

menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, 

mempertunjukan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan 

atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual 

sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa 

direndahkan martabatnya, dan mungkin sampaimenyebabkan masalah 

kesehatan dan keselamatan . 

3. Eksploitasi seksual: merujuk pada aksi atau percoban penyalahgunaan 

kekuatan yang berbeda atau kepercayaan, untuk tujuan seksual termasuk 

tapitidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalambentuk uang, sosial 

maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. Termasuk di 

dalamnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk 

                                                           
7 Makalah ini berjudul Tinjauan psikologi terhadap kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga dan relasi 
personal. Makalah disampaikan pada konferensi "Women's studies in Asia conference". Seoul - Korea, 17-21 
Oktober 2000 
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memperoleh layanan seksual dari perempuan, yang kerap disebut oleh 

lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan sebagai 

kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam 

masyarakat yang mengaitkan posisi perempuan dengan status 

perkawinannya sehingga perempuan merasa tidak memiliki daya tawar, 

kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi. 

4. Penyiksaan seksual: perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan 

seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga 

menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani 

maupun seksual, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau 

keterangan darinya, atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas 

suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun 

oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, 

dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan 

apapun, apabila rasa sakit dan penderitaan (Lusia Palulungan, Bagai 

Mengurai Benang Kusut: Bercermin PadaKasus Rieke Dyah Pitaloka, 

Sulitnya Pembuktian Pelecehan Seksual,Tatap: Berita Seputar Pelayanan, 

Komnas Perempuan, 2011)tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, 

dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. 

5. Perbudakan seksual: sebuah tindakan penggunaan sebagian atau 

segenap kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap 

seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-

bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup situasi-

situasi dimana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk menikah, 

memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa yang pada 

akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa termasuk perkosaan oleh 

penyekapnya. 

6. Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau 

percobaan perkosaan: tindakan yang menyerang seksualitas untuk 

menimbulkan rasatakut atau penderitaan psikis pada perempuan. 

Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun 

tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. 

7. Prostitusi paksa: merujuk pada situasi dimanaperempuan dikondisikan 

dengan tipu daya, ancamanmaupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. 
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Pengondisian ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk 

membuat perempuan tersebut tidak 7 Pasal 1UU No 5 Tahun 1998 tentang 

Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 

Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan 

Martabat Manusiaberdaya untuk dapat melepaskan dirinya dari prostitusi, 

misalnya dengan penyekapan, penjeratan hutang, atau ancaman kekerasan. 

Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama 

dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan 

seksual.  

8. Pemaksaan kehamilan: yaitu ketika perempuan melanjutkan kehamilan 

yang tidak kehendaki akibat adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan 

dari pihak lain. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban 

perkosaan yang tidak diberikanpilihan lain kecuali melanjutkan 

kehamilannyaakibat perkosaan tersebut. Pemaksaan kehamilan ini 

berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan 

terhadap kemanusiaan, sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma, 

yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang 

perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat 

komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran 

hukum internasional lainnya. 

9. Pemaksaan aborsi: pengguguran kandungan yang dilakukan 

karenaadanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. 

10. Pemaksaan perkawinan: situasi dimana perempuan terikat perkawinan 

di luar kehendaknya sendiri, termasuk di dalamnya situasi dimana 

perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak 

orang tuanya agar ia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang ia 

inginkan atau dengan orang yang tidak ia kenali, untuk tujuan mengurangi 

beban ekonomi keluarga maupun tujuan lainnya. Pemaksaan perkawinan 

juga mencakup situasi dimanaperempuan dipaksa menikah dengan orang 

lain agardapat kembali pada suaminya setelah dinyatakan talak tiga (atau 

dikenal dengan praktik “Kawin Cinta Buta”) dan situasi dimana perempuan 

terikat dalam perkawinannya sementara proses perceraian tidak dapat 

dilangsungkan karena berbagai alasan baik dari pihak suami maupun 

otoritas lainnya. Tidak termasuk dalam penghitungan jumlah kasus, 



Modul Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus    

Support Group and Resource Center on Sexuality Studies- 29 

sekalipun merupakan praktik kawin paksa, adalah tekanan bagi 

perempuan korban perkosaan untuk menikahi pelaku perkosaan terhadap 

dirinya. 

11. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual: tindakan 

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 

memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari 

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan prostitusi 

ataupuneksploitasi seksual lainnya. 

12. Kontrol seksual: termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi 

perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama: 

mencakup berbagai tindak kekerasan secara langsung maupun tidak 

langsung, dan tidak hanya melalui kontak fisik, yang dilakukan untuk 

mengancam atau memaksakan perempuan mengenakan busana tertentu 

ataudinyatakan melanggar hukum karena cara ia berbusana atau berelasi 

sosial dengan lawan jenisnya. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan 

yang timbul akibat aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih 

pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. 

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual: cara 

menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau 

rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam 

penyiksaan. Termasuk dalam penghukuman tidak manusiawi adalah 

hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang merendahkan martabat 

manusia yang ditujukan bagi mereka yang dituduh melanggar norma-

norma kesusilaan. 

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau 

mendiskriminasi perempuan: Praktik tradisi bernuansa seksual yang 

membahayakan atau mendiskriminasi perempuan merujuk pada 

kebiasaanberdimensi seksual yang dilakukan masyarakat, kadang ditopang 

dengan alasan agama dan/atau budaya, yang dapat menimbulkan cidera 

secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan atau dilakukan 
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untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang 

merendahkan perempuan. 

15. Pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi: yaitu “pemaksaan penggunaan 

alat-alat kontrasepsi bagi perempuan untuk mencegah reproduksi, atau 

pemaksaan penuh organ seksual perempuan untuk berhenti bereproduksi 

sama sekali, sehingga merebut hak seksualitas perempuan serta 

reproduksinya”. 

Dari ke 15 bentuk tersebut, berdasarkan buku saku  Mencegah dan Menangani 

Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan 

yang diterbitkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak tahun 2014, mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang 

seharusnya dapat disebut sebagai tindak pidana atau kejahatan kekerasan 

seksual yang dapat terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk kampus yaitu: 

1. Perkosaan. 

2. Intimidasi/serangan bernuansa seksual atau Percobaan perkosaan. 

3. Eksploitasi seksual, misalnya dosen atau guru mengiming-imingi nilai 

bagus dengan memaksa murid atau mahasiswanya memperoleh 

layanan seksual. 

4. Penyiksaan seksual. 

5. Pemaksaan aborsi, misalnya setelah pacar membujuk rayu akan 

bertanggungjawab setelah memaksa berhubungan seksual setelah tahu 

korban hamil, pelaku memaksa untuk melakukan aborsi. 

6. Pemaksaan perkawinan, misalnya menikahkan korban perkosaan 

dengan pelakunya. 

7. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. 

8. Kontrol terhadap pakaian perempuan 

 

Modus Kekerasan Seksual 

Modus kekerasan seksual adalah cara-cara yang biasa digunakan pelaku 

untuk mendapatkan apa yang dia mau dengan beberapa tindakan yang 

dicontohkan di bawah ini: 

 Bujuk rayu atau menjanjikan sesuatu, missal: nilai pasti baik, menjadi 

pembimbing tugas akhir, menjanjikan pekerjaan dan lainnya. Pelaku 
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akan memenuhi harapan korban jika korban mau melakukan apapun 

yang diinginkan pelaku. 

 Berjanji akan bertanggung jawab apabila korban mau berhubungan 

seksual atau mengakibatkan kehamilan. 

 Menggunakan dalil-dalil agama untuk kepentingan pelaku 

menggunakan ritual kekerasan seksual. 

 Ancaman kelulusan atau nilai. 

 Intimidasi. 

 Memberikan hadiah sekalipun tidak merayakan apapun. 

 Kekerasan seksual berkedok tes keperawan; 

 Pengkultusan, mempercayai dan meyakini pelaku sebagai orang yang 

“istimewa”. Misal dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan Anand 

Krisna kepada Nd seorang mahasiswi Universitas negeri terkenal di 

Jakarta. Nd mengalami peristiwa yang tidak dapat dia lupakan seumur 

hidupnya justru diakhir masa kuliahnya. Kisahnya berawal pada saat Nd 

sedang menyusun tugas akhir (skripsi). Saat itu Nd ingin melakukan 

bimbingan skripsi dengan T dosennya pembimibingnya. T meminta Nd 

untuk bertemu disebuah apartemen. tidak ada pikiran apapun yang 

terlintas di kepala Nd, dengan tujuan bimbingan agar skripsi cepat 

selesai, Nd pun menurutiT untuk datang ke tempat tersebut. Tapi yang 

terjadi, pelecehan danpemaksaan hubungan seksual dilakukan T kepada 

Nd, Nd diancam tidak akan lulus dan akan dipersulit, jika menolak. 

(Sumber: Penelitian “Deskripsi dan Analisis tentang Kekerasan Seksual 

yang Terjadi pada Lembaga Pendidikan di Kota Depok” yang dilakukan 

oleh PKWJ UI-FHUI-Magenta ) 

 Praktek bullying dan melakukan kekerasan seksual baik psikis maupun 

fisik. 

 Praktek Ospek/ perploncoan mengarah dan melakukan kekerasan 

seksual baik fisik maupun psikis. 

 Doktrin pemahaman yang salah tentang sesuatu ajaran atau keyakinan 

dengan melakukan kekerasan seksual. 

 

Pelaku Kekerasan Seksual 
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Pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus bisa jadi siapa saja dan 

kepada siapa saja terutama menyangkut relasi dan kekuasaan. Sebagai anak 

muda dengan rasa penasaran dan organ-organ reproduksi yang telah 

berkembang relasi pacaran tidak terhindarkan. Kampanye KOMNAS 

Perempuan di tahun 2014 mengangkat tema Kekerasan dalam Pacaran atau 

KDP. KDP. Mengenali Siklus Kekerasan Dalam Pacaran. Kekerasan dalam 

pacaran dapat membentuk sebuah siklus yang menyebabkan korban sulit 

untuk memutus siklus kekerasan yang dialaminya. Siklus ini harus berani 

diputus oleh korban sendiri agar kekerasan tidak terus berlanjut. Siklus 

kekerasan dalam pacaran dapat dilihat melalui gambar berikut ini: 

 

Sumber: Lepas dari KDRT, Panduan Menolong Diri Sendiri, Yayasan PULIH 
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Pelecehan seksual dan kekerasan selalu terjadi dalam bentuk relasi 

apapun ketika relasi tersebut tidak setara. Relasi ini tidak hanya pada rumah 

tangga KDRT tetapi juga pada pacaran. Baik pada pasangan heteroseksual 

maupun homoseksual. Selama ini kita terjebak mitos bahwa pasangan sejenis 

dianggap lebih sering melakukan tindakan kekerasan seksual dibanding yang 

hetero. Mitos tersebut tidak bisa kita percaya karena belum ada data yang 

membuktikannya. Baik pasangan hetero maupun homoseksual, kekerasan 

seksual bisa terjadi pada siapa saja. Perempuan ataupun laki-laki. 

 

Tips Mencegah Kekerasan Seksual Dalam Pacaran 

a. Dalam hubungan pacaran , sebelum menerima menjadi pacar kenali dulu dengan 

mengggali informasi dari berbagai pihak tentang kekasihmu, kepo sangat 

dianjurkan. 

b. Hindari menuruti kemauan pacar atau putuskan pacar jika ada tanda-tanda dalam 

hubungan menunjukkan hal-hal yang menurutmu mencurigakan. 

c. Memberikan pengenalan dan pendidikan reproduksi dan kesehatan seksual. 

d. Membuka diri dan mengadukan pada orang yang dipercaya untuk bercerita seperti 

teman, keluarga, dosen, atau pendidik lainnya jika tandatanda kekerasan seksual 

dialami; 

e. Ajaklah teman atau orang terdekat jika sudah merasakan tanda-tanda mengarah 

kepada kekerasan seksual apabila diminta menemui pelaku; 

f. Kemanapun pergi bawalah selalu kartu identitas; 

g. Berani merespon dengan menjauh atau katakan TIDAK jika sudah mulai 

merasakan adanya tindakan-tindakan yang membuat kenyamanan dan merasa 

direndahkan; 

h. Untuk pencegahan dan berjaga diri, mulailah belajar ilmu beladiri sederhana atau 

gunakan alat apapun disekitar untuk menjadi senjata untuk mencegah berlanjutnya 

tindak kekerasan seksual 

 



Modul Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus    

Support Group and Resource Center on Sexuality Studies- 34 

Sesi III 

Viktimisasi dan Penanganan 
 

Viktimisasi Berganda 

Kalian pasti mengenal Kuntilanak, tokoh hantu khas Nusantara yang 

secara fisik pada umumnya memiliki rambut panjang hitam menjuntai, 

berpakaian putih dan punya suara tawa yang khas. Kuntilanak adalah 

perempuan yang menjadi korban perkosaan dan meninggal dengan janin 

dalam kandungannya serta menakut-nakuti kaum pria untuk membalas 

dendam karena tidak bertanggung jawab telah memerkosa dan 

menghamilinya. Mengapa kuntilanak bisa menjadi hantu dan meneror warga? 

Karena kuntilanak tidak diberikan kesempatan berbicara atas apa yang telah 

menimpa dirinya. Kuntilanak semasa hidupnya dituduh perempuan muda 

yang menggoda sehingga ia diperkosa. Padahal apakah benar kuntilanak 

menggoda atau memang para lelaki ini tidak bisa menjaga pikirannya untuk 

memiliki tubuh perempuan? Hingga perkosaan terjadi dan kuntilanak hamil 

pun tetap ia yang disalahkan. Sampai mati pun, ia diberikan imaji sosok yang 

menakutkan dan tertawa pilu. 

Kuntilanak adalah imaji dari perempuan yang terviktimisasi. Merujuk 

pada istilah yang digunakan oleh ilmu kriminologi, viktimisasi berganda 

adalah keadaan menyalahkan korban atas kerugian yang ia derita (biasanya 

perkosaan). Viktimisasi rentan terjadi pada kasus perkosaan. Seringkali 

masyarakat (baik lingkungan ataupun media memberitakan) menyalahkan 

korban perkosaan yang dianggap berpakaian terlalu seksi dan memancing 

berahi pemerkosa, atau korban pemerkosaan yang pulang malam sehingga 

diperkosa, atau korban perkosaan adalah wanita penggoda karena 

diasosiasikan Hawa adalah penggoda yang membuat Adam terusir ke bumi. 

Ada lagi viktimisasi terhadap siswa laki-laki yang menggunakan pita 

warna merah muda. Akibat ia memakai pita berwarna merahmuda, ia 

dicemooh dan dilecehkan, ia dipaksa pula melakukan oral seks pada senior-

seniornya. Sedihnya, ketika laki-laki tersebut mengadukan perbuatan 

pelecehan ini ke sekolahnya, laki-laki ini justru disalahkan karena berpilaku 

kemayu dan menggunakan pita pink. Padahal, berpakaian adalah bentuk dari 
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ekspresis seseorang dan perubuatan yang criminal adalah pemaksaan oral 

seks tersebut. 

Viktimisasi terhadap korban perkosaan ataupun pelecehan membuat 

korban bungkam karena disalahkan akibat kerugian yang menimpa dirinya. 

Kuntilanak tertawa sebenarnya merupakan ironi dari kepedihannya sebagai 

korban perkosaan tapi justru tidak bisa membela diri dan bercerita tentang 

apa yang dia rasakan. Belum lagi ketika penyidikan dalam penanganan kasus 

pelecehan dan pemerkosaan biasanya tidak memihak kepada korban. 

Perkosaan terjadi akibat adanya relasi kuasa. Dengan memahami dan 

mengenal tubuh kita sendiri, kita bisa menguasai tubuh kita, sehingga kita 

mampu memahami dan menggunakan kuasa kita atas tubuh kita sendiri.  

 

Jika Kamu Menjadi Korban 

Kamu bisa mengetahui jika kamu adalah korban pelecehan sekual melalui ciri-

ciri berikut ini: 

 Tidak dikehendaki oleh individu yang menjadi sasaran, 

 Seringkali dilakukan dengan disertai janji, iming-iming atau pun ancaman, 

 Anggapan (menolak atau menerima) terhadap tindakan sepihak tersebut 

dijadikanpertimbangan dalam penentuan karir atau pekerjaan, 

 Dampak dari tindakan sepihak tersebut menimbulkan berbagai gejolak 

psikologis, diantaranya: malu, marah, benci, dendam, hilangnya rasa aman 

dan nyaman, dsb. 

 

Apa yang harus kamu lakukan bila mengalami ciri-ciri diatas? : 

1. Terbuka pada diri sendiri 

Percayalah kekerasan itu bukan disebabkan oleh kamu. Kecenderungan 

korban adalah menyalahkan dirinya dan merasa segala  hal buruk yang 

terjadi padanya adalah ulah dirinya sendiri. Kamu tidak sendirian dan 

kamu tidak bersalah. 

2. Bicarakan pada seseorang yang dekat dengan kamu 

Datanglah pada orang terdekat yang dapat kamu percayai. Entah sahabat, 

teman sekelas, ataupun dosen. Ceritakan apa yang telah kamu alami agar 

kamu bisa melihat dari sudut pandang lain bahwa kamu bukan penyebab 

semua ini terjadi. 
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3. Periksa secara medis kondisi tubuh  

Sebaiknya tidak disarankan untuk mandi apabila pelecehan/perkosaan 

telah terjadi. Jika kondisi psikologismu cukup stabil, disarankan untuk 

segera melakukan visum.  

4. Cari informasi sebanyak-banyaknya dari support group yang menangani 

kasus sejenis, kamu bisadatang ke SGRC UI atau menguhubungi kami via 

email ui.sgrc@gmail.com 

5. Jangan pedulikan stigma negatif di masyarakat 

Seringkali viktimisasi berganda yang dilakukan masyarakat terhadap 

korban pelecehan akan muncul. Tetap tenang dan ceritakan apa yang kamu 

rasakan pada pendamping/ konselormu 

6. Apakah perlu melaporkan ke pihak yangberwajib? 

Jika kamu menginginkan untuk melaporkan hal ini kamu bisa 

melakukannya, pastikan kamu memilih pendamping yang tepat. Ada 

banyak lembaga yang bisa kamu hubungi perihal kasus perkosaan/ 

pelecehan ini, listnya bisa kamu lihat di bab selanjutnya 

7. Tidak ada alasan untuk bisa pulih dari keadaan 

Shock dan trauma pasti terjadi. Tapi kamu harus tau kalau kamu tidak 

sendirian dan apapun yang terjadi, kamu harus terus bertahan hidup dan 

membantu orang lain yang senasib seperti kamu untuk tidak mengalami 

hal yang sama. 

 

  

mailto:ui.sgrc@gmail.com
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Jika kamu ingin kasus ini dibawa ke ranah hukum 

Jika kamu mengalami seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, 

kamu memiliki hak untuk melapor dan bercerita pada orang terdekatmu, dan 

jika kamu ingin kasus ini dibawa ke ranah hukum, ada beberapa hal yang 

kamu harus perhatikan, yaitu melalui langkah-langkah yang akan dijabarkan 

sebagai berikut : 
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Jika Menemui Korban Pelecehan/Kekerasan Seksual di Kampus 

 

Kekerasan dan pelecehan seksual di kampus bisa terjadi dalam bentuk relasi 

apapun, senior-junior, dosen-mahasiswa, mentor-bimbingan, ataupun pacar. 

Jika kamu menemukan salah seorang kenalan atau teman dekat kalian 

menjadi korban pelecehan, ini yang bisa kamu lakukan: 

1. Dengarkan 

Berfokus pada apa yangdiceritakan korban, memahami dengan baik 

pesan-pesan yang disampaikan serta memahami perasaan orang yang 

menyampaikan pesan sehingga pesan dapat dipahami dengan baik dan 

tepat. Keterampilan mendengarkan aktif mencakup: memperlihatkan 

‘empati’, sabar, tulus, meminta penjelasan jika ada yang kurang jelas 

dengan mengunakan pertanyaan terbuka (misalnya bagaimana, 

mengapa, dimana, siapa), dan tidak mempersoalkan jika korban diam 

dantidak mau bicara sepatah katapun, perlihatkanbahasa tubuh yang 

baik. 

2. Berpihak 

Empati adalah turut merasakan apa yangdirasakan korban dan 

menempatkan diri padaposisi korban saat itu namun tanpa ikut 

larutdidalamnya. Hal ini dilakukan agar pendamping bisa berfikir dan 

bertindak yang berguna bagi korban. Empati dapat ditunjukkan 

denganekpresi wajah dan bahasa tubuh, seperti senyum, mengerutkan 

dahi, mimik yang menunjukkan keprihatinan, anggukan kepala, tepukan 

dan sentuhan lembut. Empati juga bisa ditunjukkan dengan kata-kata 

misalnya, “Saya mencoba memahami perasaan anda saat ini”, “Apa yang 

kamu alami ini pasti berat”, dan lainnya. 

`       3. Tidak Menyalahkan Korban  

Ciptakan rasa aman dan nyaman, yaitu upayakan agar situasi dan 

suasana pembicaraan yang aman dan nyaman dan tidak menyalahkan 

korban. Temanmu akan berkecenderungan untuk menyalahkan dirinya 

sendiri atas apa yang telah terjadi kepadanya. Yakinkan dia bahwa dia 

tidak sendirian dan dorong dia untuk melakukan pemeriksaan lebih 

lanjut. 
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3. Beri Informasi 

Kamu bisamemberikan informasi bahwa yang dialamikorban adalah 

kekerasan seksual yangmerupakan kejahatan dan melanggar hak asasi 

perempuan, apa saja yang menjadi hak korban, kemana bisa mengadu, 

dll. Pendamping dapat memberikan pertimbangan pilihan-pilihancara 

mengatasi masalahnya termasuk dengan konsekuensi yang akan 

dihadapinya dan manfaatnya sehingga korban siap mengambil pilihan 

dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kamu bisa arahkan pada 

lembaga bantuan yang sesuai dengan kebutuhan temanmu seperti 

bantuan hukum, rumah sakit, konseling, atau safe house 

4. Mencari Dukungan 

Kamu bisa membantu temanmu untuk mengaktifkan jaringan dan 

berbagai pihak. Ini dilakukan untuk mempermudah pendampingan 

kepada korban serta menggalang dukungan dan membangun 

pemahaman mahasiswa agar tidak terjadi lagi kekerasan seksual 

kepada siapapun. 
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Daftar Lembaga yang Bisa Dihubungi 
 

Jika kamu mengalami atau melihat terjadinya kekerasan seksual, yang harus 

kamu lakukan adalah mencari informasi. Berikut ini adalah daftar lembaga 

yang bisa kamu hubungi untuk membantu kamu: 

No Lembaga Alamat Kontak Narahubung Pelayanan 

1 

SGRC UI 
Support Group 
and Resource 

Center for 
Sexuality Studies 

Universitas 
Indonesia 

ui.sgrc@gmail.com 
Ferena Debineva  
085711567195 

Support Group, 
Konseling 

Sebaya, dan 
pendampingan 

2 

KOMNAS 
Perempuan 

Komisi Nasional 
Anti Kekerasan 

terhadap 
Perempuan 

JL. Latuharhary 
No.4B, Menteng, 

Kota Jakarta 
Pusat, Daerah 

Khusus Ibukota 
Jakarta 10310 

mail@komnasperem
puan.or.id 

(021) 3903963 
(Pengaduan) 

Pengaduan 
dan 

Pendampingan 

3 Arus Pelangi 
Tebet Utama IG 
No. 14 Jakarta 

021-8291310 
Arus_pelangi@yahoo.

com 
Widodo Budi 

Pendampingan 
LGBT 

4 LBH Apik 

Jl. Raya Tengah 
np. 31 Rt 01 Rw 

09 Kampung 
Tengah, Kramat 

Jari, Jakarta 
Timur 

021-87797289 
021-87793300 

apiknet@centrin.net.
id 

Estu Fanani 
0818177136 

Konsultasi 
Hukum, 

Membuatan 
draft dokumen 
kepengadilan, 

mediasi, 
penanganan 
kasus secara 

litigasi 

5 Yayasan Pulih 

Jl. Teluk Peleng 
no.63A Komplek 

AL Rawa 
Bambu, Pasar 

Minggu, Jakarta 
Selatan 

021-7823021 
021-78842580 

pulih@pulih.or.id 

Iyan 
iyan_ebbey@yah

oo.co.id 
Lia 

081382604021 

Konsultasi 
Psikologi 

6 
Yayasan “Rumah 

Kita” 

Jl Kayu Jati 
IIINo. 8 

Rawamangun, 
Jakarta 13220 

Jl Pinang 2 
Kelurahan Limo 

Depok 

021- 4756305 
021-4759849 
021-7532710 

Endang Nugroho 
081382111201 
087887773112 
endangnugroho

@yahoo.co.id 

Rumah aman, 
pendampingan 

 

mailto:mail@komnasperempuan.or.id
mailto:mail@komnasperempuan.or.id
javascript:void(0)
mailto:Arus_pelangi@yahoo.com
mailto:Arus_pelangi@yahoo.com
mailto:apiknet@centrin.net.id
mailto:apiknet@centrin.net.id
mailto:iyan_ebbey@yahoo.co.id
mailto:iyan_ebbey@yahoo.co.id
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No Lembaga Alamat Kontak Narahubung Pelayanan 

7 

Pengaduan 
Masyarakat 

Kementerian 
Pemberdayaan 

Perempuan 

Jl. Merdeka 
Barat 15 

Jakarta 10110 
021-380 5563 

Pengaduan 
online 

http://www.kem
enpppa.go.id/ind
ex.php/layanan-
publik/pengadua

n-masyarakat 

Pemberdayaan 
dan 

Perlindungan 
Perempuan 

dan Anak 

8 

Sahabat 
Perempuan 

dan Anak 
Indonesia 

Rumah Evie: 
Jl. Ksatrian 

IX/3 Berlan, 
Matraman 

Jakarta Timur 
Kantor: 

Jl. H. Ridi no. 
90 Ulujami 

Jakarta 12250 
Telp & Fax: 021 

5853849 

T & F: 021 
5853849 

Email: 
sapa.indo@ 
gmail.com 

Evi 
Permatasari 

08129676180 
viepermata@ 
yahoo.com / 

viepermatasa 
ri@gmail.com 

Melakukan 
riset dan 

kajian hak 
pengasuhan 

anak, 
melakukan 
pendidikan 
kritis bagi 

masyarakat 
untuk hak-hak 

perempuan 
dan anak. 

9 

LPBH FAS 
(Lembaga 

Penyadaran 
dan Bantuan 

Hukum) 

Jl. Pratama I 
No 11 Kel Jati 
Rt 16/ Rw 04 
Pulogadung, 

Jaktim 

021-47865380  
Bantuan 
Hukum 

10 
Badan Konseling 

Mahasiswa 

Klinik Satelit 
Universitas 
Indonesia 

021-96384797  
Konseling 

Mahasiswa 

11 
Perempuan 

Berbagi 

Jl. Surya 
kencana Gg. 
Kemuning 

Pamulang Barat 
- Tangerang 

Selatan 

siska_sriyanti@gmail
.com 

09.00 - 16.00 wib 
(Senin-Jumat, by 

appointment) 
 

0878 80892658 
(Siska) 

Konsultasi 
KDP dan LBT 

12 
Komisi 

Perlindungan 
Anak Indonesia 

Jl. Teuku Umar 
No. 10-12 
Menteng, 

Jakarta Pusat 
10011 

021- 31901446 
021-31901556 
021-3900833 

 
Pelaporan dan 

advokasi 

13 
Dr. (Cand). Baby 

Jim Aditya, M. Psi, 
Psikolog 

Klinik Angsa 
Merah 

Jl. Bkira bi, 8 -
10, Menteng 
Jakarta Pusat 

021-3915189 
081290007878 

baby@bax,byjimadit
ya.com 

 

Layanan 
psikolog, 
Seksolog, 

Mental Coach, 
Hipnoterapis 

 

 

http://www.kemenpppa.go.id/index.php/layanan-publik/pengaduan-masyarakat
http://www.kemenpppa.go.id/index.php/layanan-publik/pengaduan-masyarakat
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http://www.kemenpppa.go.id/index.php/layanan-publik/pengaduan-masyarakat
http://www.kemenpppa.go.id/index.php/layanan-publik/pengaduan-masyarakat
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Tentang SGRC 
 

Seiring dengan berkembangnya isu mengenai seksualitas, pembahasan tentang 

seksualitas yang selama ini dianggap tabu sekarang menjadi topik yang penting 

dalam menjelaskan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. SGRC UI didirikan 

untuk mengembangkan diri, mendukung penelitian dan pemahaman mengenai 

seksualitas secara umum, serta mempunyai kelompok dukungan terhadap individu 

terkait isu seksualitas, reproduksi, dan orientasi seksual 

 

SGRC UI memiliki misi untuk bersama-sama  

(1) menyediakan lingkungan yang aman bagi seluruh civitas akademika UI 

dan semua anggota masyarakat untuk mempromosikan, mendidik, dan 

mengembangkan program-program yang berkaitan dengan isu seksualitas, 

reproduksi, dan orientasi seksual.  

(2) menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, informasi 

yang memadai, layanan advokasi, dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan 

yang terbuka untuk mendukung seluruh civitas akademika UI yang berhubungan 

dengan isu seksualitas, reproduksi, dan orientasi seksual.  

(3) menyelenggarakan dan menyediakan pendidikan, pelayanan sosial, 

dukungan, dan sumber daya untuk meningkatkan kesadaran akan masalah yang 

terjadi di masyarakat terkait kesalahpahaman tentang seksualitas, reproduksi dan 

isu-isu orientasi seksual 

(4) membangun hubungan dengan organisasi dan komunitas lainnya dalam 

pengembangan individu dan masyarakat serta bekerja sama dalam mendidik 

bangsa. 

(5) mendukung misi Universitas Indonesia sebagai Universitas Internasional 

dengan mendukung dan menyegarkan penelitian khusus dalam studi seksualitas, 

reproduksi, dan orientasi seksual dan mengembangkan pusat informasi-seksualitas 

terkait untuk mendukung arsip perpustakaan Universitas Indonesia. 
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Tentang Penyusun 
 

Modul ini dibuat untuk Pelatihan Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual di 

Lingkungan Kampus oleh SGRC UI (Support Group and Resource Center on Sexuality 

Studies), Universitas Indonesia. Penyusun modul ini adalah anggota dari SGRC dengan 

sumber-sumber yang kami ambil dari Resource Center milik SGRC UI. Resource Center 

SGRC adalah perpustakaan digital yang menyediakan berbagai literatur seperti jurnal, tesis, 

skripsi, disertasi, buku, dan berbagai hasil penelitian ilmiah menyangkut seksualitas dan 

gender yang hanya bisa diakses oleh anggota SGRC. Kontak SGRC melalui media social 

twitter dan ask.fm @SGRCUI dan publikasi www.sgrcui.wordpress.com 

 

Nadya Karima Melati 

Menjabat sebagai Kordinator Fasilitas dan Keuangan untuk 

SGRC UI. Mahasiswi Ilmu Sejarah angkatan 2011 yang 

menjadikan modul pelatihan ini sebagai alasan untuk 

menunda mengerjakan skripsi. Beberapa Penelitian yang 

dipublikasikan antara lain: New Wave Disney Princess 

(PSWGI 2015) dan Peran SGRC UI (Support Group and 

Resource Center) for Sexuality Studies Universitas Indonesia 

dalam menyediakan akses terhadap Pendidikan Seksual 

untuk Masa diantara Remaja Akhir – Dewasa Mudabersama 

Ferena Debineva (ASWGI 2015). Bercita-cita menjadi putri 

duyung. Kontak lebih lanjut dapat melalui email di 

nadyazurakarima@gmail.com atau twitter @Nadyazura 

 

 

Arief Rahadian 

Lulusan terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
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