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Definisi



1. Aspek pemaksaan 
2. Aspek tidak adanya persetujuan dari korban.
Korban tidak/belum mampu memberikan persetujuan (misalnya 
kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas 
intelegensi).

Apa itu kekerasan seksual?
Setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang 
dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain 
serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak 
dikehendaki.

Aspek penting dalam kekerasan seksual:



data-data



Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) kasus kekerasan seksual 
terhadap anak di tahun 2017 meningkat 
hampir 50% dari tahun 2016.

Tercatat pada 2017 ada 111 permohonan, 
dibandingkan pada 2016 sejumlah 62 
permohonan perlindungan



Fakt� pemicu
Sebuah survey dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan 
Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta 
(B2P3KS), yang bekerjasama dengan End Child Prostitution, Child 
Pornography and Trafficking of Childern for Sexual Purpose 
Indonesia, dengan mewancarai 49 anak pelaku kekerasan seksual, 
yg seluruhnya berjenis kelamin laki laki..

Mendapatkan data bahwa hal hal di bawah ini menjadi faktor 
pemicunya..

Sumber :

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/10/p2cgtk409-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat-pada-2017

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/01/10471951/khofifah-sebut-4-faktor-ini-jadikan-anak-pelaku-kejahatan-seksual



jenis-jenis



Jenis-jenis kekerasan seksual
Perkosaan;
Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 
Pelecehan Seksual; 
Eksploitasi Seksual; 
Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
Prostitusi Paksa;
Perbudakan Seksual; 
Pemaksaan perkawinan, termasukcerai gantung;
Pemaksaan Kehamilan; 
Pemaksaan Aborsi;
Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 
Penyiksaan Seksual; 
Penghukuman tidak manusiawi danbernuansa seksual; 
Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau 
mendiskriminasi perempuan; 
Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan 
moralitas dan agama.
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pencegahan



Mencegah kekerasan seksual pada anak:
1. Pendidikan seks untuk anak.

2. Pembekalan Ilmu Bela Diri

Bantu Anak Melindungi Diri dengan menjelaskan kepada anak bahwa tidak 
ada seorang pun yang boleh menyentuhnya dengan tidak wajar. Berikan 
pemahaman dan ajarkan anak untuk menolak segala perbuatan yang tidak 
senonoh. Ingatkan anak untuk tidak gampang mempercayai orang asing dan 
buat anak untuk selalu menceritakan jika terjadi sesuatu pada dirinya.

Pembekalan ilmu bela diri pun dapat menjadi salah satu solusi agar anak 
tidak menjadi korban kekerasan. Selain mengajarkan kepada anak mengenai 
disiplin dan membentuk mental juga jasmani yang kuat, bela diri dapat 
digunakan untuk membela diri sendiri dari ancaman-ancaman yang ada. 
Namun tetap harus diberikan pengarahan bahwa ilmu bela diri dipelajari 
bukan untuk melakukan kekerasan.



Mencegah kekerasan seksual pada anak:
3. Bekali Orang Tua dengan Ilmu

4. Ciptakan Komunikasi Dua Arah Dengan Anak

Ilmu tentang bagaimana menjadi orangtua bisa didapatkan melalui membaca 
buku, berjamaah dengan kelompok parenting, sharing dengan psikolog anak, 
melakukan komunikasi dengan pendidik/ guru dari anak, dan rajin mengajak 
komunikasi dengan anak. Hal ini sangat penting dilakukan agar orang tua 
memahami kondisi yang sedang dialami anak. Karena seringkali kekerasan 
terhadap anak terjadi karena banyak orang tua yang lebih membutuhkan 
perhatian/pengertian dari anak ketimbang orang tua yang mengerti akan 
kondisi anak.

Masih banyak orang tua yang mengangap bahwa anak adalah orang yang 
belum memahami apapun, sehingga tidak perlu melakukan diskusi dengan 
anak. Padahal anak memiliki hak untuk menentukan apa yang dia inginkan, 
dan orang tua lebih pada mengarahkan bukan mengintervensi atau mendikte 
anak. Komunikasi dua arah akan membangun keterbukaan anak terhadap 
persoalan yang dihadapi, selain itu juga dapat mengajak anak untuk 
memahami beberapa kondisi yang dihadapi orang tua.



Mencegah kekerasan seksual pada anak:
5. Dampingi Anak saat bermain Gadget dan Menonton Televisi

Seringkali orang tua melakukan pembiaran terhadap anak ketika bermain 
Gadget dan menonton televisi dan orang tua lebih memilih untuk sibuk 
dengan aktivitas yang lain, seperti memasak, menyelesaikan pekerjaan kantor, 
dll. Sehingga seringkali orang tua tidak mengetahui apa yang dilihat oleh 
anak melalui gadget dan televisi. 

Teknologi yang sangat canggih seperti saat ini membuat siapa saja termasuk 
anak mampu mengakses segala informasi dan tontonan sangat cepat. 
Kekerasan terhadap sesama anak seringkali disebabkan karena anak meniru 
atau mencontoh apa yang dia lihat. 

Selain mendampingi dalam bermain gadget dan menonton televisi, orang tua 
juga dapat menimimalisir kebiasaan anak anak bermain gadget dengan 
bermain bersama anak, atau mengajak berjalan – jalan anak atau bisa juga 
melibatkan anak beraktivitas dengan orang tua seperti memasak bersama 
anak, membersihkan rumah bersama anak, dll.



Mencegah kekerasan seksual pada anak:

7. Perkuat anak dengan pemahaman agama.

Pembekalan ilmu agama terhadap anak secara bertahap sejak usia dini 
menjadi langkah preventif adanya tindak kekerasan anak terhadap sesama 
anak. Agama bukan menjadi senjata bagi orang tua untuk menakut–nakuti 
anak, justru seharusnya melalui pemahaman agama yang holistik, orang tua 
mampu mengajarkan anak tentang kasih sayang dan menjaga diri dari 
melakukan kekerasan.

6. Kenali lingkungan tempat anak kita bersekolah dan bermain

Penting bagi orang tua untuk bisa mengenal dan mengetahui teman–teman 
dari anak kita maupun orang-orang yang ada di sekitar anak kita, agar 
sebagai orangtua kita dapat berhati–hati dalam mempercayakan anak kita. 
Hal ini dikarenakan persentase terbesar kekerasan terhadap anak adalah 
dilakukan oleh orang–orang terdekat dari anak.



penanggulangan



Cara penan�ulangan trauma pada
anak k�ban kekerasan seksual? 

1. Hindarkan Mengisolasi Anak

2. Jauhkan Anak Dari Tempat Dimana Kejadian Tersebut Terjadi

Usahakan anak agar tetap bisa ceria dan bermain layaknya seperti anak 
biasa. Upayakan agar anak bisa mendapatkan kembali kehidupan normalnya 
seperti sediakala.

Selain akan mempengaruhi pergaulan si anak dalam lingkungan tersebut, 
tekanan baru akan mungkin mereka dapatkan. Terutama, tekanan dari 
teman-temannya yang mengetahui kejadian tersebut. 
Hal inilah yang dikhawatirkan akan semakin memperburuk memori dan 
traumatik anak akan kejadian yang telah menimpanya.



Cara penan�ulangan trauma pada
anak k�ban kekerasan seksual? 

3. Aplikasikan Metode Terapi EMDR

Terapi EMDR atau merupakan kepanjangan dari Eye Movement Desensitization 
Reprocessing adalah salah satu bentuk psikoterapi yang banyak diusulkan oleh 
para psikolog untuk mengatasi trauma mendalam pada anak-anak. 

Terapi ini awalnya dirancang untuk dapat menghilangkan stres yang kerap kali 
berkaitan dengan pengalaman atau ingatan traumatik.

Terapi ini mulai bisa diaplikasikan pada anak berusia 4 sampai 5 tahun keatas. 
Terapi ini telah melalui uji coba dan hasilnya terbukti efektif dan cepat 
mengatasi trauma pada anak.



Cara penan�ulangan trauma pada
anak k�ban kekerasan seksual? 

4. Alihkan Anak Pada Kegiatan yang Lebih Positif

5. Berikan Dukungan dan Tetaplah Optimis

Agar anak tak melulu merasakan ketakutan dan dihantui kepanikan yang 
mendalam. Maka tidak ada salahnya orangtua mengupayakan segala hal 
agar si buah hati bisa teralihkan pada kegiatan yang lebih positif sesuai 
dengan hobinya

Ketika anda mendapati anak-anak menjadi korban kekerasan seksual atau 
pelecehan, bukan berarti anda harus terus-terusan menyesal dan menyalah-
kan segala sesuatunya pada kondisi dan keadaan. Sebab hal ini malah akan 
membawa tekanan baru pada si anak dan membuat mereka semakin dihantui 
dengan ketakutan



Lalu, apa hubungan fitrah seksualitas ini dengan kekerasan 
seksual (sexual abuse) pada anak?

Kekerasan seksual muncul karena adanya penyimpangan 
fitrah seksualitas dari si pelaku.

Selain itu, peluang terjadinya kekerasan seksual pada anak 
juga disebabkan oleh pendidikan seks yang kurang kepada 

si korban.

Oleh karena itu, pendidikan fitrah seksualitas sangat 
diperlukan sesuai dengan tahapan usianya.



Terima kasih




