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Kekerasan seksual, khususnya
terhadap perempuan adalah 

bentuk penyerangan dan ancaman
terhadap tubuh, seksualitas dan
hak-hak perempuan pada umumnya.

Kompilasi Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018-2022

Kasus kekerasan
seksual dalam

ranah publik
secara konsisten

menempati
posisi pertama.

Kekerasan
seksual dalam

ranah privat
menempati

posisi kedua.
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GAMBARAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Relasi Korban dengan Pelaku : Berpacaran
Status : Pada tahun 2021, pelaku dipecat secara tidak hormat dari Polri dan dipenjara

Bripda Randy Bagus Hari Sasongko memperkosa dan memaksa pacarnya, NW untuk melakukan aborsi sebanyak dua kali dalam kurun
waktu 2020- 2021. NW lalu mengalami depresi berat akibat kekerasan seksual yang dialaminya dan meninggal dunia akibat bunuh diri.

Sumber: CNN Indonesia

Relasi Korban dengan Pelaku : Guru dan Murid 
Status : Pelaku dipenjara

Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Kutai Barat mengadili perkara kekerasan seksual yang terjadi di pesantren dengan pelaku yang
merupakan guru sekaligus ketua pondok pesantren tersebut, korban yang masih berusia 14 tahun mengalami perkosaan berkali-kali
dengan motif tipu daya pelaku mulai dari memberikan uang hingga menjanjikan akan mengajari ilmu menerawang masa depan.

Sumber: Putusan: -/Pid.Sus/2020/PN.Sdw

Relasi Korban dengan Pelaku : Paman dan Keponakan
Status : Pelaku dipenjara

Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Jombang mengadili perkara kekerasan seksual yang menimpa seorang anak sejak ia berusia 12
tahun hingga 16 tahun, pelaku adalah paman dari anak korban yang dipercayakan ibu korban yang bekerja sebagai buruh migran di
Malaysia untuk merawat anak korban karena orang tua anak korban telah bercerai dan tinggal berjauhan.

Sumber: Putusan: 137/Pid.Sus/2019/PN.Jbg

*Untuk mengetahui kasus lainnya, silahkan baca di Booklet Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021

Bripda
Randy 

dan NW

Kekerasan
Seksual di
Pesantren

Kekerasan
Seksual
dalam

Keluarga

#LihatData
by



#LihatData
by

PROFIL UMUM PELAKU DAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

71,8%
responden pernah
mengalami kekerasan
seksual baik pada diri
sendiri, keluarga atau
orang lain yang dikenalnya.

Kekerasan seksual yang terjadi cukup beragam,
mulai dari pelecehan seksual, pencabulan,
perkosaan, eksploitasi seksual dan lain sebagainya.

66,7% 33,3%
Perempuan Laki-laki

pernah mengalami kekerasan seksual.

99,5%

72,1%

76,9%

1,1%

perkara kekerasan seksual yang
diselesaikan di pengadilan
korbannya adalah perempuan.

kasus kekerasan seksual yang
diselesaikan di pengadilan,
dialami oleh korban dengan riwayat
kekerasan seksual lebih dari sekali.

korban kekerasan seksual dalam
putusan pengadilan adalah
anak perempuan berusia 6-18 tahun.

putusan yang terdokumentasi di
pengadilan terkait perempuan
penyandang disabilitas mental yang
menjadi korban kekerasan seksual.

Hanya
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Disisi lain...

1 dari 17
Anak

laki-laki

PROFIL UMUM PELAKU DAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

99% perkara kekerasan seksual yang
diselesaikan di pengadilan
pelakunya adalah laki-laki.

98,5% 87,9%
pelaku kekerasan seksual dalam
putusan pengadilan merupakan
terdakwa tunggal.

pelaku kekerasan seksual dalam
putusan pengadilan merupakan
orang yang dikenal oleh korban,
misalnya keluarga, kekasih
dan/atau mantan kekasih,
teman, guru hingga tetangga.

12.389
Laki-laki

dan

pernah mengalami kekerasan seksual.

Toxic Masculinity
berkontribusi pada budaya dimana kekerasan seksual terhadap
laki-laki seringkali diabaikan dan tidak dilaporkan.

59.9% kekerasan seksual dalam putusan
pengadilan terjadi di rumah sendiri.

Selain itu kekerasan
seksual juga rentan
terjadi di tempat kerja,
institusi pendidikan
hingga terjadi secara
online di ruang siber
seperti media sosial.
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DAMPAK BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Putus sekolah
Kemampuan akademis
menurun misalnya
penurunan IPK

DAMPAK AKADEMIS

Kemampuan kerja menurun sehingga
pendapatan lebih rendah
Kehilangan pekerjaan dan produktivitas
Pengeluaran lebih banyak akibat biaya
tinggi dalam pemulihan pasca KS seperti
biaya konsultasi ke dokter, obat-obatan
yang perlu dikonsumsi dalam masa
penyembuhan dan konseling berkala

DAMPAK EKONOMI

Cedera fisik permanen
Mobilitas terhambat
Membutuhkan asistensi 24/7

DAMPAK FISIK

DAMPAK KESEHATAN
Infeksi menular seksual
Kehamilan yang tidak diinginkan
Penyalahgunaan zat adiktif sebagai bentuk mekanisme koping,
Kesulitan tidur
Gangguan makan

Depresi, gangguan kecemasan
PTSD
Kesehatan mental yang buruk
Keinginan bunuh diri
Trauma

DAMPAK PSIKIS
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