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Meningkatkan Kewaspadaan 

• Tingkatkan kewaspadaan dalam 

mengasuh anak & balita ➔ 

apalagi kalau berkebutuhan 

khusus 

• Waspadai & selalu pantau 

keberadaan anak, dengan siapa 

bergaul dan siapa saja yang 

“turut” terlibat dalam proses 

pengasuhan ➔ kekerasan & 

perkosaan umumnya dilakukan 

oleh orang yang dekat dengan 

anak, dengan cara membujuk 

atau mengancam 



Bangun Kerjasama dengan 

Pasangan 

• Pengasuhan merupakan tanggung jawab 

pasangan, bukan hanya tanggung jawab 

IBU 

• Berikan pemahaman mengenai pendidikan 

seksual dengan melibatkan kerjasama 

antara orang tua, guru, ART, sopir pribadi 

dsb 



Definisi Kekerasan Seksual 

• Adalah tindakan 

memaksa atau 

merayu anak-anak 

untuk terlibat 

dalam aktivitas 

seksual 

 



Bentuk Kekerasan Seksual pada Anak 

• Kontak Fisik 

• Tanpa Kontak Fisik 



Kontak Fisik (1) 

Memasukkan tangan kedalam 

baju anak 

Menyentuh/ meraba dada dan 

sekitarnya 



Kontak Fisik (2) 

Menyentuh/ meraba paha dan 

sekitarnya 

Menyentuh/ meraba pantat dan 

sekitarnya 



Kontak Fisik (3) 

Mencium 

Mencium mulut dan sekitarnya 

Mencium leher ke bawah 



Kontak Fisik (4) 

Pemerkosaan 

Menyentuh daerah 

kemaluan 

Hubungan Seksual 



Kontak Fisik (5) 

• Seks Oral (Memasukkan penis ke mulut 

anak) 



Tanpa Kontak Fisik (1) 

Memperlihatkan alat kelamin 

pada anak 

Membuka pakaian dan 

menunjukkan alat kelamin pada 

anak (exhibisionis) 



Tanpa Kontak Fisik (2) 

Melihat alat kelamin anak 

Membuka pakaian anak untuk 

melihat alat kelamin anak 



Tanpa Kontak Fisik (3) 

Mengajak anak terlibat dalam 

aktivitas porno 

Mengajak anak melihat film/ 

gambar porno 

Mengajak anak dalam 

pembuatan film/ gambar 

porno 



Tahap Terjadinya Pelecehan Seksual pada 

Anak (1) 

1. Tertarik melihat anak menggunakan 

pakaian yang terbuka  (perilaku anak yang 

menggoda) 

2. Mengajak bermain dan merayu anak 

dengan memberikan makanan, mainan/ 

uang 



Tahap Terjadinya Pelecehan Seksual pada 

Anak (2) 

3. Mengajak anak ketempat yang 

sepi/ jauh dari keramaian 

4. Mencium/ Menyentuh pakaian/ 

tubuh anak 



Tahap Terjadinya Pelecehan Seksual pada 

Anak (3) 

5. Menunjukkan alat kelamin pada 

anak 6. Menyentuh daerah kemaluan anak 



Faktor Penyebab Kekerasan Seksual pada 

Anak (1) 

INTERNAL 
• Penampilan anak menarik 

minat perilaku 

Hanya menggunakan 

pakaian dalam 

Menggunakan pakaian yang 

memperlihatkan paha, dada 

dan sekitarnya 



Faktor Penyebab Kekerasan Seksual pada 

Anak (2) 

INTERNAL 
• Perilaku yang menggoda 

“Bergayut” pada orang 

dewasa 

Membuka-buka pakaian di 

hadapan orang lain 



Faktor Penyebab Kekerasan Seksual pada 

Anak (3) 

INTERNAL 
• Takut melawan 

Tidak berani menolak keinginan 

orang lain 

Tidak mau!!! 

Takuuutt 



Faktor Penyebab Kekerasan Seksual pada 

Anak (4) 

INTERNAL 
• Mudah dibujuk 

Mudah menerima pemberian 

orang lain (permen, mainan, dll) 

Mudah diajak orang lain 



Faktor Penyebab Kekerasan Seksual pada 

Anak (5) 

EKSTERNAL 
• Semakin luasnya peredaran 

buku/ gambar/ film porno 

• Ibu bekerja dan meninggalkan 

anak di rumah dalam jangka 

waktu yang lama dengan laki-

laki (ayah maupun orang lain) 

• Semakin banyaknya pasangan 

yang bercerai & menikah lagi 

(kekerasan seksual oleh ayah/ 

kakak tiri) 



Faktor Penyebab Kekerasan Seksual pada 

Anak (6) 

EKSTERNAL 

• Anak-anak melihat 

orang tua melakukan 

hubungan seksual 

• Penggunaan narkoba 

• Kurang kuatnya 

norma dan agama 



Ciri-Ciri Anak yang Mengalami 

Pelecehan Seksual (1) 
• Perubahan Perilaku (sering 

mengisap jempol, murung, 

mengompol, takut gelap, mimpi 

buruk, berteriak-teriak, perubahan 

selera makan dsb) 

• Perhatikan tanda fisik (mengeluh 

sakit saat buang air kecil atau 

besar)/ cedera atau memar pada 

area kelamin, aneh atau ganjil saat 

berjalan/ duduk 

• Menirukan gerakan seksual yang 

tidak atau kurang pantas dengan 

boneka atau media yang lain 

• Takut dan trauma dengan barang 

tertentu 

 



Ciri-Ciri Anak yang Mengalami 

Pelecehan Seksual (2) 

• Memiliki kosakata seksual yang vulgar 

• Sengaja membahayakan diri sendiri (melukai diri 

sendiri atau aktivitas lain yang mengancam) 

• Jika “naluri” sebagai orang tua berbicara, coba 

tanyakan kepada anak…biasanya jika ditanya 

anak cenderung gugup, takut dan khawatir akan 

reaksi ortu ➔ ciptakan suasana kondusif agar 

anak mau bercerita 

 



Pola Terjadinya Interaksi antara 

Korban dengan Pelaku (1) 

• Perbedaan kekuasaan ➔ pelaku memiliki 

otoritas yang lebih tinggi dari korban 

• Perbedaan Pengetahuan ➔ pelaku merasa 

memiliki informasi dan pengetahuan yang luas 

sehingga korban merasa kecil dan tersudut 

• Perbedaan kepuasan ➔ pelaku merasa bahwa 

korban adalah salah satu bagian dari kepuasan 

yang diharapkan/ diinginkannya 



Pola Terjadinya Interaksi antara 

Korban dengan Pelaku (2) 

• Pelaku ada hubungan kekerabatan dengan korban, 

misalnya : orang tua, kakak, paman, kakek 

• Pelaku tinggal dekat dengan korban, misalnya : 

tetangga, tukang sayur, tukang becak 

• Pelaku yang sangat ramah/ dekat dengan anak, 

sehingga anak merasa senang ketika bersama pelaku ➔ 

pelaku sering memberi hadiah atau pelaku sering 

meminta tolong dan sebagai imbalan, ia akan memberi 

“kasih sayang” 



Jenis-Jenis Sexual Abuse 

• Pelecehan seksual (sexual harassment), pemberian 

perhatian seksual (lisan/tulisan, fisik/psikis terhadap 

perempuan) di luar keinginan perempuan yang 

bersangkutan 

• Pencabulan terhadap anak (child molestation), tindakan 

yang dilakukan oleh pelaku mengarah ke kontak fisik, 

walaupun belum pada penetrasi 

• Perkosaan (rape), hubungan seksual yang dilakukan 

dengan paksaan 

• Incest, hubungan seksual satu kerabat (sedarah) 

 



Tempat Terjadinya Kekerasan atau 

Pelecehan Seksual 

• Daerah pribadi, misalnya di rumah korban atau di 

rumah pelaku 

• Tempat terbuka yang jauh dari jangkauan/ kontrol 

masyarakat, misalnya dekat hutan atau sungai yang 

jauh dari pemukiman warga 

• Institusi pendidikan, karena tempat tersebut si 

pelaku memiliki otoritas/ wewenang yang lebih 

besar sehingga pelaku dapat memanipulasi korban 

untuk mengikuti/ mematuhi perintah 



Dampak Psikologis Kekerasan Seksual 

pada Anak (1) 



Dampak Psikologis Kekerasan Seksual 

pada Anak (2) 



Dampak Psikologis Kekerasan Seksual 

pada Anak (3) 



What Should be Done (1) 

• Kenali anak (sifat atau karakter masing-masing 

anak) ➔ ingat bahwa setiap anak pasti unik & 

berbeda 

• Prioritaskan ABK (bila ada) yang kondisinya 

tidak memungkinkan untuk mandiri 

• Beri penekanan pada anak perempuan ➔ lebih 

rentan menjadi korban, apalagi kalau memiliki 

keterbelakangan mental 



What Should be Done (2) 

• Keluarga dekat yang memiliki jenis kelamin berbeda 

SEBAIKNYA tidak memeluk, menggendong, 

memangku, memegang ataupun menggandeng saat 

usia anak sudah > 5 thn ➔ agar anak tidak 

menginterpretasikan “sentuhan” sebagai sesuatu 

yang salah & justru menimbulkan dorongan seksual 

• Beri pemahaman mengenai siapa saja yang boleh 

melihat, memegang atau menyentuh area pribadi 

anak 



What Should be Done (3) 

• Ajarkan melalui media gambar : 

1. Tidak boleh memasuki toilet lawan jenis 

2. Apa yang boleh dilakukan dalam kamar pribadi 

3. Apa yang boleh & tidak boleh dilakukan di 

dalam kendaraan umum, mall, ruang kelas, 

dapur, dsb 

4. Memahami ekspresi atau bahasa tubuh orang 

lain 



What Should be Done (4) 

• Tumbuhkan keberanian pada anak 

• Jangan berikan pakaian yang terlalu terbuka 

• Jangan biasakan main gadget & nonton TV tanpa 

dampingan orang tua 

• Memperkenalkan organ intim dan fungsinya 

(edukasi seksual sejak dini) ➔ gunakan bahasa 

yang benar 

• Mengajarkan nilai-nilai agama 

• Jalin komunikasi dengan anak (jadilah sahabat 

anak) 

 









Yuuukkk, kita liat video dulu ☺ 



Quiz dulu yuuuukkk... 
• Sebutkan 3 macam bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dengan 

kontak fisik 

• Sebutkan 3 macam bentuk kekerasan seksual yang dilakukan tanpa kontak 

fisik 

• Ada 6 tahap terjadinya pelecehan seksual pada anak, sebutkan 3 

diantaranya 

• Sebutkan 2 faktor internal yang menyebabkan kekerasan seksual pada 

anak 

• Sebutkan 3 faktor eksternal yang menyebabkan kekerasan seksual pada 

anak 

• Sebutkan 3 ciri anak yang mengalami pelecehan seksual 

• Sebutkan jenis-jenis sexual abuse (ada 4 macam) 

• Apa saja dampak psikologis kekerasan seksual pada anak? 

• Ketrampilan atau perilaku apa yang harus diajarkan pada anak untuk 

menjaga agar ia terhindar dari pelecehan/ kekerasan seksual ? 

 

 

 

 


