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Salam Solidaritas!

Perjuangan dalam menghadirkan solusi dan 

perubahan di ibukota khususnya dalam penanganan 

kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah DKI 

Jakarta membutuhkan pedoman serta langkah 

yang lebih konkrit dan komprehensif dalam 

penanganannya.

Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen PSI DKI 

Jakarta dalam mengawal dan mangatasi isu-isu 

kekerasan seksual di ibukota, Buku Saku Pencegahan 

dan Penanganan Kekerasan Seksual Partai Solidaritas 

Indonesia (PSI) DKI Jakarta hadir sebagai hasil dari 

manifestasi pemikiran, ide, gagasan serta langkah 

yang dapat menjadi pedoman bagi para pengurus PSI 

DKI Jakarta dalam menghadirkan langkah-langkah 

pencegahan dan penanganan kasus kekerasan 

seksual di ibukota.

Dalam proses penyusunannya, buku saku ini 

melibatkan sumbangsih pemikiran, ide, dan gagasan 

tidak hanya dari entitas partai, tetapi juga dari 



2

para ahli yang independen yang membantu kami 

menyiapkan pedoman dalam perspektif yang lebih 

luas. Oleh karena itu, PSI DKI Jakarta menyampaikan 

rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh 

pihak yang terlibat dalam proses penyusunan buku 

saku ini.

Harapan kami, Buku Saku Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan Seksual PSI DKI Jakarta dapat 

menjadi pedoman serta landasan bergerak bagi 

pengurus maupun anggota PSI di seluruh wilayah 

DKI Jakarta dalam mencegah dan menangani kasus 

kekerasan seksual yang terjadi di ibukota serta dapat 

secara bebas, aman, dan nyaman dalam berkontribusi, 

berkarya dan berekspresi tanpa ada rasa terintimidasi 

demi menghadirkan perubahan yang berdampak 

positif bagi masyarakat Jakarta.

Elva Farhi Qolbina
Sekretaris DPW PSI DKI Jakarta
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BAGIAN 1

MEMAHAMI KEKERASAN SEKSUAL
DI SEKITAR KITA

Sebagai manusia, kita memiliki hak yang melekat lho; 

Hak Asasi Manusia. 

Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat 

universal, abadi, dan tidak dapat diganggu gugat. 

Sehingga, hak asasi manusia itu harus selalu dipenuhi, 

dilindungi, ditegakkan, tidak boleh diabaikan, 

dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. 

Sudah ada Hak Asasi Manusia, Tapi kok…..

Dengan lingkungan masyarakat yang menempatkan 

laki-laki sebagai pemegang kekuasaan yang 

dominan, menimbulkan masih adanya kesenjangan 

peran antara laki-laki dan perempuan nih Bro dan 

Sis. Kesenjangan ini pada akhirnya, menyebabkan 

perempuan dan anak terletak pada posisi yang 

terpinggirkan dan rentan terhadap kekerasan, 

eksploitasi, dan diskriminasi. 
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PSI Selalu Hadir

Dengan segala rumitnya permasalahan yang ada, 

DPW PSI Jakarta juga hadir untuk mewujudkan 

lingkungan yang aman dari kekerasan seksual dengan 

mengedepankan perspektif korban. Harapannya, 

dengan diberlakukan buku saku pencegahan dan 

penanganan kekerasan seksual ini, seluruh pengurus 

dan anggota PSI Jakarta dapat secara bebas, 

aman, dan nyaman dalam berkontribusi, berkarya, 

dan berekspresi tanpa adanya rasa terintimidasi 

sedikitpun. 

Buku Saku ini juga hadir untuk menunjukkan 

komitmen dan keseriusan PSI Jakarta dalam 

mengawal dan mengatasi isu kekerasan seksual, dan 

semoga hadirnya semangat ini tidak hanya berhenti 

di PSI Jakarta, namun juga seluruh kepengurusan PSI 

di daerah lainnya ya Bro dan Sis!
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FAQ:

A : Tapi-tapi...sebenarnya di Indonesia sudah ada 

landasan hukum terkait pencegahan dan penanganan 

kekerasan seksual belum sih, Sis?

Jawaban:

Sudah! Berikut beberapa daftar landasan hukum 

yang sudah kita punya:

A. Landasan Hukum

UU Tentang

UU No.7 
Tahun 1984

Pengesahan Konvensi mengenai 
Penghapusan segala bentuk 
Diskriminasi terhadap Wanita

UU No. 39 
Tahun 1999 Hak Asasi Manusia

UU No. 35 
Tahun 2014 Perlindungan Anak

UU No. 23 
Tahun 2004

Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga

UU No. 21 
Tahun 2007

Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang

UU No. 44 
Tahun 2008 Pornografi

PP No.9 Tahun 
2008

Tata Cara dan Mekanisme 
Pelayanan terpadu bagi Saksi 
dan/atau Korban Tindak Pidana 
Perdagangan Orang.
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…..Namun seiring berkembangnya waktu dan 

perubahan zaman, perangkat hukum yang ada di 

Indonesia mengenai kekerasan seksual masih jauh 

dari kata cukup dan masih butuh perbaikan, Bro & Sis!

FAQ:

A : Kalau Dari PSI sendiri, sudah ada peraturan yang 

mengatur belum sih?

Jawaban :

Belum nih, Bro & Sis! Saat ini, PSI baru memiliki 

peraturan AD/ART PSI dan juga Surat Keputusan 

Nomor : 260/SK/DPP/2021 Tentang Aturan Perilaku 

Pengurus Partai Solidaritas Indonesia. Oleh sebab 

itu, Buku Saku ini bertujuan untuk melengkapi hal 

tersebut.

PP No. 41 
Tahun 2011

Pembinaan, Pendampingan dan 
Pemulihan terhadap Anak yang 
menjadi Korban atau Pelaku 
Pornografi

Perda DKI 
Jakarta No. 8 
Tahun 2011

Perlindungan Perempuan dan Anak 
dari Tindak Kekerasan



7

B : Udah banyak banget landasan hukumnya, tapi kok 

tetap bisa terjadi kekerasan dan pelecehan seksual?

Jawaban :

Nah, sedihnya...dengan landasan hukum yang 

sudah ada, ternyata masih banyak regulasi yang 

tidak berperspektif korban dan tepat sasaran dalam  

penanganan kasus-kasus kekerasan dan pelecehan 

seksual :”)

Menurut Pasal 1 Ayat 1 RUU Penghapusan Kekerasan 

Seksual, definisi kekerasan seksual adalah:

Setiap perbuatan merendahkan, menghina, 

menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap 

tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau 

fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan 

dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan 

seseorang itu tidak mampu memberikan 

persetujuan dalam keadaan bebas, karena 

ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, 

yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan 

atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, 

kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, 

dan/atau politik.”

B. Apa sih Kekerasan Seksual?

“
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Mudahnya, kekerasan seksual adalah jika Bro dan Sis 

merasa diserang, direndahkan, dihina, terkait tubuh, 

hasrat seksual, fungsi reproduksi. Jika Bro dan Sis 

dipaksa melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan, 

itu juga termasuk dalam kekerasan seksual ya!

Berikut bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut 

Komnas Perempuan, yang patut Bro dan Sis ketahui!

1.   Perkosaan;

2.  Intimidasi seksual termasuk ancaman atau 

     percobaan perkosaan;

3.  Pelecehan seksual;

4.  Eksploitasi seksual;

5.  Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;

6.  Prostitusi paksa;

7.  Perbudakan seksual;

8.  Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;

9.  Pemaksaan kehamilan;

10. Pemaksaan aborsi;

11.  Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;

12. Penyiksaan seksual;

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa    

      seksual;

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang  

      membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
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15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan 

diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

*kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah 
daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk 
kekerasan seksual yang belum kita kenali akibat 
keterbatasan informasi mengenainya.

Apa itu konsen? 

Konsen merupakan persetujuan yang diberikan 

secara sadar, sukarela, dan tidak dalam hasutan atau 

ancaman untuk terlibat dalam berbagai aktivitas 

seksual maupun non-seksual. Kedua belah pihak 

harus sepakat dan dalam keadaan sadar untuk 

melakukan kegiatan atau aktivitas  tersebut.

Mudahnya, bisa kita singkat dengan F.R.I.E.S1

1. Freely Given:

Persetujuan diberikan tanpa adanya tekanan, 

ancaman, manipulasi, dan tidak dalam keadaan 

hilang kesadaran.

2. Riversible:

Walaupun sebelumnya memberikan persetujuan, 

siapapun dapat merubah pikirannya.

C. Terkait Konsen

1 Singkatan ini dikutip dari paparan Jakarta Feminist pada Sosperda 
Bro Idris yang dilaksanakan tanggal 12 September 2021 kemarin.
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3. Informed: 

Harus Jujur. Informasikan apa yang akan dilakukan. 

Seperti contohnya dalam aktivitas seksual: Jika kita 

bilang harus memakai alat kontrasepsi dan ternyata 

tidak digunakan; maka itu bukanlah persetujuan.

4. Enthusiastic:

Diberikan secara antusias! Harus senang dalam 

memberikan persetujuan. Kalau terlihat ragu-ragu, 

kemungkinan besar persetujuan tersebut tidak 

diberikan. 

5. Specific: 

Mengatakan “iya” pada satu hal, bukan berarti 

mengatakan “iya” atau memberikan persetujuan 

pada hal yang lain. 
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BAGIAN 2

PSI HADIR UNTUK MENCEGAH DAN 
MELINDUNGI

PSI selalu hadir dengan keberpihakan kepada korban, 

artinya semua upaya pencegahan dan penanganan 

akan menggunakan perspektif dari korban.

Nah sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita pahami 

dulu beberapa definisi

1. Korban, adalah setiap orang yang mengalami 

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 

ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 

pidana, dalam konteks buku saku ini tindak 

kekerasan seksual.

2. Pelaku, adalah mereka yang diadukan atau 

dilaporkan karena telah melakukan tindak 

kekerasan seksual dalam berbagai bentuk 

yang didefinisikan di dalam Buku Saku ini.



12

Siapa yang bisa melaporkan kasus KS dan 

mendapatkan perlindungan-pendampingan dari PSI 

DKI Jakarta?

 - Semua orang baik internal maupun eksternal 

    PSI. Anggota, Pengurus, Simpatisan PSI, 

    serta seluruh masyarakat umum yang ingin 

    mengadvokasikan kasus KS melalui PSI 

    DKI Jakarta.

3. Pelapor, adalah individu atau kelompok 

yang mengajukan masalah, menyampaikan 

pemberitahuan atau mengadukan keluhan 

tentang kekerasan seksual yang mereka 

alami. Pelapor dapat mencakup korban 

secara langsung maupun diwakili oleh pihak 

lain. 

4. Tim Pencari Fakta (TPF), adalah tim ad hoc 

yang dibentuk oleh DPW PSI Jakarta untuk 

melakukan penyelidikan terhadap laporan 

kekerasan seksual yang diterima oleh PSI. 

TPF juga bertugas untuk memberikan 

rekomendasi tindakan baik kepada korban 

dan/atau pelapor dan PSI DKI Jakarta. Dengan 

adanya TPF ini, korban tidak akan diminta 

untuk mencari bukti sendiri. 
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 - Laki-laki ataupun perempuan (apapun 

    gendernya).

 - Segala usia 

 - Tidak terbatas hanya di Jabodetabek (nanti 

    akan dibantu untuk dirujuk ke pihak-pihak 

    terkait di daerah)

 - Korban secara langsung atau jika anda 

   mengetahui

INGAT! Tidak harus menunggu kejadian baru 

melapor, jika ada indikasi/dugaan silakan laporkan 

untuk mencegah terjadinya KS

Masih Khawatir? Ingatlah bahwa setiap pelapor 

berhak:

 - Setiap korban dan pelapor berhak untuk 

    menentukan sendiri kemana dia nyaman 

    untuk mengajukan pelaporan dan 

    permohonan konseling (prinsip banyak pintu 

    satu jalur).

 - Setiap korban berhak untuk melaporkan 

    sendiri atau diwakili oleh pihak ketiga yang 

    dipercaya untuk mendampingi korban.

 - Setiap korban berhak untuk mendapatkan 

    pendampingan hukum (kuasa hukum) yang 

A. Hak dan Kewajiban
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    disiapkan/dirujuk oleh PSI DKI Jakarta.

 - Setiap korban berhak untuk mendapatkan 

    pendampingan kesehatan fisik dan 

    psikologis yang disiapkan/dirujuk oleh PSI 

    DKI Jakarta.

 - Setiap korban berhak atas kerahasiaan 

    identitas diri.

 - Seluruh anggota/pengurus PSI DKI Jakarta 

    berhak atas rasa aman dan nyaman untuk 

    bekerja, berkarya, berekspresi, tanpa adanya 

    intimidasi dan ancaman dari kekerasan 

    seksual.

Dilengkapi pula dengan Kewajiban:

 - Jika korban/pelapor memutuskan untuk 

    memproses laporan ke lembaga hukum atau 

    ke partai politik maka setiap korban/pelapor 

    wajib untuk memberikan keterangan dengan 

    lengkap kepada kuasa hukum yang mewakili.

Partai Solidaritas Indonesia juga memiliki hak dan 

kewajiban lho!

 Hak:

 - Atas consent (keinginan) korban/pelapor, PSI 

    DKI Jakarta berhak untuk melakukan     

    investigasi dengan pembentukan TPF
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    Atas consent (keinginan) korban/pelapor,     

    TPF yang telah dibentuk oleh PSI DKI Jakarta 

    berhak untuk mendapatkan informasi yang 

    lengkap

 Kewajiban:2

 - PSI DKI Jakarta wajib untuk menjaga 

    kerahasiaan identitas korban dan seluruh 

    proses advokasi kasus

 - PSI DKI Jakarta wajib untuk memberikan 

    pilihan kepada korban untuk diwakili oleh 

    pihak ketiga atau kuasa hukum

 - PSI DKI Jakarta wajib untuk memberikan/

    merujuk pelayanan konseling baik untuk 

    kesehatan fisik maupun kesehatan 

    psikologis. Pendampingan dapat dilakukan 

    dengan cara menghubungi:

           1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

     Perempuan dan Anak (P2TP2A): Unit 

    kesatuan yang menyelenggarakan fungsi 

    pelayanan terpadu bagi perempuan 

    dan anak korban kekerasan, di bawah 

    naungan Kementerian Pemberdayaan 

    Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 

2 Kewajiban tidak terbatas pada Buku Saku ini melainkan dapat 
menyesuaikan dengan kebutuhan korban.
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    Bro dan Sis, bisa langsung melakukan 

    pengaduan / meminta pendampingan 

    dengan cara datang ke kantor maupun lewat 

    telepon.  

    Alamat: Jl. Raya Bekasi KM.18 Pulogadung 

    Jakarta Timur

    No Telp: 021-47882898

           2. Yayasan Pulih: Yayasan ini melayani 

    konseling psikologi bagi korban. Bro dan Sis 

    cukup dengan mendaftar via WhatsApp di 

    +0811-843-6633 setiap Senin-Jumat pukul 

    09.00-17.00.

           3. Lembaga Bantuan Hukum APIK: Untuk 

    pengaduan atau konsultasi kasus 

    pelecehan seksual, Bro dan Sis juga 

    bisa langsung menghubungi hotline APIK 

    di nomor +0813-8882-266-99 maupun via 

    email: pengaduanLBHAPIK@gmail.com.



17

1.  Kamu bisa langsung  menghubungi 

    pengurus dan anggota Partai Solidaritas 

    Indonesia yang kamu ketahui baik di tingkat 

    kelurahan, kecamatan, hingga provinsi. 

2. Kamu juga boleh diwakilkan oleh teman 

    atau pihak ketiga yang kamu percaya untuk 

    melapor ke Partai Solidaritas Indonesia.

3. Kamu dan/atau orang yang mewakili mu 

    akan dihubungi oleh tim khusus yang akan 

    memberikan pendampingan, melindungi 

    kerahasiaan, dan memastikan laporanmu 

    diproses oleh PSI DKI Jakarta.

1.  Tanyakan kabar dan kondisi Korban terlebih 

    dahulu. Bisa dilakukan secara langsung 

    dengan mendatangi kediamannya atau 

    melalui telepon. Pastikan korban merasa 

    aman dan nyaman ketika berbicara 

    denganmu. Tanyakan kondisi fisik maupun 

    psikisnya.

2.  Dengarkan! Jangan Hakimi! Mendengarkan 

    adalah bentuk kita berempati dengan korban, 

C. Jika kamu menerima laporan kekerasan seksual  
     dari korban maka ikuti langkah-langkah ini...

B. Jika kamu adalah korban yang ingin melapor  
     maka kamu dapat ...
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                biarkan mereka bercerita tanpa perlu kita     

                menghakimi apalagi sampai menyalahkan 

                korban (populer disebut victim blaming). 

Beberapa statement positif yang bisa kamu 

sampaikan kepada korban:

“Jangan merasa bersalah, Kamu berhak atas 
rasa aman dan perlindungan”
 
“ Kamu tidak sendirian, ada kita disini yang akan 
menemanimu”

“Aku percaya dengan mu, kalau kamu sudah mulai 
nyaman, aku siap mendengarkan ceritamu”

“Banyak langkah yang bisa kita tempuh, namun sekarang 
yang terpenting ialah kondisimu”

3. Ada 7 kata-kata yang tidak berperspektif korban, 

    sehingga haram disampaikan kepada korban loh 

    Bro dan Sis, yaitu:3

    1.  “Apakah itu benar terjadi?”

    2. “Apakah kamu menikmatinya?”

    3. “Kejadian itu sudah lama, mengapa masih 

         dipikirkan?”

    4. “Kamu pakai baju apa pas kejadian?”

    5. “Kenapa kamu nggak melawan?”

    6. “Itu cuma seks aja.”

    7. “Ini semua takdir Tuhan. Jadi kamu harus maklum.”

3 Sumber dikutip dari Fair Haven Rape Crisis Center dalam Komnas 
Perempuan
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Jadi, untuk Bro dan Sis, ketika sedang mendampingi 

korban jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat 

di atas ya!

4. Tanyakan apa yang korban inginkan dan 

    butuhkan! Berkaitan dengan prinsip consent  yang 

    telah dibahas di bagian awal Buku Saku ini, 

    tanyakan kepada korban bentuk pendampingan 

    apa yang dia butuhkan. Anda boleh 

    menginformasikan bahwa PSI DKI Jakarta 

    siap untuk membantu korban jika ia ingin 

    menindaklanjuti kasus KS yang ia rasakan, namun 

    jangan memaksa dia untuk melaporkan kasusnya 

    secara resmi sampai dia siap secara fisik dan psikis. 

5. Jika korban bersedia untuk kasusnya diproses dan 

    didampingi oleh PSI DKI Jakarta, segera hubungi     

    DPW PSI DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti.

INGAT! Sebagai orang yang dipercaya oleh korban 

jangan lakukan ini:

    1. Menceritakan kasus ataupun identitas korban ke     

        siapapun tanpa persetujuan korban

    2.Membagikan tangkapan layar (screenshot) 

        ataupun rekaman apapun tanpa persetujuan 

        korban.
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 - Seluruh laporan yang masuk akan diproses 

    oleh DPW PSI DKI Jakarta melalui Biro 

    Hukum dan/atau Biro Advokasi Kelompok 

    Khusus untuk mendapatkan pendampingan 

    hukum atau non-hukum.

 - Apabila pelaku dan/atau korban merupakan 

    anggota/pengurus dari PSI DKI Jakarta, 

    maka Biro Hukum dan/atau Biro Advokasi 

    Kelompok Khusus bersama dengan 

    Pimpinan DPW PSI Jakarta akan membentuk 

    Tim Pencarian Fakta (TPF) untuk melakukan 

    investigasi dan memberikan sanksi terhadap 

    pelaku yang bersangkutan.

 - Setelah melakukan investigasi, TPF akan 

    memberikan rekomendasi tindak lanjut baik 

    untuk Partai Solidaritas Indonesia maupun 

    untuk korban, pelapor, dan pendamping.

INGAT! Fokus utama dari penanganan kasus kekerasan 

seksual adalah mengedepankan perspektif korban. 

Sehingga, langkah yang diambil harus menyesuaikan 

dengan keinginan korban dan fokus pada pemulihan 

korban.

C. Bagaimana laporan yang masuk akan diproses 
     oleh PSI DKI Jakarta?
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Bagaimana kalau pelaku merupakan bagian 
internal dari PSI?
Untuk Bro dan Sis, jika pelaku merupakan seseorang 

dari internal PSI maka kami akan menindaklanjutinya 

dengan sanksi-sanksi internal berupa:

1.  Pencabutan status keanggotaan dan/atau 

    kepengurusan.

2. Rekomendasi untuk ditindaklanjuti ke ranah 

    hukum pidana dengan melibatkan aparat penegak 

    hukum namun atas persetujuan korban dan 

    pendampingan penuh dari PSI DKI Jakarta
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Penutup

Buku saku pencegahan dan penanganan kekerasan 

seksual ini belum selesai dan akan terus dipertajam. 

Namun biarlah buku saku ini menjadi dasar dari upaya 

PSI DKI Jakarta untuk melindungi seluruh anggota 

PSI dan masyarakat umum dari Kekerasan Seksual. 
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Tim Penyusun: 
Sis Fadilla Embun Firdausy
Bro Geraldi Ryan Wibinata
Bro Satya Azyumar
Sis Allya Natasya Aurora


