
PERKOSAAN 
 



Defenisi: 
 Perkosaan adalah ”serangan/penganiayaan” 

seksual karena perkosaan merupakan suatu 
tindakan kekerasaan, dengan menggunakan seks 
sebagai alat kekerasan. 



Wanita Yang beresiko : 
•Wanita yang menderita cacat 

•Wanita di tempat pengungsian 

•Wanita yang hidup di jalanan 

• Pembantu Rumah Tangga 

•Wanita yang berpenampilan sensual 



Jenis perkosaan dan kekerasan seksual 
  a. Perkosaan oleh orang yang kita kenal 

 Perkosaan oleh suami atau bekas suami.  

  

 Bila hukum dan tradisi memperlakukan wanita sebagai hak 

milik dari suami, maka suami   akan berfikir bahwa dia punya 

hak penuh untuk menuntut pelayanan seksual dari istri 

kapanpun dia kehendaki, meskipun si wanita tidak 

menginginkannya. 

  

 Seorang wanita bisa diperkosa oleh  pacarnya. 

Pacarnya mungkin bilang bahwa dia punya hak        

untuk hubungan seksual karena dia telah   

menghabiskan uang untuk wanita tersebut,            

karena wanita sering menggoda yang menjurus     

kearah seksual, atau karena dia telah melamar       

wanita tersebut. 



Perkosaan  di tempat Kerja 

 Seorang wanita mungkin dipaksa untuk hubungan 

seksual oleh seorang teman kerja atau oleh atasannya, 

sehingga wanita tersebut bisa tetap bekerja. Wanita itu 

mungkin diancam dengan kehilangan pekerjaan atau 

hukuman lain bila dia menceritakan kepada orang lain. 

 

Perkosaan pada anak-anak 

Seorang anak laki-laki atau perempuan bisa diperkosa 

oleh pria anggota keluarga atau orang dewasa lain.   

 

                       Perkosaan oleh orang  

                         yang tidak dikenal  



Reaksi Sesudah Perkosaan  
1. Perasaan mudah marah  

2. Takut, cemas, gelisah  

3. Merasa bersalah  

4. Malu, reaksi-reaksi lain yang bercampur 
aduk  

5. Menyalahkan diri sendiri  

6. Menangis bila teringat peristiwa tersebut  

7. Ingin melupakan peristiwa perkosaan yang 
telah dialami  

8. Merasa diri tidak normal, kotor, berdosa, 
tidak berguna  

9. Merasa lelah, tidak ada gairah dan tidak 
bisa tidur  

10. Selalu ingin muntah, perut dan vagina 
terasa sakit  

11. Ingin bunuh diri  



Apa yang harus dilakukan bila terjadi Perkosaan?  

  1. Korban harus segera melapor ke polisi  

 Di Kepolisian korban akan diantar ke dokter untuk mendapatkan visum 

etrepertum atau kalau terpaksa korban bisa datang ke rumah sakit terlebih 

dahulu agar dokter bisa memberikan surat keterangan.  Mintalah dokter 

untuk menghubungi polisi.  

 Jangan membersihkan diri atau mandi karena sperma, serpihan kulit 

ataupun rambut pelaku yang bisa dijadikan barang bukti akan hilang.  

Sperma hanya hidup dalam waktu 2 x 24 jam.  Simpan pakaian, barang-

barang lain yang anda pakai, ataupun kancing/robekan baju pelaku yang 

bisa dijadikan barang bukti.  Serahkan barang-barang tersebut kepada polisi 

dalam keadaan asli (jangan dicuci atau dirubah bentuknya).  Apabila korban 

takut pergi sendiri ke polisi, ajaklah teman/saudara untuk menemani.  

  
 Yakinkan diri bahwa korban perkosaan bukanlah 

orang yang bersalah  

 Pelaku perkosaanlah yang harus dihukum.  

Korban berhak untuk melaporkan pelaku agar 

bisa dihukum sesuai dengan kejahatan yang 

dilakukannya.  



Kiat-kiat menghindari perkosaan:  

1. Bertingkah laku wajar  

2. Bersikap tegas, tunjukkan sikap dan 

tingkah laku percaya diri  

3. Pandai-pandai membaca situasi.  

Berjalanlah cepat tapi tenang  

4. Hindari berjalan sendiri di tempat gelap 

dan sepi  

5. Berpakaian sewajarnya yang 

memudahkan Anda untuk 

lari/mengadakan perlawanan.  Jangan 

memakai terlalu banyak perhiasan  

6. Sediakanlah selalu “senjata” seperti: 

korek api, deodorant spray (semprot), 

payung, dsb., dalam tas Anda  

 



1. Apabila bepergian ke suatu tempat, harus 
sudah mengetahui alamat lengkap, denah 
dan jalur kendaraan.  Jangan kelihatan 
bingung, carilah informasi pada tempat-
tempat yang resmi.  

2. Jangan mudah menumpang kendaraan 
orang lain  

3. Berhati-hatilah jika diberi minuman oleh 
seseorang  

4. Jangan mudah percaya pada orang yang 
mengajak Anda bepergian ke suatu tempat 
yang tidak kenal  

5. Bacalah tulisan-tulisan tentang perkosaan.  
Dengan demikian Anda bisa mempelajari 
tanda-tanda pelaku dan modus 
operandinya  

6. Pastikan jendela, pintu kamar, rumah, 
mobil Anda sudah terkunci bila Anda di 
dalamnya  

7. Belajar bela diri untuk pertahankan diri 
Anda sewaktu diserang  

 



Terima Kasih 


