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Kata Pengantar

Sekolah, lingkungan rumah, lingkungan bermain merupakan
tempat yang seharusnya menjadi tempat aman bagi orang
muda terbebas dari Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual
(KBGS), namun pada kenyataannya justru tempat-tempat ini
merupakan tempat yang paling banyak terjadi KBGS. 

Karena KBGS juga biasanya terjadi akibat kurangnya informasi
yang diperoleh oleh orang muda tentang Hak Kesehatan
Seksual dan Reproduksi (HKSR). Sudah menjadi tugas kita
bersama untuk mencegah sedini mungkin kasus-kasus seperti
ini terjadi dikalangan orang muda. Salah satu cara yang efektif
adalah dengan menyebarluaskan informasi seluas-luasnya
tentang dampak dari KBGS terhadap kesehatan fisik maupun
mental, termasuk resiko terpapar virus HIV, Infeksi Menular
Seksual (IMS) dan kehamilan yang tidak diinginkan. 

Buku saku ini akan memberikan beberapa informasi mengenai
hal-hal yang perlu kita ketahui sebagai orang muda agar
dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mencegah
terjadinya KBGS.
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 Informasi yang ada dalam ini mencakup topik seperti Hak
Asasi Manusia (HAM), Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi
(HKSR), HIV dan KBGS. Alangkah sangat penting bagi orang muda
untuk mengetahui hak apa saja yang kita miliki agar
perjuangan akan pemenuhan hak-hak tersebut dapat dicapai.
Dalam hak-hak tersebut terdapat HKSR yang juga tidak kalah
penting untuk kita ketahui, karena informasi yang valid dan
komprehensif mengenai HKSR dapat menjadikan proteksi diri
semenjak dini terhadap terjadinya KBGS dikalangan orang
muda.
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Orang muda atau dikenal dengan sebutan generasi muda,
pemuda dan kaum muda. Secara teknis, definisi orang muda
selalu dikaitkan dengan usia. World Health Organization (WHO)
mendefinisikan orang muda sebagai seseorang yang berusia
diantara 10 tahun sampai 24 tahun. Sementara menurut UU
Kepemudaan, yang dimaksud orang muda adalah mereka yang
berusia antara 18 tahun hingga 35 tahun.

Masa muda pada umumnya dapat dipandang sebagai suatu
tahap dalam pembentukan kepribadian manusia dalam mencari
jati diri. Orang muda adalah individu yang secara fisik sedang
mengalami pertumbuhan jasmani dan secara psikis sedang
mengalami perkembangan emosional. Dengan begitu orang
muda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik
saat ini maupun masa mendatang.

Oleh karena itu informasi yang jelas mengenai kesehatan
adalah hal yang sangat penting untuk diketahui orang muda.
Hal ini turut serta menunjang perkembangan jasmani dan
psikis yang sehat. 

Selain informasi kesehatan, informasi mengenai Hak Asasi
Manusia dan hak-hak dasar lainnya juga tak kalah penting.
Agar orang muda lebih kritis dan mengetahui apa yang menjadi
hak dan kewajiban mereka sebagai manusia.

Orang Muda
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Sebelum mengenal konsep HAM, diperlukan pemahaman
mengenai apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang
seseorang bisa dapatkan, baik klaim dan menjadi miliknya.
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang.
Hak dan kewajiban saling berkaitan satu sama lain.
HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia
itu dilahirkan. HAM diperuntukkan bagi semua orang semata-
mata hanya karena dia manusia dan tanpa terkecuali. HAM
menimbulkan tanggung jawab, pemangku yang bertanggung
jawab adalah negara.
Pada tahun 1948, wakil dari seluruh negara yang tergabung
dalam PBB mendeklarasikan Persetujuan Hak Asasi Manusia.
Deklarasi Hak Asasi Manusia ini telah ditandatangi oleh
hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia.

Kenalan sama Hak Asasi
Manusia (HAM) yuk !
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Universal

Non-diskriminasi

Kesetaraan

Tidak dapat dicabut

Tidak dapat dipisahkan/dibagi

Saling berkaitan/bergantung

Tanggung jawab Negara

Akuntabilitas

Prinsip-Prinsip HAM

      HAM berlaku untuk setiap manusia di mana pun dan 
      kapanpun

      HAM berlaku untuk semua manusia tanpa membeda- 
      bedakan berdasarkan statusnya

      Setiap orang mendapatkan pemenuhan HAM yang setara

      Negara tidak bisa mengambil atau mencabut HAM

      Suatu hak harus dipenuhi secara utuh

      Pemenuhan hak yang satu berhubungan dengan yang
      lainnya

      Negara bertanggung jawab dalam memenuhi HAM

      Negara wajib menangani dan memulihkan pelanggaran HAM
      yang terlah atau sedang terjadi
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Hak kelangsungan hidup
Hak perlindungan 
Hak tumbuh kembang 
Hak partisipasi 
Hak akan identitas

Menghargai (respect)

Melindungi (protect)

Memenuhi (fulfill)

Hak Anak

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan HAM 

      kewajiban untuk menghargai masyarakat merupakan 
      tanggung jawab negara. Negara juga berkewajiban untuk 
      tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan
      menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi

      kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan 
      jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. 
      Negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk 
      mencegah pelanggaran HAM oleh pihak ketiga

      Negara berkewajiban mengambil langkah-langkah legislatif, 
      administratif, hukum dan tindakan-tindakan lainnya untuk
      merealisasikan secara penuh HAM
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Semua orang
punya Hak
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Hak Seksual merupakan hak asasi manusia yang berhubungan
dengan  seksualitas.  Hak seksual diatur  berdasarkan 
 kemerdekaan,  kesetaraan, privasi, dan harga diri.

 

Hak Kesehatan Seksual dan
Reproduksi (HKSR)
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Hak Seksual dan Hak Reproduksi adalah bagian  dari  HAM.
Kedua  hak-hak  ini harus dipenuhi  kepada  setiap orang.
Negara berkewajiban memenuhi hak asasi setiap warga
negara termasuk hak seksual dan hak reproduksi.

Hak Seksual



Hak kesetaraan, perlindungan yang sama dimuka hukum
dan bebas dari semua bentuk yang berbasis seksualitas
Hak untuk berpartisipasi bagi semua orang tanpa
memandang jenis kelamin, seksualitas dan gender
Hak untuk hidup, kebebasan, keamanan seseorang dan
kebertubuhan
Hak untuk Keleluasaan pribadi
Hak untuk otonomi pribadi dan pengakuan dimuka hukum
Hak untuk kebebasan berpikir, berpendapat, berekspresi,
dan berserikat
Hak untuk sehat dan manfaat dari kemajuan ilmu
pengetahuan
Hak untuk pendidikan dan informasi
Hak untuk memilih YA atau TIDAK
Hak untuk akuntabilitas dan pemulihan

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

 

Apa saja yang termasuk Hak
Seksual ?
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Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan
kesehatan reproduksi
Hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan
kesehatan reproduksi
Hak untuk kebebasan berfikir tentang kesehatan
reproduksi
Hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran
Hak untuk hidup, yaitu hak untuk dilindungi dari kematian
karena kehamilan dan proses melahirkan
Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan
kehidupan reproduksi
Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk,
termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan,
penyiksaan, dan pelecehan seksual
Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu
pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksi
Hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan
reproduksinya
Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.
Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam
politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi
Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam
kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

 

Hak Reproduksi
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Kesehatan Seksual adalah keadaan kesejahteraan fisik,
mental, dan sosial dalam kaitannya dengan seksualitas.

Apakah Kesehatan Seksual ?

Apa yang dimaksud dengan
Kesehatan Reproduksi ?
Kesehatan Reproduksi adalah keadaan fisik lengkap,
kesejahteraan mental dan sosial dan bukan hanya tidak
adanya penyakit atau kelemahan tetapi juga dalam
semua hal berkaitan dengan sistem reproduksi.
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Tubuhku
 Otoritasku
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HIV
Human Immunodeficiency Virus
Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan
dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi
dan penyakit

AIDS
Acquired Immune Deficiency Syndrome
Kondisi yang ditandai dengan munculnya penyakit dan berbagai
macam infeksi lainnya yang muncul seiring dengan melemahnya
sistem kekebalan tubuh yang diakibatkan oleh virus HIV

Apa itu HIV dan AIDS ?
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Perilaku seks tidak aman (tidak menggunakan kondom)
Berbagi jarum suntik dan peralatan suntik lainnya dengan
orang yang terkontaminasi dengan HIV 
Dari seorang ibu dengan HIV kepada bayinya (sebelum
atau selama kelahiran) dan saat menyusui
Memiliki penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) lainnya,
seperti klamidia atau gonore karena virus HIV akan
sangat mudah masuk saat sistem kekebalan tubuh
lemah. 
Adanya kontak dengan darah, orang yang memiliki infeksi
HIV pada luka. 
Menggunakan peralatan tato dan body piercing (termasuk
tinta) yang tidak disterilkan dan pernah dipakai oleh orang
dengan HIV 
Transfusi darah yang terkontaminasi virus

Virus HIV hanya dapat ditularkan kepada orang melalui kontak
langsung dengan produk darah (darah dari hasil luka terbuka,
cairan vagina, cairan sperma, ASI dari ibu dengan HIV yang
tidak terapi ARV) dengan seseorang yang telah terjangkit virus
tersebut.

Aktifitas Yang Beresiko terhadap Penularan virus HIV 

.

Bagaimana HIV menular ?
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E-(Exit)

S-(Survive) 

S-(Sufficient)

E-(Enter)

    terdapat jalan keluar virus dari tubuh orang yang 
    terinfeksi 
    virus

    virus harus bisa bertahan hidup saat berada diluar tubuh
    seseorang yang terjangkit HIV

    virus harus memiliki jumlah yang cukup untuk dapat 
    menularkan kepada orang lain

    virus harus memiliki jalan masuk ke dalam tubuh orang 
    lain

E – S – S – E 
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Cara pencegahan HIV

Abstinence

Be faithful

Condom

Drugs

Education

tidak melakukan hubungan seks beresiko

saling setia dengan pasangan atau tidak berganti-ganti
pasangan

selalu menggunakan kondom jika melakukan hubungan
seks beresiko

tidak menggunakan narkoba, terutama narkoba
suntik

selalu mengikuti perkembangan informasi melalui
membaca, berbicara dan menyebarluaskan informasi
tentang HIV dan AIDS untuk menambah pengetahuan
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wanita hamil dengan HIV pasti menularkan HIV pada
janinnya
orang dengan HIV mudah dikenali melalui tingkah lakunya
orang lain dapat mengetahui seseorang positif HIV hanya
dengan melihat ciri-ciri anatomi tubuh seseorang. 

HIV dapat menular melalui alat makan
HIV dapat menular melalui pelukan dan ciuman
berenang bareng orang dengan HIV akan tertular HIV
orang dengan HIV dipastikan meninggal di waktu yang
singkat
HIV bisa disembuhkan dengan pengobatan tradisional
atau non-medis
usia diatas 50 tidak akan tertular HIV/ AIDS
hanya orang yang menjalani gaya hidup bebas dan urakan
yang beresiko tertular HIV
nyamuk dapat menyebarkan virus HIV

Mitos 

     contoh: kurus, sering sakit-sakitan, sering batuk-batuk

.

Mitos VS Fakta HIV
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penularan HIV dari ibu ke anak dapat diminimalisir jika
segera dilakukan usaha pencegahan. saat ini terdapat
program Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA),
yang menyebabkan banyak terdapat kasus bayi yang lahir
tanpa HIV dari ibu yang hidup dengan HIV
HIV bisa menular kepada siapa saja
tidak semua orang yang hidup dengan HIV/ AIDS itu
kurus
melakukan tes HIV adalah satu-satunya cara untuk
mengetahui apakah seseorang terpapar virus HIV atau
tidak
HIV hanya bisa menular apabila memenuhi syarat ESSE
banyak orang yang hidup dengan HIV/ AIDS bisa hidup
lebih lama karena melakukan terapi dan pengobatan
dengan patuh
sampai saat ini belum ada obat HIV dan AIDS yang lain
selain obat Anti Retroviral (ARV)
virus HIV bisa menyerang segala rentang usia, balita,
remaja hingga manula sekalipun
angka kasus penularan pada ibu rumah tangga yang tidak
pernah keluar rumah sangat tinggi
nyamuk hanya memakan sel darah merah, sementara HIV
terdapat pada sel darah putih sehingga nyamuk tidak
dapat membawa virus keluar tubuh

Fakta 

.

Mitos VS Fakta HIV
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Stop penularan
HIV dan AIDS !

Jauhi
penyakitnya

bukan
orangnya

19



Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan
ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai
atau memanipulasi Orang lain serta membuatnya terlibat
dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki.
Gender berasal dari bahasa Latin, yaitu "genus", berarti tipe
atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan
pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial
maupun budaya. Karena dibentuk oleh sosial dan budaya
setempat, maka gender tidak berlaku selamanya tergantung
kepada waktu (tren) dan tempatnya.
Gender ditentukan oleh sosial dan budaya setempat sedangkan
seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan.

Dari pengertian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa gender adalah:
Seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan
perilaku yang melekat pada diri laki laki dan perempuan akibat
bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia
itu tumbuh dan dibesarkan.

Kekerasan Berbasis Gender
dan Seksual (KBGS)
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Kekerasan berbasis gender adalah istilah yang memayungi
setiap perilaku membahayakan yang dilakukan terhadap
seseorang berdasarkan aspek sosial termasuk gender yang
dilekatkan oleh masyarakat yang membedakan antara laki-laki
dan perempuan.
Termasuk di dalamnya adalah segala perilaku yang
mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental, ancaman
akan melakukan suatu perbuatan membahayakan, pemaksaan,
dan atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang.

Apa sih Kekerasan Berbasis
Gender itu ?
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Fisik :
Gangguan pola tidur, Gangguan pola makan, Imunitas menurun,
Ketidaknyamanan atau nyeri pada bagian tubuh tertentu yang
terluka.
Kehilangan kebiasaan positif seperti beres-beres, olahraga, dan
mengobrol.

Sosial :
Malas mengikuti kegiatan sekolah, Prestasi menurun, Sering
membolos, Menjauhi teman-teman, Terjerumus dalam kenakalan
remaja (tawuran, minum-minuman keras, bahkan obat-obatan
terlarang) Bullying dan perundungan, Kemungkinan menjadi pelaku
kekerasan seksual.

Psikologis :
Selain dampak fisik, korban juga bisa mengalami dampak psikis.
Ia bisa terkena depresi, kecemasan, gangguan stres pasca
trauma atau PTSD, gangguan makan, dan masalah seksual.

Apa saja dampak Kekerasan
Seksual ?
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Perkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan
hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina,
anus atau mulut korban. Bisa juga mengggunakan jari
tangan atau benda-benda lainnya.
Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan
perkosaan. Intimidasi seksual yaitu tindakan yang
menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau
penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi
seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak
langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain.
Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual lewat
sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ
seksual atau seksualitas korban. Tindakan tersebut
termasuk juga menggunakan siulan, main mata, ucapan
bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi
dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian
tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga
mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa
direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai
menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Yang termasuk Kekerasan
Seksual
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Eksploitasi seksual merupakan tindakan penyalahgunaan
kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan,
untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh
keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya.
Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah
menggunakan kemiskinan perempuan, sehingga ia masuk
dalam prostitusi atau pornografi.
Pemaksaan aborsi adalah tindakan pengguguran kandungan
yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun
paksaan dari pihak lain.
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Mencium Paksa
Memegang tangan dengan sengaja mengarah ke arah seksual
Memegang bagian tubuh tertentu
Menatap bagian tubuh tertentu
Lelucon kearah merendahkan  jenis kelamin
Memegang dada atau kelamin dengan sengaja

Contoh Pelecehan Seksual
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Katakan TIDAK dengan tegas terhadap perilaku pelecehan
seksual
Tidak takut untuk memberitahu/melaporkan kepada orang-
orang yang dipercaya jika terjadi pelecehan seksual
Memberitahukan kepada pihak berwenang atau yang
mempunyai kedudukan dan menjelaskan apa yang terjadi
saat kamu merasakan tindak pelecehan

Hal-hal yang dilakukan jika
terjadi Pelecehan Seksual
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Mengenal perbedaan antara sentuhan yang baik dengan
sentuhan yang buruk dari orang yang tidak dikenal atau
siapapun terhadap tubuh
Mengetahui bagian tubuh tertentu yang tidak boleh
disentuh oleh orang dewasa atau siapapun kecuali diri
sendiri
Belajar untuk mengatakan tidak jika merasa tidak nyaman
dengan perlakuan orang lain dan menceritakan kepada orang
dewasa yang dipercaya
Mengetahui bahwa tidak selalu tindakan orang lain itu
benar dan semua orang mempunyai kontrol terhadap tubuh
mereka sehingga kamu dapat memutuskan siapa yang
boleh atau tidak boleh untuk menyentuh tubuhmu

Usaha yang dapat dilakukan untuk
menghindari terjadinya Pelecehan
Seksual
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Hentikan
Kekerasan
Berbasis

Gender dimulai
dari kita !

28



LBH BANDUNG (Lembaga Bantuan Hukum BANDUNG )

YA RC (Youth Activism Rumah Cemara) 

KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) 

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) 

Call Center SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) 

      0821 2017 1321

      0812 6229 7399

      0811 1129 129

      0857 7001 0048 / 148

      129

Layanan aduan yang dapat diakses
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