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Lampiran 1 

 

Riwayat Hidup 

 

Identitas Diri 

Nama : Vinna Nurprihatin Rahmat 

Tempat Dan Tanggal Lahir : Bandung, 26 November 1998 

Status : Belum Menikah 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Alamat : Komplek Griya Bandung Asri 2 Blok C5 No 6, RT 02/09 Kec. 

Bojongsoang, Kel. Cipagalo, Kab. Bandung 

No. Telp/Hp : 083113806009 

E-Mail : vinnanrahmat26@gmail.com 

Pendidikan Formal 

1. SDN Ciganitri 1 2010 

2. SMP BPI 1 2013 

3. SMA BPI 2016 
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Lampiran 2  

 

Naskah wawancara  

1. Informan kunci (Dr Taty Setiaty, M.Pd.) 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana tanggapan ibu mengenai pelecehan seksual verbal yang terjadi 

dikalangan mahasiswa ? 

2. Bagaimana tanggapan ibu dengan pelaku yang berpikiran bahwa pelecehan 

seksual verbal ini lumrah untuk menjadi bahan bercandaan ??  

3. Menurut ibu, bagaimana psikologis seseorang yang mudah terpancing untuk 

melakukan pelecehan seksual verbal. Apakah dapat dikatakan kelainan ??  

4. Menurut ibu apa dampak terburuk yang dialami korban saat mengalami 

pelecehan seperti itu ? (ego korban) 

5. Adakah Pesan yang ingin ibu sampaikan untuk para pelaku pelecehan seksual ini 

?? 

Pelecehan seksual scr verbal adalah perbuatan melanggar hukum yg walau 

becanda bisa dilaporkan okeh korban jika dia merasa terganggu Jd persoalan sex 

jangan menjadikan candaan. Jika sering mengumbar kalimat untuk melecehkan 

orang lan perlu diwaspadai dan segera cek kesehatan mental anda karena peibadi 

yg suka melecahkan biasanya punya gangguan psikologis, mungkin kurang 

bahagia, punya trauma dan dendam dilecehkan masa lalu, sehingga anda peelu 

bantuan konseling. Jika sering melecehkan, dikhawatirkan jd kebiasaan yg akan 

menimbulkan penilaian buruk terhadap diri sendiri khususnya image sebagai  mhs 
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atau laki/wanita dewasa terhornat  yg semestinya bertutur kata positif. Juga 

berakivat buryk terhadap masa depan antara lain dlm jangka pendek harus mampu 

berbicara dg logis saat ujian sidang tugas akhir  

 Kalimat yg buruk akan menular pada yg berkata dan mendengar, sebagai 

mhs sebaiknya biasakanlah membawa atmosphere positif pd diri dan sekitar dg 

bertutur kata yg terhormat. Renungkan kembali bahwa anda punya saudara dan 

kenalan yg tentunya kita akan merasa turut dilecehkan dan sedih  jika saudara kita 

mendapat perlakuan tidak senonoh walau hanya sebatas kata2.  Perbaiki cara 

pandang dan tingkatkan rasa empati Sebagai insan yg berpendidikan.   Tiap orang 

memiliki daya tahan mental yg berbeda terhadap rasa malu yg dia terima atau dari 

efek pelecehan verbal yg dia hadapi. Mereka yg tidak tahan mungkin akan 

menghadapi kehancuran hdupnya dari candaan pelecehan seksuaL Tentunya kita 

tdk ingin dimintapertanggungjawaban hukum, soaual dan moral, atau mendapat 

rasa bersalah dalam peristiwa seperti itu. 

2. Informan inti (korban) RUS  

Aku pernah ngalamin “ cat call” kaya misal, mau kemana teh , assalammualaikum. 

Biasanya aku alamin klo lagi jalan sendiri. Tp klo lagi barengan jarang. Sikap aku 

ketika aku ngalamin, aku pura pura ga denger, jalannya di cepetin, ga noleh.Yang 

aku pikirin , aku ga mau lagi lewat jalan ini, karna saya ngerasa takut ga aman. 

Menurut aku bukan kesenangan, karna mereka, menganggap diri saya bahan 

becanda mereka. Ga ada sama sekali rasa kesenangan dari diri saya.  

saya mengalamin hal kaya gitu dijalanan atau gang sempit, warung kecil yang 

biasanya banyak cowo yg ngumpul. Situasi yang merasa saya di lecehkan itu ketika 
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mereka manggil saya tapi pake nada genit gitu. Saya ngerasa saya ga ada yang salah, 

pakaian saya tertutup , ga ada kemungkinan saya memancing. Menurut saya untuk 

permasalahan pelecehan ini, jangan menyudutkan ke korbannya. Karna pelaku 

biasanya ga liat dari fisik. Pesan saya untuk wanita “ lebih baik kurangin tempat 

sepi, jangan sering berjalan sendiri, selain itu jika itu terjadi, jangan dihiraukan.” 

Aku bisa saja maafin mereka, tapi kurang ikhlas gitu. Kalau pelakunya saya kenal, 

saya akan memaafkan tapi saya akan menjaga jaga jarak.  

Saya pernah ngalamin body shamming, tapi ga sampai stress banget, aku sadar , 

aku juga minder, tapi itu sesaat aja. Tapi dengan adanya kaya gitu aku malah 

termotivasi untuk merubah penampilan. Aku kalau diajak vc atau chat yang berbau 

sex gitu aku ga akan hiraukan, karna ga penting .  

3. Informan inti ( SAF ) 

Aku pernah ngalamin cat call ,  

ketika aku ngalamin hal kaya gitu, aku ngeras risih dan segera menjauh. Kalau dari 

dalam yang saya pikirin tuh “ apa ada yang salah dari saya, apa ada yg salah dengan 

penampilan saya.”  

Ada sedikit senang karena saya mungkin menarik (berparas cantik dan bertubuh 

bagus atau layak mendapatkan pasangan yang rupawan juga) pada awalnya tapi 

setelah saya lama berfikir, ini bukan sesuatu yang wajar karena lama - lama 

dilakukan buat risih.   

Cara saya menanggapi hal tersebut saya akan segera menjauh saja. Saya merasakan 

hal tersebut ketika Saat berada di antara banyak laki - laki berkerumun, sedang 

menongkrong.  
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Biasanya saya mengalaminya ketika berada di tempat sepi, hanya ada satu geng 

yang sedang menongkrong, tidak ada geng lain lagi. Saya merasa saya sangat 

dilecehkan ketika mereka melakukan cat call pada saya. 

rasa iba saya pada pelaku Pasti berat buat dimaafin karena ada ketrauman orang 

tersebut melakukan hal serupa lagi, bahkan semakin berat buat dimaafin kalau 

ternyata korbannya bukan cuman saya aja dan dilakukan berkali - kali juga pada 

korban yang lain. 

saya kadang  berfikir apa ada yang salah dari saya entah itu karena baju saya terlalu 

ketat atau terlalu berlebihan atau ekspresi saya mengundang untuk digoda? Tapi 

saya merasa bahwa apa yang saya lakukan, ekspresi muka saya, dan pakaian saya 

rasanya normal - normal aja ga ada masalah. Rasa bertanya - tanya muncul dan 

heran kenapa masih aja  dicatcall padahal ekspresi, tindakan, dan pakaian saya 

normal seperti biasanya?.  

Pesan saya untuk korban lainnya yang mengalami seperti saya “Untuk perempuan 

yang menjadi korban pelecehan seksual dimana pun kalian berada atau siapapun 

kalian, jika kalian menghadapi hal seperti itu jika tidak bisa membalas baiknya 

menghindar saja, jika sudah keterlaluan misalnya melakukan catcall berkali - kali 

bahkan sampai berani menyentuh - nyentuh fisik, kalian bisa curhat dengan orang 

yang kalian bisa minta tolong untuk membalasnya, karena orang - orang seperti ini 

harusnya ditindak, diperingati, kalau perlu dihukum setimpal dengan apa yang 

diperbuat”.  

4. Informan inti (SRM)  
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Saya sering sekali mengalami yg namanya cat calling hampir di segala situasi 

kondisi, baik itu di jalan maupun di kampus. Bahkan sempat jg dapat kata2 kurang 

pantas yg disampaikannya tuh secara straight forward ke saya mengenai 

penampilan maupun mengenai seksual. Pada saat awal saya memang blm 

mengetahui dan teredukasi kalau hal tsb itu termasuk pada bentuk verbal dari 

pelecehan seksual.  

Maka ya saya diem aja, ga bertindak apa2, karena selama ini yg kita tau di 

lingkungan masyarakat kita, bahwa hal2 tsb seperti cat calling itu hal yg lumrah, 

hal yg biasa terjadi, udh jd kebiasaan masyarakat. Makanya saya bersikap biasa aja 

walaupun ya pasti risih. Tp setelah saya teredukasi mengenai pelecehan seksual, 

saya mulai berani utk menegur lah setidaknya kpd org2 yg melakukan hal tsb.  

Yang ada dalam pikiran saya Yg pertama pasti merasa uncomfortable, ngerasa risih 

dipanggil2, disuit2in, i mean siapa sih yg ga risih digituin sama org lain. 

Terus pastinya ngerasa kesel dan jengkel sama org tsb tp saya ga bisa apa2 selain 

cuma memalingkan wajah, berusaha mengacuhkan mereka. Dan setelah kejadian, 

saya selalu ngerasa nyesel, kenapa saya ga bisa negur  atau ngelawan mereka. Dan 

itu balik lg karna masyarakat kita itu kurang teredukasi mengenai ranah seksual, 

sehingga hal tsb dianggap sepele. 

 hal seperti itu tidak masuk dalam kategori kesenangan saya Karna hal2 seperti cat 

calling kan masuk ke dalam kategori verbal sexual harasment yg pastinya ngebuat 

korbannya risih, termasuk saya. Jd ga ada rasa seneng2nya, yg ada malah risih, 

marah, kesel ketika saya jd korban.  
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Cara saya menanggapi pelakunya Pastinya saya tegur ya, karena saya org yg sdh 

teredukasi dan jg punya cukup keberanian, sehingga saya berani utk menegur 

pelaku, memberitahu bahwa hal tsb ga pantes, ga sopan dan termasuk pelecehan 

seksual yg bisa kena undang2. Dan ternyata pelaku tsb justru malah jd paham dan 

minta maaf, dan dia bahkan bilang kalau dia gatau bahwa cat calling itu termasuk 

pelecehan seksual, karena selama ini masyarakat menganggap hal tsb biasa aja. Dan 

itu sebenernya yg dibutuhin masyarakat yaitu edukasi seksual atau sex education, 

jgn anggap sex ed itu adalah sesuaty yg tabu, hal yg sensitif, tp kita membutuhkan 

hal tsb utk mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat lbh menghargai 

org lain dan jg mencegah pelecehan2 seksual lainnya. Sebenarnya Pelecehan 

seksual itu bisa terjadi kapan aja ya, ga mengenal waktu, tdk mengenal korbannya 

sehingga bisa terjadi pada siapa saja. Bahkan saya yg memang memakai jilbab, dan 

pakaian yg tertutup dan sopan masih aja jd korban pelecehan seksual. Maka bisa 

dilihat yg salah itu bukan pakaiannya, tp adalah mindset atau cara berpikir dari 

pelaku. Untuk masalah dimana , Yg namanya pelecehan seksual bisa terjadi dimana 

aja, saya prnh ngalamin di jalan, padahal saya cuma lg jalan, ga ngelakuin hal aneh2 

terus tiba2 di cat calling. Terus jg di lingkungan kampus jg bnyk kejadian yg saya 

alami, bahkan bukan cuma cat calling tp langsung straight forward depan muka 

saya. Jd ya hal2 tsb bisa terjadi dimana aja, mau itu di kampus, di jalan, di rmh 

ibadah, bahkan di rumah sendiri pun bisa terjadi dan bnyk jg korbannya. Biasanya 

ketika situasi, saya pernah ngalamin disiulin, dipanggil2 lah segala macem. Bahkan 

kalau yg straight forward, secara langsung mereka melecehkan penampilan saya in 

a sexual way, padahal pakaian saya ya biasa aja tertutup. Rasa iba saya akan 

muncul, tapi tergantung sikap dari pelakunya. Apakah ketika kita tegur atau kita 
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edukasi mereka mengenai pelecehan seksual verbal, mereka kemudian memahami 

dan minta maaf atau justru sebaliknya malah memarahi kita.  

Kalau memang yg mengerti ya saya pasti akan simpati jg ke dia bahwa pelaku ini 

org yg blm teredukasi, tp kalau pelakunya keras kepala ya saya sih bersikap bodo 

amat aja yg penting saya udh tegur dan kasih tau dia. 

Untuk masalah ada yng salah dari saya,, Gini ya, perlu saya tegaskan bahwa 

pelecehan seksual bisa terjadi pada siapa saja, tanpa mengenal gender, mengenal 

usia dan pakaian korban. Dan berdasarkan hal2 yg saya alami, tdk ada hal2 yg salah 

dari diri saya. Sehari2 saya berpenampilan sopan, tertutup, berjilbab, tp buktinya 

kan saya tetep jd korban. Artinya yg salah disini bukan korbannya, bukan 

pakaiannya, tp yg salah adalah jalan pikiran dari para pelaku, dimana mereka 

menganggap rendah korban2nya, menganggap bahwa hal2 yg mereka lakukan itu 

biasa aja dan ga ada dampaknya. Maka dari itu org2 seperti itu perlu diedukasi utk 

menghormati hak2 org lain. 

 Pesan saya untuk wanita yang menjadi korban juga “jadi org yg teredukasi 

mengenai pelecehan seksual dan jg harus berani utk memerangi hal tsb. Dengan 

kita berani speak up mengenai pelecahan seksual, secara tdk langsung ini dapat 

mengedukasi org lain dan dapat mencegah terjadi hal2 pelecehan lainnya. Jangan 

takut ketika kita ada di pihak yg benar, karena yg namanya pelecehan seksual baik 

verbal maupun fisik itu merupakan tindakan yg tdk bisa ditoleransi, karena 

dampaknya yg sangat besar terhadap korbannya. Untuk kita2 semua yg prnh 

menjadi korban, janganlah jd terpuruk, justru kita harus kuat dan saling menguatkan 

agar hal tsb tidak terulang kembali.”. 
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5. Informan inti (FYA ) 

yg aku alamin itu sering disiulin sm digodain kalo  dijalan lewat byk laki laki.  

Sikap saya ketika saya mengalami hal tersebut  ga respon apa apa sih karna ga 

berani ngucapin kalau pun dalem hati kesel.  

Yang terpikirkan ketika saya mengalami hal tersebut kadang dipikiran tuh ngerasa 

risih dan ga nyaman pokonya ganggu banget. 

Hal tersebut bukan jadi rasa kesenangan pada saya .. Karena hal kaya catcalling itu 

bikin ngebuat aku ngerasa ga nyaman dan takut akan hal yg tdk diinginkan.  

Saya menanggapinya pasti kesel pgn diomongin tp gaberani buat ngucapinnya. 

Saya sering mengalami hal tersebut ketika jalan lewat kerumunan laki laki. 

Biasanya terjadi di warung biasanya byk perkumpulan laki laki juga di kampus.  

mudah mudahan aja pelaku gabakal ngelakuin hal kaya gt lagi dan sadar kalau hal 

itu buat perempuan terganggu dan ganyaman. gaada yg salah sih cara berpakaian 

aku pun yg dipakai buat seharihari.  

kalo ngalamin body shamming sih pernah cuma gapernah ngebales gimana gmna 

ke orgnya langsung, dan gapernah ngalamin yang berupa chat gitu . pesan saya 

untuk korban lainnya “ hrs jd perempuan pemberani yg berani buat berucap ke 

pelaku tsb supaya sadar akan hal itu berdampak buruk untuk perempuan dan jgn 

sampe terulang lg”.  
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6. Informan inti ( VA) 

Aku pernah ngalamin kaya dijalan di cat call sama orng yang ga dikenal.  

Kalo lagi di cat call, gitu aku ga bisa ngapa-ngapain Cuma bisa diem aja. 

 Yang aku pikirin tuh pasti takut klo pelaku berbuat lebih sm aku, bikin aku ga 

nyaman, deg-degan. Walaupun konteks nya bercanda tapi itu sama aja bentuk 

pelecehan.  

Aku ga pernah ngeras itu jadi kesenangan, malah risih, takut pergi sendirian. Yang 

ada kaya takut, sedih. 

Cara aku menanggapinya, diem aja dan ga berani nyamperin, mereka kan cowo, ya 

udh aku mikirnya diemin aja. Klo misalnya aku lgi sama teman biasanya aku liatin 

sinis biar mereka diem.  

Ketika aku jalan sendirian, atau aku jalan sama temen cewe aku. Bahkan mau jalan 

ke kampus tuh orang yang ga aku kenal pasti kaya gitu. Kalau dimana nya mah, 

pasti dimana mana. Setiap aku pergi, pasti ada aja yng kaya gitu. Bahkan klo naik 

motor pun aku pernah di cat call gitu, diteriakin “ sendirian aja neng naik motor.”  

Aku juga kadang suka nyadar salah nya di aku, mungkin aku yang pake baju terbuka 

atau apa. Tapi aku pake baju tertutup juga pun sering di gituin. Kadang aku juga 

mikir, “ apa yang salah dari aku.” Jadi bikin aku ga pede, atau baju nya yang terlalu 

ngetat.   

Aku juga pernah ngalamin body shamming, sama temen. Mereka bilang aku terlalu 

kurus atau tepos. Aku ga ngerasa depresi tapi klo stress iya, karna itu kekurangan 
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dari kita yang mereka umbar di publik. Tapi aku cuek aja sih ga terlalu ambil 

masalah. Kalo dari bentuk chat ga pernah, kaya di minta pap tapi ga pap secara 

fulgar. Ga pernah sampe pap yang berlebihan. Selama ini sihhh aku belom pernah 

ngalamin sexual yang lewat chat gitu, jadi ga tau rasanya kaya gimana . dan ga mau 

juga . 

pesan untuk korban “ seharusnya perilaku kaya gitu harus dihentikan , biar mereka 

sadar kalau itu bentuk pelecehan. Lebih baik untuk melawan kalau dapat perilaku 

seperti itu, baik itu oleh pacar atau siapapun , kita harus bela diri sendiri. Biar 

mereka ga seenaknya sama kita. Kita juga harus negur mereka, biar engga 

ngelakuin hal itu ke cewe lain. Terutama dari orng terdekat. Jangan mau di injek 

injek, karna kita punya harga diri. Sebisa mungkin kita harus jaga diri kita, ya misal 

kita liatin sinis, nanti juga mereka diem sendir. Intinya jangan mau dilecehin secara 

verbal apalagi nonverbalnya. “  

7. Informan inti ( RFA) 

jenis pelecehan yang saya alami, berupa catcaling dan body shamming.  

Yang saya rasakan ketika saya mengaami hal itu kesal dan marah. 

Ketika saya mendapat perilaku pelecahan seksual saya mulai berfikir bahwa diri 

saya kurang baik mata publik atau insecure. 

Yang saya rasakan bukan kesenangan melainkan merasa sedih hingga kadang 

mengalami depresi.  

Cara saya menanggapi hal seperti ini Menasehati bahwa perilaku tersebut tidak baik 

dan dapat membuat korban menjai trauma.  
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Setiap saat saya mengalami hal seperti ini. Saya mengalami hal seperti ini ketika 

saya keluar sendiri dan sedang berjalan ditempat ramai atau ketika saya sedang 

gendut dan berjerawat. Ketika situasi teman teman sedang menasehati tentang diri 

saya dan tanpa sadar mereka bodyshaming terhadap saya atau disaat situasi orang  

tanpa dikenal memanggil saya dijalan yg keadaanya cukup sepi. 

Iya saya sering menegur teman saya saat mereka berbicara tentang saya dan 

membuat hati saya sakit, serta mengajak mereka untuk membaca artikel betapa 

beratnya apa yg dialami korban yg mendapat perilaku badyshaming, karena korban 

sering sekali stres dan depresi. Mereka yg melakukan hal tersebut bisa saja karena 

tidak tahu atau disengaja untuk kepuasan diri sendiri.  

Pernah aku sampe depresi terus sakit"an deh sampe berat badan turun 8kg. Kalau 

dri chattingan gak pernah sih, paling sering pas ngbrol langsung.  

Belom pernah kalau chattingan.  

Pesan untuk teman saya yang lainnya “Jangan lah kita melecehkan sesorang baik 

wanita ataupun pria, teman dekat, keluarga, pacar,  ataupun orang yg tidak dikenal 

karena akibat yg diterima oleh korban dapat berakibat buruk dalam kehidupan 

sehari hari yg akan dijalani oleh korban. Usahakan kita hidup untuk saling menjaga 

dan saling menolong.” 

8. Informan inti ( KAS) 

Pelecehan yang pernah saya alami yaitu Pertanyaan tentang bagian sensitif saya, 

diajak vcs pernah,Terus diajak minum dulu yuu minum di kosanku nah aku mikir 

ah pasti moal baleg ngke mah bisi aing dimanfaatin kan..  
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Sikap saya tentunya mempertimbangkan dahulu seperti apa dan seberapa parah 

pelecehan tersebut, apakah masih biasa (ringan) atau keterlaluan (berat). Karena 

jika masih ringan tidak terlalu parah saya hanya mendiamkannya saja dan tidak 

terlalu ambil pusing bahkan tidak meresponnya sama sekali walaupun saya tahu itu 

sangat tidak nyaman untuk saya pribadi. Namun jika pelecehan verbalnya sudah 

keterlaluan dan membuat saya marah, maka saya akan menegurnya bahkan tidak 

segan memarahi orang tersebut.  

Saya bisa menjadi tidak respect lagi kepada orang itu dan menjaga jarak agar tidak 

terlalu dekat berkomunikasi dengannya lagi. Pastinya saya merasa tidak nyaman, 

marah atau kesal dan berpikir kok bisa-bisanya ada orang jahil atau jahat seperti itu, 

dan saya berpikir apa yang salah dengan diri saya. Misal apakah cara berpakaian 

saya atau yang lainnya. 

Tidak. Saya tidak senang sama sekali. Malah justru menjadi waspada.  

Ada berbagai cara tergantung seberapa besar atau seringnya ia melakukan 

pelecehan verbal kepada saya. Jika hanya catcall di jalan, maka saya tidak 

menggubrisnya, tetap berjalan lurus tidak melihat ke arah seseorang dengan jalan 

yang cepat. Namun jika pelecehan verbal saya dapatkan di aplikasi chattingan atau 

sosial media, maka saya hanya membacanya saja dan tidak meresponnya. Kalau 

dirasa sangat mengganggu maka saya tidak akan tinggal diam, harus membela diri 

dan memberi pelajaran kepada orang itu agar segan dan tidak akan mengulanginya 

pada saya. Dan mungkin menjadi tidak terlalu dekat dengannya.Pernah suatu ketika 

pada suatu hari di bulan Juni ketika saya sedang bermain game di aplikasi Hago. 

kebetulan saya sedang open mic dan lawan main saya orang asing jadi secara 
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random dipilih oleh sistem Hagonya. Pria tak dikenal itu malah tidak fokus kepada 

permainan yang sedang berlangsung, akan tetapi malah mengajak saya ngobrol dan 

terus menerus meminta nomor WhatsApp saya untuk diajak VCS (Video Call Sex) 

bahkan dia tak tahu malu membahas dan menanyakan hal-hal vulgar lainnya yang 

membuat saya risih dan merasa aneh pada pria seperti ini mengapa sangat berani 

sekali mengatakan kata-kata yang tidak pantas tersebut kepada orang yang baru 

dikenalnya. Dengan begitu saya menyimpulkan dia sedang merendahkan wanita 

dan belum tentu semua wanita bodoh mau diajak hal seperti itu. terlebih pria asing 

itu tidak jelas identitasnya, bahkan tidak memakai profile picture yang sesuai. 

Karena dia sangat mengganggu, saya diakhir permainan sebelum mengakhirinya, 

saya beri nasihat dia dan menunjukkan ketidakmauan saya atas permintaannya. 

setelah itu saya berhenti bermain hago beberapa saat, dan ketika beberapa hari lagi 

main kembali, tidak menyalakan mic karena masih takut. Di sosial media seperti 

whatsapp, instagram, hago, dan Line. ketika sedang membuka, bermain atau 

menggunakan aplikasi tersebut kadang ada saja orang yang jahil dan tidak sopan 

terhadap saya. Barangkali mereka hanya mengetest saya itu orangnya seperti apa 

dan mungkin jika berhasil mereka sekalian untuk menggoda atau bahkan 

melakukan maksud dan tujuannya. Akan tetapi, saya bukan orang yang seperti itu. 

Saya tetap berhati-hati.  

Biasanya sih ketika saat melakukan komunikasi tidak langsung/ melalui media pada 

malam hari atau saat sedang hujan. Karena banyak pembahasan dan malah jadi 

merentet kemana-mana. Jika sudah mengarah ke pelecehan seksual verbal, maka 

saya stop dan berusaha mengalihkan ke pembicaraan lain. hmm.. ya terkadang saya 

merasa sadar dan intropeksi diri. Untuk orang yang kenal dan sudah pernah bertemu 
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dengan saya alias bukan orang asing, pasti mereka ada yang tahu bagaimana 

aktivitas saya dan seperti apa isi postingan foto instagram saya. Jika ada teman yang 

jahil karena ia tahu saya pernah mencoba masuk dalam dunia malam seperti 

clubbing, dan saya pernah memakai pakaian sedikit terbuka dan pernah OOTD 

untuk foto instagram tidak mengenakan hijab dan pakaian lain, maka saya sering 

menebak pasti karena hal dan citra tersebut lah mungkin mereka menafsirkannya 

jadi negatif seperti itu. Padahal menurut saya, belum tentu orang yang dilihat buruk 

dari luar, buruk juga di dalam. Jadi tidak boleh melihat orang dengan sebelah mata 

apalagi dari luarnya saja. Jujur saya seperti itu, contohnya pernah memakai baju 

minim dan lalu  upload ke instagram ya karena murni saya merasa suka dan ingin 

mencoba hal yang baru untuk saya sendiri, bukan untuk orang lain apalagi 

menggoda laki-laki. 

Saya rasa yang saya lakukan adalah masih dalam batas wajar, saya memakai 

pakaian karena memang apa yang saya suka, bukan karena paksaan orang lain. 

Pesan pesan dari saya yaitu ” Untuk yang pernah atau yang sedang mengalami 

pelecehan seksual verbal, tolong kalian jangan diam saja. Kita harus speak up, 

membela diri dan kalau bisa membuat jera sang pelaku. Berpikirlah terlebih dahulu 

apakah perilakunya sudah berlebihan, atau kalian mengenalinya atau tidak. Karena 

jika hanya catcall dan sifat kalian yang tidak mau ambil pusing, maka cuekin saja. 

Namun jika ingin memberi pelajaran kepada si pelaku, maka berbuatlah dengan adil 

supaya orang itu tahu bahwa kita kaum perempuan itu kuat dan tidak bisa dimainin 

atau dipandang sebelah mata. Hukum yang akan melindungi kita dari tindak 

kejatahan. Dan jangan lupa selalu berhati-hati dengan predator diluaran saja. 

Berpikirlah yang cerdas agar tidak mau dibodohi dan dipermainkan oleh pria.” 
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9. Informan inti ( GKI) 

pelecehan yang pernah saya alami Dilecehkan fisik lewat lisan atau omongan teman 

. 

 Sikap saya risih, kesal dan marah ke orang yang melecehkan saya.  

dari dalam diri saya, saya merasa minder dan kepikiran apa yang diomongin si 

pelaku karena omongannya selalu negatif yaitu menjelekan fisik yang saya yang 

membuat down rasa kepercayaan diri saya.  

Ya jelas tidak, bukan hel kesenangan itu. karena itu sangat tidak wajar untuk kita 

alami karena kita tidak mengganggu pelaku. 

Cara saya menanggapi nya Ya saya langsung marah dan menegur si pelaku karena 

melecehkan secara omongan itu sangat hal yang tidak wajar akan berdampak down 

kepada korban yang dilecehkan memang omongan itu hal kecil tetapi akan 

berdampak tekanan psikis dan membuat kepikiran terus menerus.  

Saya merasa dilecehkan ketika saya sedang main bersama teman saya baik itu 

dikampus, dikosan atau dicafe. Ketika saya sedang kumpul kumpul sama teman 

saya.  

rasa kemanusiaan akan ada, dan Klarifikasi atau menanyakan kepada pelaku 

maksud dan tujuan ia melakukan itu karena apa.  

Tidak sama sekali, pelecehan secara omongan tidak sangat merugikan kepada 

pelaku dan menurut saya dia bicara atau meelcehkan saya mungkin saja dia sirik 

atau tidak suka sama saya maka dari itu dia mencari kelemahan saya.  
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Engga sih , aku ga pernah ngalamin body shamming aku tipe orang yang bodo amat 

kalo temen ada yang body shamming ke aku karena buat apa sampai stress ga ada 

gunanya yang penting aku ga ganggu orang lain. Walaupun memang awal awal aku 

suka kepikiran kalau ada orang yang kritik fisik cuman lama kelamaan aku 

membiasakan diri buat bawa happy dan bodo amat aja gitu. 

 Pernah aku ngalamin pelecehan lewat chat.  

malah ada sebagian cowo yang belum aku kenal banget tetapi dia udah berani minta 

pap fisik dan itu buat saya risih aja ada cowo yang seperti itu.  

Pesan saya untuk para korban wanita pelecehan seksual yaitu “ tetap percaya diri 

dan hiraukan saja omongan teman. Walaupun emang omongan teman itu sangat 

pedas membuat kita down susah untuk nerima ke diri kita dan pasti bakal kepikiran 

terus menerus tapi kalo kita tetap berpikir positif inshaallah semuanya akan baik 

baik saja. Anggap saja omongan teman itu sebagai kritikan yang membangun untuk 

kita yang lebih baik lagi.” 

 

10. Informan inti ( RA ) 

Yang pernah aku alamin itu cat calling,  

sikap aku pertama risih, karena bisa dibilang tiba tiba nyeletok ngomong dengan 

kata kata ga pantes.  

Dari dalam pikiran aku kesel, risih terus kepikiran , kaya kenapa sih aku jadi objek 

buat becandaan mereka. Karena hal itu ga lumrah dan ga wajar untuk mereka.  
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Bentuk pelecehan yang saya alami, bukan suatu kesenangan buat saya, karena itu 

bukan hal yang wajar untuk dilakukan. 

Cara saya nanggepin pelakunya, aku Cuma kaya ngelirik sinis, seolah aku nunjukin 

kalau aku ga suka. Kalau semakin aku ngerasa dilecehin, aku bakal ngelakuinnya 

dengan omongan dan fisik.  

Aku biasanya ngalamin hal tersebut dijalanan, kadang juga kalau lagi kumpul sama 

temen temen. Ketika situasi aku merasa dilecehkan itu ketika mereka bilang kaya 

misal” hay calon istri ku”. Itu ga pantes sebenarnya. 

Kadang ada rasa kemanusiaan aku, tapi kadang juga kepikiran pasti ada sesuatu hal 

yang buat aku kesel ke pelaku nya. 

Aku sadar ga sadar sebenarnya, tapi kadang kepikiran juga kalau pelaku nya 

melakukan hal tersebut berulang kali. Bisa jadikan pelaku cari perhatian ke cewe 

lain.  

Sampe depresi banget mah engga, tapi aku pernah ngalamin body shamming yang 

aku bikin mikir berhari hari kaya misal, “ kamu ko gemukan”. Jadi bikin ke aku nya 

mikir gitu. Tapi kadang aku acuh juga, karna mikirnya ini badan aku. 

 Alhamdulillah kalo dari bentuk chat mah ga pernah. Karna hal itu bisa terjadi kalau 

kita nya terlalu open bgt sama orng lain. Karna aku selalu membatasi sama orng 

orng terdekat aku sendiri.  

Pesan aku untuk para wanita lainnya “ setiap perempuan ga suka dengan sesuatu 

yang dirasa tidak menghormati dia, salah satunya pelecehan secara verbal. Mungkin 

pelaku kadang sadar ga sadar. Kalau pelaku ngelakuin hal itu, ga usah di respn, 
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karna semakin kalian ngerespon malah mereka nya malah jadi senang sendiri. 

Kalau kalian udh diluar batas, mau ga mau kalian harus berani ngomong dan 

ngambil tindakan tertntu untuk bikin mereka jera. “  

11. Informan inti ( PRI ) 

Jenis pelecehan yang pernah aku alami yaitu kaya cat caling atau yang biasa disebut 

kaya di godain sama cowo. Dimana pun ketika lagi sendirian , pasti cewe pernah 

ngalamin kaya gitu.  

Sikap aku ketika ngalamin hal itu ya aku berenti aku liatin orang yang ngelakuin 

hal kaya gitu. Dari dalam diri aku aku merasa apa yang salah dari aku, ko mereka 

sampe ngelakuin kaya gitu. Padahal aku Cuma sekedar lewat aja.  

Dan jijik sama orng yang udh ngelakuin hal tersebut. ga ada kesenangan sama sekali 

, menurut aku malah wanita yang ngalamin hal itu, ga akan ada hal kesenangan 

dalam dirinya. Malah merasa sedih, stress.  

Cara menanggapi pelaku nya ya ga pngin lagi ketemu, ngeliat muka nya sama 

sekali, kaya pingin banget nampol mulutnya yang ga berpendidikan.  

Ketika situasi aku sendirian , ga ada yang nemenin mereka berani melakukan itu. 

Rasa kemanusiaan aku ga bisa muncul, dan ga bisa maafin untuk orang yang udh 

melakukan hal kaya gitu.  

Aku ga ngerasa ga ada yang salah dari diri aku, karna mereka melakukan hal kaya 

gitu ga liat penampilan. Entah dia pake baju minim atau tertutup, pasti mereka 

ngelakuin hal itu, ga mandang apa yang dipakai wanita itu. Padahal aku udh pake 
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hijab, tapi tetap masih ada aja yang ngelakuin itu. Ga ada satupun bentuk pelecehan 

yang disalahkan dari korbannya.  

Kalau body shamming pernah, kaya “ kmu gendut ih jelek.” Kalo sampe depresi 

mah engga, Cuma ngerasa tertekan aja. Kaya sampe diet ga sehat karna buat bikin 

enak diliat sama orang orang. 

Pesan untuk wanita diluar sana.” Kamu tuh berharga , ayah ibu mu yang berusaha 

melindungi kamu, mendapat perlakuan yang ga enak bukan berarti hidup kita 

berhenti sampai disitu. Jangan pernah depresi, dan kalian ga pernah sendiri. Kalau 

kamu pernah dapet perlakuan itu, cari bantuan dukungan dari keluarga atau sahabat 

terdekat dan minta solusi dan minta untu mendampingi kamu, bentuk pelecehan ini 

bukan kesalahan dari korban tapi dari pelaku. “ 

12. Informan inti ( NAB ) 

Bentuk pelecehan yang aku alami Hal sepele sih, ya kayak kalo lewat di kerumunan 

cowo di siulin, atau di sapa di goda godain gak jelas. Ya termasuk street 

harassment/catcalling. 

Aku sih cuek aja ya, biarin aja sih. Tapi kembali lagi ke mood kita saat itu. Karena 

ketika mood baik pasti berfikirnya positif dan menganggap itu cuma bercandaan, 

tapi ketika mood nya lagi down pasti kesel banget sih. Kesel sih ngerasa gak 

nyaman kalo pas kejadian itu.  

Ngerasa kayak gak di hargsin sih, karena gak sopan banget. Enggak lah, menurut 

saya itu merupakah hal yang sangat tidak sopan di lakuin sih.  
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Menurutku, baik itu perempuan maupun laki-laki kalau digodain sama orang asing 

ya pasti akan merasa terganggu, apalagi kalau kalimat atau gesture yang ditunjukan 

oleh catcaller sudah kelewat batas.  

Sebisa mungkin segera pergi sih dari tempat itu, dan memberikan tatapan tidak suka 

atas perilaku itu.  

Ketika jalan sendirian, dan melewati sekerumpulan cowok. Di jalan sih, seperti kalo 

lagi nunggu gojek di pinggir jalan kah, atau seringnya di depan mall sih, pas nunggu 

jemputan dan ada segerombolan orang orang yang tidak sopan itu. Mungkin ketika 

mood down sih ya, jadi overthinking.  

Kalo mood lagi biasa aja sih aku lebih ke cuek ya. Kalo udh minta maaf, ya pasti 

dimaafin ala kadarnya aja, maafin maafin aja. Tpi sebiaa mungkin ya menghindar 

dari orang atau circle yg kayak gitu. Iya, balik lagi ke kitanya. 

introspeksi le diri juga sih, kenapa ada yg kayak gitu ke kita. Yg utama bagi aku 

untuk menghindari hal ini sih lebih ke memperbaiki penampilan, dari segi pakaian.  

Di boddy shamming pernah sih, tapi hal kecil aja sih, karena dulu aku kurus kering 

bgt. tapi gak pernah di pikirin juga, Biarin aja, karena emang gitu adanya sih 

yaudah. Orang bebas berpendapat. Enggak pernah sih kalo dari chatting gitu. 

Soalnya aku agak selektif juga ngasih whatsapp/line atau room chat lainnya.  

Pesan untuk wanita lain yaitu “Hal ini tuh sangat gak sopan, kalau mengalami hal 

yang lebih dari cuma sekedar di sapa gak jelas dengan orang orang yang gak 

dikenal, sebaiknya minta tolong sih sama orang sekitar, atau menghindari pergi 

sendirian. Pokoknya lebih berani sih, atau beri tatapan tidak suka pada pelaku. Dan 
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untuk kalian yang suka ISENG godain meskipun tidak bermaksud untuk catcalling, 

ingat bahwa itu adalah hal yang menganggu dan tidak menguntungkan kalian sama 

sekali. Malah bisa jadi menimbulkan masalah!” 

13. Informan inti ( RPA) 

Jenis pelecehan yang saya alami misalnya kaya body shamming, kaya dibilang 

gendut gitu.  

Kalau sikap aku ketika udh diperlakuin kaya gitu , aku pastinya ngerasa risih aja 

sih dan bikin ga enak hati.  

Dari dalam hati saya, yang saya rasakan ya bertanya-tanya kenapa saya 

diperlakukan seperti ini, apa salah saya.  

ga ada rasa kesenangannya sama sekali, karna itu bukan lah suatu permainan yang 

menguntungkan dari pihak satu laginya, mungkin dari pelaku iya, karna itu jadi 

bahan mainan mereka, tapi dari korban itu bukan hal yang lucu sama sekali.  

Cara saya nanggepin hal seperti ini, mungkin untuk pelaku yang ga dikenal kaya 

coba buat liatin mereka dengan tatapan sinis, buat nandain ke mereka kalau aku ga 

suka diperlakukan kaya gitu, di kasih nasihat untuk ga lakuin hal kaya gitu lagi, tapi 

kalau untuk pelaku yang ga dikenalm mungkin aku kaya jalan cepet aja, biar cepet 

pergi dari situ, karna saya merasa jijik sama pelaku yang udah melakukan hal 

tersebut.  

saya mengalami hal seperti itu, ketika saya sedang sendirian, tapi ketika saya 

bersama teman-teman pun saya pernah mendapat hal seperti itu, untuk dimana saja 

nya, saya merasakan hal itu ketika saya melewat sekumpulan lelaki , ataupun berada 
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di tempat sepi seperti di gang . ketika berada di situasi saat bercanda pun saya 

pernah merasa kalau saya sedang dilecehkan , dengan mereka bilang mengenai 

postur tubuh saya, itu bahkan membuat saya merasa tidak nyaman walaupun 

mereka yang bilang begitu adalah teman saya sendiri.  

Kadang saya ngerasa sadar kalau mungkin ada yang salah dari diri saya, mungkin 

pakaian saya yang salah warna atau salah pemakaiannya, atau badan saya yang 

melebar. tapi kadang saya ngerasa biasa aja, ga ada rasa salah dari saya.  

pesan dari saya untuk wanita diluar sana “ jangan lah kalian dengan mudah 

memberikan harga diri kalian, kalau kalian memiliki orang spesial dihidup kalian. 

Dan ingat diri kalian itu sangat berharga, masih ada orang yang benar benar 

menyayangi kalian dengan sepenuh hati bukan melihat dari fisiknya. Jangan lah 

kalian merasa minder, karna bukan kalian saja yang menjadi korbannya, kami disini 

juga pernah merasakan apa yang kalian rasakan. Wanita sekarang harus bisa 

membela dan mejaga diri sendiri, dan tidak bisa untuk mengandalkan orang 

terdekat kalian selalu. “  

14. Informan inti ( AL ) 

Pelecehan yg biasa saya rasakan berbentuk Suittt (suara siulan)  cewe ,  neng,  kiw 

,  sini dong.  

 Biasanya Membiarkanya,  tidak membalas, seolah tidak mendengarnya dan cuekin 

aja. 

Ihh apaan si dasar cowo gatel,  mata keranjang, idung baleng,  ga tau diri,  ga punya 

harga diri berani sekali ganggu orang yg tak di kenal.  
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TIDAK ada rasa kesenangan. itu sangat menjijikan dan menggangu sekali. 

Cara saya menanggapi nya biasanya ngecuekin seolah tak dengar cat call  dan 

ngesinisin mata yg artinya saya tidak suka di oerlakukan seperti itu.  

Kalo lagi jalan sendiri di pinggir jalan atau lagi pegih sendiri ke suatu tempat (saat 

lagi sendiri). Di jalan atau kendaraan umum dengan tatapan yg mesum serta kode 

verbal yg menjijikan. Kalo lagi di situasi jalan sepi tak ramai di kungjui 

kendaaraannn lalu lalang,  atau saat sedang melintasi tempat" yg gtu lah haha.   

Rasa kemanusiaan saya TIDAK ADA.  Saya ingin membasmi orang" seperti itu. 

tidak,  saya ga salah.  

Mungkin orang itu iseng karna melihat saya sendirian dan seorang wanita kali yah.  

Pernah vin tapi ga sampe stress depresi paling sampe ke tahap aku udah ga temenan 

lagi ama itu orang yg udah nge body shameingin.  

Pesan dari saya untuk wanita lain “ Harus lebih hati-hati lagi aja kalo jalan di tempat 

yg sepi dan sendirian,  lalu dari berpakian juga jangan mengundang untuk di 

lecehkan secara verbal,  trs cuekin aja jangan di ladenin karna kalo di respon suka 

menjdi nanti bahkan jadi merugikan diri sendiri.  Jaga perilaku,  ucapan dan juga 

berpenampilan.” 

15. Informan inti (pelaku)( (RQA ) 

Biasanya saya Menanyakan hal-hal yang bersifat seksual dan menggoda wanita 

yang tidak dikenal dengan cara bersiul.  
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Alasannya karna untuk kesenangan diri sendiri. Biasanya saya melakukan nya 

Ditempat umum dan ruangan tertutup. Kebanyakannya si alasannya itu dilihat dri 

tata cara pakaian/tampilan  seorang wanita ditempat umum kemudian otak 

merespons ke hal2 negatif dan memicu ke arah sek/pornografi. Contohnya 

berpakaian ketat menampakkan bokong dan dada. 

Biasanya saya melakukannya Ketika saya sedang berada ditempat umum.  

Iyaaa  itu jadi kesenangan pada diri sendiri karna itu kan respons dari otak kiri. 

Yang ada dalam pikiran saya ketika melakukan itu Senang, bahagia seperti otak 

sedang di refreshing. Dan tidak merasa bersalah sama sekali karna diri saya 

merasakan nafsu yg bersifat normal. Cara saya menengahi agar tidak melebihi batas 

nya dengan Mengalihkan pandangan dan kemudian mengingatkan dosa zinah bagi 

mata. 

 Kriteria yang menjadi korban saya biasanya Wanita yang berpenampilan vulgar 

seperti berpakaian ketat, bikini ,dan menampakkan bagian sensitif(dada dan 

bokong).  Dan berkisar umur 20-30 tahun. Biasanya respon korbannya Ada yang 

merasa senang dan ada yang marah. Tapi saya tidak pernah merasa dilaporkan 

Karna saya tidak menyentuh langsung ke bagian tubuh yang sensitif.  

terkadang saya selalu menyesal atas perbuatan yang telah saya anggap terlalu 

berlebihan atau over. Jujur si susah banget kontrol pikiran terutama nafsu yah. 

Apalagi cewek duluan yang mancing gairah ke cowok.  

16. Informan inti ( INA ) 
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Biasanya saya melakukan pelecehan verbal lebih ke body shamming tapi saya 

pernah melakukan pelecehan dengan mengajak wanita bermain bersama saya 

(hubungan dewasa).  

 Biasanya saya melakukannya Untuk kepuasan diri sendiri.  

Dan Biasanya saya melakukan via chat.  

Tergantung kondisi dan situasi, kalo body shaming bila bertemu orangnya dia 

sedang sendiri, kalo berbicara tentang seks bisa kapan saja karena via chat.  

Iya ada rasa kepuasan sendiri.  

Yang ada dalam pikiran saya, Orang tersebut membuat saya ilfeel atau terasa aneh 

untuk dilihat  jika body shaming, jika seks lebih ke birahi saat melihatnya. 

Yang saya lakukan untuk menengahi agar sikap saya terkontrol Biasanya berpikir 

dulu sebelum saya mengatakan yang sangat menyakitkan.  

Kriteria nya biasanya Jika body shaming biasanya yang bad looking seperti gendut, 

stylenya berantakan atau kelakuannya yg aneh, jika seks lebih ke badan wanitanya. 

Dan biasanya sekitar 17-20 tahun. Kalau respon dari korban kadang si korban kesal 

dan marah. Saya Belum pernah merasa dilaporkan sih sebelumnya. 

Kadang ketika saya di lecehkan oleh orang lain ,saya juga merasa menyesal karena 

sudah melecehkan orang tersebut.  

pendapat saya mengenai korban yang selalu menyalahkan pelaku Iya seharusnya 

intropeksi diri sendiri agar tidak di judge oleh orang lain.  
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17. Informan inti ( JIA ) 

Pelecehan yang biasa saya lakukan yaitu dengan melakukan komentar mengenai 

bagian tubuh wanita tertentu.  

Mungkin hanya hasrat saja atau bisa dibilang intuisi seperti sangat ingin 

mengomentari bagian tubuh wanita tersebut.  

Biasanya saya lakukan di pinggir jalan, saat berkumpul dengan teman-teman. Hal 

itu tidak tentu, tergantung bagaimana situasinya. Biasanya disaat saya dan teman-

teman sedang bercanda gurau. 

 Mungkin tidak muncul bahagia yang lepas begitu saja. 

Ada sedikit rasa empati, bagaimana berada diposisi wanita tersebut. Ketika 

menerima pelecehan seperti itu. Bisa dibilang seperti tadi, intuisi. Muncul begitu 

saja, tanpa ada filter.  

Mungkin saya punya sedikit nalar, atau pemikiran yang terkontrol. Jadi diri ini 

merasa canggung untuk mengulangi pelecehan seperti itu.  

Jika di spesifikasikan tubuh wanita itu memiliki payudara yang menonjol, dalam 

artian mengecap saat si wanita tersebut memakai pakaian yang ketat. Yang sebaya 

dengan umur saya, antara 19-22. Karena kebanyakan korbannya adalah teman saya. 

Terkadang tidak meresponnya, namun ada juga yang meresponnya dengan raut 

wajah terheran-heran atau sinis. Tidak pernah, saya tidak merasa ada korban yang 

melaporkan saya. Saya tidak tahu apa alasannya. 
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Soal itu pasti, sangat pasti. Saya menyesali hal itu. Karena ketika saya berfikir dan 

merenung saya mencoba untuk berada diposisi wanita tersebut, ketika dia berada 

pada perasaan yang kurang mengenakkan (siapa yang tahu) itu akan menjadi faktor 

pembunuhan karakter, kurang berekspresi, dan gangguan mental pada dirinya.  

 

 

 

18. Informan inti ( RRA) 

Menurut saya terkadang pelecehan seksual timbul karena adanya perkumpulan dan 

terpengaruh lingkungan, biasanya kebanyakan lelaki tentu pernah melakukan hal 

tersebut. Bahkan tak jarang menggoda dianggap perbuatan yang sepele dan iseng 

belaka saja seperti yang saya alami ketika berkumpul dengan  teman selalu 

membicarakan bentuk lekuk tubuh wanita ketika sedang lewat atau berpapasan ini 

adalah jenis pelecehan verbal menceritakan sesuatu hal yang bersifat seksual 

kepada orang.  

Alasan saya melakukan itu karena hanya iseng belaka dan untuk dijadikan obrolan 

bersama teman-teman saja, terkadang untuk membuat lelucon supaya teman-teman 

yang lain tertawa.  

Saya biasa melakukan hal tersebut di tempat-tempat ramai seperti mall, kampus dan 

lingkungan tongkrongan tidak di lakukan di tempat yang sepi karena khawatir akan 

membuat korban tidak nyaman dengan mata saya dan temen  yang  tertuju kepada 



  

 

158 
 

korban. Hanya ketika sedang berkumpul bersama teman-teman, dan ada wanita 

lewat di sekitar tongkrongan biasanya dilakukan di jam istirahat atau sedang santai.  

Terkadang membicarakan tubuh seseorang merupakan kesenangan yang bisa 

dijadikan gosip bersama teman-teman, terkadang tertawa bersama hanya karena 

membicarakan lelkukan tubuh wanita,  walaupun membicarakannya hanya 

bercanda semata, tidak sampe serius untuk menemui atau mengajak ngobrol 

korban.  

Hanya ingin membicarakan tentang lekukan tubuh wanita dan meminta tanggapan 

teman-teman saja, membicarakan hal tersebut merupakan kesenangan bagi saya dan 

teman-teman.  

Membicarakan korban hanya dengan candaan semata, lalu mencari topik lain agar 

saya dan teman-teman tidak berlebihan dalam waktu jangka panjang mengenai 

pembahasan pelecehan.  

Untuk kriteria biasanya wanita cantik dengan bertubuh seksi yang bisa dijadikan 

untuk bahan obrolan tentang pelecehan verbal. Biasanya remaja seumuran, karena 

pelecehan verbal yang saya lakukan dan teman-teman dengan membicarakan 

lekukan tubuh yang muncul karena korban menggunakan pakaian seksi dan ketat 

yang identik dengan gaya pakaian remaja saat ini. Pelecehan verbal yang saya 

lakukan mungkin tidak sepengetahuan korban, namun mungkin teman saya 

membuat  korban melihat kontak mata teman saya  atau mendengarkan 

pembicaraannya sehingga korban merasa risih dan cepat meninggalkan 

perkumpulan saya dan teman-teman. Tentu saja tidak karena jenis pelecehan yang 

saya lakukan tanpa sepengetahuan korban, hanya membicarakan dibelakang tanpa 
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di dengar oleh korban juga sehingga tidak membuat korban tidak nyaman ataupun 

terganggu.  

Bila direnungkan perbuatan yang saya lakukan tentu ini salah karena telah 

melakukan pelecehan verbal dan terikat oleh hukum, saya merasa takut apabila 

korban tahu bahwa saya telah melakukan pelecehan sehingga membuat korban 

malu, terganggu dan merasa tidak nyaman dengan perlakuan saya, mungkin 

menurut saya atau teman-teman ini hanya iseng saja namun hal ini tidak patut untuk 

di contoh dan jelas melanggar hukum. 

 Menurut saya mungkin wanita tersebut berpikir bahwa dengan memperlihatkan 

aurat tidak akan terjadi masalah apa-apa dan merasa normal saja, tentu ini 

berbanding terbalik dengan pikiran laki-laki yang umumnya akan terpancing saat 

melihat wanita seksi, sehingga korban merasa tidak bersalah apapun dan 

menyalahkan pelaku sepenuhnya. 

19. Informan inti ( RVO) 

 

Jenis pelevehan yang biasa saya lakukan biasa nya kaya cat call. 

Alasan saya melakukan itu karna hanya untuk hiburan dan panggilan terhadap 

orang tersebut dilihat dari postur nya . 

 hal itu saya lakukan di sekolah SMA dan sampe seakarang pun sama kadang juga 

di kosan. Hal tersebut saya lakukan ketika bergurai, ga pernah melakukan cat call 

saat serius.  
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Rasa kesenangan saya muncul jika dia merasa senang, namun jika dia merasa 

tersinggung saya merasa tidak senang juga.  

Yg ada dalam pikiran saya sama dengan apa yang saya ucapkan. Untuk tidak 

melebihi batas ya seperti saya memikirkan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut 

tidak kepada orang lain, hanya kepada teman dekat dan hanya untuk bercanda.  

Kriteria nya terhadap cewe yang memang cewe tersebut pantas diberi julukan 

julukan seperti itu, rentan usia yang pasti nya sebaya dengan saya atua yang tidak 

beda jauh dengan umur saya yang skrng 21 tahun. Saya tidak pernah merasa 

dilaporkan ke pihak berwajib, hanya kepada teman ke teman saja. Jadi cat call ini 

bagi saya, emang seperti hiburan tidak pernah lewat sehari pun tidak melakukan itu.  

Rasa kemanusiaan muncul jika hal tersebut tidak direspon.  

Tanggaan saya ya cewe itu hanya ingin menyalahkan cowonya saja. Padahal 

cewenya juga kadang salah pake baju sexy diluar ya jangan salahkan cowo karna 

memang slahnya dia juga begitu, atau dengan pakaian ketat yang membentuk 

badan. Ya itu salahnya cewe. Harus bisa memadupadankan jenis pakaian dan 

tempatnya.  

20. Informan inti ( ZFN ) 

 

Pelecehan yang saya lakukan berbentuk seperti Melirik perempuan.  

Alasan saya melakukannya Karena perempuan tersebut memakai pakaian yang 

sexy.  
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Saya melakukannya Dijalan raya atau pinggir jalan, Katika sedang mumet.  

Rasa kesenangan saya muncul dan Sedikit membantu.  

Yang ada dalam pikiran saya Mungkin bisa saja nafsu.  

Cara saya menengahi sikap saya dengan cara Tidak terbawa olah nafsu dan 

mengontrolinya.  

Kriteria yang menjadi korbannya Yang pasti lawan jenis dan Mungkin 20-28 tahun. 

Respon dari korbannya Diam saja karna tidak kenal. Dan Allhamdulilah tidak 

merasakan dilapor saya.  

Setiap manusia pasti menyesal telah melakukan hal tersebut kepada orang lain jadi 

ya pasti menyesal karna penyesalan itu datang diakhir kalau diawal namanya 

pendaftaran.  

Kalau menurut zikri mah kalau dibilang salah cewe atau cowo sih itu pasti salah 

dua duanya soalnya mau cewe itu pakai pakaian tertutup juga pasti ada tipikal cowo 

yang penasaran dengan cewe yang tertutup, tapi kalau misalnya pertanyaannya kaya 

yang vina ajukan ke zikri kalau gitumah berarti cewe tersebut egois dan tidak mau 

disalahkan dan pasti ga semua cewe seperti itu, buat cewe yang selalu menyalahkan 

cowo 100% sebelum mengucapkan tolong ngaca dulu apakah dirinya itu sudah 

benar atau tidak.  

21. Informan inti ( RRP) 
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Saya pernah melakukan pelecehan misalnya, chat berbau sex. Seperti saya minta 

pap yang menjurus, serta saya pernah menjelek-jelekan tubuh yang ada pada lawan 

jenis.  

Alasan saya melakukannya karena pertama saya iseng , niat ya pingin aja sih . 

emang sebenarnya ga ada tujuan apa apa. Intinya iseng aja.  

Biasanya saya melakukan hal tersebut di sebuah kafe, di sosmed dan terakhir saat 

dilapangan olahraga. Saya melakukannya ketika waktu tertentu saja.  

Rasa kesenangan saya muncul saat melakukan hal itu karna ada rasa tertarik 

terhadap lawan jenis , contoh nya pap , atau meledek nya. Karena kepuaasan saya 

terpenuhi.  

Yang ada dalam pikiran saya saat melakukan hal itu mungkin otak saya mulai 

ngeres, mikir yang berfantasi sana-sini.  

Cara saya menengahi hal tersebut dengan ingat norma atau aturan agar tidak 

berlebihan. Saya kadang berfikir”apakah saya benar melakukan seperti ini?!” 

 kriteria yang saya jadikan sebagai korban yang cewe nya asik, yang punya badan 

bagus yang membuat saya tertarik. Sekitar usia remaja hingga dewasa. Karena anak 

smp skrng sudah terlihat sangat memukau. Respon korban otomatis marah, nolak, 

kesal dengan perbuatan saya yang seperti itu, walaupun itu secara omongan. Tapi 

itu merupakan sebuah kenikmatan bagi saya. saya merasa tidak dilaporkan , karena 

saya inget cara menengahi agar tidak berlebihan. Seperti tidak melakukan hal tidak 

senonok.  
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Rasa penyesalan saya muncul dan pssti muncul diakhir. Kita sebagai cowo suka 

mikir ga ada otak , ga punya etika. Harusnya cowo melindungi cewe sebagai 

layaknya mutiara. Dan saya suka berpikir saya takut jika saya mempunyai anak 

perempuan dan anak saya diperlakukan seperti itu. Namun terkadang juga saya 

susah untuk mengontrol perbuatan yang terbilang jelek itu . 

 menurut pandangan saya mengenai cewe egois, itu .. susah karena cewe nya sudah 

seneng dengan fashion seperti itu, dan cewe yang berpakaian sexy pasti cowo 

mikirnya wah nih cewe bisaan nih. Ya menurut saya sudah seharusnya juga cewe 

itu berpikir kesalahannya juga. Dan saya juga berpikir kalau cewe itu susah untuk 

dikasih masukan ,, yang dia pikirkan hanyalah fantasi nya saja. Namun menurut 

saya juga itu salah dari keduanya. Hal tersebut sudah lumrah di kehidupan kita 

sehari-hari. Ya kalo menurut saya juga cewe itu paling susah diatur karena mikirnya 

fashion its my life. Suka suka saya aja mengenai penampilan saya. saya ya saya , 

kamu ya kamu. Makannya kenapa sampai saat ini banyak cewe yang jadi korban 

pelecehan seksual verbal.  

22. Informan inti ( MFI) 

Pelecehan yang biasa saya lakukan Body shaming.  

Alasan saya melakukan itu karena Karena reflek melihat perbedaan bentuk fisik 

seseorang.  

Saya melakukannya Saat mengumpul bersama teman-teman. Saya melakukan itu 

Bila melihat seseorang yang bentuk fisik nya berbeda dari diri sendiri . (Entah lebih 

bagus maupun tidak bagus bentuk fisik seseorangnya).  
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Rasa kesenangan saya 50 : 50, kadang ada rasa lucu untuk ditertawakan, kadang 

juga ada rasa prihatin.  

Yang ada dalam pikiran saya Sekedar keisengan.  

Yang korban lakukan ketika saya melakukan itu Bersikap cuek seolah2 bodo amat. 

Kriteria yang saya suka Remaja sampai dewasa, sekitar usia 15-40. Yang korban 

lakukan ketika saya melakukan itu mereka balik meledek saya. dan saya Belum 

pernah dilaporkan.  

Rasa penyesalan saya Muncul karena manusia tidak ada yang sempurna, jadi 

janganlah menilai bentuk fisik seseorang karena kita sendiri pun hanya manusia 

biasa yg derajat nya sama.  

Tanggapan saya mengenai wanita yang seperti itu “ Sekiranya gamau jadi bahan 

omong para cowo dibelakang mangkanya pake pakaian yang rapih dan seutuhnya, 

misalkan si cewe nya teh badan nya bagus terus sengaja pake pakaian ngetat 

otomatis jadi bahan omong sm si cowo terus si cewenya malah ga nerima di 

omongin sm cowo, otomatis ga 100% salah cowo lah emang ituma hukum alam dan 

manusiawi kalo cowo dikasih cewe kek begitu. “ 

23. Informan inti ( YA) 

1. Catcalling, menggoda wanita yg sedang melintas di depan mata 

2. Hanya sekedar ingin menunjukkan kejantanan di antara teman-teman yg lain (id) 

3. Seperti di jalanan, kampus, cafe atau tempat publik lainnya 

4. Ketika sedang bersama teman - teman 
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5. Ya, karena mampu memperlihatkan keberanian terhadap wanita di hadapan 

teman-teman 

6. Karena ingin menunjukkan kejantanan di antara teman-teman, maka saya 

melakukan hal tersebut  

7. Dengan tetap memperhatikan ucapan dan pandangan saya kepada wanita tersebut 

agar tidak melampaui batas wajar  

8. Wanita yg memiliki paras cantik dan tubuh molek 

9. Sekitar usia 18-25 tahun 

10. Biasanya mereka tidak terlalu menghiraukannya 

11. Tidak pernah 

12. Iya, karena bagaimanapun catcalling bukan suatu pujian melainkan pelecehan  
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LAMPIRAN 3  

Dokumentasi Informan  
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