
TIPS MELIPUT
KEKERASAN DAN

PELECEHAN DI
DUNIA KERJA



KODE ETIK
JURNALISTIK

PASAL 2

 “Wartawan Indonesia

menempuh cara-cara yang

profesional dalam

melaksanakan tugas

jurnalistik.”



KODE ETIK
JURNALISTIK

Pasal 4 

“Wartawan Indonesia tidak

membuat berita bohong,

fitnah, sadis, d25an cabul”



KODE ETIK
JURNALISTIK

Pasal 5 

“Wartawan Indonesia tidak

menyebutkan dan menyiarkan

identitas korban kejahatan

susila dan identitas anak yang

menjadi pelaku kejahatan.”



KODE ETIK JURNALISTIK

Pasal 8

 “Wartawan Indonesia tidak menulis

atau menyiarkan berita berdasarkan

prasangka atau diskriminasi terhadap

seseorang atas dasar perbedaan

suku, ras, warna kulit, agama, jenis

kelamin, dan bahasa serta tidak

merendahkan martabat orang lemah,

miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat

jasmani.”
 



BANYAKNYA PERATURAN?
 KITA JURNALIS, DAN SEMUA PRODUK

KITA DIANGGAP BENAR KARENA
PUNYA RAMBU-RAMBU DALAM

MENDAPATKAN INFORMASI
 



QUICK
SCANNING

ISU KEKERASAN DAN

PELECEHAN DI DUNIA

KERJA 

( NURUL NUR AZIZAH (AJI

JAKARTA--KONDE.CO) 



DATA KOMNAS
PEREMPUAN

DARI 406.178 KASUS YANG DILAPORKAN

TAHUN 2019--- 71 PERSEN KEKERASAN

DOMESTIK

28 PERSEN TERJADI DI LINGKUNGAN

KERJA



MEDIA

Kompas.com

(Parapuan), Kumparan.com

(KumparanWoman),

Tempo.co (Cantik), Katadata.co.id

(Perempuan)

Periode 3 bulan (12 September 2021

- 12 Desember 2021)



TUJUAN QUICK SCANNING

Untuk melihat bagaimana media online menyajikan

berita terkait pelecehan dan kekerasan di dunia kerj

Mengidentifikasi angle, sumber berita dan

narasumber yang dipilih oleh media online pada

berita pelecehan dan kekerasan di dunia kerja

Memetakan pemberitaan untuk mendorong peran

media masa dalam upaya pencegahan pelecehan

dan kekerasan di dunia kerja

1.



KESIMPULAN

-Isu pelecehan dan kekerasan sudah mulai banyak

diangkat media, namun spesifik di

dunia kerja masih minim

-Pemberitaan yang menyoroti soal Konvensi ILO 190

masih sangat sedikit

-Sumber berita didominasi dari rilis, diskusi daring dan

hanya sedikit yang

wawancara

-Narasumber didominasi oleh kementerian/lembaga

negara, pimpinan

pesantren/humas kampus, akademisi, psikolog. Tidak

ada story

penyintas/pendamping



REKOMENDASI

1) Keredaksian media perlu memahami urgensi

pencegahan pelecehan dan kekerasan di dunia kerja

(Konvensi ILO 190)

2) Eksplorasi angle pemberitaan bisa lebih

dikembangkan,

sehingga tidak hanya berdasarkan rilis

3) Narasumber bisa lebih dihadirkan dari kalangan

pekerja

4) Narasumber lebih beragam gender.

(Rekomendasi situs
yang berisi kiprah para aktivis perempuan,

womenunlimited.id diluncurkan oleh Hivos Southeast

Asiapada 2016)



YANG PALING
BANYAK

DIBERITAKAN MEDIA
 

1.Perkosaan

2.Pelecehan Seksual

3.Intimidasi Seksual

4.Kontrol seksual

5.Perdagangan Manusia

6.Eksploitasi Seksual

7.Prostitusi Paksa

 

(DATA KOMNAS

PEREMPUAN 2015)



ANALISIS MEDIA KOMNAS
PEREMPUAN 2015

·DIKSI BIAS (24,21 %)

·MENGUNGKAP IDENTITAS KORBAN

(23,15%)

STIGMANISASI KORBAN SEBAGAI

PEMICU KEKERASAN(15,89%)

NARSUM BIAS (10,17%)

PENGUKUHAN STEREOTIF KORBAN

(9,8%)

PENGHAKIMAN KORBAN (8,4%)

REPLIKASI KEKERASAN (5,6%)

Setelah menganalisis 9 media nasional :



TIDAK MENGUNGKAP IDENTITAS KORBAN
TIDAK MENCAMPURKAN FAKTA DENGAN
OPINI
TIDAK MENGANDUNG INFORMASI YANG
CABUL DAN SADIS
BERPIHAK PADA KORBAN
MAMPU MENGADVOKASI KORBAN

IDEALNYA PENULISAN KEKERASAN DAN
PELECEHAN ITU:

 
1.
2.

3.

4.
5.



TIPS MELIPUT KORBAN
KEKERASAN DAN PELECEHAN 



PERSIAPAN

1.Lakukan riset sebanyak-banyaknya tentang kasus yang akan

dibuat berita. Kalau kasus lama dan akan melakukan follow up

berita pastikan tidak ada data,fakta,atau informasi yang

tertinggal.

 

2. Buat janji wawancara dengan penyintas atau keluarga

penyintas. Namun bersiap bila ditolak. Alternatif lain keluarga

penyintas atau teman kerja bisa jadi sumber skunder seandainya

penyintas menolak.

 

3. Pastikan jurnalis paham definisi  kekerasan seksual dan

pelecehan secara detil. Misalnya kekerasan dalam rumah

tangga bukan berarti hal normal meskipun melibatkan suami

istri, dan pemerkosaan itu bukan dilakukan suka sama suka

secara tidak ada konsen.

 



WAWANCARA

1.Pahami kondisi korban kekerasan yang mungkin masih

trauma atau mentalnya belum kuat/siap menghadapi jurnalis

2.Jangan memaksa bila korban menolak menjawab

pertanyaan

3.Jurnalis perempuan biasanya akan lebih mudah menembus

narasumber penyintas.

4.Melakukan wawancara dengan bahasa yang tidak

menghakimi atau menekan penyintas. Jangan pula terkesan

menginterogasi

5.Jangan katakan “ saya bisa merasakan yang kamu rasa”

atau “bagaimana kondisi Anda” à lebih baik katakan “terima

kasih sudah mau bercerita, dan ini pasti sulit untuk Anda”

6.Minta izin sebelum mengambil gambar atau foto
 



MENULIS/MENYIARKAN (PART 1)

 

1.Rahasiakan identitas korban 

2.Gunakan bahasa yang menjelaskan kekerasan,bukan

mengecilkan kekerasan misalnya “Dia memperkosa karena

iseng” atau membela pelaku à yang dilakukan pelaku

yang saat ini istrinya sedang hamil 8 bulan.

3.Hindari hal-hal yang akan mendorong victim blaming

dalam penulisan : Misalnya : “kata penyintas sambil

tersenyum saat diwawancarai. 

4.Hindari diksi : menggagahi, menggilir,menodai, indehoy,

dicabuli, ditiduri,  disetubuhi, ABG, gadis polos, melayani

nafsu birahi.
 



MENULIS/MENYIARKAN (PART2)

1.Diperkosa dan dilecehkan secara seksual itu berbeda.

Konsisten mengunakan kata dan jangan mereduksi kekerasan.

2.Tidak perlu mereka ulang semua detil pemerkosaan atau

kekerasan yang terjadi, fokus pada kejahatan yang terjadi

dan apa yang akan dilakukan bagi korban mendapatkan

keadilan

3.Hindari penulisan berita yang sensasional dan penuh drama

tentang kekerasan dan pelecehan
 



DIKSI

“Pria Trenggalek Ini Setubuhi Gadis Belia di Ruang

Tamu Saat Istrinya di Rumah, Rayuannya Bikin Miris”

– TRIBUNNEWS 

 

“Bohong dan Tawarkan Tumpangan, Tukang Ledeng

Menggagahi Wanita 86 Tahun” -- SUARA.COM

 

“Wanita Muda Pasrah Layani Nafsu Bejat Pria

Kenalan dari Facebook karena Foto Syur”

TRIBUNNEWS

 

 


