Sumber Daya Yang Berguna
End Child Sexual Abuse Foundation

Hugline: 2889 9933
Website: www.ecsaf.org.hk
Facebook: www.facebook.com/ecsafhk

Against Child Abuse

Parent-Child Support Line: 2755 1122
Website: www.aca.org.hk

RainLily

RainLily Hotline: 2375 5322
Email Support: safechat@rainlily.org.hk
Website: rainlily.org.hk

The Family Planning Associationof
Hong Kong
Service Hotline: 2572 2222
Website: www.famplan.org.hk

TWGH CEASE Crisis Centre

24 Hour Hotline: 18281
Website: ceasecrisis.tungwahcsd.org

Caritas Family Crisis Support Centre

Tahukah Anda betapa sakitnya?
Korban pelecehan seksual
dapat:
Berdampak ﬁsiologis:
• secara ﬁsik merasa tidak sehat tanpa sebab
• takut berhubungan ﬁsik
• mengalami insomnia dan mimpi
buruk
• menderita bulimia atau anoreksia
• menjadi tidak mandiri atau bahkan
kecanduan alkohol dan obat-obatan

Lindungi Anak-anak
Dari Bahaya
Katakan Tidak Pada
Pelecehan Seksual

NO

Berdampak psikologis:
• kehilangan rasa percaya diri pada diri sendiri dan
orang lain
• merasa rendah diri
• merasa bersalah, marah dan malu
• menunjukkan kecenderungan akan bunuh diri
• merasa gelisah dan gugup tanpa sebab
• mempunyai masalah
perkawinan karena
merasa jijik atau
takut melakukan
hubungan seks

24 Hour Crisis Line: 18288
Website: fcsc.caritas.org.hk

Equal Opportunities Commission
(for sexual harassment complaint)
Tel: 2511 8211
Website: www.eoc.org.hk

Social Welfare Department
Hotline: 2343 2255
Website: www.swd.gov.hk

Berdampak perilaku:
• mengembangkan sikap iseng pada hubungan seks
• berperilaku abnormal atau
menjadi emosional
• menjadi pelaku
pelecehan seksual
pada anak saat dewasa

Isi dari Yayasan Akhiri Pelecehan Seksual Pada
Anak (End Child Sexual Abuse Foundation)
Telepon: 288 999 22
Faks: 288 999 23
Email: info@ecsaf.org.hk
Situs web: www.ecsaf.org.hk
Facebook: www.facebook.com/ecsafhk
Diterjemahkan oleh Komisi Persamaan
Kesempatan (Equal Opportunities Commission)
Situs web: www.eoc.org.hk
Bahasa Indonesian Version

Pelecehan Seksual pada Anak

Semua aktivitas seksual yang melibatkan anak-anak,
misalnya memaksa anak menyerah dengan
membujuk atau memberinya hadiah, atau secara
ﬁsik melecehkan anak dengan ancaman, intimidasi
atau kekerasan.

1. Ciuman paksa
2. Menyentuh atau membelai badan anak secara
tidak semestinya
3. Menyentuh dada dan bagian-bagian pribadi anak
4. Oral seks, hubungan seks atau sentuhan seksual
pada bagian-bagian pribadi secara paksa dengan
bujukan, ancaman, hadiah atau gangguan
terus-menerus
5. Hubungan seks paksa atau dengan kekerasan,
yaitu, perkosaan

Pelecehan nonkontak
1. Melihat pornograﬁ bersama dengan anak
2. Melakukan percakapan cabul melalui telepon
dengan anak
3. Mengintip anak mandi atau saat sedang berganti
pakaian
4. Mengungkapkan nafsu seks pada anak atau
menawari anak untuk melakukan hubungan seks
5. Memaparkan tindakan seks pada anak
6. Menunjukkan bagian tubuh secara tidak senonoh
pada anak
7. Memotret anak telanjang

Kenalilah Bagian Pribadimu

pantat,
alat kelamin

Anak Perempuan: Anak laki-laki:

Menurut statistik, lebih dari separuh kasus
pelecehan seksual pada anak, pelaku pelecehan
dikenal oleh korban.

Tempat kejadian perkara pelecehan
seksual pada anak yang paling
umum:

1. Katakan “Jangan”!
2. Tinggalkan tempat itu dan pergilah ke
tempat yang aman/di antara banyak orang

Pelecehan kontak

payudara,
pantat,
daerah pubik

Tindakan yang harus langsung
dilakukan anak jika seseorang
berusaha melihat atau menyentuh
bagian pribadimu:

3. Berbicaralah dengan orang dewasa yang
kamu percaya.
4. Jika orang dewasa itu tidak percaya dengan
yang telah kamu katakan, berbicaralah
dengan orang dewasa lainnya sampai
seseorang mempercayaimu.
5. Jangan menyimpannya sendiri. Berbicaralah
dengan seseorang sehingga kamu
mendapatkan bantuan!
6. Hubungi Saluran Bantuan di nomor 288 999
33 secepat mungkin.

Tindakan yang harus diambil orang
dewasa apabila ada anak yang
memberi tahu Anda, dia mengalami
pelecehan seksual:
1. Dengarkan dengan penuh perhatian dan tunjukkan
kepercayaan pada dirinya.
2. Tetap tenang.
3. Tenangkan si anak dengan mengatakan, “Itu bukan
salahmu”.
4. Dorong sang anak dengan mengatakan,
“Katakan pada saya, saya siap
membantumu”.
5. Katakan pada anak dengan tegas
bahwa, “Saya akan menghentikan
ini agar tidak terjadi lagi”.
6. Hubungi Saluran Bantuan di nomor
288 999 33 secepat mungkin.
7. Carilah bantuan dari profesional
atau laporkan kepada polisi secepat
mungkin.

•
•
•
•

Tempat belajar
Rumah korban
Rumah kerabat/sesepuh anggota keluarga/pengasuh
Tempat terpencil

Lindungi anak Anda
Ajari anak Anda untuk:
• mengetahui bagian tubuhnya yang bersifat pribadi
(bagian tubuh yang ditutupi baju renang)
• mengatakan “Jangan!” secara langsung jika ada
seseorang yang berusaha menyentuh tubuhnya,
meninggalkan tempat itu dan
pergi ke tempat yang aman/
di antara banyak orang,
berbicara pada orang dewasa
yang dia percaya

Jangan biarkan anak Anda:
• membiarkan orang lain menyentuh tubuhnya secara
iseng
• sendirian bersama orang lain, siapa pun dia
• pergi ke tempat terpencil sendirian

Hormati anak Anda
• Jangan menyentuh bagian tubuhnya secara iseng
• Jangan menyuruhnya untuk telanjang begitu saja
Yayasan Akhiri Pelecehan Seksual Pada
Anak bertujuan untuk melindungi
mereka yang berusia di bawah 18 tahun
dari pelecehan seksual. Jika ada
pertanyaan mengenai pelecehan seksual
pada anak, silakan hubungi Saluran
Bantuan kami di nomor 288 999 33.

