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DEFINISI

KEKERASAN BERBASIS GENDER :

Kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. 
Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, 
mental atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan dan 
penghapusan kemerdekaan.

(UNHCR) 



TENTANG KGBO
Adalah kekerasan yang difasilitasi teknologi. Sama seperti 
kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan 
tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban 
berdasarkan gender atau seksual.

KBGO juga dapat masuk ke dunia offline, di mana korban atau 
penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan 
psikologis, baik secara online maupun langsung di dunia nyata saat 
offline. 









TREN DI INDONESIA

Komnas Perempuan menerima 65 laporan (2017) KGBO.

Jenisnya:

1. Pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming)
2. Pelecehan online (cyber harassment)
3. Peretasan (hacking)
4. Konten ilegal (illegal content)
5. Pelanggaran privasi (infringement of privacy)
6. Ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution)
7. Pencemaran nama baik (online defamation)
8. Rekrutmen online (online recruitment) 
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MENGENAL AKTIVITAS KGBO



1. PELANGGARAN PRIVASI

Doxing : menggali dan menyebarkan informasi pribadi 
seseorang untuk memberi akses pada tujuan jahat 
lainnya misalnya pelecehan dan intimidasi di dunia 
nyata.

Menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data 
pribadi seseorang tanpa sepengetahuan atau 
persetujuan.



2. Pengawasan dan Pemantauan

a. Memantau, melacak dan 
mengawasi kegiatan online/offline

b. Menggunakan spyware atau 
teknologi lainnya tanpa persetujuan

c. Menggunakan GPS atau geo-locater 
untuk melacak target

d. Menguntit atau stalking 



3. Perusakan Reputasi/Kredibilitas

1. Memanipulasi konten 
2. Membuat akun palsu lalu dibagikan ke publik
3. Menyebarluaskan data pribadi (foto/video) untuk merusak reputasi
4. Membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan 

untuk mencoreng reputasi seseorang



4. Pelecehan

1. Online harrasment melalui pesan atau kontak 
yang tak diinginkan

2. Mengancam kekerasan seksual atau fisik
3. Ujaran kebencian dengan target pada gender 

atau seksualitas tertentu
4. Konten online yang menggambarkan perempuan 

sebagai obyek seks
5. Penggunaan gambar tidak senonoh untuk 

merendahkan



5. Ancaman dan Kekerasan Langsung

a. Perdagangan perempuan melalui 
penggunaan teknologi

b. Pemerasan seksual
c. Pencurian identitas, uang atau 

properti



6. Serangan pada komunitas tertentu

a. Meretas situs web, medsos, email 
organisasi untuk tujuan tertentu

b. Pengawasan kegiatan organisasi 
tertentu

c. Pengungkapan informasi yang 
sudah dianonimkan seperti tempat 
penampungan korban dll.



Mereka yang Berisiko

A. Seseorang yang terlibat dalam 
hubungan intim

B. Profesional yang terlibat dalam 
ekspresi publik (aktivis, jurnalis, 
penulis, peneliti dll).

C. Penyintas dan korban kekerasan 
seksual





ANALISA KASUS 

https://bit.ly/2zRcpip

https://bit.ly/2BYbVIw

https://bit.ly/2Vw1fYO

https://bit.ly/2zRcpip
https://bit.ly/2BYbVIw
https://bit.ly/2Vw1fYO


3
MELINDUNGI DIRI DARI KGBO



MELINDUNGI PRIVASI ONLINE
Privasi : Batasan atas diri, atau informasi 
mengenai diri dari jangkauan mata publik

Di ranah online, melindungi privasi berarti melindungi data 
pribadi, terlebih data sensitif, dari siapa pun yang bisa 
mengakses informasi tersebut, baik secara online maupun 
offline.

Data pribadi, atau juga dikenal sebagai PII (personally 
identifiable information), adalah suatu atau sekelompok hal 
dan / atau informasi yang dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi, melacak, atau merujuk individu tertentu 
secara spesifik 





TIPS MELINDUNGI PRIVASI DI ONLINE

1. Menggunakan beberapa akun untuk memisahkan hal pribadi dengan publik 
(misal: tidak menggunakan email pribadi dg email untuk medsos)

2. Menciptakan pasword yang kuat dan nyalakan verifikasi login dengan 2-step 
verification/2-factor authentification

3. Cek ulang pengaturan privasi di medsos
4. Jangan sembarangan percaya aplikasi pihak ketiga (mis: kuis di FB)
5. Hindari berbagi lokasi secara real time 
6. Jangan buka link atau attachment dari pihak yang tak dikenal
7. Jaga kerahasian pin/pasword 



1. Amankan ponsel
A. Gunakan lock screen untuk membuka 

ponsel
B. Gunakan pin/pasword untuk membuka 

masing-masing aplikasi
C. Waspada tiap kali mengaktifkan lokasi



2. MENGELOLA PASSWORD





PASWORD KUAT

Kombinasi huruf kecil, kapital, angka, dan 
simbol.

Jangan gunakan password yang sama 
untuk semua akun



AUTENTIKASI DUA LANGKAH

Autentikasi selain dengan pasword juga menggunkan 
pin atau SMS ke ponsel.

Tersedia di beberapa aplikasi:

1. Gmail
2. Facebook
3. Twitter



MENGATUR PRIVASI DAN PASSWORD DI FACEBOOK

1. Buka Facebook ⇒ pengaturan/setting
2. Klik Keamanan dan Info login ⇒ autentifikasi 2 faktor
3. Aktifkan autentifikasi 2 faktor
4. Kelola privasi dengan mengatur di bagian Privasi



MENGATUR PASSWORD DI GMAIL

1. Buka https://myaccount.google.com/ 
2. Tinjau informasi pribadi
3. Tinjau data dan personalisasi
4. Aktifkan verifikasi 2 langkah



PENGATURAN PRIVASI



MENGECEK FOTO





TIPS TAMBAHAN

1. Tidak memberikan foto/video yang sangat pribadi 
kepada pasangan

2. Batasi meminjamkan HP/Laptop ke orang lain
3. Jangan tertipu pada wajah ganteng/cantik di 

medsos. Cek keaslian akun.
4. Segera mencari bantuan/pendampingan apabila 

mengalami kekerasan
5. Laporkan pelaku ke polisi



Need 
to be 
more 

secure?
https://securityinabox.org/id/



TERIMA KASIH

E-mail: contact.safenet@gmail.com

Website: safenetvoice.org

Facebook: /safenetvoice

Twitter: @safenetvoice


