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Catcalling adalah jenis pelecehan seksual verbal yang sering Anda luput dari perhatian. Hai anak-anak, mau kemana? atau Kiw kiw. setelan jas! beberapa dari Anda pasti mengalami hal ini saat melewati sekelompok pria yang duduk-duduk. Sikap ini disebut catcalling. Menurut Oxford Dictionary, catcalling didefinisikan sebagai bersiul seksual, panggilan dan komentar dari seorang
pria kepada seorang wanita yang lewat di depannya. Catcalling akan berkembang menjadi pelecehan jalanan, bentuk pelecehan seksual yang dilakukan di tempat umum. Sayangnya, catcalling sering dianggap lumrah oleh sebagian orang terutama di Indonesia. Bahkan, jenis pelecehan seksual ini bisa parah karena setiap kata godaan yang keluar dari mulut pria memiliki arti
tersembunyi. Meskipun berada dalam kategori pelecehan seksual, pelaku catcalling belum dapat ditindaklanjuti secara hukum. Hingga saat ini, undang-undang pelecehan seksual di Indonesia masih berfokus pada pelecehan seksual fisik saja. (BACA JUGA: Lakukan Ini Saat Jadi Korban Catcalling) Pada tahun 2016, lembaga non-pemerintah yang dibentuk untuk mendukung
penyintas atau korban pelecehan seksual, Lentera Sintas Indonesia (LSI), melakukan survei tentang pelecehan seksual verbal. Akibatnya, pelecehan verbal adalah jenis kekerasan seksual yang paling umum. Survei berlangsung selama Juni 2016, dengan sekitar 25.213 responden baik dari kota maupun daerah. Ternyata, 58 persen responden tersebut pernah mengalami
pelecehan seksual secara verbal. LSI juga mengungkapkan bahwa menurut Komisi Nasional Perempuan, pelecehan seksual ada dalam beberapa kategori. Menonton konten pornografi secara verbal, fisik, koersif, intimidasi atau ancaman selama aktivitas seksual, serta pemerkosaan. Mariana Amiruddin, kepala Subkomisi Partisipasi Publik Komisi Perempuan Nasional,
mengatakan bahwa masyarakat di Indonesia baru pada tingkat kekerasan seksual dari lapisan luarnya saja. Aku tidak tahu apa dampaknya, penyebabnya, sampai dalam bentuk. Misalnya ada perempuan yang melintas terus menerus disiulin laki-laki yang tidak diketahui, tindakan laki-laki itu sebenarnya adalah bentuk pelecehan. Tetapi tindakan seperti itu tampaknya dianggap
benar dan biasa, karena setiap orang berpendidikan bahwa itu wajar karena mereka adalah wanita, kata Mariana. Dia menambahkan, sudah menjadi tugas negara untuk memastikan setiap penduduk mendapatkan jaminan keamanan termasuk pelecehan seksual. Kesadaran pemerintah akan pentingnya penegakan hukum bagi pelaku pelecehan seksual sangat penting dan harus
dilakukan. Berdasarkan data survei yang ada, hingga saat ini penyelesaian kasus pelecehan seksual di Indonesia hanya sekitar satu persen dari total jumlah kasus pelecehan seksual. (Andiasti Ajani, foto: change.org, nypost.com) Catcalling atau pertanda jalanan terjadi di sekitar kita tanpa dan istilah ini masih asing bagi orang awam. Bahkan ketika orang lain menjadi korban
catcalling, orang-orang di sekitarnya tetap acuh tak acuh karena mereka berpikir catcalling adalah lelucon belaka. Namun, tidak ada hubungan antara pelecehan seksual catcalling dan lelucon karena korban masih tidak nyaman dan merasa dirinya terancam. Catcalling menjadi mimpi buruk bagi wanita di ruang publik. Catcalling adalah pelecehan seksual di ruang publik dalam
bentuk panggilan manja atau mengomentari bentuk tubuh wanita yang mengarah pada orientasi seksual dan rangsangan seksual visual. Contoh panggilan manja atau catcalling seperti cantik, sayang, seksi, setelan jas gadis, dan semacamnya. Panggilan semacam itu terjadi di ruang publik seperti mal, halte, transportasi umum, stasiun, di jalan, di pasar, tempat kerja, dan tempat
umum lainnya. Terkadang panggilan tidak membuat wanita tidak nyaman dan bahkan takut. Catcalling adalah godaan yang mengarah pada arah seksualitas bagi wanita bukan sebagai pujian bagi paras wanita, melainkan untuk mencari perhatian pada wanita dengan harapan mereka dapat melakukan hubungan seksual dengan wanita. Wanita digunakan sebagai objek bagi pria
untuk digoda karena mereka sudah tertarik secara seksual pada parasnya dan kadang-kadang pria menjadikan godaan sebagai langkah pertama menuju pemerkosaan. Catcalling pelecehan seksual tidak lepas dari konsep seksisme dan jenis kelamin. Secara tidak langsung, pelaku catcalling telah merendahkan martabat dan martabat perempuan sebagai korban karena telah
dilecehkan secara visual dan verbal dengan panggilan manja. Hal ini juga dipengaruhi oleh budaya patriarki yang masih begitu kuat di masyarakat sehingga pria merasa lebih kuat daripada wanita dan pria bebas untuk melakukan apa pun tentang wanita termasuk pelecehan seksual. Sebagian besar korban pelecehan seksual adalah perempuan karena konsekuensi dari kekuatan
laki-laki dalam budaya patriarki yang sekuat menegakkan perempuan. Persepsi seksual pelaku pelecehan seksual menentukan perilaku seksual mereka. Sebuah studi Cornell University menemukan bahwa 71 persen wanita menjadi korban pelecehan seksual di ruang publik pada 2014. Rata-rata korban catcalling berusia 11 hingga 17 tahun. Bahkan 50% korban pelecehan
tersebut telah mengalami kekerasan fisik. Selain itu, menurut Survei Nasional koalisi ruang publik aman 2018 menemukan bahwa pelecehan seksual paling banyak dialami oleh perempuan yang mengenakan rok atau celana panjang yang berjumlah 17,47 %, selanjutnya, kemeja lengan panjang 15,82%, seragam sekolah 14,23%, dan perempuan berhijab pendek/menengah
13,20%. Dari penemuan itu dapat dilihat bahwa korban pelecehan seksual menggunakan pakaian yang menutupi tubuh, alih-alih terbuka atau transparan. In negara-negara seperti Portugal, Amerika Serikat, Argentina, Kanada, Selandia Baru, Belgia, dan Filipina sudah memiliki undang-undang yang melindungi korban dari catcalling biasanya dengan membayar denda besar dan
bahkan hukuman satu tahun penjara. Di negara-negara tersebut, pelaku catcalling sudah masuk dalam pelaku kejahatan sehingga dikenakan sanksi hukum yang telah diatur oleh negara. Sementara itu, di Indonesia tidak ada aturan hukum yang melindungi korban catcalling sehingga perempuan harus bisa menjaga diri. Di Indonesia, pelaku catcalling tidak dikenakan sanksi atau
kriminalisasi karena konteks catcalling sendiri berdasarkan tolok ukur kenyamanan dan pelaku catcalling bahkan belum menyentuh korban bahkan belum melakukan apa-apa yang mengarah pada kekerasan seksual kepada korban sehingga catcalling masih dianggap sebagai penyimpangan yang bisa ditoleransi. Padahal catcalling adalah langkah awal menuju pelecehan seksual
yang lebih parah atau bahkan pemerkosaan atau kekerasan seksual sehingga catcalling adalah bentuk pelecehan seksual yang harus ditangani agar pelaku jera dan tidak menargetkan lebih banyak korban. Berdasarkan pengamatan yang saya amati, bahkan saya sendiri telah menjadi korban catcalling, beberapa wanita jika dipanggil, disiulkan, atau digoda oleh pria di depan
umum dia hanya tetap diam acuh tak acuh dan melanjutkan kegiatannya. Sementara ada juga wanita, termasuk saya, yang sangat tidak nyaman dan tidak puas dengan godaan, korban memberanikan diri untuk memberi sanksi kepada pelaku berupa teguran sehingga mereka memahami bahwa korban merasa dising dan memberi tahu pelaku bahwa perilaku tersebut termasuk
dalam perilaku pelecehan seksual tersebut. Ada beberapa dampak yang dirasakan korban catcalling adalah trauma psikologis sehingga wanita merasa takut untuk bepergian sendirian dan mereka merasa diri mereka rendah diri. Wanita merasa tidak aman berada di ruang publik karena mereka khawatir catcalling terjadi kembali padanya. Karena perilaku catcalling adalah bentuk
pelecehan seksual yang akrab dan tanpa disadari oleh masyarakat, orang-orang di sekitar wanita yang menjadi korban pelecehan seksual catcalling tidak dapat membantu korban. Kurangnya pengetahuan tentang pelecehan seksual seperti catcalling membuat wanita lebih tidak aman jika berada di ruang publik sendiri. Perlu ada perluasan pengetahuan tentang catcalling sebagai
bentuk pelecehan seksual sehingga kita sama-sama sadar dan mampu membantu wanita di sekitar kita yang telah menjadi korban pelecehan seksual. VIDEO CHOICE 7 Hal Tentang Catcalling Paling Sering Ditanya Bertanya-tanya apa itu catcall dan apa bentuknya? Berikut 7 hal tentang catcalling yang dialami ilustrasi dr. Karlina LestariCocalling oleh seorang wanitaAnda pernah
disebut 'cantik' atau 'seksi' dan seperti saat melintasi jalan umum? Jika ya, maka Anda memiliki pelecehan seksual dalam bentuk catcalling. Catcalling adalah komentar seksual yang dibuat oleh pria ke wanita di tempat umum, seperti jalan raya, pusat perbelanjaan, stasiun, dan lainnya. Perbedaan dengan pelecehan seksual secara umum adalah bahwa pria dan wanita tidak
saling mengenal sehingga sering juga disebut pelecehan asing. Selain kata-kata berbau seksual, memanggil cat juga bisa dalam bentuk bersiul, lirik, mengedipkan mata, bahkan memegang area tubuh tertentu. Tujuan catcalling bukan untuk melakukan pemerkosaan, tetapi lebih untuk mencari perhatian wanita. Bentuk Catcalling Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Stop
Street Harassment, hampir 99 persen responden perempuan telah mengalami pelecehan di jalanan, termasuk catcalling. Pelecehan seksual tidak hanya ketika wanita dihujani dengan kata-kata seksis seperti Anda cantik atau Anda seksi, tetapi juga beberapa bentuk lain, seperti: Mengucapkan kata-kata seksis eksplisit, seperti besar atau bokong. (Dan jika mereka diserangkan)
yang mengeraskan pakaian (mereka) yakni orang-orang yang melakukan kemusyrahan (padahal) diri mereka (orang-orang yang takut kepada hari 1). Bersiul, yaitu ketika seorang pria mengambil bersiul keluar dari mulutnya dan biasanya dimaksudkan untuk melecehkan bentuk tubuh seorang wanita yang dianggapnya seksi. Menunjukkan gestur vulgar, seperti menggigit bibir
bawah tanda pria itu sedang berciuman tepat di depan wajah korbannya. Menguntit atau menghalangi Anda untuk sampai ke tujuan Anda. Pegang bagian tubuh Anda, dari pakaian Anda ke area terlarang, seperti paha, payudara, bokong, dll. Tidak sedikit wanita yang marah ketika menjadi korban catcalling. Namun, banyak pria catcalling juga berdalih bahwa tindakan mereka lucu,
menggemaskan, dan bertujuan untuk memuji penampilan fisik wanita itu. Faktanya, catcalling adalah tindakan wanita yang tidak terpuji, menjijikkan, dan menghina. Catcalling membuat wanita objek seksual dan terlihat tidak lebih dari sepotong daging berjalan terlepas dari kesetaraan gender. Fenomena catcalling juga sering dikaitkan dengan gaya berpakaian wanita yang cukup
terbuka sehingga menantang pria untuk mengomentarinya. Bahkan, ada jurnal yang menyebutkan negara-negara dengan wanita berpakaian tertutup (bahkan menggunakan kerudung), seperti Mesir dan Lebanon, juga tidak terhindar dari catcalling. Dengan kata lain, hubungan antara catcalling dan stereotip cara wanita berpakaian hanya ada untuk berfungsi sebagai pembenaran
bagi otak kotor pada pelaku catcalling. Apa pun bentuknya, catcalling harus dihentikan karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental wanita yang mengalaminya. [[terkait artikel]] Dampak catcalling pada wanita Sayangnya, meskipun banyak wanita tidak nyaman atau bahkan marah ketika catcalling, mereka cenderung tidak melawan. Di sisi lain, apa yang dilakukan
wanita hanyalah menghindari kemungkinan catcalling berulang, misalnya dengan mengenakan pakaian yang mengubah rute ke kantor, atau hanya berpura-pura mengabaikannya. Sedangkan jika catcalling terus dialami oleh wanita itu, kesehatan mentalnya dapat terganggu dan mengakibatkan efek buruk, misalnya: Ada perasaan 'terancam' ketika wanita itu berada di tempat
umum yang bahkan banyak orang di sekitarnya. Penurunan harga diri yang nyata dari cara dia berpakaian, ekspresi wajah, dan emosi yang ditunjukkan di depan umum Terus-menerus mendapat catcalling juga dapat mengakibatkan seorang wanita menerima bahwa dia hanyalah objek, bukan seorang wanita yang berhak untuk berbicara di luar permintaannya sendiri. Wanita
semakin merasa tidak aman di jalan dan semakin paranoid. Efek buruknya akan terasa lebih banyak lagi ketika Anda merasa tidak nyaman dengan catcalling, tetapi berpura-pura tidak ada yang terjadi. Jika Anda terus menghindar dari masalah, maka efek buruk catcalling akan lebih menghantui sehingga membuat Anda terus-menerus menyalahkan diri sendiri atas kesalahan
yang dibuat oleh orang lain. Sebaliknya, efek buruk pada psikologis wanita dapat diminimalkan ketika wanita mengabaikan catcalling yang dibuat oleh pria tak dikenal. Bahkan lebih baik jika wanita itu ingin 'melawan' pelaku catcalling sehingga dia tidak melakukan hal yang sama kepada Anda atau wanita lain.pelecehan seksualSpringer Science. 13 April 2020Springer.
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