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Pada tahun 2020, WAN-IFRA Women in News 
(WIN), bekerja sama dengan City, University of 
London, menetapkan tingkat kekerasan seksual pada 
organisasi penerbit berita dan mengukur efektivitas 
organisasi tersebut dalam menangani masalah ini. 
Proyek penelitian ini difokuskan pada wilayah-wilayah 
operasional WIN: Asia Tenggara, Afrika, wilayah Arab, 
dan Rusia. Selain itu, survei juga akan dilakukan di 
wilayah Amerika Tengah.

Laporan ini merupakan ringkasan dari temuan di Asia 
Tenggara, berdasarkan penelitian yang diadakan dari 

Desember 2020 hingga Maret 2021.

Proyek penelitian ini dilakukan melalui survei dan 
wawancara daring. Total peserta yang mengikuti 
survei daring adalah 494 tenaga profesional media. 
Adapun negara asal peserta adalah sebagai berikut: 
Indonesia, Myanmar, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. 
Selain itu, dilakukan juga wawancara mendalam 
dengan 19 staf eksekutif dari berbagai organisasi 
media.

laki-laki

perempuan

Ringkasan hasil

KEKERASAN SEKSUAL VERBAL
DI TEMPAT KERJA

3 pelaku teratas

Pengalaman Manajer 

Saat ditanya apakah 
kekerasan seksual 
merupakan masalah di 
industri berita, 14 dari 
19 staf eksekutif 
penerbit berita 
mengatakan tidak. 

Dua staf eksekutif 
mengatakan kekerasan 
seksual bukan lagi 
masalah. Tiga 
mengatakan ya.

Penanganan Kekerasan Seksual

1 dari 3 16%
perempuan mengalami 
kekerasan seksual verbal 
atau fisik di tempat kerja 
(35%)

Lebih dari seperenam dari kasus 
pelecehan seksual pernah 
dilaporkan ke manajemen

2 dari 4 peserta dengan gender nonbiner 
mengalami 2–4 kali kekerasan verbal.

45%

5%

Kekerasan seksual FISIK
di tempat kerja

Tidak ada peserta dengan gender nonbiner yang 
mengalami kekerasan fisik.

4%

Hanya setengah dari organisasi penerbit 
berita yang memiliki kebijakan terkait 
kekerasan seksual (48,7%).

Hanya 6,7% responden survei yang 
mengatakan bahwa mereka 
mengetahui isi dari kebijakan 
organisasi terkait kekerasan seksual

laki-laki

perempuan

Narasumber Berita

Manajemen Tingkat Atas

Rekan Kerja 35.2%
18.6%

17.2%

TIDAK

YA
Sebelumnya

dilaporkan vs ditindaklanjuti

Hanya 15,5% kasus yang dilaporkan. Organisasi 
menindaklanjuti 56% dari kasus yang dilaporkan.

Dilaporkan

Ditindaklanjuti 

Enam manajer pernah 
mengalami pelecehan 
seksual di tempat kerja. 
Hanya dua yang 
melaporkannya.

32%

24%
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Norma budaya, keyakinan beragama, dan pola pikir 
masyarakat patriarki memengaruhi perilaku karyawan 
di tempat kerja. Perilaku karyawan di tempat kerja 
di ruang redaksi di Asia Tenggara juga dipengaruhi 
faktor-faktor tersebut.

Pengelolaan organisasi media biasanya dipengaruhi 
oleh keyakinan bahwa karyawan paham cara bersikap. 
Namun, sebagaimana di tempat lain, kekerasan 
seksual tetap terjadi tetapi kerap tidak dilaporkan 
karena adanya budaya bungkam dan malu.

Kurangnya penelitian yang kredibel di tataran nasional 
dan regional terkait tingkat kekerasan seksual cukup 
menghambat upaya organisasi untuk mengatasi isu 
ini di tingkat regional.

Secara global, cara menyikapi kekerasan dan 
pelecehan seksual di tempat kerja berubah setelah 
terlahirnya gerakan #MeToo di 2017. Gerakan ini 
mendorong perempuan untuk berani menyuarakan 
kekerasan yang mereka alami di tempat kerja yang 
akhirnya memicu banyak organisasi untuk melakukan 
refleksi dan bertindak untuk mengatasi isu tersebut. 
Penelitian baru terkait kekerasan seksual di media 
utamanya difokuskan ke negara-negara Barat. Di Asia, 
penelitian difokuskan ke India, Pakistan, dan Jepang. 
Fokus untuk negara-negara operasional WIN di Asia 
Tenggara masih kurang.

WIN berkomitmen untuk mengeksplorasi isu ini 
lebih jauh sebagai bagian dari misi memastikan 
keberagaman regional dan budaya makin 
dipertimbangkan dalam diskusi global terkait masalah 
kekerasan seksual.

WIN memulainya dari premis bahwa data adalah 
tolok ukur sebuah perubahan. Dengan adanya data, 
kita dapat menilai dampak dari sebuah inisiatif 
untuk meningkatkan penanganan kekerasan seksual 
dan, pada akhirnya, keamanan ruang redaksi. Dua 
faktor tersebut adalah faktor-faktor yang secara 
langsung memengaruhi kesetaraan. Dari alasan itulah 
penelitian ini diselenggarakan.

Data akan memberikan dukungan informasi pada 
proyek WIN di Asia Tenggara dan sekitarnya, demi 
mewujudkan industri media yang lebih adil dan 
berkelanjutan lewat pengembangan kapasitas 
pemimpin media perempuan yang ada saat ini dan 

di masa depan. Proyek-proyek ini akan memberikan 
dukungan dan sumber daya kepada berbagai 
organisasi untuk mengurangi kasus kekerasan seksual 
dan menanganinya saat insiden terjadi.

WIN telah berkolaborasi dengan para jurnalis dan 
manajer media terkait kekerasan seksual selama lebih 
dari sepuluh tahun. Dalam periode tersebut, kami 
telah mengumpulkan banyak bukti anekdotal terkait 
kekerasan seksual. Namun, untuk pertama kalinya, 
kami dapat mengumpulkan data berskala besar 
untuk mengonfirmasi keyakinan bahwa isu ini marak 
terjadi dan merupakan penghambat terwujudnya 
industri media yang sehat, terlepas dari negara dan 
konteksnya.

Hasil dari penelitian di Asia Tenggara yang dilaporkan 
di sini merupakan bagian dari kajian empat wilayah 
yang memberikan bukti untuk mendukung premis 
tersebut. Penelitian lengkapnya akan membantu 
memberikan pemahaman yang lebih baik terkait 
persamaan dan perbedaan yang dihadapi media di 
wilayah Global Selatan.

WIN menganggap bahwa kekerasan seksual adalah 
permasalahan sosial global. Bukti dari penelitian ini
menunjukkan bahwa budaya kekerasan seksual perlu 
diubah di semua negara. Misi kami adalah mendorong 
dan membangun lingkungan media yang stabil, yang 
menerapkan prinsip kesetaraan dalam kontennya 
serta dalam cara memperlakukan manusia, terlepas 
dari gendernya. Misi ini tidak dapat dicapai jika segala 
bentuk pelecehan masih ditoleransi. Oleh karenanya, 
kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan 
organisasi media guna menghilangkan segala bentuk 
kekerasan seksual.

Lihat “Upaya Organisasi” di 
halaman 34 untuk mengetahui 
langkah-langkah nyata 
yang dapat ditempuh awak 
media untuk mengatasi dan 
meningkatkan keamanan di 
lingkungan kerja mereka.
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PENGUMPULAN DATA
Proyek ini menggunakan dua metode pengumpulan 
data: survei untuk pegawai perusahaan media 
yang didistribusikan secara daring dan wawancara 
mendalam dengan staf eksekutif perusahaan media 
yang dilakukan secara daring melalui panggilan 
video. Pendekatan dua metode ini dirancang 
untuk memahami pola kekerasan seksual di ruang 
redaksi dan mendapatkan persepsi dari karyawan 
yang menduduki jabatan tinggi di organisasi 
media. Jawaban survei bersifat anonim dan peserta 
wawancara diberi nama samaran untuk melindungi 
identitas mereka.

Survei dan wawancara mendalam dilakukan dari jarak 
jauh untuk mematuhi peraturan terkait COVID-19.

Pengumpulan data dimulai Desember 2020 di 
Indonesia, Myanmar, Malaysia, Filipina, dan Vietnam 
dan berakhir Maret 2021. Pengumpulan data 

dilakukan dalam Bahasa Inggris dan bahasa nasional 
negara terkait. Setelah memberikan pertanyaan 
saringan di awal, 494 peserta bersedia menyelesaikan 
survei ini. Rata-rata durasi survei adalah 19 menit.

Total ada 19 wawancara mendalam dengan staf 
eksekutif dari berbagai organisasi media. Ada sepuluh 
perempuan dan sembilan laki-laki yang diwawancarai. 
Rata-rata durasi setiap wawancara adalah 56 menit. 
Pihak yang diwawancarai berasal dari organisasi 
media yang berkolaborasi dengan WAN-IFRA dan 
Women In News dalam berbagai kapasitas (baik 
melalui peningkatan kapasitas atau advokasi) dan 
staf eksekutif dari berbagai organisasi media yang 
bersedia terlibat dalam diskusi terkait kekerasan 
seksual (terlepas dari realitas apakah staf tersebut 
memiliki hubungan dengan WAN-IFRA dan Women in 
News).

DEFINISI, BAHASA, DAN UKURAN SAMPEL 
WIN menyadari bahwa bahasa yang menggambarkan 
gender dan seksualitas terus berkembang dengan 
cepat, bahkan saat laporan ini ditulis. Penyempurnaan 
kata dan definisinya didasarkan pada pemahaman 
kami tentang perkembangan kompleksitas ungkapan 
terkait seksualitas dan gender.

Pada penelitian ini, peserta memilih identitasnya 
sebagai Perempuan, Laki-Laki, atau Gender Nonbiner. 
Jumlah responden yang memilih identitas gender 
nonbiner relatif kecil. Meskipun tidak mengurangi 
jumlah pengalaman, data ini memberikan tantangan 
secara statistik karena menemukan korelasi signifikan 
antardata sulit dilakukan. Uji statistik biasanya 
membutuhkan ukuran sampel yang lebih besar 
untuk memastikan tercapainya distribusi perwakilan 
dari populasi dan agar sampel dapat dianggap 

sebagai perwakilan sebuah kelompok masyarakat 
yang hasilnya dapat digeneralisir atau dialihkan. Itu 
sebabnya fakta ini perlu dipertimbangkan. Namun, 
data menunjukkan bahwa pengalaman pelecehan 
seksual seluruh kelompok perlu dipertimbangkan. 
Oleh karena itu, meskipun jumlahnya kecil, kami tetap 
mempertimbangkan data ini.

WIN membenarkan adanya perbedaan yang besar 
dalam aspek ukuran, tingkat pembangunan, sistem 
politik, hukum dan ekonomi, letak geografis, budaya, 
dan sejarah di setiap negara. Maka dari itu, untuk fase 
penelitian ini, kami fokus pada pola regional terkait 
pengalaman kekerasan seksual, dan meskipun tetap 
memberikan perincian data berdasarkan negara, kami 
menghindari analisis komparatif.
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45%

54%

1%
LAKI-LAKI

PEREMPUAN

GENDER NONBINER

31.4%
40.8%

7.4%

16.5%

3.9%

TV CETAK DARING radio LAINNYA

DEMOGRAFI

9
LAKI-LAKI

10
PEREMPUAN

WAWANCARA

IDENTITAS GENDER

Survei Daring 494 5Peserta
Indonesia 34.7% (173) 
Myanmar 20% (99) 
Malaysia 8.1% (41) 
FILIPINA 6% (30) 
Vietnam 29.3% (143) 
NEGARA LAINNYA 1.8% (9)

Negara Utama

PENGALAMAN

MEDIA

GENDER PENYELIA

JABATAN

0-1 TAHUN

2-4 TAHUN

5-7 TAHUN

8-9 TAHUN

10 + TAHUN 53.6%
9.1%

13.6%
16.8%

7%

FOTOGRAFER

PRODUSER

MAGANG

TEKNIS

LAINNYA

STAF EKSEKUTIF MEDIA

MANAJER

non-editorial

editor

JURNALIS/REPORTER 33.2 %

27.1 %

11.3 %

9.3%

8.5 %

3 %

2 .8%

2 %

2 %

0.8 %

31%
PEREMPUAN

1%
GENDER
NONBINER

65%
LAKI-LAKI

3%
TIDAK ADA
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SURVEI DARING

Rangkaian pertanyaan pertama menanyakan 
pengalaman peserta terkait kekerasan seksual verbal 
dan fisik dari skala tidak pernah hingga lima kali atau 
lebih.

Dari peserta yang menyatakan pernah mengalami 
kekerasan, 27% mengalami kekerasan verbal dan 15% 
kekerasan fisik. 

5% peserta laki-laki terindikasi mengalami kekerasan 
seksual verbal setidaknya sekali di tempat kerja, dan 
4% mengalami kekerasan seksual fisik setidaknya 
sekali.

45% peserta perempuan terindikasi mengalami 
kekerasan seksual verbal setidaknya sekali—17,8% 
lima kali atau lebih, dan 24% menyatakan pernah 
mengalami kekerasan seksual fisik setidaknya 
sekali—3,3% lima kali atau lebih.

Peserta gender nonbiner mengalami kekerasan 
seksual verbal di angka 50%, tetapi tidak ada dari 
mereka yang mengalami kekerasan seksual fisik.

PREVALENSI:
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PELAPORAN DAN TINDAKAN

Rata-rata hanya 15% kasus yang dilaporkan ke 
organisasi penerbit berita masing-masing peserta. 
Dari semua kasus yang dilaporkan, 56% di antaranya 
ditindaklanjuti oleh organisasi penerbit berita.

Alasan yang dicantumkan untuk tidak melaporkan 
adalah percaya bahwa tidak ada cukup bukti (15,9%), 
tidak ingin diberi label negatif (14,8%), dan tidak 
ada mekanisme pelaporan yang diketahui tersedia 
(12,8%). Namun ketika menggabungkan tanggapan, 

ketakutan - tidak dipercaya, kehilangan pekerjaan, 
dampak negatif atau pembalasan - menjadi perhatian 
utama.

Tanggapan organisasi yang paling umum ketika 
mereka mengambil tindakan adalah memperingatkan 
pelaku (41,1%), menawarkan dukungan emosional 
untuk peserta (22%), dan menolak kasus setelah 
ditinjau (14,9%).
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SUMBER & KEKERAPAN
Sumber kekerasan seksual yang paling umum adalah rekan kerja (35.2%), disusul manajemen tingkat atas 
(18.6%), narasumber berita (17.2%), lainnya (16.2%), dan penyelia langsung (12.7%).

Ketika melihat frekuensi pengalaman pelecehan 
seksual menurut media, partisipan menunjukkan 
“Lainnya” untuk frekuensi tertinggi masing-masing 
36,4% dan 21,2% untuk pelecehan verbal dan fisik. 
Ini diikuti oleh TV sebesar 27,7% dan 16,9% untuk 
pelecehan verbal dan fisik masing-masing.

Peserta juga ditanya apakah mereka pernah 
menyaksikan insiden kekerasan seksual di ruang 

redaksi berita. Sekitar 27,6% peserta pernah 
melihat setidaknya satu insiden kekerasan seksual 
dan 9% menyatakan pernah lima kali atau lebih 
menyaksikannya.
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Kami menanyai responden apakah lingkungan 
kerjanya memberikan dukungan yang diperlukan. 
65.5% peserta perempuan memilih cukup 
setuju hingga sangat setuju kalau mereka dapat 
membicarakannya secara terbuka dengan penyelianya, 
79.8% memilih cukup setuju hingga sangat setuju 
kalau mereka merasa didengarkan di tempat kerja, 
dan 80.4% memilih cukup setuju hingga sangat setuju 

kalau mereka merasa aman di ruang redaksi beritanya. 
72.3% peserta laki-laki memilih cukup setuju hingga 
sangat setuju kalau mereka dapat membicarakannya 
secara terbuka dengan penyelianya, 84.5% memilih 
cukup setuju hingga sangat setuju kalau mereka 
merasa didengarkan di tempat kerja, dan 83.1% 
memilih cukup setuju hingga sangat setuju kalau 
mereka merasa aman di ruang redaksi beritanya.
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WAWANCARA STAF EKSEKUTIF
Untuk memahami perspektif manajemen terkait 
prevalensi kekerasan seksual, WIN mewawancarai 
19 staf eksekutif dari negara-negara yang menjadi 
sampel penelitian. 10 perempuan dan sembilan laki-
laki yang diwawancarai menduduki posisi dari editor 
berita hingga direktur. Peserta yang diwawancarai 
mewakili media radio, cetak, televisi, dan digital.

Temuan ini dianalisis secara terpisah karena jumlah 
sampel manajer yang relatif kecil di setiap negara.
Beberapa jawaban individu di bawah ini disertakan 
karena memberikan wawasan terkait sikap dan skala 
tantangan. Semua data bersifat anonim, karena itu 
kami menggunakan nama samaran.
Pertama, para staf eksekutif organisasi penerbit berita 

melaporkan pengalaman pribadinya terkait kekerasan 
seksual. Dari 19 peserta, lima perempuan dan satu 
laki-laki menyatakan pernah mengalami kekerasan 
seksual verbal dan fisik. Dua di antaranya sudah 
melaporkannya.

Saat ditanyai apakah kekerasan seksual merupakan 
masalah di industri berita, tiga staf eksekutif 
organisasi penerbit berita mengatakan ya, dua 
menyatakan bahwa kekerasan  seksual bukan lagi 
masalah, dan 14 mengatakan kekerasan seksual 
bukan masalah. Alasannya beragam dari tingginya 
jumlah dan rasio karyawan perempuan hingga agama 
karyawan (terutama Islam dan Buddha).

Apakah kekerasan seksual merupakan masalah di industri media? 

“Sebagian besar tim kami beragama Islam dan tahu cara bersikap. Ada masjid 
di kantor yang disediakan untuk memfasilitasi karyawan yang ingin berdoa 
lima kali sehari.” - Linda, Indonesia

“Mayoritas karyawan kami beragama Buddha. Kami semua tahu mana 
ucapan yang baik dan yang tidak baik. Kami semua tahu cara bersikap 
menurut ajaran budaya dan agama” - Henry, Myanmar
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Terkait pelaporan

“Karakter perempuan Myanmar 
cenderung diam dan takut 
mengajukan pengaduan.
Mereka merasa malu dan sungkan 
mengungkapkan perasaannya. 
Ini masalah di masa lalu. Namun, 
beberapa tahun belakangan, 
pelatihan terkait gender sudah 
marak diselenggarakan.” - Gerald, 
Myanmar

Terkait dukungan organisasi

“Karyawan membutuhkan manajer 
yang dapat mereka percaya - jika 
tidak memiliki atasan langsung 
yang dapat dipercaya ketika ingin 
menyuarakan sesuatu, karyawan 
mungkin akan enggan melapor.” - 
Betty, Malaysia

Kemudian, para staf eksekutif media ditanyai apakah ada karyawan yang melaporkan kasus kekerasan seksual 
kepada mereka. Delapan menjawab ya dan 11 menjawab tidak.

Saat para staf eksekutif ditanyai tentang cara mereka menanggapi pengaduan, tiga mengatakan bahwa mereka 
mengisi laporan, tiga memperingatkan pelaku, satu memecat pelaku, dan satu melaporkan pelaku ke pihak 
berwenang setempat.
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Semua staf eksekutif organisasi penerbit berita media diminta menyebutkan hambatan yang ada di industri 
media dalam melaporkan kekerasan seksual. Sepuluh mengatakan tidak ada hambatan, satu mengatakan 
takut dengan akibatnya, satu mengatakan bahwa korban tidak memahami tentang kekerasan seksual, dan 
tujuh menyatakan adanya faktor sosial budaya.

Hambatan

*Sebagai dampak dari norma budaya, perempuan tidak selalu mengenali 
perilaku yang tidak diinginkan sebagai bentuk kekerasan. Terkadang mereka 
merasa bahwa perilaku dan komunikasi seperti itu lumrah terjadi di tempat 
kerja. Mereka tidak tahu cara dan kepada siapa harus melapor sehingga 
mereka memilih diam.” - Martin, Myanmar

Dari 19 eksekutif berita, delapan mengindikasikan bahwa mereka mengetahui kebijakan anti-pelecehan 
seksual di organisasi berita mereka. Dari mereka yang menjawab ya, tiga telah dilatih secara pribadi tentang 
kebijakan tersebut.
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Pelatihan

“Jurnalis muda dan karyawan baru 
perlu diberi pelatihan terkait hak-
haknya. Saat bertugas, mereka 
bertemu orang dengan beragam 
karakter, beberapa di antaranya 
memiliki perilaku berisiko. Jika 
merasa belum siap mental, mereka 
dapat menolak tugas tersebut. 
Banyak perempuan muda dan polos 
yang dapat mengalami trauma 
seumur hidup jika mereka tidak 
dipersiapkan atau tidak cukup 
berani menghadapinya.” - Gerald, 
Vietnam.

Cara menghapus kekerasan seksual

Lebih dari setengah staf eksekutif organisasi penerbit 
berita menyatakan pelatihan terkait jenis-jenis 
kekerasan seksual dan cara menanggapi ketika terjadi 
pelecehan perlu lebih banyak dilakukan.

Hasil wawancara menunjukkan sekelompok eksekutif yang terlatih dalam 
mengelola pelecehan seksual dan yakin bahwa agama mengajarkan karyawan 
bagaimana berperilaku dan bahwa orang tahu untuk tidak melewati batas. 
Mereka juga yakin bahwa ada mekanisme untuk memungkinkan pelaporan.

Namun, hal ini bertentangan dengan pengalaman responden survei di mana 
hanya 15% insiden pelecehan seksual yang dilaporkan.

Bagian selanjutnya fokus pada temuan berdasarkan negara.

Perlindungan

“Di Vietnam, jika reporter menemui 
perilaku semacam itu, mereka dapat, 
pertama-tama, mengatakannya 
kepada atasan langsung. Jika 
pelaku adalah seorang narasumber, 
mereka dapat membatalkan tugas 
berikutnya yang mengharuskan 
mereka bekerja dengan narasumber 
tersebut. Atau, jika memang 
harus tetap bertugas, mereka bisa 
meminta rekan kerja yang lain untuk 
menemani.” - Hoang, Vietnam.
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TEMUAN TINGKAT NEGARA

INDONESIA
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DEMOGRAFI
 • Perempuan 44,5% (77) dan laki-laki 55,5% (96)
 • Gender penyelia: Laki-laki 71,7% (124), perempuan 25,4% (44), lainnya 1,2% (2), dan tidak berlaku 1,7% (3)
 • Kebijakan terkait pelecehan seksual: Tidak 56% (97), ya, tetapi tidak mengetahui isinya 40,5% (70), dan ya, 

saya mengetahui isinya 3,5% (6)
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JAWABAN PENTING

 z “Sebagian besar ruang redaksi berita di Asia cenderung menyembunyikan 
hal-hal terkait masalah ini. Namun, kekerasan tidak hanya terjadi di dalam 
ruang redaksi berita. Sering kali, kekerasan dapat terjadi antara jurnalis 
senior atau rekan sesama jurnalis lintas organisasi media.” - Jurnalis

TEMUAN
Seratus tujuh puluh tiga peserta menyelesaikan survei 
di Indonesia. 40% wanita mengalami pelecehan 
seksual verbal (16,9% lima kali atau lebih) dan 
14% pelecehan seksual fisik. Di antara laki-laki, 
2% mengalami pelecehan seksual verbal dan 4% 
mengatakan mereka pernah mengalami pelecehan 
seksual fisik.

Dari seluruh responden yang mengaku pernah 
mengalami pelecehan seksual, rata-rata hanya 13% 
yang memilih untuk melaporkan. Tindakan diambil 

rata-rata 25% dari kasus yang dilaporkan.

Rata-rata, alasan paling umum yang dikutip untuk 
tidak melaporkan adalah kekhawatiran tentang diberi 
label negatif (14,5%) diikuti dengan tidak adanya 
mekanisme pelaporan yang tersedia (14,4%).

Ketika ditanya apakah organisasi mereka memiliki 
kebijakan pelecehan seksual, 56% peserta 
menjawab tidak. Hanya 3,5% yang memilikinya dan 
menyadarinya.
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https://sexualharassment.womeninnews.org/en/


Referensi WIN
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KLIK DI SINI UNTUK 
MENGUNJUNGI 
PERANGKAT TERKAIT 
PENANGANAN 
KEKERASAN SEKSUAL WIN 
atau kunjungi tautan ini: sexualharassment.womeninnews.org/en/
resources/sexual_harassment_toolkit_win

PERANGKAT TERKAIT PENANGANAN 
KEKERASAN SEKSUAL MELIPUTI:

 • Pedoman praktis untuk perusahaan dan karyawan
 • Poster peningkatan kesadaran (A2) untuk dipasang di ruang redaksi 

dan kantor media
 • Contoh kebijakan untuk kekerasan seksual
 • Contoh survei kekerasan seksual
 • Contoh templat komunikasi
 • Contoh wawancara selama investigasi
 • Contoh umpan balik terhadap keputusan
 • Prosedur pengaduan informal
 • Prosedur pengaduan formal
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