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Refleksi : Darurat Kekerasan Seksual dan Urgensi Rancangan Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual

A. Pendahuluan

Perkembangan konsep ketatanegaraan yang berlandaskan pada sistem hukum dan
demokrasi pasti akan berkaitan erat dengan perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan Hak
Asasi Manusia (HAM) di berbagai aspek kehidupan. Indonesia sebagai negara hukum yang
mengakomodasi nilai-nilai perlindungan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD NRI) 1945 mengharuskan negara terutama pemerintah untuk menciptakan
kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan dan pemajuan HAM secara komprehensif.
Bentuk konkrit dalam pemenuhan dan pemajuan tersebut salah satunya dengan
menciptakan produk hukum yang selaras dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Konsepsi ideal perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia tentunya berangkat dari
optimalisasi komponen sistem hukum, meliputi struktur, substansi, dan kultur. Apabila ketiga
komponen tersebut memiliki keserasian pengaturan tentu dapat menciptakan konstruksi
perlindungan dan penegakan HAM secara ideal di berbagai aspek.

Dalam kaitannya dengan aspek pemajuan HAM di Indonesia, kekerasan seksual
merupakan salah satu bentuk pencideraan HAM yang hingga kini masih dihadapkan pada
beragam persoalan. Faktor mendasarnya yakni belum ada regulasi khusus yang mengatur
perlindungan dan penegakan hukum atas kasus kekerasan seksual. Selama ini undang-
undang yang mengatur kekerasan seksual masih bersifat sektoral, sehingga tidak ada
undang-undang khusus (lex specialis) yang memuat perlindungan dan penegakan kasus
kekerasan seksual secara komprehensif (rechtsvacuum). Padahal kekerasan seksual
merupakan kejahatan nyata yang terjadi secara masif di berbagai aspek, baik di ruang
publik maupun privat.

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan yang krusial namun masih
dianggap sepele, dan upaya pemerintah dalam penanganannya pun masih sangat minim.
Sebagaimana yang terlihat di berbagai media pemberitaan, kasus kekerasan seksual tengah
merajalela dan terus terjadi di universitas, di kantor, di sekolah, di rumah, di tempat ibadah,
di jalan, di transportasi umum, di bioskop, di restoran, di siaran televisi, radio, dan juga
sosial media, tidak ada industri maupun institusi yang kebal terhadap kekerasan seksual.
Definisi dari kekerasan seksual itu sendiri yakni setiap perbuatan merendahkan, menghina,
melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, maupun fungsi reproduksi seseorang, yang
dilakukan secara verbal, non-verbal maupun melalui teknologi informasi dan komunikasi
yang dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik yang didorong oleh adanya
ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. 1Menurut Komnas Perempuan, terdapat 15
bentuk kekerasan seksual antara lain; perkosaan, perkawinan paksa, aborsi paksa,
eksploitasi seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual, penghukuman bernuansa

1 Retty Ratnawati dalam Webinar Hak Asasi Manusia: Quovadis Permendikbud Ristek Nomor 30
Tahun 2021, Kohati Hukum Brawijaya, dalam jaringan, 11 Desember 2021
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seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan kehamilan, pemaksaan kontrasepsi, praktik
tradisional seperti sunat perempuan, dan prostitusi paksa.2

Berdasarkan data Komnas Perempuan yang tercatat pada Maret 2021 terdapat 8.234
kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan kasus KDRT/Ranah Personal sebagai kasus
kekerasan paling mendominasi, yakni sebanyak 79 persen atau 6.480 kasus. Beberapa kasus
KDRT sepanjang tahun 2021 diantaranya adalah kasus KDRT yang terjadi di Karawang,
Jawa Barat, dimana perempuan berinisial V yang divonis penjara satu tahun karena
menegur suaminya yang sering mabuk dan berlaku kasar yang kemudian justru dilaporkan
oleh suaminya atas tudingan KDRT karena merasa seringkali dimarahi dengan kata-kata
kasar hingga mengganggu kondisi psikis sang suami. Pada November 2021 juga terjadi
kasus KDRT di Cianjur, Jawa Barat terhadap perempuan berinisial S yang dibenturkan ke
dinding, dengan mulut dan tangan yang terikat lakban, dan kemudian disiram dengan air
keras hingga akhirnya meninggal dunia. Di bulan yang sama juga terjadi KDRT di
Karangasem, Bali dimana seorang istri mengalami KDRT karena kecemburuan sang suami
hingga sang istri ditelanjangi dan dipukuli, kemudian diseret, diinjak, dan dibenturkan
hingga tidak sadarkan diri.3

Kekerasan seksual dapat berdampak pada kesehatan fisik korban, berupa luka atau
memar, pendarahan pada anus atau vagina, kesulitan berjalan, rasa sakit pada bagian
tubuh atau kemaluan, patah tulang atau dislokasi, penyakit menular seksual, hingga
kehamilan dan kematian, serta dampak pada kesehatan psikis korban berupa depresi ringan
hingga berat, post traumatic stress disorder (PTSD), disosiasi sosial, hingga keinginan bunuh
diri dan percobaan bunuh diri. Disamping itu korban kekerasan seksual juga cenderung
mengalami dampak terhadap emosinya berupa syok, tonic immobility, emotional numbness,
kehilangan kontrol terhadap emosinya, mudah marah atau tersinggung, menyalahkan diri
sendiri terus-menerus, memiliki rasa takut dan cemas berlebih, hingga merasa tidak dapat
ditolong. 4Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan permasalahan yang
serius dan juga memerlukan upaya penanganan yang serius.

Faktor pendorong kekerasan seksual Menurut Manik dkk (2002) dipengaruhi oleh
banyak faktor yang terbagi atas5:

1. Faktor keluarga, karena orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan
seksual. Faktor-faktor yang menjadi penyebab atau pendorong orang tua melakukan
kekerasan seksual pada anak antara lain:
a. Orang tua yang merupakan pecandu minuman kekerasan dan obat-obatan,
b. Latar belakang ekonomi yang rendah, dan

2 Komnas Perempuan, 2014, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan (Online),
https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-
seksual-sebuah-pengenalan (20 Desember 2021)

3 Lia Hutasoit, “Kian Mengkhawatirkan, Ini Deretan Kasus KDRT Sepanjang 2021”, (Online)
https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/news/indonesia/amp/lia-hutasoit-1/deretan-kasus-
kdrt-sepanjang (22 Desember 2021)
4 Retty Ratnawati, op.cit.
5 Manik, Z, S. dkk. 2002. Pendampingan dan Penanganan Anak Perempuan Korban Incest. Sumatera
Utara: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan
https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan
https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/news/indonesia/amp/lia-hutasoit-1/deretan-kasus-kdrt-sepanjang
https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/news/indonesia/amp/lia-hutasoit-1/deretan-kasus-kdrt-sepanjang
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c. Pengangguran.
2. Faktor lingkungan/ komunitas, dimana kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi

pendorong terjadinya kekerasan pada anak. Faktor tersebut antara lain:
a. Kondisi sosial yang rendah,
b. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri,
c. Nilai masyarakat yang terlalu individualis,
d. Status wanita yang dipandang rendah, dan
e. Lingkungan yang syarat kegiatan pornografi.

3. Faktor anak itu sendiri, karena kekerasan seksual terjadi tidak hanya disebabkan
oleh faktor orangtua, dan lingkungan saja melainkan anak itu sendiri juga dapat
menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual pada dirinya. Adapun faktor
tersebut antara lain:
a. Anak mengalami gangguan perkembangan, sehingga tidak dapat melakukan

perlindungan diri dan dapat dengan mudah diperdaya, dan
b. Perilaku menyimpang anak, seperti anak memakai pakaian yang mini sehingga

meningkatkan hasrat seksual siapapun yang melihatnya.

Menurut Komnas Perempuan terdapat 3 (tiga) kasus kekerasan seksual setiap 2 (dua)
jam di Indonesia, dan hanya 10% yang dilaporkan ke kepolisian, hanya 5% yang di proses
hukum, dan hanya 3% pelaku yang divonis. 6Upaya penanganan kasus kekerasan seksual di
Indonesia dianggap masih sangat jauh dari kata efektif, dilihat dari kurang memadainya
payung hukum di Indonesia terkait kekerasan seksual karena pada peraturan-peraturan
yang ada dan berlaku saat ini. Jenis-jenis kekerasan seksual yang diakui dalam peraturan
yang berlaku masih sangat terbatas, dan seringkali terdapat tumpang tindih terhadap aturan
lainnya. Di sisi lain, beban pembuktian dari adanya kekerasan seksual pun dititikberatkan
kepada korban. Beberapa peraturan yang sudah berlaku terkait masalah kekerasan seksual
ini antara lain; Pasal 27 UUD 1945 dan Pasal 28 A-I UUD 1945, Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, Peraturan Menkes RI Nomor 1226 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak,
Permendikbud Ristek Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Instruksi Jaksa Agung
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam
Penanganan Perkara Pidana dan Peraturan Permendikbud Ristek Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan
Perguruan Tinggi.

Kendati demikian, penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual sendiri masih
sangat sulit, karena minimnya regulasi di UU, PP, atau Perkapolri, dan lain sebagainya, serta
sulit terpenuhinya syarat formil legal oleh korban terutama ketika pelaku adalah aparat,
pejabat publik, atau tokoh masyarakat karena adanya relasi kuasa yang lebih besar, seperti
pada contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi pada staf ahli di Dewan Badan

6 Retty Ratnawati, op.cit.
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Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dimana korban mengaku diperkosa
oleh Syarif Adnan Baharuddin yang merupakan anggota Dewan Pengawas BPJS
Ketenagakerjaan, akan tetapi, pelaku pada akhirnya mengundurkan diri karena dugaan
kasus kekerasan seksual, dan kemudian diberhentikan secara hormat oleh Presiden Joko
Widodo pada 17 Januari 2019. Selain itu dukungan pemulihan bagi para korban pun masih
sangat minim, dilihat dari terbatasnya rumah aman, dan minimnya fasilitas layanan
pemulihan korban yang masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan kota-kota besar saja, serta
adanya budaya victim blaming yang masih melekat di masyarakat. Hal ini juga menjadi
hambatan dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual, sehingga kasus kekerasan
seksual pun kian marak terjadi. Maraknya kasus kekerasan seksual serta minimnya payung
hukum yang memadai terkait kasus kekerasan seksual ini menunjukkan perlu disahkannya
RUU TPKS dengan segera guna menjawab permasalahan terkait kekerasan seksual tersebut.

B. Pembahasan

Fenomena Gunung Es Kasus Kekerasan Seksual

Maraknya kasus kekerasan seksual pada perempuan bermula dari pola pikir
masyarakat yang patriarkis. Patriarki merupakan sebuah sistem sosial pada suatu
masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai seseorang yang memiliki kewenangan
utama, sehingga lebih memiliki kontrol dalam masyarakat tersebut.7 Atas dasar pola pikir
yang masih mengakar kuat di masyarakat ini, maka perempuan seringkali mengalami
keadaan yang marginal dan rentan, posisi yang tidak menguntungkan, karena perempuan
dianggap harus dikuasai, dieksploitasi, bahkan diperbudak oleh kaum laki-laki. Pemikiran
yang sudah tertanam dalam budaya sejak bertahun-tahun lalu inilah yang kemudian
membuat budaya patriarki, penempatan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki,
menjadi seperti normal dan wajar, dan bukan merupakan hal yang perlu diperjuangkan
maupun dilawan.8 Budaya patriarki dalam masyarakat ini kemudian berkembang menjadi
beban yang berat bagi kaum perempuan. Beban-beban tersebut dapat terlihat dalam bentuk
pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol, tugas, kedudukan, serta kewajiban, oleh kaum
laki-laki terhadap kaum perempuan. Salah satu bentuk nyata anak kandung patriarki yang
dibebankan kepada perempuan tersebut adalah kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan memberikan dampak yang luar biasa
berat kepada penyintas. Studi menunjukkan bahwa kekerasan seksual menyebabkan
kerusakan pada kesehatan mental seseorang. Sebuah studi yang diadakan oleh Dansky dan
Kilpatrick menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menyebabkan penyintas mengalami
depresi. Depresi dapat didefinisikan sebagai adanya penurunan mood, terjadi kesedihan,
pesimisme tentang masa depan, retardasi dan agitasi, sulit konsentrasi, menyalahkan diri
sendiri, lamban dalam berpikir serta serangkaian tanda vegetatif seperti gangguan dalam

7S. Apriliandra & H. Krisnani, Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya
Patriarki di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Konflik, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 3(1),
2021, hlm. 3.
8Ibid, hlm. 4.
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nafsu makan maupun gangguan dalam tidur.9 Selain itu, pada studi yang sama, dilaporkan
satu dari sepuluh perempuan penyintas kekerasan seksual mengalami keadaan trauma
mental yang parah, yang diketahui bernama post-traumatic stress disorder (PTSD).
Gangguan mental PTSD, dalam beberapa kasus, bahkan dapat bertahan hingga bertahun-
tahun setelah kejadian. Hikmat (2005) mengatakan post-traumatic stress disorder (PTSD)
adalah keadaan atau kondisi yang muncul setelah pengalaman buruk yang luar biasa
menimpa seseorang. Kriteria diagnosis PTSD, menurut Grinage (2003), dapat meliputi : (1)
Kenangan yang mengganggu atau ingatan perihal kejadian traumatis yang berulang-ulang,
(2) Perilaku menghindar dan cenderung menyendiri, (3) Muncul gejala-gejala yang
berlebihan terhadap suatu yang mirip kejadian traumatis yang pernah dialami, dan (4)
Gejala-gejala tersebut tetap bertahan minimal selama satu bulan.10 PTSD memang dapat
disembuhkan apabila didiagnosis dalam waktu dekat dan diberi penanganan yang tepat,
namun dapat berakibat serius seperti kerusakan mental dan trauma permanen apabila
terlambat diberi penanganan. Selain depresi dan PTSD, penyintas akan diliputi perasaan
dendam, marah, serta penuh kebencian kepada pelaku yang kemudian perasaan tersebut
dapat berkembang kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain yang bahkan tidak ada
hubungannya sama sekali dengan kejadian yang menimpanya. Dalam kasus yang sederhana
sekalipun, pelecehan seksual tetap dapat berdampak pada keadaan psikologi penyintas,
sekurang-kurangnya terjadi penurunan kepercayaan diri dan kemampuan bekerja maupun
bersosialisasi. Segala dampak yang terjadi pada penyintas, baik fisik maupun mental, diawali
dengan sistem kerja pola pikir (kognisi) yang terganggu. Sistem kognitif yang terganggu
akan menimbulkan negative belief pada penyintas, yang kemudian ujung tombaknya akan
berpengaruh pada kondisi fisik penyintas.11

Berdasarkan Catatan Akhir Tahun yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, dapat
dilihat betapa pesatnya pertumbuhan dan pembengkakan kasus kekerasan seksual terhadap
perempuan maupun anak perempuan pada tahun-tahun belakangan ini. Pada tahun 2018,
dilaporkan terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah terjadi. Dapat
dilihat bahwa telah terjadi peningkatan kuantitas sebanyak 14%, di mana pada 2017 kasus
kekerasan terhadap perempuan yang terjadi adalah sebanyak 348.466 kasus. Dari data
tahun 2019 tersebut, yang mendominasi adalah kekerasan seksual pada perempuan pada
ranah personal yang mencapai 71%. Kemudian yang mengikutinya adalah
kekerasanseksualdi ranah komunitas/publik dengan presentasi 28%, kemudian kekerasan
seksual terhadap perempuan di ranah negara dengan persentase 0,1%

Selanjutnya, pada Catatan Akhir Tahun 2020 Komnas Perempuan, disampaikan
bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama tahun 2019 adalah berjumlah
431.471 kasus. Dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan, terdapat 14.719
kasus yang berasal dari lembaga layanan dan kasus kekerasan seksual pada perempuan
yang terjadi adalah sebanyak 4.898 kasus baik di ranah personal maupun di ranah publik.

9M. A. Fuady, Dinamika psikologis kekerasan seksual: Sebuah studi fenomenologi.
Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam, 8(2), 2011, hlm. 5.
10Ibid, hlm. 4.
11Ibid, hlm. 11.
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Pada tahun 2020, tercatat ada 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan yang
terjadi di Indonesia. Data-data tersebut bersumber dari Pengadilan Negeri/Pengadilan
Agama dan Lembaga Layanan mitra Komnas Perempuan. Dari sejumlah 8.234 kasus yang
ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, 30% dari kasus kekerasan
terhadap perempuan (KtP) ranah pribadi adalah kasus kekerasan seksual. Kemudian pada
kasus KtP di ranah publik, sebesar 55% adalah kasus kekerasan seksual lain, perkosaan,
pencabulan, pelecehan seksual, persetubuhan, dan percobaan perkosaan.12

Kenaikan jumlah pada tahun 2018 menuju 2019, menurut Komnas Perempuan,
bukanlah indikasi dari naiknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, namun lebih
kepada semakin bertambahnya korban yang berani melapor. Sedangkan penurunan kasus
kekerasan seksual terhadap perempuan dari tahun 2019 ke tahun 2020 juga bukanlah
indikasi bahwa memang terjadi penurunan jumlah kasus, namun mengindikasikan
menurunnya kemampuan pencatatan dan dokumentasi kasus kekerasan terhadap
perempuan, yang di dalamnya terdapat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.13
Kasus kekerasan seksual pada perempuan, dalam hal ini merupakan fenomena gunung es,
dimana keadaan sebenarnya di lapangan tentang kasus kekerasan seksual pada perempuan
tidak serta merta terekam dalam laporan yang dikeluarkan oleh lembaga, karena kurangnya
sumber laporan yang masuk. Mayoritas korban cenderung malas melaporkan kejahatan
yang terjadi kepada mereka karena takut akan respon yang mungkin mereka terima
setelahnya. Masyarakat maupun pihak yang memiliki wewenang cenderung memiliki stigma
negatif terhadap penyintas, dan justru berbalik menyalahkan korban atas kejahatan yang
menimpanya. Dalam hal inilah terjadi victim-blaming, dimana korban seringkali justru
disudutkan dengan perasaan bersalah, tidak aman, dan malu yang berpotensi melukai
keadaan mentalnya dalam periode yang lama.14

Perilaku victim-blaming atau menyalahkan korban ini merupakan penyebab utama
mayoritas korban enggan melapor kepada pihak yang memiliki otoritas. Dalam keadaan

12Komnas Perempuan, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual,
Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19. Catatan
Tahunan, 2021, hlm. 2.
13Komnas Perempuan, Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan
Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara, 2019, hlm. 8.
14E. P. Wulandari & H. Krisnani, KECENDERUNGAN MENYALAHKAN KORBAN (VICTIM-
BLAMING) DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI DAMPAK
KEKELIRUAN ATRIBUSI, 2020, hlm. 3.
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normal, seharusnya korban harus segera melapor begitu dirinya menjadi korban kekerasan
seksual. Ada beberapa opsi yang bisa dipilih untuk melapor, misalnya kepada polisi di kantor
polisi sektor dengan terlebih dahulu melakukan visum di faskes terdekat yang nantinya
digunakan sebagai bukti. Selain kepada polisi, korban juga dapat melapor kepada Cloud
Contact Center, yang merupakan platform kerja sama antar Komnas Perempuan,
Telkomtelstra, dan ipSCAPE. Korban juga bisa menghubungi hotline yang tersedia, seperti
call center Komnas Perempuan, layanan pengaduan masyarakat Kemenpppa, maupun LBH-
LBH terdekat. Sayangnya, kemungkinan datangnya perilaku victim-blaming yang didasari
oleh stigma masyarakat yang buruk terhadap korban kekerasan seksual, seringkali
menghentikan korban untuk melapor kepada pihak-pihak yang seharusnya dapat membantu
mereka. Korban akan disalahkan atas berbagai hal yang mendahului kekerasan seksual
tersebut, seperti ketersediaan mereka untuk keluar maupun pergi bersama hingga jenis
pakaian yang dipakai saat kejadian.15 Victim-blaming ini dilakukan oleh berbagai pihak mulai
yang terdekat dengan korban, pihak yang memiliki otoritas (polisi, pengacara, hakim,
tenaga medis, dll), hingga pihak ketiga selaku pengamat. Perilaku victim-blaming ini
didukung oleh sebuah faktor, yaitu mitos pemerkosaan (rape myths). Mitos pemerkosaan
adalah pola pikir yang menuntut pertanggungjawaban korban atas tindakannya yang
memicu perbuatan pelaku sewaktu kejadian berlangsung, dengan anggapan bahwa kejadian
kekerasan seksual tersebut sebenarnya dapat dihindari.16 Lagi-lagi, kepercayaan masyarakat
kepada mitos pemerkosaan ini berkaitan dengan budaya patriarki, dimana masyarakat
cenderung menganggap laki-laki memiliki aspek mandiri dan kompetitif, dan lebih superior
dibanding perempuan. Mitos pemerkosaan juga seringkali didasarkan pada seksisme.
Seksisme menyuburkan stigma peran tradisional perempuan, sehingga membuat
masyarakat menganggap bahwa perempuan yang mematuhi nilai-nilai konvensional adalah
perempuan baik-baik dan sebaliknya. Perempuan yang tidak mematuhi ‘nilai-nilai
konvensional’ dianggap melawan kodrat dan keharusan kedudukan perempuan itu sendiri
dalam masyarakat.

Seluruh perilaku victim-blaming yang dilakukan masyarakat ini amat disayangkan,
karena seharusnya penyintas mendapatkan dukungan sosial maupun psikologi dari orang-
orang terdekat, aparat yang memiliki otoritas, maupun masyarakat umum. Penelitian
menunjukkan pentingnya dukungan sosial bagi korban kekerasan seksual, karena dukungan
sosial dapat meningkatkan perasaan kontrol diri, keamanan, dan kesesuaian. Perasaan ini
memprakarsai kekuatan diri korban untuk melakukan aktifitas lain, yang selanjutnya
mendukung pemulihan. Dukungan sosial seharusnya diberikan oleh keluarga, teman,
sahabat, tetangga, maupun konselor yang menangani kasus tersebut. Dukungan tersebut
dapat berupa materi, informasi, bimbingan, dukungan emosional, maupun penilaian.

Selain peristiwa victim-blaming dan stigma masyarakat yang cenderung menyerang
korban, terdapat alasan lain mengapa korban cenderung jarang melaporkan kekerasan
seksual yang terjadi kepadanya. Pada akhir tahun 2021, ramai tagar #PercumaLaporPolisi di
media sosial. Keramaian dan keserempakan pengguna untuk menggunakan tagar ini adalah
bukti bahwa masyarakat enggan melapor tentang tindak pidana kepada polisi karena urusan

15Ibid.
16Ibid, hlm. 5.
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cenderung menjadi semakin rumit dan tidak mudah dilakukan.17 pada studi yang dilakukan
oleh International NGO Forum Indonesia dan Indonesia Judicial Research Society pada 2020,
57,3% responden yang merupakan penyintas kekerasan seksual memutuskan untuk tidak
melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa mereka dengan alasan yang beragam,
misalnya takut, malu, hingga tidak tahu harus melapor kemana. Dari responden-responden
itu pun mayoritas yang memutuskan melapor, justru enggan melaporkan ke lembaga resmi
pemerintah seperti kepolisian, dan memilih melapor ke lembaga non-negara ataupun ke
lembaga informal. Hal ini juga disebabkan karena mekanisme pelaporan yang disediakan di
kepolisian kurang mendukung perlindungan terhadap korban, sehingga para korban yang
melapor justru mendapat pertanyaan yang menyudutkan, tidak pengertian, hingga
melecehkan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh West Coast LEAF Vancouver, penyebab
lain kurangnya laporan atas kasus kekerasan seksual adalah karena penyintas khawatir
identitas mereka terbongkar dan informasi tentang kejadian yang menimpa mereka akan
berdampak pada keadaan mental, sosial, maupun finansial mereka.

Pada dasarnya, memang harus terdapat perubahan paradigma masyarakat dan
paradigma hukum negara terhadap kasus kekerasan seksual. Dari segi hukum, pembuktian
yang cukup sulit dan proses hukum yang panjang dan berbelit-belit seringkali terjadi pada
kasus kekerasan seksual yang dibawa ke meja hijau. Sayangnya, keterangan korban saja
memang tidak cukup untuk menjatuhkan vonis maupun melakukan penangkapan terhadap
pelaku kejahatan kekerasan seksual. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa masih
banyak bias dalam hukum Indonesia dalam menangani kasus kekerasan seksual. Korban
yang sudah mengalami kejadian masih harus melakukan pembuktian sendiri dengan
mencari bukti-bukti yang kemungkinan sudah hilang karena pelaporan seringkali dilakukan
berjarak cukup lama dikarenakan oleh trauma yang dirasakan oleh penyintas. Keadaan ini
adalah bukti nyata perlunya Indonesia terhadap sebuah paradigma baru, yaitu salah satunya
adalah perlu disahkannya RUU TPKS.18 RUU TPKS memihak korban kekerasan seksual
dengan menambah alat bukti berupa surat keterangan psikologi klinis mengenai psikis
korban. Selain itu, RUU TPKS juga menguatkan kesaksian korban dalam keadaan saksi
tunggal apabila kekerasan seksual terjadi di ruang privat. Pengesahan RUU TPKS memang
harus segera digiring menuju segera, karena kekerasan seksual sudah merupakan wabah
yang dialami hampir setiap negara.

Pembiaran Terhadap Korban Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Negara memiliki beberapa prinsip yaitu menghormati (obligation to respect) yang
artinya negara memiliki kewajiban untuk tidak turut campur dalam mengatur warga
negaranya ketika melaksanakan hak-haknya, memenuhi (obligation to fulfill) yang artinya

17Budiarti, A., 2021, Mempertanyakan Kesiapan Polisi Tangani Kasus Kekerasan Seksual di
Indonesia (online), Magdalene.co., https://magdalene.co/story/bagaimana-polisi-tangani-kasus-
kekerasan-seksual (21 December 2021).
18Anggara, D., 2021, Pembaruan Paraigma Hukum Kekerasan Seksual (online), detiknews.
https://news.detik.com/kolom/d-5767939/pembaruan-paradigma-hukum-kekerasan-seksual (21
December 2021).

https://magdalene.co/story/bagaimana-polisi-tangani-kasus-kekerasan-seksual
https://magdalene.co/story/bagaimana-polisi-tangani-kasus-kekerasan-seksual
https://news.detik.com/kolom/d-5767939/pembaruan-paradigma-hukum-kekerasan-seksual
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negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk bertindak secara aktif agar semua
warga negara bisa terpenuhi hak-haknya, dan melindungi (obligation to protect) yang
artinya negara memiliki kewajiban bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan
terhadap hak asasi warganya dimana negara berkewajiban untuk mengambil tindakan
dalam mencegah adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi
dan dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia19. Hak Asasi Manusia diakui dalam
konsepsi negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun
1945 sehingga negara sebagai entitas yang hadir dalam perkumpulan manusia dalam suatu
wilayah sudah barang tentu memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia setiap
warga negaranya. Maka dari itu sudah menjadi barang tentu segala tingkah laku, tindakan,
hubungan manusia dalam masyarakat diatur melalui hukum. Oleh karena hukum mengatur,
melindungi segala bentuk aktivitas manusia di dalam masyarakat, maka hukum dituntut
untuk dapat menjawab seluruh permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, baik itu
secara ekonomi, budaya, bahkan secara hukum itu sendiri sehingga ketika sistem hukum
tidak mampu melindungi Hak Asasi Manusia, maka dengan sendirinya nilai-nilai Hak Asasi
Manusia tereduksi. Setidaknya terdapat tiga prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang terjiwai
dalam regulasi yang mengatur Hak Asasi Manusia, yakni Prinsip Kesetaraan, Prinsip
Diskriminasi dan Prinsip Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu sehingga
negara harus dapat memenuhi setiap Hak Asasi Manusia warga negaranya.

Prinsip Kesetaraan artinya semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan
dalam Hak Asasi Manusia yang mana kesetaraan disini mesyaratkan adanya perlakuan yang
setara dimana pada situasi sama harus diperlakukan sama dan pada situasi yang berbeda
diperlakukan dengan berbeda pula. Prinsip Diskriminasi yang dimaksud disini yaitu
pelarangan terhadap diskriminasi artinya apabila semua manusia setara, maka seharusnya
tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain Tindakan afirmatif yang dilakukan untuk
mencapai kesetaraan). Prinsip Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu artinya
suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan
karena negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan
memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

Adanya Prinsip Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu menunjukkan
adanya pertanggungjawaban negara yang mensyaratkan setiap manusia (warga negara)
memiliki hak asasi yang harus dilindungi oleh negara sebagaimana pula pada “kekerasan
seksual” terhadap perempuan yang merupakan tindakan yang tidak manusiawi sehingga
merendahkan martabat manusia. Hal demikian diafirmasi pada konferensi dunia terkait Hak
Asasi Manusia di Wina 1933 yang menyatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan
juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Berbicara terkait perempuan, maka tidak terlepas dari bagaimana sejarah peradaban
manusia menempatkannya sebagai makhluk inferior di bawah makhluk superior yaitu laki-

19 Marianus Kleden, Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal, Lamanera. Yogyakarta, 2008.



- 10 -

laki dan bahkan sampai saat ini ketimpangan terhadap perempuan masih terjadi. Kedudukan
yang timpang itu tidak hanya dari satu segi melainkan dari segala segi, baik itu dari segi
ekonomi, sosial, budaya, politik maupun hukum. Permasalahan terkait perempuan tersebut
dapat dijumpai dari berbagai data hasil riset seperti kasus kekerasan terhadap perempuan
berdasarkan data dari BADILAG (Badan Peradilan Agama) dan data formulir kuesioner yang
diterima Komnas Perempuan dari tahun 2008 hingga 2020, tahun 2008 terdapat 54.425
kasus, tahun 2009 terdapat 143.586 kasus, tahun 2010 terdapat 105.103 kasus, tahun 2011
terdapat 119.107 kasus, tahun 2012 terdapat 216.156 kasus, tahun 2013 terdapat 279.688
kasus, tahun 2014 terdapat 293.220 kasus, tahun 2015 terdapat 321.752 kasus, tahun 2016
terdapat 259.150 kasus, tahun 2017 terdapat 348.446 kasus, tahun 2018 terdapat 406.178
kasus, tahun 2019 terdapat 431.471 kasus, dan tahun 2020 terdapat 299.911 kasus. Jumlah
kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 2020 mengalami penurunan.
Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; 20[1] Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677
kasus. [2] dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus; [3] dari
Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas
Perempuan, untuk menerima pengaduan langsung korban, sebanyak 2.389 kasus, dengan
catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah
kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.

Berdasarkan data di atas, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pada
tahun 2020 menurun. Namun, dalam hal ini bukan berarti kasus kekerasan seksual terhadap
perempuan berkurang. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil survei Komnas
Perempuan tentang dinamika kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi, penurunan
jumlah kasus dikarenakan korban tidak berani melapor karena dekat dengan pelaku selama
masa pandemi; korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam; persoalan literasi
teknologi; dan model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum
beradaptasi merubah pengaduan menjadi online).

Di Indonesia sendiri terdapat tiga lembaga pemerintahan untuk kasus kekerasan
seksual, yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Ketiga lembaga pemerintahan ini memiliki tupoksi yang berbeda. Komnas HAM berfungsi
melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi
manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia. Komnas Perempuan dibentuk sebagai mekanisme nasional
untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan
Keputusan Presiden No. 181/1998 yang diperbarui oleh Peraturan Presiden Nomor 65 dan
66 Tahun 2005. Komisi Perlindungan Anak Indonesia terbentuk karena UU Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
dimana telah disebutkan pada Pasal 76 bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas
melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak dan berbagai hal
lain terkait perlindungan anak. Namun meskipun ada lembaga pengaduan yang telah
disediakan, masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak dihiraukan. Artinya

20 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi:
Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan
Penanganan di Tengah Covid-19, Komnas Perempuan, Jakarta, 2021.
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bahwa negara telah melakukan pembiaran dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual.
Banyaknya kasus kekerasan seksual merupakan akibat dari hukum yang tidak berperspektif
gender, tidak berpihak pada perempuan serta ketidakseriusan institusi penegak hukum
untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual yang bahkan sering kali diindikasi
adanya pembiaran negara terhadap kasus-kasus tertentu, utamanya menyangkut hak akses
keadilan oleh perempuan.

Pembiaran negara terhadap korban kekerasan seksual divalidasi dengan kasus yang
terjadi baru-baru ini, yakni kasus Novia Widyasari yang melakukan bunuh diri karena
dipaksa melakukan hubungan intim hingga aborsi oleh kekasihnya. Sebelum bunuh diri,
korban telah melaporkan terkait pelecehan seksual ke pihak kepolisian namun ditolak. Kasus
Novia Widyasari di atas merupakan potret kecil dari bingkai buram penanganan serta
penegakan Hak Asasi Manusia khususnya hak-hak perempuan. Perempuan yang seharusnya
ditempatkan setara dengan keberadaan laki-laki justru mengalami ketimpangan. Adanya
ketimpangan relasi kuasa terjadi karena pelaku memiliki posisi yang lebih dominan daripada
korban dari segi gender dan profesi. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakadilan gender
antara laki-laki dan perempuan masih terus terjadi dimana dalam hal ini disebabkan karena
masih mengakarnya budaya patriarki dimana terjadi pelemahan terhadap derajat
perempuan dan menguatkan derajat laki-laki. Budaya patriarki menuntut laki-laki untuk
memiliki beban yang lebih besar daripada perempuan. Kemudian laki-laki berasalan karena
menanggung beban berat sebagai ekspektasi dari diri sendiri dan masyarakat, maka
laki-laki mendapat keistimewaan (contohnya adanya ungkapan di masyarakat, laki-laki
layak menjadi pemimpin, maka ini di kalangan sebagian laki-laki akan merasa mendapat
keistimewaan untuk memimpin) sehingga secara tidak langsung menimbulkan kekerasan
terhadap perempuan21.

Tidak hanya kasus Novia Widyasari, dalam kasus pelecehan seksual dan tindak
perundungan yang dialami oleh MS yang merupakan pegawai Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI) pusat yang mana korban melaporkan peristiwa ini ke Komnas HAM pada Agustus
2017 dan kemudian Komnas HAM menyatakan ada dugaan kejahatan atau tindak pidana
dalam kasus pelecehan seksual dan perundungan sehingga menyarankan korban untuk
membuat laporan kepolisian, namun justru terdapat pembiaran dan korban tidak ditangani
dengan baik dilihat dari kejadian yang berulang, pelaku mencibir korban sebagai si pengadu
dan parahnya pelaku sama sekali tidak disanksi. Korban melapor kembali ke Polsek Gambir
pada tahun 2020 namun polisi justru menjawab “Begini saja pak, mana nomor orang yang
melecehkan bapak, biar saya telepon orangnya”. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan
aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

Dari dua contoh kasus diatas menunjukkan bahwa terjadi pengabaian oleh negara
terhadap hak-hak warga negaranya. Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan
keadilan dan jaminan adanya proses dan pelayanan hukum yang imparsial dari sistem
peradilan yang harus dijamin oleh negara dan terjewantahkan dalam sistem hukum yang
ada. Hak ini disebut dengan hak access to justice yang merupakan hak mutlak yang
dipunyai olah setiap orang tidak terkecuali korban kekerasan seksual untuk mendapatkan

21 Saeroni, dkk, Laki-laki yang (sedang) Berubah: Cerita-cerita Perubahan Laki-laki di NTT dan
NTB, Rifka Annisa dan Aliansi Laki-laki Baru, Yogyakarta, 2014.
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keadilan dan jaminan adanya proses dan pelayanan hukum yang imparsial dari sistem
peradilan harus dijamin oleh negara dan terejawantahkan dalam sistem hukum yang ada.
Dalam pandemi ini, access to justice harus diartikan sebagai (i) akses untuk mendapatkan
kebijakan bantuan langsung secara adil kepada mereka yang tidak berdaya, (ii) akses
kepada informasi yang transparan tentang kondisi dan dampak pandemi, sehingga setiap
orang, kelompok orang dan organisasi bisa mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya
sendiri, keluarganya, masyarakat lingkungannya, dan kegiatan usahanya, (iii) akses kepada
perawatan kesehatan baik untuk penyakit karena virus covid-19 maupun bukan (yang
terdampak besar karena semua fasilitas kesehatan seperti terampas untuk menangani
penyakit ini), dan (iv) akses kepada vaksinasi itu sendiri dalam rangka ikut memutus rantai
pandemi22. Ketika korban kekerasan seksual tidak memperoleh akses terhadap haknya
tersebut. Hal tersebut menunjukkan minimnya akses korban dalam mengajukan
permasalahan terkait kekerasan seksual sebagaimana dalam salah satu contoh kasus Novia
Widyasari yang laporannya ditolak oleh polisi yang padahal korban memiliki hak access to
justice. Korban berhak mendapatkan akses untuk mendapatkan kebijakan bantuan langsung
secara adil karena korban termasuk dalam kategori tidak berdaya sebab adanya
ketimpangan relasi kuasa. Hal ini menguatkan bahwa ketidakadilan masih juga terjadi dan
negara turut andil didalamnya dimana negara melakukan pembiaran terhadap korban
kekerasan seksual.

Selain itu, hak access to justice yang seringkali tidak didapat oleh korban kekerasan
seksual dikarenakan adanya ketimpangan relasi kuasa juga merupakan pembiaran negara
dalam menangani kasus kekerasan seksual. Ketimpangan relasi kuasa tersebut tidak hanya
pada satu dimensi, melainkan multi dimensi yang setiap dimensinya saling bertalian
sehingga tidak dapat permasalahan demikian dilihat secara parsial, namun harus dilihat
secara holistik (menyeluruh). Maka ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki tidak
dapat dilihat dari dimensi sosial-budayanya saja, akan tetapi harus juga dilihat dari dimensi
lain, salah satunya adalah dimensi hukum. Oleh karena segala tingkah laku manusia/orang
dalam suatu masyarakat diatur oleh hukum, maka baik buruknya hukum terhadap
perempuan akan berimplikasi pada hak-hak perempuan itu sendiri.

Banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi diakibatkan karena terdapat
pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara,
yakni pelanggaran karena pembiaran (by omission), termasuk pada dua kasus yang telah
disebutkan di atas. Violence by omission adalah kekerasan terjadi karena pembiaran,
kelalaian negara memberi perlindungan hukum, menyelesaikan atau menangani berbagai
bentuk kekerasan atau kerusuhan ini telah menambah deretan viktimisasi oleh negara
terhadap warganya23. Kekerasan terus berulang karena belum adanya langkah konkrit yang
mampu memberi deterrence effect bagi pelaku dan belum adanya mekanisme perlindungan
yang komprehensif karena kompleksitas kasus kekerasan seksual yang melampaui dari
ketersediaan hukumnya atau dapat dikatakan bahwa hukum dan penghukuman yang ada

22 Hukum Online, Access to “Justice” (online),
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6014f88bed292/access-to-justice/?page=1, (20 Desember
2021), 2021.
23 Sihite, Romany, Kekerasan Negara Terhadap Perempuan, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 3,
No. 1, https://www.neliti.com/publications/4203/kekerasan-negara-terhadap-perempuan (20
Desember 2021), 2003.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6014f88bed292/access-to-justice/?page=1
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tidak mampu mencegah dan menangani kekerasan seksual dengan prinsip due diligence (uji
cermat tuntas). Dampak dari minimnya payung perlindungan ini mengakibatkan impunitas,
keberulangan bahkan kefrustasian para korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Berbagai kasus perkosaaan, pelecehan seksual dan berbagai macam tindak
kekerasan terhadap perempuan baik di sektor publik maupun privat merupakan akibat
negara tidak menaruh perhatian serius pada kasus-kasus kekerasan seksual. Ketika
perempuan menjadi korban kekerasan dalam sektor domestik maupun publik dan
dihadapkan dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system), perempuan sering
mendapat respons negatif sehingga para korban justru mengalami viktimisasi ganda yang
akibatnya semakin banyak kasus yang tidak dilaporkan atau ditarik hingga tidak dilanjutkan
ke pengadilan. Hal ini menambah deretan kekerasan seksual terselubung tanpa pernah
terungkap dan para pelaku bebas dari jeratan hukum dan hal ini lagi-lagi merupakan akibat
dari pembiaran negara terhadap korban kekerasan seksual.

Berbagai tindak kekerasan karena pembiaran dan ketidakseriusan negara
menyelesaikan kasus-kasus yang ada telah memperpanjang penderitaan korban pelecehan
seksual, utamanya perempuan dan meningkatkan jumlah korban kekerasan seksual.
Pembiaran negara terhadap korban kekerasan seksual tidak bisa dianggap remeh apabila
melihat realitas yang terjadi dimana faktor utama semakin banyaknya kasus kekerasan
seksual yakni pembiaran negara yang tidak serius dalam menangani kasus-kasus kekerasan
seksual. Meskipun ada lembaga pengaduan, namun yang bisa turut andil dalam proses
penangannya tetap pada aparat penegak hukum yang dalam realitanya banyak kasus yang
dihiraukan dan tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh negara dalam hal ini. Padahal
seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk
melindungi hak-hak tertentu dimana negara mempunyai tanggung jawab atas warga
negaranya namun dalam realitanya negara masih mengabaikan perlindungan korban
kekerasan seksual. Oleh karena itu, penting adanya aturan yang mengatur terkait
perlindungan korban kekerasan seksual dan pemerintah perlu menindaklanjuti aparat
penegak hukum yang kurang serius dalam menangani kasus kekerasan seksual supaya
terjadi efektivitas hukum.

Urgensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Dalam Kekerasan
Seksual

Secara explisit dalam batang tubuh UUD NRI 1945 tersebut negara Indonesia
menjunjung tinggi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga negara
Indonesia meratifikasi DUHAM (Deklarasi Universal HAM), dan disisi lain dalam sektor
keperempuanan Indonesia juga meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All
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Forms of Discrimination Againts Women) atau penghapusan segala bentuk diskriminasi
terhadap perempuan. Pada tahun 1984 negara Indonesia telah menerbitkan Undang-
Undang Nomor 78 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Pengahapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang di atas lahir sebagai bentuk penegakkan hukum terhadap
banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi termasuk kepada perempuan dan anak yang
merupakan subjek hukum rentan. Subyek hukum yang rentan diatur dalam Pasal 5 ayat 3
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam
penjelasannya bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak
memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.24

Kelompok masyarakat yang rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita
hamil, dan penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights Reference disebutkan
bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah: a.Refugees (pengungsi);
b.Internally Displaced Persons (pengungsi internal); c. National Minorities (kelompok
minoritas); d. Migrant Workers (tenaga kerja migran); e. Indigenous Peoples (masyarakat
adat); f. Children (anak-anak); dan g. Women (perempuan).25

Dalam kasus kekerasan seksual (sexual violence) perbuatan yang menyimpang yang
dilakukan dengan cara-cara kekerasan baik itu dilakukan dalam ikatan perkawinan atau di
luar ikatan perkawinan. Kekerasan dilakukan untuk membuktikan pelakunya memiliki
kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-
usaha jahatnya.26 Dalam penanganannya dalam proses penegakkan hukum yang lemah
meyebabkan kasus kekerasan seksual semakin meningkat. Selain sexual violence, domestic
violence atau kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kerap terjadi di
Indonesia sehingga mempunyai kekhususan, karena adanya hubungan dengan kekuasaan
atau (pasangannya) atau power relationship antara korban dan pelaku. Selain, merasa
adanya abuse of power oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban juga pada umumnya
mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu untuk melaporkan kepada yang berwajib.

24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
25 Iskandar Hoesin, “Perlindungan terhadap Kelompok bRentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll)
dalam Perspektif HAM” (makalah disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003,
Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003)
26 Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, 2001,
hal. 29
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Sebagai akibat lanjutan, angka KDRT tidak pernah dapat direkam dengan baik, sehingga
dark number of domestic crimes menjadi tinggi.27

Dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual di
Indonesia mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dalam kata lain
melalui aspek yuridis. Dalam proses penyelesaian jalur hukum atau yuridis dilakukan melalui
hukum positif Indonesia yakni KUHP, peraturan perundang-undangan serta hukum adat.
Mengenai penyelesaian dengan hukum positif Indonesia diselesaikan melalui penyelesaian
pidana baik itu delik aduan atau delik biasa. Dengan proses-prosesnya yang pertama
laporan, Berita Acara Permeriksaan (BAP). lalu diproses oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU),
dan yang terakhir melalui Pengadilan.

Selain melalui pengadilan, dalam penyelesaiannya dapat dilakukan dengan
pendekatan transformative justice dan restorative justice. Di Amerika (ini amerika mana)
dikenal teori keadilan yang berfokus pada penanganan kekerasan seksual yang dikenal
dengan transformative justice atau keadilan transformatif, gerakan ini sebagian besar
dipimpin oleh perempuan. Transformative justice merupakan pendekatan yang tidak bersifat
retributif dan tidak terbatas dengan hubungan antara pelaku dan korban saja atau dalam
kata lain para pihak yang berbeda dalam pendekatan restorative justice. Pendekatan
transformative justice akan menganalisis pada sistem dominasi yang mengakibatkan
tindakan-tindakan seperti rasisme, klasisme, pelecehan dan kekerasan seksual. Pada
pendekatan tranformative justice dalam menciptakan keadilan bersama tanpa intervensi
dariaparat penegak hukum, tidak mengahalalkan cara-cara kekerasaan atau main hakim
sendiri, dan mengutamakan penyembuhan, akunbilitas, ketahanan, dan keamanan bagi
pihak-pihak yang terlibat.

Keadilan transfromatif ini tidak menghadirkan aparat penegak hukum dalam
penyelesaian kasus ini, dikarenakan masyarakat tidak percaya kepada aparat yang seringkali
membiarkan kasus-kasus tersebut tidak ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum.
Keadilan transformatif ini mempraktikkan hal-hal seperti penyembuhan dan akuntabilitas
untuk semua orang yang terlibat, tidak hanya untuk korban dan pelaku atau dalam kata lain
keterlibatkan kita semua dalam menangani kasus ini untuk bergerak secara kolektif dalam
mencapai keadilan untuk mencegah kekerasan seksual di masa depan. Dengan kata lain,
kita dapat menanggapi kekerasan seksual dengan cara yang tidak hanya menangani kasus-
kasus yang terjadi saat ini, tetapi juga membantu untuk mengubah kondisi yang akan

27 Ridwan Mansyur, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Yayasan
Gema Yustisia Indonesia, 2010), hlm. 6.
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datang sehingga dapat mengakhiri kekerasan seksual. Apa yang harus dilakukan untuk tidak
hanya menanggapi kasus kekerasan seksual, tetapi juga harus mengakhiri kekerasan
seksual? Apa yang harus dilakukan untuk tidak hanya menanggapi kasus pelecehan seksual,
tetapi juga harus mengakhiri pelecehan seksual? Apa yang harus dilakukan untuk tidak
hanya menanggapi kasus kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga harus mengakhiri
kekerasan dalam rumah tangga? Apa yang harus dilakukan untuk tidak hanya menanggapi
kasus intimidasi, tetapi juga harus mengakhiri kekerasan intimidasi? sedangkan keadilan
restoratif tidak jauh berbeda dengan keadilan transformatif perbedaannya hanya pada
aparat penegak hukum, pada keadilan restoratif aparat penegak hukum hadir dalam mediasi.

Dikatakan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum indonesia
bisa dikatakan “communis opinio doctorum”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang
sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-
Undang.28 Penegakan hukum di Indonesia saat ini tengah mendapat perhatian dari seluruh
lapisan masyarakat. Permasalahn yang terjadi saat ini bukanlah pada sistem hukumnya,
melainkan pada kualitas dari manusia itu sendiri yang menjalankannya. Aparat penegak
hukum merupakan panutan dalam masyarakat, yang seharusnya mempunyai kemampuan-
kemampuan dalam menegakkan keadilan. Namun sebagaimana yang telah kita rasakan
salah satu penyebab dari lemahnya penegakkan hukum di Indonesia adalah masih
rendahnya moralitas dari aparat penegak hukum dan juga judicial corruption yang telah
mendarah daging. Dengan kondisi seperti ini, sulitnya penegakkan hukum yang seharusnya
menegakkan keadilan justru terlibat dalam praktik korupsi. Penegakan hukum dapat
dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum bertindak profesional dan menerapkan kode etik
yang sudah ditetapkan. Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum sangatlah
bergantung pada hubungan antara hukum, penegak hukum, fasilitasnya dan serasi dengan
masyarakat yang diaturnya. Ketidak harmonisan pada salah satu unsur sangatlah
berpengaruh terhadap sistem yang ada. Seperti contoh, lemahnya mentalitas dari aparat
penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi lemahnya mentalitas adalah lemahnya pemahaman agama, ekonomi, serta
proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas
bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.

Dibeberapa negara mengalami ketidakpuasan terhadap sistem peradilan yang ada,
Sehingga hadir sebuah alternatif penegakan hukum dalam penyelesaian kasus yakni dengan

28 Rudi Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), Perum
Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.
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pendekatan keadilan restoratif dengan menggunakan metode pendekatan sosiokultural dan
bukan pendekatan normatif. Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak
pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana,
keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani
kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.29 Sehingga, pendekatan-
pendekatan ini dapat dilihat sebagai sarana untuk menerapkan penyelesaian damai konflik,
serta dapat menerapkan toleransi dan inklusivitas. Sehingga, membangun penghargaan atas
keragaman dan membangun masyarakat yang bertanggung jawab.

Tujuan dari keadilan restoratif untuk memberdayakan para korban dan semua pihak
yang terlibat serta masyarakat dalam memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum untuk
memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Karena pendekatan dari keadilan restoratif ini lebih
mengutamakan kepada kebutuhan korban serta membantu pelaku untuk menghindari
kejahatan lain pada masa yang akan datang. Hal tersebut didasari oleh teori keadilan yang
menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap
individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. Konsep Restorative Justice (Keadilan
Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan
setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun
perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada
korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan
masyarakat bila diperlukan.30

Proses Restorative Justice mempunyai tujuan sebagai berikut:31

1. Bertanggungjawab atas konsekuensi dari tindakan merekam dan berkomitmen untuk
perbaikan/reparasi;

2. Langkah-langkah korban setuju untuk terlibat dalam proses yang dapat dilakukan
dengan aman, memahami bahwa perbuatan mereka telah mempengaruhi korban dan
orang lain, untuk kemudian menghasilkan kepuasan;

29 Kathleen Daly, Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1:167-190,
2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Westview,
Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 367.

30Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari ,”Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem
PeradilanPidanaDi Indonesia”.Al’Adl.Volume X Nomor 2. 2018, hal. 178.

31 Andro Giovani Ginting,Vici UtomoSimatupang dan Sonya Arini Batubara, “Restorative Justice
Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Jurnalrectum.
Volume Nomor2. 2019. hal. 181
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3. Pelanggaran fleksibel yang disepakati oleh para pihak yang menekankan untuk
memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan secepat mungkin juga mencegah
pelanggaran;

4. Pelanggar membuat komitmen mereka untuk memperbaiki kerusakan dan berusaha
untuk mengatasi faktor-faktor prilaku mereka; dan

5. Korban dan perilaku baik memahami dinamika yang mengarah ke insiden tertentu
memperoleh hasil akhir dan integrasi/krmbali bergabung dalam masyarakat.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan
Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, perlu dilakukan harmonisasi dengan
Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan
Pengadilan Umum.32 Berdasarkan kesimpulan Prof. Dr. Muladi, S.H., yang disampaikan
dalam Seminar Nasional Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia ke-59 dengan tema
“Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana”, Keadilan Restoratif merupakan suatu
pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab,
keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan “inclusiveness” dan berdampak
terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di
seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi
konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan
restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak
pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban,
mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan
korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses restorative, mendorong
kerjasama dan reintegrasi.33 Sehingga pendekatan dari restorative justice merupakan
pendekatan yang dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana dalam menyelasaikan
perkara pidana secara rasional.

Dalam kasus ini restorative justice yang bertujuan untuk mengembalikan
kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk
mencegah kejahtan lebih lanjut.34 Sehingga dalam prosesnya semua pihak yang terlibat

32 Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara
Pidana
33 Seminar Nasional Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia ke-59 Pada Tanggal 20 Maret 2012
34 Marian Liebmann, 2007 Restorative Justice, How it Works, Jessica Kingsley Publisher, London and Philadelphia,
2007, hal 25 11Braithwaite, J. 20
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dalam kasus tersebut bermusyawarah atau merundingkan dalam memecahkan masalah dan
sampai dengan menemukan kesepakatan bersama. Kemudian, pada praktiknya pendekatan
ini juga diperkuat dengan upaya dari Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara
Pidana serta diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Sehingga pemenuhan akses
keadilan terutama bagi perempuan dan anak dalam penanganan dalam perkara pidana
sangatlah dibutuhkan yang bertujuan ini untuk melindungi hak dari perempuan dan anak.
Karena pada persidangan peran Jaksa sangat penting dalam penegakan keadilan bagi
korban dengan menerapkan asas-asas non-diskriminasi, perlindungan, perkembangan tindak
pidana, hukum acara pidana, serta aspek-aspek lainnya yang mengarahkan pada keadilan.
Keadilan restoratif menggunakan metode respons kerugian korban dan terkadang
ditawarkan sebagai alternatif dari respon hukuman atau hukuman penjara dalam sistem
peradilan pidana.

Dalam kasus kekerasan seksual penyelesaian yang dilakukan melalui restorative
justice harus memiliki batasan-batasan dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan sebagian
besar kasus kekerasan seksual yang diselesaikan dengan pendekatan restorative justice
menghasilkan kesepakatan perdamaian dengan menikahkan korban dengan pelaku
kekerasan seksual, seringkali dianggap sebagai solusi yang tepat karena hal tersebut dilihat
sebagai bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh pelaku. Seharusnya
penyelesaian dengan pendekatan restorative justice harus dengan memperhatikan
kepentingan korban, dan fokus utamanya adalah pemulihan korban yang tidak akan tercapai
dengan penyelesaian melalui perkawinan antara korban dengan pelaku, karena hal tersebut
akan membuat korban mengalami kekerasan yang berulang karena tidak adanya kemauan
dari korban sehingga menimbulkan efek traumatis. Dengan pelaku menikahkan korban,
secara implisit menghilangkan pertanggungjawaban pidana dan memaksakan korban untuk
berdamai dengan pelaku.

Dalam hal ini ICJR, MaPPI FHUI merekomendasikan yang seharusnya diupayakan
oleh pihak Polres Pontianak untuk memaksimalkan diimplementasinya pendekatan
restorative justice adalah dengan membuat korban berdaya dengan pertama-tama
memenuhi hak-hak korban terlebih dahulu untuk memastikan korban memiliki peran dalam
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penyelesaian perkara, korban dapat menyuarakan kerugiannya, penghukuman bagi pelaku
harus dengan mempertimbangkan kondisi korban tersebut.35

Pada kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban AG seorang mahasiswi UGM
saat menjalani kuliah kerja nyata (KKN) di Pulau Seram Maluku dalam proses penyelesaian
kasusnya dilakukann melalui jalur non-litigasi yakni diselesaikan dengan pendekatan
restorative justice. Kesepakatan perdamaian yang dicapai dalam kasus ini, antara lain
korban mendapatkan bantuan uang kuliah tunggal (UKT), biaya hidup dalam penyelesaian
studi, dan bantuan dana konseling bagi korban maupun pelaku.

Urgensi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Mengingat masifnya kasus kekerasan seksual di berbagai aspek, pada tahun 2012
Komnas Perempuan dan beberapa aliansi menginisiasi gagasan UU yang mengatur aspek
perlindungan dan penanganan kekerasan seksual yang kemudian digarap pada tahun 2014
bernama Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
DPR Periode 2014-2019 pernah membahas RUU PKS dengan pemerintah tapi tidak
mencapai persetujuan hingga periode 2019 berakhir. Kemudian RUU PKS pun tidak
dimasukkan sebagai RUU carry over sehingga harus dimulai dari awal.36 Hingga kini pada
akhir tahun 2021 RUU PKS tidak berhasil disahkan sebagai UU dan justru diubah menjadi
RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang turut mengubah format peletakan
pengaturan dan ruang lingkup materi muatan dari RUU PKS. Perubahan tersebut setidaknya
dapat diamati dari beberapa poin mendasar sebagai berikut.

1. Perubahan Judul RUU

Pada saat diajukan ke DPR rancangannya bernama RUU Penghapusan Kekerasan
Seksual (RUU PKS) yang kemudian diubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (RUU TPKS). Perubahan judul tersebut tentunya memiliki arah pandang bahwa
diubahnya kata ‘penghapusan’ menjadi ‘tindak pidana’ menunjukkan konsep perbuatan
dan penanganan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan pidana. Alasan lain yakni
kata ‘penghapusan’ dianggap terlalu abstrak dan mutlak, sehingga penggantian menjadi
‘tindak pidana’ akan mudah menentukan unsur pidana terhadap pelaku kekerasan
seksual.37

35 ICJR : Menikahkan Korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual Bukan Restorative Justice diakses pada
https://icjr.or.id/menikahkan-korban-dengan-pelaku-kekerasan-seksual-bukan-restorative-justice/ tanggal 31
januari 2022
36 Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Tentang
Penundaan Penetapan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif
DPR RI 2021”, diakses dari https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-
nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-tentang-penundaan-penetapan-ruu-tindak-pidana-
kekerasan-seksual-ruu-tpks-sebagai-ruu-inisiatif-dpr-ri-2021-17-desember-2021, diakses pada 23
Desember 2021
37 Kumparan.com, “RUU PKS Ganti Nama Jadi RUU TPKS, Ini Pertimbangan Panja DPR”, diakses
dari https://kumparan.com/kumparannews/ruu-pks-ganti-nama-jadi-ruu-tpks-ini-pertimbangan-panja-
dpr-1wTyhlztNYr/1, diakses pada 22 Desember 2021

https://icjr.or.id/menikahkan-korban-dengan-pelaku-kekerasan-seksual-bukan-restorative-justice/
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Perbedaan konsep judul RUU dapat diamati dari definisi PKS dan TPKS yang
terdapat dalam Pasal 1.

RUU PKS RUU TPKS
Penghapusan Kekerasan Seksual adalah
segala upaya untuk mencegah terjadi
Kekerasan Seksual, menangani,
melindungi dan memulihkan Korban,
menindak pelaku dan mengupayakan
tidak terjadi keberulangan Kekerasan
Seksual.38

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah
segala perbuatan yang memenuhi unsur
tindak pidana sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.39

Tabel 1 Perbedaan Definisi

Dari dua judul di atas, sangat nampak perbedaan konsep penanganan kekerasan
seksual. Pada RUU TPKS, kekerasan seksual dikategorikan sebagai kejahatan yang
memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Konsep tersebut menunjukkan bahwa judul RUU
terkesan menggambarkan kekerasan seksual terbatas sebagai suatu peristiwa pidana.
Sedangkan pada RUU PKS menggambarkan secara rinci bahwa penghapusan kekerasan
seksual akan berkaitan dengan pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan
korban. Kemudian juga dijelaskan adanya penindakan terhadap pelaku dan
mengupayakan supaya kekerasan seksual tidak terjadi lagi.

Terkait dengan perubahan judul tersebut, sebelumnya juga terdapat undang-
undang yang menggunakan kata ‘penghapusan’ yakni UU No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sepadan dengan penggunaan kata
penghapusan pada UU No. 23 Tahun 2004, RUU PKS dikonstruksikan adanya orientasi
pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban kekerasan. Berangkat
dari perubahan tersebut paradigma penanganan pada RUU TPKS juga akan terdapat
perbedaan. Bahkan tidak memungkinan konsep pemulihan hak-hak korban akan
berpotensi tereduksi jika hanya berorientasi pada pendekatan pidana. Padahal terdapat
aspek lain yang juga penting, yakni memastikan kehadiran negara dalam segala aspek
penegakan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan.

2. Perubahan Definisi Kekerasan Seksual

Definisi ‘kekerasan seksual’ pada RUU PKS adalah “setiap perbuatan
merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh,
hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan
dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu
memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa
dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau
kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau politik.”40 Sedangkan dalam RUU TPKS kekerasan seksual didefinisikan sebagai

38 Pasal 1 ayat 2 RUU PKS
39 Pasal 1 ayat 2 RUU TPKS
40 Pasal 1 angka 1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
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“setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh
dan/atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan
ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan
tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan
secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.”

Diantara kedua RUU tersebut sangat nampak perbedaan definisi kekerasan
seksual yang dibandingkan dalam tabel sebagai berikut.

Pembeda RUU PKS RUU TPKS

Kategori
perbuatan
dan objek

perbuatan merendahkan,
menghina, menyerang, dan/atau
perbuatan lainnya terhadap
tubuh, hasrat seksual seseorang,
dan/atau fungsi reproduksi,
secara paksa, bertentangan
dengan kehendak seseorang,

setiap perbuatan yang bersifat fisik
dan/atau nonfisik, mengarah
kepada tubuh dan/atau fungsi alat
reproduksi yang disukai atau tidak
disukai secara paksa

Bentuk
Paksaan

yang menyebabkan seseorang itu
tidak mampu memberikan
persetujuan dalam keadaan
bebas, karena ketimpangan relasi
kuasa dan/atau relasi gender

dengan ancaman, tipu muslihat,
atau bujuk rayu yang mempunyai
atau tidak mempunyai tujuan
tertentu untuk mendapatkan
keuntungan

Akibat

yang berakibat atau dapat
berakibat penderitaan atau
kesengsaraan secara fisik, psikis,
seksual, kerugian secara
ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau politik

yang berakibat penderitaan atau
kesengsaraan secara fisik, psikis,
seksual, dan kerugian secara
ekonomis

Tabel 2 Perbandingan definisi RUU PKS dan RUU TPKS

Perbedaan yang pertama yakni berkaitan dengan bentuk kategori perbuatan.
Pada RUU PKS perbuatan untuk mengategorikan kekerasan seksual terdiri atas
perbuatan: (1) merendahkan, menghina, menyerang; dan/atau (2) perbuatan
lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang; dan/atau (3) fungsi
reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang.
Kategorisasi tersebut nampak memiliki klasifikasi yang sangat jelas mengenai bentuk-
bentuk kekerasan seksual. Tidak hanya perbuatan yang mengarah pada adanya kontak
fisik, melainkan juga mengarah pada perbuatan nonfisik secara verbal atau nonverbal
yang merendahkan atau menghina dengan objek yakni tubuh, hasrat seksual, atau
fungsi reproduksi. Perbuatan tersebut juga diperjelas dengan adanya frasa “secara
paksa dan bertentangan dengan kehendak seseorang.” Artinya, perbuatan tersebut
diartikan sebagai perbuatan di luar kehendak dari korban.

Jika menelaah unsur pembeda dari kategori perbuatan, di RUU TPKS
menerangkan bahwa perbuatan kekerasan bersifat fisik dan/atau nonfisik yang
mengarah ke tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi secara paksa. Jika
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dibandingkan dengan RUU PKS, ketentuan tersebut hanya memuat unsur perbuatan fisik
dan/atau non-fisik. Muatan unsur tersebut masih terkesan abstrak sehingga akan
berpotensi menjadi multitafsir jika nantinya dihadapkan pada kasus konkret. Terkait
dengan adanya kata ‘secara paksa’, unsur tersebut memunculkan polemik karena
berpotensi membatasi pembuktikan kekerasan seksual hanya pada bukti fisik.41 Sehingga
secara ideal unsur tersebut harus dihapus dan diganti dengan padanan kata yang lebih
konkret.

Unsur pembeda selanjutnya yakni bentuk paksaan. Pada RUU PKS, unsur
paksaan menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam
keadaan bebas yang dikarenakan ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi
gender. Makna ‘keadaan bebas’ itu memperkuat frasa sebelumnya yakni ‘secara paksa,
bertentangan dengan kehendak seseorang’. Dalam RUU TPKS, pengaturan unsur ‘paksa’
berupa ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu untuk mendapatkan
keuntungan. Bentuk-bentuk paksaan tersebut bisa dikatakan memperkuat unsur paksa,
tetapi tidak memperjelas faktor unsur paksaan lainnya, yakni adanya relasi kuasa
ataupun gender seperti dalam RUU PKS.

Unsur pembeda ketiga yakni akibat. Pada RUU PKS, akibat adanya kekerasan
seksual digambarkan adanya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual,
kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Sedangkan pada RUU TPKS
digambarkan adanya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan
kerugian secara ekonomis. Perbedaan yang mencolok pada RUU TPKS yakni hilangnya
cakupan akibat pada aspek sosial, budaya, dan politik. Artinya, akibat perbuatan
kekerasan seksual dalam RUU TPKS mengalami pengurangan ruang lingkup. Padahal,
kasus kekerasan seksual berpotensi mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan pada
kehidupan sosial, budaya, ataupun politik.

3. Perubahan Klasifikasi Kekerasan Seksual

Adanya perubahan klasifikasi bentuk kekerasan seksual antara RUU PKS dan RUU
TPKS turut memberikan implikasi terhadap ruang lingkup atau jangkauan perbuatan
yang dikategorikan kekerasan seksual. Perubahan tersebut tidak menutup kemungkinan
akan memengaruhi aspek perlindungan, penegakan, dan kepastian hukum. Perbedaan
klasifikasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

RUU PKS RUU TPKS
a. pelecehan seksual;
b. eksploitasi seksual;
c. pemaksaan kontrasepsi;
d. pemaksaan aborsi;
e. perkosaan;
f. pemaksaan perkawinan;

a. pelecehan seksual;
b. pemaksaan alat kontrasepsi;
c. pemaksaan hubungan seksual;

dan
d. eksploitasi seksual.

41 CNN Indonesia, “DPR Didesak Perjelas Definisi Kekerasan Seksual di RUU TPKS”, dikutip dari
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211008120127-32-705138/dpr-didesak-perjelas-definisi
kekerasan-seksual-di-ruu-tpks, diakses pada 23 Desember 2021

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211008120127-32-705138/dpr-didesak-perjelas-definisi
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g. pemaksaan pelacuran;
h. perbudakan seksual; dan/atau
i. penyiksaan seksual.

Tabel 3 Perbedaan bentuk-bentuk kekerasan seksual

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa RUU PKS memiliki ruang lingkup
bentuk kekerasan seksual yang lebih kompleks daripada RUU TPKS. Karena kekerasan
seksual merupakan kejahatan yang bersifat khusus, sudah semestinya pengaturan dalam
hukum khusus (lex specialis) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan komprehensif.
Meski beberapa pengaturan telah diatur dalam Rancangan KUHP (lex generalis), tidak
semestinya mengamputasi bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam produk hukum yang
bersifat khusus. Amputasi bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam RUU TPKS tentu
sangat disayangkan karena berpotensi akan mereduksi perlindungan hukum terhadap
korban dan penindakan hukum terhadap pelaku menjadi lemah.

4. Perbedaan Kriteria Saksi

RUU PKS RUU TPKS

Saksi adalah setiap orang yang
memberikan keterangan guna
kepentingan penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan tentang tindak pidana
Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat
atau dengar sendiri atau dengar dari
Korban.

Saksi adalah orang yang dapat
memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan,
dan peradilan tentang suatu perkara
Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia
alami sendiri, termasuk pula orang yang
dapat memberikan keterangan yang
berhubungan dengan suatu perkara
Tindak Pidana Kekerasan Seksual
meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia
lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri
sepanjang keterangan orang itu
berhubungan dengan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.

Tabel 4 Perbedaan kriteria saksi

Berdasarkan perbedaan di atas nampak bahwa definisi saksi dan pihak yang
dapat menjadi saksi mengalam perluasana makna. Dalam RUU PKS pihak yang dapat
menjadi saksi adalah yang mengalami secara langsung, seperti mengalami, melihat, dan
mendengar. Sedangkan dalam RUU TPKS mengalami penambahan kriteria yakni yang
tidak mendengar, melihat, dan mengalami sendiri secara langsung sepanjang berkaitan
dengan tindak pidana kekerasan seksual.
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5. Upaya Pencegahan

Ruang lingkup pencegahan antara RUU PKS dan RUU TPKS disajikan dalam tabel
berikut:

RUU PKS RUU TPKS

a. pendidikan;
b. infrastruktur;
c. pelayanan publik dan tata ruang;
d. pemerintahan dan tata kelola

kelembagaan;
e. ekonomi; dan
f. sosial dan budaya

a. pendidikan;
b. pelayanan publik;
c. pemerintahan dan tata kelola

kelembagaan;
d. ekonomi dan ketenagakerjaan;
e. sosial dan budaya;
f. teknologi informatika;
g. keagamaan; dan
h. keluarga.

Berdasarkan ruang lingkup pencegahan kekerasan seksual tabel di atas menggambarkan
bahwa ruang lingkup RUU TPKS lebih komprehensif daripada RUU PKS. Menariknya
dalam RUU TPKS juga mengatur persoalan tentang kekerasan seksual di ranah teknologi
informasi yang oleh banyak kalangan dikenal dengan Kekerasan Gender Berbasis Online
(KGBO).

Tidak hanya itu, aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam upaya pencegahan
dalam RUU TPKS juga mengalami perluasan dengan perbandingan sebagai berikut:

RUU PKS RUU TPKS

Pencegahan Kekerasan Seksual dilakukan
dengan memerhatikan:
a. situasi konflik;
b. bencana alam;
c. letak geografis wilayah; dan
d. situasi khusus lainnya

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual dilakukan secara cepat, terpadu,
dan terintegrasi pada:
a. situasi konflik;
b. bencana alam;
c. letak geografis wilayah;
d. panti yatim;
e. panti penyandang disabilitas; dan
f. situasi khusus lainnya

Dalam RUU TPKS aspek pencegahan terdapat penambahan yakni dilakukan pada
panti yatim dan panti penyandang disabilitas.

6. Pengaturan Penyandang Disabilitas
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Terkait korban dengan penyandang disabilitas dalam RUU TPKS terdapat
penyempitan bentuk kekerasan seksual seiring diamputasinya jenis-jenis kekerasan
seksual. Sehingga akses korban kekerasan seksual dengan disabilitas akan sulit
mendapat perlindungan. Uniknya dalam RUU PKS ataupun RUU TPKS juga tidak
memasukkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pertimbangan
hukum mengingat. Padahal potensi kekerasan seksual terhadap orang dengan disabilitas
adalah sama dengan orang lain yang bukan disabilitas.

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa materi muatan dalam RUU PKS telah
mengalami banyak perubahan. Jika dipahami secara ideal, konstruksi hukum materi muatan
antara RUU PKS dan RUU TPKS memiliki sektor pengaturan yang bisa dikatakan mempunyai
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karenanya, sebelum disahkan menjadi UU
perlu dilakukan peninjauan terhadap materi muatan RUU yang lebih komprehensif dan dapat
menjamin kebutuhan perlindungan, penegakan, pencegahan, dan pemulihan hak-hak
korban demi mendapat kepastian hukum.

Urgensi Pengesahan RUU Anti Kekerasan Seksual

Jika mengamati kasus kekerasan seksual yang masif terjadi di berbagai aspek sosial
masyarakat, setidaknya ada 3 landasan yang menjadikan RUU TPKS penting untuk disahkan,
yakni landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

1. Landasan Filosofis

Konsepsi ideal HAM merupakan aspek fundamental yang perlu dilindungi, diakui,
dijamin, dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Sehingga dalam praktiknya konsep
tersebut adalah untuk hakikat kemanusiaan untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan
yang merendahkan derajat martabat manusia perlu dijunjung tinggi, termasuk dalam
memeroleh rasa aman dan tentram. Konsep tersebut selaras dengan Pembukaan UUD
NRI 1945 yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia” serta sila kedua Pancasila yang
menyatakan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Terkait dengan kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di berbagai sektor,
negara terutama pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan
terhadap seluruh warga negara dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Hal
tersebut tidak luput dari maraknya kasus kekerasan seksual yang merupakan persoalan
bangsa dan negara yang mendesak untuk dibenahi. Mengingat karena kekerasan
seksual adalah perbuatan yang bertentangan dengan falsafah bangsa, hukum tertinggi
di Indonesia, dan juga berdampak buruk pada kehidupan korban serta kelangsungan
kehidupan bangsa ke depan.42

perlu menilik berbagai ketentuan konstitusional dalam Pasal 28G UUD NRI 1945.
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 telah menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di
bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Jika

42 Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Forum Pengada Layanan, 2017, hlm. 84
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menelaah ketentuan tersebut, Pasal 28G berbasis pada jaminan HAM generasi pertama43
yang menyuarakan hak atas rasa aman, hak bebas dari rasa takut, serta hak bebas dari
penyiksaan dalam bentuk apapun. Jika dipandang secara eksplisit, muatan Pasal 28G
ayat (1) menjamin adanya kepastian hukum bahwa negara wajib memenuhi hak warga
negara atas perlindungan diri pribadi, marwah, dan harta benda yang dimiliki dari segala
ancaman kekerasan atau paksaan oleh orang lain. Dalam memenuhi hak warga negara
tersebut, pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas perlindungan dan penegakan
hukum yang akomodatif.

Selain itu, Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang
berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat
manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Dari konstruksi
rumusan pasal tersebut secara tegas bahwa berhak bebas dari penyiksaan dan
perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia adalah hak manusia yang
bersifat mendasar dan dijamin konstitusi. Atas dasar peraturan tersebut, perlindungan
individu dari perbuatan penyiksaan dan perlakuan intimidasi adalah kebutuhan nyata
yang perlu diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum.

Atas dasar konsep filosofis di atas, dapat dipastikan bahwa kekerasan seksual
adalah perbuatan yang senyatanya bertentangan dengan kehendak seseorang yang
dapat mengekang kebebasan dan hak untuk mendapat rasa aman.

2. Landasan Sosiologis

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang nyatanya terjadi di berbagai lini,
baik di lingkup privat maupun publik. Akibat dari perbuatan itu korban mengalami
penderitaan atau kesengsaraan di berbagai aspek. Berdasarkan catatan Komnas
Perempuan terdapat 15 jenis kekerasan seksual yang didasarkan pada kasus-kasus
konkret, yaitu: perkosaan, intimidasi seksual (termasuk ancaman atau percobaan
perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk
tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan (termasuk
cerai gantung), pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan
sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual,
praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan,
dan kontrol seksual (termasuk melalui aturan diskriminatif beralasan moralitas dan
agama).44

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa kekerasan seksual akan
mengakibatkan rasa menderita terhadap korban. Bentuk penderitaan tersebut dapat
terjadi pada fisik, psikis, dan sosiologis yang dapat terjadi secara sementara atau bahkan

43 Karel Vasak membagi generasi HAM menjadi 3 (tiga), generasi pertama berkaitan dengan hak-hak
sipil dan politik (liberte); generasi kedua berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya
(egalite); dan generasi ketiga berkaitan dengan hak-hak solidaritas (fraternite). Dalam konsepsi
generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas
manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik (Jimly Asshiddiqie,
Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, h. 244), serta
lihat lihat Jefri P. Tarigan, “Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia
Berdasarkan Generasi Pemikirannya”, Jurnal Konstitusi, 14(1), 2017, hlm.173-174.
44 Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Op. Cit., hlm. 86
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seumur hidup. Tidak luput kemungkinan akibat kekerasan seksual menjadikan korban
akan melakukan upaya bunuh diri. Hal-hal tersebutlah yang tidak diinginkan oleh semua
orang. Berbicara mengenai korban dan pelaku pun semua orang bisa bisa menjadi
pelaku ataupun korban, baik yang terjadi di ranah privat ataupun publik.

Dalam berbagai penelitian dan publikasi data, perempuan menjadi entitas yang
dianggap paling banyak menerima kekerasan seksual. Berdasarkan data yang dihimpun
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)
menunjukkan bahwa jumlah kasus Kekerasan seksual pada anak dan perempuan
mencapai angka tertinggi pada tahun 2020, yakni sekitar 7.191 kasus.45 Kemudian, data
Komnas Perempuan sejak tahun 2020 hingga Juni 2021 menyebut bahwa kasus
kekerasan seksual mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19 dengan jumlah
2.592 kasus.46

Tidak hanya perempuan, laki-laki pun ternyata juga bisa mengalami kasus
kekerasan seksual layaknya yang terjadi pada perempuan. Berdasarkan Laporan Studi
Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diluncurkan Indonesia Judicial Research
Society (IJRS) dan INFID pada tahun 2020 terdapat 33% laki-laki yang mengalami
kekerasan seksual, khususnya dalam bentuk pelecehan seksual.47 Data dari Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual
di tahun 2018 lebih banyak dialami oleh anak laki-laki dengan persentase ada 60% anak
laki-laki dan 40% anak perempuan. Artinya, kekerasan seksual tidak hanya dialami
perempuan, tetapi laki-laki juga dapat menjadi korban. Sehingga dapat dipahami bahwa
kekerasan seksual tidak memandang gender, baik laki-laki atau perempun dapat menjadi
korban ataupun pelaku.48

Penyebab terjadinya kekerasan seksual bisa dikarenakan banyak faktor, seperti
adanya ketimpangan relasi kuasa, ketimpangan gender, terbatasnya akses perlindungan
kelompok minoritas agama, kelompok dengan orientasi seksual yang berbeda, orang
dengan disabilitas, orang yang terjebak dalam pemiskinan dan kemiskinan.49 Jika
diterangkan lebih lanjut, konstruksi masyarakat yang masih melekat dengan budaya
patriarki juga berpeluang menyebabkan praktik kekerasan seksual. Sehingga
memunculkan anggapan adanya superioritas dan inferioritas gender dalam struktur
masyarakat.

45 Merdeka.com, “KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7.191 Kasus”, diakses
dari merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html,
diakses pada 22 Novemver 2021
46 CNN Indonesia, “Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Meningkat Selama Pandemi”, diakses
dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004140357-20-703115/komnas-perempuan-
kekerasan-seksual-meningkat-selama-pandemi, diakses pada 22 November 2021
47 IJRS, “Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius”,
http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/, diakses pada
24 Desember 2021, tinjau lebih lanjut di Laporan International NGO Forum on Indonesian
Development Tahun 2020, (Jakarta: INFID, 2020)
48 Ibid.
49 Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Op. Cit., hlm. 88
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3. Landasan Yuridis

Berbicara mengenai kasus kekerasan seksual, konstruksi hukum perlindungan
dan penegakannya di Indonesia perlu diakui masih belum memiliki payung hukum yang
memadai. Minimnya regulasi yang mengakomodasi seluruh tindak pidana dalam kasus
kekerasan seksual tentu akan berimplikasi pada penyelesaian dan penanganan kasus
yang tidak optimal. Selama ini pengaturan tentang kekerasan seksual tersebar dalam
berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, seperti KUHP, UU Perlindungan Anak,
UU Penghapusan KDRT, UU Pornografi, UU HAM, UU Perlindungan Saksi dan Korban,
dan masih banyak lagi.50 Pengaturan yang masih bersifat sektoral tersebut justru akan
membuka peluang tumpang tindih dan ketidakpastian hukum perlindungan korban. Di
sisi lain juga akan menyebabkan ketidakpaduan dalam upaya penindakan pelaku secara
komprehensif. Oleh karenanya untuk memberikan satu kesatuan perlindungan dan
penegakan hukum yang bersifat khusus dan komprehensif perlu membentuk UU khusus
(lex specialis) yang melarang kekerasan seksual.

Dengan hadirnya RUU PKS yang diubah menjadi RUU TPKS menjadi harapan
penting guna mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang masih sektoral dan tidak
komprehensif. Pengaturan dalam RUU yang nantinya ditetapkan sangat penting dalam
rangka memenuhi kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat atas masifnya
kasus kekerasan seksual, baik mulai dari upaya pencegahan, penanganan, perlindungan,
dan pemulihan hak-hak korban.

C. Kesimpulan

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak
seseorang yang dapat mencederai nilai-nilai HAM yang tidak dapat dikurangi (non derogable
rights). Meskipun demikian, kekerasan seksual merupakan fenomena yang merajalela di
masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti kurangnya
pemahaman masyarakat terkait kekerasan seksual dan budaya-budaya yang masih memberi
toleransi terhadap tindakan kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual ini ibarat fenomena gunung es, dimana jika sebuah data
secara resmi menunjukan sejumlah kasus, namun data tersebut jauh berbeda dibandingkan
dengan jumlah kasus yang ada di lapangan. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun Komnas
Perempuan, dapat dilihat terdapat kenaikan jumlah kasus pada tahun 2018 menuju tahun
2019, yang menurut Komnas Perempuan, bukanlah indikasi dari naiknya kasus kekerasan
seksual terhadap perempuan, melainkan karena semakin bertambahnya korban yang berani
melapor. Sedangkan penurunan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dari tahun
2019 ke tahun 2020 juga bukanlah indikasi bahwa memang terjadi penurunan jumlah kasus,
namun mengindikasikan menurunnya kemampuan pencatatan dan dokumentasi kasus
kekerasan terhadap perempuan, yang di dalamnya terdapat kasus kekerasan seksual
terhadap perempuan.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, negara memiliki kewajiban untuk
melindungi warga negaranya supaya terbebas dari tindakan pelecehan seksual. Berbagai
tindak kekerasan karena pembiaran dan ketidakseriusan negara menyelesaikan kasus-kasus

50 Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Op. Cit., hlm. 80
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yang ada telah memperpanjang penderitaan korban pelecehan seksual, utamanya
perempuan dan meningkatkan jumlah korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penting
adanya aturan yang mengatur terkait perlindungan korban kekerasan seksual dan
pemerintah perlu menindaklanjuti aparat penegak hukum yang kurang serius dalam
menangani kasus kekerasan seksual supaya terjadi efektivitas hukum.
Salah satu solusi atas sikap aparat penegak hukum yang abai terhdap kasus kekerasan
seksual adalah dengan upaya penyelesaian melalui pendekatan transformative justice dan
restorative justice. Dimana pada pendekatan transformative justice dalam menciptakan
keadilan bersama tidak ada intervensi dari aparat penegak hukum, tidak mengahalalkan
cara-cara kekerasaan atau main hakim sendiri, dan lebih mengutamakan penyembuhan,
akunbilitas, ketahanan, dan keamanan bagi pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan Konsep
Restorative Justice ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban
kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan
itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku
untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Selain melalui pendekatan transformative justice dan restorative justice, penanganan
kasus kekerasan seksual dapat dilakukan melalui legal formal. Saat ini, pemerintah dan DPR
tengah merancang peraturan perundang-undangan terkait kekerasa;n seksual. Peraturan
perundang-undangan yang tengah dibahas adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
yang diubah namanya menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hadirnya RUU
tersebut diharapkan dapat memberi solusi terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia.
Dalam RUU TPKS, mengalami penambahan kriteria yakni yang tidak mendengar, melihat,
dan mengalami sendiri secara langsung sepanjang berkaitan dengan tindak pidana
kekerasan seksual. Ruang lingkup RUU TPKS juga lebih komprehensif daripada RUU PKS.
Meskipun demikian, RUU ini masih perlu diselaraskan dan dapat mengakomodasi berbagai
pandangan di masyarakat. Sehingga dalam pelaksanannya nanti dapat mewujudkan
kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

D. Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan kajian kritis di atas, HMI KOMISARIAT HUKUM BRAWIJAYA memberikan
sejumlah rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh Presiden dan DPR RI selaku
Pembentuk UU, antara lain sebagai berikut:

1. Mempercepat Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pengaturan kekerasan seksual yang masih tersebar di berbagai peraturan perundang-
undangan sektoral perlu dilakukan penyatupaduan dalam bentuk undang-undang khusus
(lex specialis) guna memberikan kepastian arah kebijakan perlindungan dan penegakan
hukum atas kasus kekerasal seksual yang terjadi di masyarakat. Selain itu Indonesia
sebagai negara yang telah melakukan ratifikasi CEDAW sangat urgen untuk memiliki UU
khusus tentang kekerasan seksual. Pengesahan RUU TPKS merupakan langkah konkret
untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memberikan jaminan akses keadilan dan
kemanfaatan bagi para korban. Sebagaimana diketahui bahwa selama ini penegakan
hukum dalam kasus kekerasan seksual masih cenderung lemah dan belum optimal
karena jangkauan substansi pengaturan di berbagai peraturan sektoral yang tidak
mengatur bentuk kekerasan seksual secara komprehensif. Oleh karenanya manakala
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pengesahan RUU TPKS tidak segera dilakukan tentu akan membuka peluang
terciderainya hak-hak para korban kekerasan seksual.

2. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat
Esensi perlindungan dan penegakan hukum yang baik idealnya mengikutsertakan
masyarakat sebagai bagian dari hukum itu sendiri. Termasuk upaya pemajuan HAM
dalam aspek kekerasan seksual yang perlu melibatkan masyarakat dari berbagai
kalangan. Hal tersebut dikarenakan kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang
bisa menimpa siapa saja, tanpa mengenal jenis kelamin, status, dan kedudukan setiap
orang. Oleh karenanya partisipasi masyarakat menjadi aspek esensial sekaligus sebagai
bentuk upaya proaktif sekaligus memenuhi tanggung jawab moral dalam memberantas
kekerasan seksual yang ada di berbagai lingkungan masyarakat. Bentuk partisipasi aktif
masyarakat dapat dilakukan seperti pelaporan kasus kekerasan seksual dan pemulihan
korban. Selain itu masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif memberikan layanan
edukasi serta memantau efektivitas pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum
kekerasan seksual yang dilakukan aparat penegak hukum.

3. Rutin Melakukan Evaluasi dan Pemantauan Penegakan Hukum
Supaya dapat memastikan implementasi peraturan yang sudah ada sekaligus
mengetahui efektivitas perlindungan dan penegakan hukum di masyarakat, maka perlu
dilakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin. Kegiatan evaluasi merupakan hal yang
sangat penting terlebih lagi berkaitan dengan norma-norma perlindungan dan
penegakan HAM. Upaya tersebut juga dilakukan untuk menilai efektivitas bekerjanya
suatu norma di masyarakat, apakah sudah memenuhi kebutuhan hukum masyarakat
atau justru sebaliknya menciderai norma-norma yang ada di masyarakat. Manakala
terdapat kekurangan dalam penerapan norma-norma hukum di masyarakat terkait
kekerasan seksual, maka akan lebih mudah dalam menyempurnakan aturan hukum di
kemudian hari.

4. Menghindari Tindakan Represifitas dan Menyudutkan Korban
Penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual sangat rawan dengan tindakan-
tindakan yang berpotensi menyudutkan korban, seperti menyalahkan perilaku korban,
pergaulan korban, pakaian korban, dan semacamnya. Praktik tersebut lazim terjadi
terutama dilakukan oleh masyarakat berupa tindakan menghakimi korban. Padahal
tindakan menghakimi dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak semestinya
dilakukan dan tidak bisa dibenarkan. Sebagai bentuk dukungan moril pendekatan dalam
penyelesaian kasus kekerasan seksual harus dilakukan secara humanis dan
memperhatikan kondisi psikologis korban. Upaya tersebut dilakukan supaya tidak
menciderai hak-hak korban yang lainnya sekaligus sebagai upaya memulihkan keadaan
korban. Pentingnya memulihkan kondisi korban juga merupakan langkah progresif dalam
substansi RUU TPKS, sehingga penegakan hukum harus dilihat secara berimbang atas
kepentingan hak dan kebutuhan korban untuk pulih dari rasa trauma. Praktik-praktik
penegakan hukum semacam inilah yang semestinya menjadi pentingnya aspek
pengawasan (control) dari seluruh kalangan masyarakat untuk memastikan aturan-
aturan yang ada ditegakkan sebagaimana mestinya.
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5. Menyempurnakan Substansi Peraturan
Manakala RUU TPKS nantinya disahkan sebagai undang-undang, sangat penting di
kemudian hari untuk melakukan penyempurnaan materi muatan peraturan yang lebih
komprehensif. Seperti penambahan bentuk-bentuk kekerasan seksual, upaya pendampingan
dalam pemulihan hak-hak korban, upaya pencegahan di berbagai lingkungan masyarakat,
dan aspek-aspek strategis lainnya yang sekiranya perlu dimasukkan dalam peraturan. Materi
muatan RUU PKS dan RUU TPKS dalam uraian di atas memang memiliki karakteristik
keunggulan dan kelemahan masing-masing. Sehingga nantinya setelah disahkan dan telah
berlaku efektif di lapangan perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan substansi seiring
dinamisnya perkembangan hukum di masyarakat.
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