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PROLOG 

 

Indonesia adalah negara hukum, tercantum dengan jelas 

dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum atau rechtsstaat, 

tertuang dalam konstitusi negara yang merupakan hukum dasar 

negara yang menempati posisi sebagai hukum tertinggi dalam 

hierarki hukum terutama di Indonesia. Paham negara hukum di 

Indonesia berangkat dari prinsip dasar bahwa ciri khas suatu 

negara hukum memberikan perlindungan kepada warga negaranya 

dengan cara yang berbeda-beda. Negara hukum adalah suatu 

pengertian yang berkembang dan terwujud sebagai reaksi atas 

masa lampau karena itu unsur negara hukum berakar pada sejarah 

dan perkembangan suatu bangsa. Setiap bangsa atau negara 

memiliki sejarah yang tidak sama, oleh karenanya pengertian dan 

isi negara hukum dari berbagai bangsa akan berbeda pula. 

Berbicara tentang negara hukum tentu tidak lepas dari korelasinya 

terhadap penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Keduanya 

memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. 

Penegakkan hukum tanpa memperhatikan penegakkan HAM 

merupakan penegakkan hukum yang sia-sia dan seharusnya tidak 

terjadi. Sebagai negara hukum, Indonesia menghormati prinsip-

prinsip penegakkan HAM, dapat dilihat dari ketentuan yang 

tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 

dibentuknya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pada Amandemen 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 

Dimasukkannya unsur terpenting berupa pengakuan dan 

perlindungan HAM dalam negara hukum mengharuskan negara 

untuk bertindak memberikan jaminan hak asasi bagi setiap warga 

masyarakatnya. Salah satu bentuk permasalahan yang timbul 

dalam era penegakan HAM ini adalah banyaknya ketidakadilan 

yang diterima oleh para perempuan. 

Ketidakadilan sudah diterima oleh para perempuan sejak 

zaman dahulu di Indonesia. Dimulai sejak masa penjajahan kolonial 
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Belanda yang memberikan batas dalam mengenyam pendidikan, 

hanya bisa diterima oleh para perempuan keturunan bangsawan 

atau anak saudagar kaya. Stigma yang muncul pada era ini adalah 

keberadaan perempuan cukup melayani suami, pandai di dapur 

dan piawai mengurus anak demi melanjutkan keturunan. Salah 

satu tokoh nasional yang berjasa memperjuangkan hak 

memperoleh pendidikan perempuan Indonesia adalah Raden 

Ajeng Kartini. Putri dari Jepara ini berhasil membuat para 

perempuan pada masanya dan di wilayahnya menerima 

pendidikan melalui pengajaran yang ia berikan. Menurut Kartini, 

perempuan tidak boleh terus tertindas derajatnya oleh laki-laki 

tidak ada salahnya ketika perempuan sama atau lebih pintar dari 

laki-laki. Tidak ada salahnya ketika perempuan ingin memiliki 

pendidikan yang tinggi, karena generasi yang baik lahir dari ibu 

yang berpendidikan. Para era modern, perjuangan Kartini berbuah 

manis karena sekarang setiap perempuan diperbolehkan menjalani 

pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Perempuan Indonesia 

sudah banyak mengharumkan nama bangsa dengan prestasi dan 

kepintaran mereka, salah satunya yang terkenal adalah Najwa 

Shihab. Perempuan kelahiran 1977 ini berhasil menggebrak stigma 

bahwa perempuan Indonesia bisa pintar, kritis dan menyampaikan 

pendapatnya secara bebas. Salah satu prestasinya adalah menjadi 

Jurnalis Terbaik Metro TV pada tahun 2006. Selain Najwa, muncul 

pemimpin-pemimpin perempuan yang terbaik dalam bidangnya 

seperti Ibu Susi Pudjiastuti yang menjabat sebagai Menteri Kelautan 

Indonesia tahun 2014-2019 dan Maudy Ayunda yang baru saja 

menggemparkan Indonesia dengan prestasinya lulus dari 

Universitas Stanford, Inggris. Namun sangat disayangkan ketika 

kemunculan perempuan-perempuan hebat Indonesia tersebut, 

masih berkembang dengan luas stigma bahwa perempuan tidak 

boleh menjadi pemimpin, perempuan tidak boleh lebih pintar serta 

berprestasi dibanding laki-laki. 

Stigma “perempuan cuma di dapur” mulai muncul sejak 

zaman dahulu, ketika memang keberadaan perempuan dianggap 

sempurna ketika ia bisa menjadi istri yang baik dan menghasilkan 

keturunan, terlepas sejauh apa pendidikan ia terima sedari kecil. 
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Pernikahan sejak dini seperti pola umum dalam masyarakat 

sebelum diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan 

nasional. Pada tahun 1970-an, Gender Parity Index (GPI) untuk angka 

partisipasi sekolah (rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki 

yang terdaftar di sekolah) pada anak-anak usia 7-12 tahun adalah 

0,89. Ini menunjukkan perbedaan signifikan yang memihak kepada 

anak laki-laki sebagai yang utama dalam menerima pendidikan. 

Dewasa ini, pendidikan perempuan juga masih terbilang rendah 

walau teknologi sudah berkembang. Menurut data Badan Pusat 

Statistik (BPS) pada 2019, menunjukkan angka melek huruf pada 

perempuan lebih rendah dari laki-laki dengan berada di angka 94,33 

persen dan laki-laki 97,48 persen. Data ini jelas memberikan 

pemahaman bahwa perempuan masih banyak yang belum bisa 

membaca dengan baik ditengah perkembangan zaman seperti 

sekarang. Salah satu hal yang menghambat akses pendidikan bagi 

perempuan adalah faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang 

rendah. Di masa lalu, masyarakat cenderung memilih 

menghentikan pendidikan anak perempuan ketimbang anak laki-

laki. Pemikiran bahwa perempuan harus mengurus keluarga 

menyebabkan perempuan miskin ilmu. Selain permasalahan yang 

menghambat diterimanya hak oleh para perempuan dalam 

memperoleh pendidikan, budaya patriarki yang masih kental di 

Indonesia juga memiliki peran besar. Patriarki berasal dari kata 

patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki 

sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem 

patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat 

menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang 

mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-

laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, 

sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa 

dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam 

masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, 

bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini 

menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau 

inferior. Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya 

patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan 
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mendapatkan perlakuan diskriminasi. Untuk itu perlu didorong 

agar kaum perempuan diberikan akses seluas-luasnya dalam 

memperoleh pendidikan dengan tidak mengurangi kewajibannya 

untuk mengurus keluarga, sehingga perempuan dapat menguasai 

cara atau teknik memainkan peran atau melaksanakan tugasnya, 

disesuaikan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, 

perkembangan budaya patriarki yang merugikan pihak perempuan 

bisa dikurangi sehingga tidak ada lagi permasalahan dominansi 

laki-laki, yang ada hanyalah kesetaraan gender terutama dalam 

masyarakat. Budaya patriarki dan hambatan perempuan dalam 

memperoleh pendidikan tentu saja menjadi salah satu faktor yang 

nantinya menimbulkan isu ketidakadilan gender, entah mengenai 

posisi perempuan sebagai wanita karir atau sebagai perempuan 

seutuhnya. 

Konsep gender yang melekat pada kaum laki-laki maupun 

perempuan sebenarnya dikonstruksi oleh kultur maupun 

kehidupan sosial. Entah akhirnya menimbulkan perkenalan 

perempuan sebagai sosok lemah lembut, emosional dan keibuan 

sedangkan laki-laki sebagai sosok kuat, rasional dan perkasa. Hal 

ini menimbulkan kemustahilan adanya pertukaran sifat-sifat 

tersebut padahal pada kenyataannya bisa saja terjadi. Masalah 

gender pada dasarnya menganut prinsip kemitraan dan 

keharmonisan, meskipun dalam kenyataannya sering terjadi 

perlakuan diskriminasi, marjinalisasi, subordinasi, beban ganda, 

dan tindak kekerasan dari satu pihak kepihak lain baik di dalam 

maupun di luar kehidupan keluarga. Perlakuan yang merupakan 

hasil akumulasi dan akses dari nilai sosio kultural suatu masyarakat 

tanpa ada klarifikasi yang rasional, akan mengakibatkan seluruh 

kesalahan sering ditimpakan pada kaum laki-laki yang telah 

mendominasi dan memarjinalkan kaum perempuan tanpa 

menjelaskan mengapa budaya tersebut terjadi. Salah satu pedoman 

yang menjadi dasar penghapusan diskriminasi terhadap gender 

adalah Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Perempuan (The Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination against Women) yang disepakati dan 

diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979. Pasal 1 dalam 



vii 

konvensi ini menjelaskan istilah “diskriminasi terhadap 

perempuan” sebagai setiap perbedaan, pengucilan atau 

pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang memiliki 

pengaruh serta bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan 

pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan 

kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, 

budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan terlepas 

dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan 

perempuan. 
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SAMBUTAN KETUA UMUM HMI HUKUM BRAWIJAYA 

 

Assalamualaikum wr.wb. 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa atas izinnya, kita 

bisa menyusun buku peran dan kedudukan perempuan dalam 

masyarakat. Buku ini disusun untuk mendorong kemajuan peran 

perempuan dalam era ini. Ada yang hendak kami sampaikan yaitu, 

bahwa buku kali ini kami luncurkan tentunya atas bantuan dan 

dukungan Kader Hmi Hukum Brawijaya dan juga para peserta 

yang ikut menulis dalam penyusunan buku ini. Adapun tujuan dari 

disusunnya buku ini yaitu untuk meningkatkan kepekaan kita 

terhadap peran serta kedudukan perempuan di era saat ini.   

Buku ini  merupakan manifestasi pemikiran seluruh peserta 

Sekolah Gender dan Kader Komisariat Hukum Brawijaya atas 

pengembangan ilmu yang telah disampaikan oleh pemateri dalam 

rangkaian kegiatan She Writes. Harapan dari buku Kohati dapat 

tersampaikan gagasan atau ide mengenai keadilan terhadap 

perempuan yang selanjutnya dapat diwujudkan melalui bukti 

konkret yakni perjuangan, pergerakan maupun karya tulis lainya. 

Khususnya untuk Kohati Hukum Brawijaya dapat secara aktif 

menjadi aktor dalam upaya perjuangan keadilan. Tokoh perjuangan 

keadilan tidak akan mengubah ketidakadilan di sekitarnya jika 

perjuangan itu hanya mengubah dirinya sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ix 

SAMBUTAN KETUA UMUM KOHATI HUKUM BRAWIJAYA 

 

Assalamualaikum wr. Wb.  

 

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas terbitnya buku peran dan kedudukan perempuan dalam 

masyarakat. Buku ini disusun untuk mendorong kemajuan peran 

perempuan dalam era ini. Adapun dibagi tiga ranah yang ditulis 

dalam bentuk kumpulan essai, antara lain…… Buku ini sebagai 

informasi dan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia perihal 

pandangan terhadap perempuan dalam berbagai sektor. 

Pada setiap essai yang ditulis oleh penulis pastinya menuai 

argumentasi yang memperlihatkan keadaan perempuan baik dalam 

ranah privat maupun publik, bahwa masih ada diskriminasi yang 

terjadi pada perempuan karena dirinya sebagai perempuan. 

Namun disisi lain pun ada beberapa hal yang sudah mendapatkan 

kesetaraan terhadap perempuan dan laki-laki.  

Buku ini pun nantinya juga sebagai salah satu bentuk 

Komitmen KOHATI HMI Hukum Brawijaya dalam mendorong 

kesetaraan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Mendorong HMI-Wati menjadi perempuan yang berintelektual dan 

dapat mengamalkan 5 (lima) kualitas insan cita. 

Saya pun berterima kasih kepada para penulis yang sudah 

menuangkan ide dan gagasannya menjadi sebuah tulisan yang 

dapat dibaca oleh semua pihak yang nantinya menjadi bahan 

refleksi kepada setiap pembacanya. 

Saya berharap, semua pihak dapat mendukung buku ini. 

Kepada para kader HMI Hukum Brawijaya saya ucapkan selamat 

membaca dan semoga dapat memanfaatkan buku ini sebaik-

baiknya, pun menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan 

mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan. 

  

Malang ,23 Juni 2022 
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Problematika Kesetaraan Gender  

oleh : Ayu Nevila Putri  

 

Epistemologi penelitian Gender secara garis besar bertitik 

tolak pada paradigma feminisme yang mengikuti dua teori yaitu; 

fungsionalisme struktural dan konflik. Aliran fungsionalisme 

struktural tersebut berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat 

terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori 

tersebut mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di 

dalam masyarakat. Teori fungsional dan sosiologi secara inheren 

bersifat konservatif dapat dihubungkan dengan karya-karya 

Auguste Comte (1798-1857), Herbert Spencer (1820-1930), dan 

masih banyak para ilmuwan yang lain. Dalam buku Sex and Gender 

yang ditulis oleh Hilary M. Lips mengartikan Gender sebagai 

harapan harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. 

Misalnya; perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, 

emosional dan keibuan.  

Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan 

perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat 

dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada 

perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari 

sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari 

tempat ke tempat yang lain (Mansour Fakih, 1996). Secara umum, 

pengertian Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki 

dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam 

Women Studies Ensiklopedia dijelaskan bahwa Gender adalah 

suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (distinction) 

dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional 

antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam 

masyarakat.  

Gerakan feminisme di Indonesia lahir dipengaruhi oleh 

berbagai kondisi historis sejarah perjuangan bangsa, program 

pembangunan nasional, globalisasi serta reformasi serta kehidupan 

religius awal era globalisasi pada tahun 2000 adalah terjadinya 

perubahan status wanita. Pandangan feminisme di setiap era sangat 

tergantung kepada kondisi dan situasi zaman yang dihadapinya. 
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Pandangan utama yang sangat menarik terhadap feminisme di 

Indonesia pada saat kini adalah pandangan terhadap kondisi kerja 

berbagai jenis buruh seperti buruh batik, buruh industri tekstil, 

petani, tenaga kerja wanita yang diekspor (TKW).  

Maraknya permasalahan tenaga kerja wanita tersebut, 

mencuat setelah era industrialisasi merambah daerah perkotaan. 

Situasi bertambah parah sejak dimulai era reformasi yang terjadi 

sejak Mei 1999, telah mengakibatkan multi krisis terutama krisis 

ekonomi yang telah diporak-porandakan oleh harapan dan cita-cita 

bangsa yang aman dan sejahtera. Matinya berbagai sektor ekonomi, 

terutama industri telah mengakibatkan pengangguran yang tinggi 

yakni 36 juta jiwa (tahun 2000), muncul anak jalanan, meningkatnya 

kriminalitas. Diketahui bahwa rata-rata proporsi tenaga kerja 

wanita di sektor industri adalah 47,5%. Ini bukan beban yang kecil. 

Pengaruh yang tak kalah pentingnya adalah perkembangan 

teknologi informasi serta globalisasi yang selain membawa 

kemaslahatan juga telah membawa kemudaratan.  

Perempuan Indonesia menurut data statistik dapat dilibatkan 

dalam berbagai peran, seperti dalam kancah politik, bisnis, dan 

teknologi. Dalam peran politik kaum ini memiliki kemungkinan 

dapat menyukseskan kepentingan suatu partai. Dalam bisnis selain 

kaum perempuan dapat berperan sebagai pencipta komoditas 

sekaligus konsumen. Dalam aspek teknologi selain sebagian besar 

pengguna dalam bidang sosial, hingga saat kini masih dalam proses 

pencapaian mitra sejajar baik dalam bidang pendidikan maupun 

bidang usaha. 
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Pentingnya Perjuangan Kesetaraan Gender Dalam Penegakan 

Keadilan Masyarakat di Indonesia  

oleh : Titis Fitriani  

 

Patriarki, menurut Alfian Rokhmansyah dalam Pengantar 

Gender dan Feminisme (2013), adalah struktur yang menempatkan 

peran laki-laki sebagai penguasa utama, sentral, dan segala-

galanya. Susunan yang menempatkan perempuan pada 

domestikasi dan subordinasi ini masih diakui dan terasa sangat 

kental bahkan pada masyarakat modern saat ini. Perempuan bisa 

merasakan dampak negatifnya dalam segala bidang, mulai dari 

ekonomi, sosial, psikologi, budaya, bahkan hukum.  

Praktik patriarki telah dilakukan sejak zaman dahulu kala. 

Pada zaman hindu dan buddha (1500 SM), perempuan tidak bisa 

mendapat harta waris dari keluarganya yang meninggal, serta 

dinikahkan ketika usianya masih kanak-kanak. Tidak ada 

perempuan pada masa itu yang memperoleh pendidikan, sehingga 

mayoritas dari mereka menjadi buta huruf. Hal ini dimaksudkan 

agar mereka tidak mengenal dunia luar dan tidak dapat 

memperjuangkan hak-hak kemerdekaannya sendiri. Adapun pada 

zaman penjajahan Jepang ataupun Belanda, perempuan hanya 

berperan sebagai pemuas nafsu para penjajah dengan menjadi 

budak seks tentara. Convention Watch tahun 2007 bahkan melarang 

perempuan mendapatkan pendidikan, kecuali keluarga priyayi 

atau bangsawan.  

Masalah sosial pun banyak terjadi akibat budaya patriarki 

yang masih terus terjadi praktiknya dalam masyarakat ini. Pada 

tahun 2016, Komnas Perempuan mengeluarkan Catatan Tahunan 

yang menguak 16.217 kasus pelecehan sosial yang telah terekam. 

Belum lagi kasus-kasus di luar itu yang tidak sampai kepada 

Komnas Perempuan karena korban biasanya terlalu takut dengan 

stigma masyarakat yang kerap menyalahkan korban. Adapun 

tingginya angka pernikahan dini, dimana angka pernikahan dini di 

Indonesia adalah kedua tertinggi se-Asia Tenggara (Pusat Kajian 

Gender dan Seksualitas UI tahun 2015). Pernikahan dini dapat 

menyebabkan perempuan putus sekolah dan kekurangan edukasi. 
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Jumlah ini bahkan diperkirakan akan terus meningkat setiap 

tahunnya. Selain itu, masalah sosial yang disebabkan oleh budaya 

patriarki yang kerap kali dihadapi oleh perempuan seorang diri 

adalah kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini seringkali terjadi 

ketika suami berpendapat bahwa ia adalah pemegang kekuasaan 

tertinggi dalam rumah tangga, kemudian memperlakukan istri 

dengan semena-mena.  

Budaya patriarki terang-terangan telah membawa banyak 

dampak negatif pada kehidupan perempuan di Indonesia. 

Subordinasi, domestikasi, dan marginalisasi yang dialami oleh 

kaum perempuan telah menyebabkan keterhambatan langkah dan 

kecilnya ruang gerak yang dimiliki perempuan. Perempuan yang 

memiliki potensi besar sekalipun untuk berperan aktif dalam 

masyarakat, tidak akan bisa bertumbuh dalam lingkungan yang 

patriarki. Maka dari itu, budaya patriarki mulai dilawan oleh 

golongan masyarakat yang melabeli diri mereka feminis.  

Gerakan feminis di Indonesia diinisiasi oleh Ibu Kita Raden 

Ajeng Kartini. Di masa sebelum Indonesia merdeka R.A. Kartini 

telah berpikir pasti ada yang salah dalam struktur sosial dan 

masyarakat Indonesia. Beliau menolak peraturan bahwa 

perempuan hanya bisa diam di rumah melayani kaum laki-laki, dan 

memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam bidang 

pendidikan. Perjuangan kaum perempuan dalam memperjuangkan 

haknya berlanjut ketika tahun 1912 dibentuk sebuah organisasi 

perempuan bernama Poetri Mardika. Setelah Poetri Mardika 

berdiri, mulai bermunculan organisasi perempuan lain. Orde lama, 

perjuangan kaum perempuan sebenarnya sempat memudar, 

namun lahir GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia), yang tersebar 

pada berbagai kegiatan masyarakat. Organisasi ini menyuarakan: 

sukseskan pemilu, anti perkosaan, peningkatan kesadaran 

perempuan tani, berantas buta huruf, hukuman berat bagi 

pemerkosa dan penculikan, kegiatan sosial ekonomi bagi kaum 

perempuan, pendidikan politik, kesehatan, dan monogami. Tahun 

1954 lahir pula organisasi PERWARI (Persatuan Wanita Republik 

Indonesia), serta masih banyak lagi organisasi-organisasi 

perempuan orde baru yang bertujuan memperjuangkan hak hak 
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tidak hanya kaum perempuan, namun juga kaum marginal dan 

tertindas.  

Kegiatan perjuangan hak-hak perempuan dan kaum 

marginal ini kemudian dianggap menjadi sangat penting di 

kemudian hari dan perlahan-lahan pendukungnya menjadi 

semakin banyak. Kesetaraan hak ini pula, dari sisi hukum, sudah 

banyak dilegitimasi oleh Undang - Undang maupun Undang - 

Undang dasar. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap warga 

negara berhak mendapat pekerjaan yang layak serta sama 

kedudukannya di depan hukum dan pemerintah. Kesadaran akan 

penindasan terhadap kaum perempuan pun telah membangkitkan 

semangat nasional untuk akhirnya melahirkan dan 

mendeklarasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

(DUHAM) pada Desember 1948.  

Untuk dapat meneruskan perjuangan yang telah diawali oleh 

inisiator hebat perempuan-perempuan di penjuru Indonesia, para 

feminis muda pasca reformasi harus terus memiliki semangat yang 

berapi-api dan konsisten menyuarakan kesetaraan gender. Kaum 

perempuan (bahkan seharusnya seluruh kaum), harus turut 

menyuarakan dan mendesak pemerintah untuk melakukan 

perbaikan skala nasional dalam berbagai aspek. Dalam bidang 

ekonomi, perbaikan tersebut akan memberikan perempuan lahan 

kerja yang cukup sebab semua orang berhak atas kesejahteraan. 

Dalam bidang pendidikan, berbagai pelatihan harus diberikan 

kepada kaum perempuan agar memiliki modal dalam 

kehidupannya ke depan. Adapun kaum feminis harus terus 

menekan pemerintah agar menegakkan supremasi hukum dengan 

melengkapi peraturan yang belum sesuai, seperti mengesahkan 

RUU PKS dan membatalkan RUU Pertahanan Keluarga. Peran 

pekerja sosial pun diperlukan dalam perjuangan ini. Misalnya 

advokat, sangat berperan dalam melindungi korban dalam 

memperjuangkan hak-haknya. Selain itu terdapat peran negosiator, 

koordinator, perantara, konselor, dan lain-lain yang patut juga 

untuk disokong agar melancarkan proses revolusi.c  

Pergerakan kaum feminis ini harus dipertahankan dan 

diperjuangkan hingga segala tuntutan yang diberikan telah tercapai 
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dan dikabulkan oleh pihak berwenang. Tidak boleh ada lagi budaya 

patriarki pada susunan masyarakat sosial kita, sebab patriarki 

membawa dampak yang sangat merugikan bagi pihak perempuan, 

seperti subordinasi, marginalisasi, dan domestikasi.  
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Feminisme yang Diperdebatkan  

oleh : Zahira Latifiana  

 

Feminisme tampaknya menjadi sebuah perbincangan hangat 

di era abad milenial saat ini. Isu-isu banyak sekali yang menjadi 

pemicu timbulnya stigma bahwa penganut feminisme adalah 

mereka yang mencoba menyerang pihak laki-laki. Sebenarnya apa 

itu feminisme? Menurut Yunahar Ilyas mengartikan feminisme 

sebagai suatu kesadaran mengenai ketimpangan pembagian gender 

yang dialami oleh kaum perempuan, meliputi berbagai perspektif, 

baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sosial, 

sehingga mendorong kesadaran oleh perempuan maupun lelaki 

yang kemudian diwujudkan dalam tindakan dengan tujuan 

mengubah ketimpangan tersebut. Dari definisinya saja dapat kita 

lihat bahwa feminisme tidak ada menerangkan sama sekali tentang 

menyerang keberadaan laki-laki atau menganggap bahwa 

keberadaan laki-laki mengancam posisi kaum perempuan. 

Feminisme sebenarnya hanya berupa kesadaran bahwa setiap 

gender seharusnya memperoleh hak yang sama terutama dalam 

interaksi sosial, tanpa harus terbayang bahwa laki-laki jauh lebih 

bisa melakukan dan memperoleh segalanya ketimbang perempuan.  

Gerakan feminisme sebenarnya timbul dari ketidakadilan 

yang dirasakan oleh para perempuan yang dimarjinalkan, 

dibedakan, diasingkan, direndahkan, bahkan dianggap tidak ada 

kehadirannya dalam sejarah perubahan yang terjadi kepada 

peradaban manusia. Perempuan sejatinya kerap hanya dianggap 

sebagai pembantu para lelaki dalam menyiapkan kebutuhan 

mereka, atau sekadar media pemberi keturunan demi melanjutkan 

suatu keluarga. Pada awal kemunculannya memang feminisme 

hanya berfokus segala hal tentang perempuan. Feminisme 

digunakan sebagai nama untuk sebuah gerakan sosial yang 

mengusung tentang hak-hak perempuan di Seneca Falls, New York, 

pada tahun 1848 oleh Elizabeth Cady Stanton dan kawannya, Susan 

B. Anthony. Mereka adalah duo pertama yang direkam sejarah 

melakukan pengorganisasian gerakan sosial perempuan di abad ke-

19 yang berjuang untuk penghapusan perbudakan di Amerika 
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Serikat dan hak perempuan untuk memilih. Selanjutnya gerakan ini 

disebut sebagai gelombang pertama yang nantinya akan menyusul 

gelombang-gelombang pergerakan perempuan selanjutnya hingga 

saat ini.  

Di Indonesia sendiri, paham feminisme sebenarnya 

mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama di kalangan 

milenial. Sayangnya hanya sedikit sekali perempuan yang mau 

melibatkan diri mereka sebagai seorang yang mendukung gerakan 

feminisme karena menganggap gerakan ini akan membawa 

pengaruh buruk karena berasal dari Barat, bertentangan dengan 

kondisi sosiologis masyarakat yang berpegang pada agama dan 

adat ketimuran. Feminisme sering dicap sebagai paham yang 

melemahkan posisi perempuan karena orang awam menganggap 

bahwa penganut feminisme selalu menuntut sesuatu yang lebih dan 

spesial daripada pria. Padahal, gerakan feminisme hanya menuntut 

equal right, bukan special right. Lantas apa yang sebenarnya 

diperjuangkan oleh para pendukung gerakan feminisme terutama 

di Indonesia? Ada beberapa hal yang diperjuangkan salah satunya 

adalah kesadaran bahwa keadaan sosiologis yang banyak sekali 

timbul kasus kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penindasan 

terhadap perempuan harus segera dihentikan. Apakah hanya 

perempuan yang dibela dalam feminisme? Secara garis besar benar, 

namun ada beberapa hak laki laki seperti ingin bebas bersikap 

feminim tanpa mendapatkan diskriminasi atau penindasan juga 

termasuk salah satu bentuk dukungan feminisme kepada laki-laki.  

Salah satu kampanye “My Body, My Choice” yang akhir-

akhir ini menjadi sebuah tren memicu beberapa perdebatan, karena 

dengan adanya kampanye ini berdampak pada semakin banyaknya 

perempuan yang tidak mau punya anak dengan alasan mereka 

menganggap mengandung itu adalah sebuah pilihan. Ratarata 

masyarakat Indonesia terutama kaum laki-laki menentang hal ini 

dikarenakan mereka menganggap sebuah pernikahan itu dilakukan 

salah satunya untuk melanjutkan keturunan. Apa yang salah dari 

kampanye dan permasalahan ini? Sebenarnya tidak ada yang salah 

dari kampanye “My Body, My Choice” karena yang dimaksudkan 

disini adalah seorang perempuan memiliki hak atas tubuhnya, 
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sehingga ia bisa menolak kalau sesuatu harus diperbuat pada 

tubuhnya tanpa izin atas dirinya. Namun ketika dihadapkan 

dengan persoalan memiliki anak kandung, tentu menjadi sedikit 

perdebatan karena memang pada hakikatnya memiliki keturunan 

adalah tujuan dari pernikahan, dan memang sudah secara kodrat 

perempuan itu melahirkan. Perempuan yang tidak bisa 

menghasilkan keturunan dari rahimnya dianggap menyedihkan 

dan pantas mendapatkan diskriminasi perlakuan dari masyarakat 

terutama keluarga.  

Stigma yang timbul di masyarakat adalah bahwa perempuan 

yang bisa melahirkan buah hati dari rahimnya sendiri dianggap 

perempuan sempurna, karena pengalaman mengandung selama 9 

bulan dan melahirkan itu layaknya sebuah keajaiban sehingga bisa 

dikatakan sebagai perempuan sempurna ketika berhasil 

memperoleh keturunan dari rahimnya tersebut. Gita Savitri Devi 

pernah berpendapat didalam blognya bahwa “Yeah, having a fetus 

to grow in a womb is science and science can be very impressive. 

Tapi saya takkan setuju bahwa femininitas harus berakar dan 

diukur dari sana. Selain hal tersebut sangat shallow, mengukur 

keperempuanan dari kapabilitas mereka menghasilkan anak sudah 

termasuk pelanggaran otonomi tubuh perempuannya sendiri and 

that’s sucha patriachal mindset to have.”  

Maka dari itu, besar sekali harapan agar kedepannya 

masyarakat Indonesia lebih membuka pikirannya mengenai 

feminisme tanpa harus selalu menyangkut pautkan dengan 

liberalisme, melawan dari agama dan semacamnya. Feminisme 

hanya tentang bagaimana memperjuangkan hak perempuan agar 

setara dengan laki-laki serta mengurangi adanya kasus kekerasan, 

eksploitasi, dan penindasan. Sebenarnya feminisme cocok sekali 

diterapkan di Indonesia terlebih kita memiliki banyak sekali 

pejuang wanita yang memperjuangkan hak perempuan salah 

satunya Raden Ajeng Kartini, namun dikarenakan pemikiran yang 

belum terbuka dan kerap termakan sebuah informasi tanpa 

mencernanya lebih dulu, problematik pelaksanaan feminisme 

masih menjadi perdebatan. 
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Representasi Perempuan Sebagai Sine Qua Non di dalam 

Demokrasi dan Dikotomi Gender 

Oleh: Ara Annisa Almi 

 

Secara demografis, mayoritas penduduk Indonesia adalah 

perempuan. Posisi perempuan dalam masyarakat sangat 

tergantung pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam 

dunia karir, posisi perempuan masih kalah dibandingkan dengan 

laki-laki apalagi jika dikaitkan dengan cara yang sangat idealistik. 

Perempuan sering menjadi sorotan dalam masyarakat, dimana 

perempuan dipandang sebagai makhluk yang dikesampingkan. 

Hal ini juga yang menjadi pendorong gerakan beberapa perempuan 

di Indonesia yang kini telah menjadi pelaku sejarah dalam 

memperjuangkan kemerdekaan, misalnya Nyi Ageng Serang XIX, 

Cut Nyak Dien, Christina Martha Tiahahu, Dewi Sartika, R.A. 

Kartini, dan lain-lain. Adapun masa-masa itu menjadi awal 

perjuangan yang mengatasnamakan gerakan perempuan pada 

tahun 1928 pasalnya pertama kalinya diadakan Kongres 

Perempuan di Yogyakarta. 

Secara historis, gerakan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor-

faktor kondisi sosial politik di Indonesia yang dimaksudkan untuk 

memperbaiki tatanan- tatanan pemerintahan sekaligus kebudayaan 

masyarakat yang selama ini masif dalam menciptakan gejala 

ketimpangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini 

menjadi masalah sebab merembet kepada dunia kerja, terlebih 

dalam konteks kesiapan dan keikutsertaan perempuan dalam 

memasuki dunia kerja. Seharusnya, perempuan dalam ranah politik 

sudah bukan hal yang tabu lagi. Dimafhumi, hak-hak politik 

perempuan merupakan hak asasi tiap-tiap individu yang paling 

mendasar, sementara hak asasi manusia adalah bagian integral 

yang tak bisa lepas dari demokrasi dan keterlibatan perempuan dan 

laki-laki dalam partisipasi politik adalah sebuah sine qua non 

(syarat mutlak) di dalam negara demokrasi. 

Partisipasi politik perempuan merupakan kegiatan sukarela 

kaum perempuan dari berbagai aktivitas seperti pengamat politik, 

anggota parlemen, dosen, aktivis perempuan, dan sebagainya, 
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sehingga para perempuan melibatkan diri secara aktif dalam bidang 

politik dalam pembentukan suatu kebijakan. Secara umum, 

perempuan mempunyai hak untuk dapat aktif berpartisipasi di 

masyarakat termasuk dalam bidang politik yang mempunyai 

pengaruh sangat besar terhadap terciptanya suatu produk 

kebijakan. Saat partisipasi politik diartikan tentang kehadiran para 

aktor politik, maka adanya konsep keterwakilan perempuan 

merupakan hal yang  penting  dibahas.  Adapun prinsip  peran 

keterwakilan  tidak hanya         bertujuan   untuk   mewakili   

kelompok   tertentu,akan tetapi konsep keterwakilan yang ada di 

dalamnya tentang masalah responsif dan akuntabilitas. 

Munir Fuady berpendapat dalam bukunya yang berjudul 

‘Konsep Negara Demokrasi’, bahwa sebenarnya yang dimaksud 

demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara 

dimana warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan 

kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun 

dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat 

berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi 

jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang 

ruang publik (public sphere) maupun melalui wakil-wakilnya yang 

telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang 

dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem 

pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan 

oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (from the people by the 

people to the people). 

Adapun, hak-hak politik selalu menyiratkan partisipasi 

individu dalam membangun opini publik, baik dalam pemilihan 

wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 

pencalonan diri mereka menjadi anggota perwakilan tersebut. 

Cakupan dari hak-hak politik itu adalah pengungkapan pendapat 

dalam memilih, mencalonkan diri sebagai anggota DPR, hak untuk 

diangkat sebagai pemimpin maupun dipilih sebagai presiden dan 

hal-hal lain yang berkorelasi dengan dimensi hukum dan politik. 

Penegasan hak politik perempuan diayomi setelah diratifikasinya 

Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (Convention On the Political 
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Rights). Ketentuan dalam konvensi PBB tentang hak-hak politik 

perempuan, menjelaskan sebagai berikut: 

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua 

pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki 

tanpa suatu diskriminasi; 

2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih 

secara umum,diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat 

yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi; 

3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan 

menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional 

dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada 

diskriminasi. 

 

Lebih jauh lagi, CEDAW juga mengatur tentang hak politik 

perempuan, yaitu yang tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8 

sebagaimana berikut: 

1. Hak untuk memilih dan dipilih; 

2. Berpartisipasi dalam hal-hal perumusan kebijakan pemerintah 

dan implementasinya; 

3. Memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan 

segala fungsi pemerintah di semua tingkat; 

4. Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-

perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan 

kehidupan politik dan publik; 

5.  Mewakili pemerintah pada tingkat internasional; 

6. Berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi 

internasional. 

 

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara 

leksikal dikotomi berarti pembagian atas dua kelompok yang saling 

bertentangan.5 Dua kelompok yang dimaksudkan mencakup 

semua hal yang bertentangan. Di bidang politik, paradigma lama 

secara tradisional yakni adanya dikotomi mengenai perempuan dan 

laki-laki masih berlaku. Perbedaan jenis kelamin pada akhirnya 

melahirkan ketidakadilan gender akibat konstruksi dalam  

masyarakat. Pemahaman tentang makna kata gender ini tidak 



13 

hanya melihat perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam 

masyarakat, tetapi juga merujuk pada keberadaan perempuan dan 

laki-laki sebagai makhluk Tuhan. Tanpa adanya pemahaman 

terhadap kesetaraan relasi antara perempuan dan laki-laki (relasi 

gender) yang telah dipahami (dikonstruksikan) masyarakat dengan 

tidak adil bagi perempuan, maka akan sulit memahami apa kaitan 

semua ini karena adanya stigma yang timbul. 

Stigma tersebut kemudian berpengaruh pada batas ruang 

gerak perempuan. Sebagai contoh, representasi perempuan di DPR 

sempat mengalami penurunan dari 12% pada tahun 1992 menjadi 

9,2% pada tahun 1999. Pembeda antara perempuan dan laki-laki 

yang dikonstruksikan masyarakat bukanlah kodrat karena sifatnya 

tidak abadi dan tidak dapat dipertukarkan. Hal ini berkaitan 

dengan bagaimana laki-laki mendominasi arena politik, laki-laki 

memformulasikan aturan permainan politik dan laki-laki 

mendefinisikan standar untuk evaluasi. Keberadaan aktor politik 

yang didominasi laki-laki menyebabkan pilihan: apakah 

perempuan menolak politik secara keseluruhan atau menolak 

politik bergaya laki-laki. Padahal perempuan sebagai warga negara 

seharusnya memiliki hak yang sama untuk dapat berpartisipasi 

dalam proses demokrasi secara utuh. 

Dalam demokrasi yang baru maupun yang sudah mapan, 

hak  memilih yang bersifat universal tidak dengan sendirinya 

mengarah kepada penegakan dewan legislatif (badan pembuat 

undang-undang) yang representatif. Realitanya, berbagai elemen 

masyarakat tetap saja tidak terwakilkan, terutama penduduk 

miskin pedesaan dan tidak berpendidikan, dan tentu saja, 

perempuan. Urgensi akan keterwakilan perempuan di dunia politik 

Indonesia terhambat oleh banyak faktor. Faktor yang mendasarinya 

yaitu kaum perempuan lebih banyak yang memilih untuk terlibat 

dalam urusan rumah tangga daripada urusan politik. Sistem politik 

dan partai-partai politik di Indonesia tidak peka terhadap isu  

gender. Di mana kesadaran mengenai kesetaraan gender masih 

rendah, pemimpin laki-laki dari partai politik mempunyai 

pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai, 

khususnya dalam hal gender. 
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Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-

partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh 

kaum laki-laki. Akibatnya, kaum perempuan berikut isu-isu yang 

menyangkut diri mereka sangat disepelekan. Faktor lain yang 

sangat berpengaruh terhadap sistem politik ialah adanya persepsi 

yang menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah 

tangga, bukan warga masyarakat, apalagi aktor politik. Problem 

pertama yang paling penting adalah setumpuk masalah sosial 

termasuk di dalamnya adalah penyakit korupsi, kolusi dan 

nepotisme yang telah meruntuhkan sistem perekonomian dan 

social capital. Krisis ketidakpercayaan antara anggota masyarakat 

dengan negara telah memicu pecahnya kekerasan komunal. 

Selanjutnya diungkapkan oleh Mary Lan, ada banyak 

penyebab posisi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang 

belum setara: yang pertama tentang posisi perempuan sebagai 

objek eksploitasi media. Kedua, perempuan masih digambarkan 

sebagai sosok yang lemah, tertindas, penurut, tidak berdaya yang 

hanya bisa mengurus rumah tangga. Ketiga, pemberitaan tentang 

perempuan di media massa yang hanya memperingati Hari Kartini 

dan Hari Ibu saja. Keempat, tentang porsi pemberitaan tentang 

pemberdayaan perempuan yang masih minim. Terakhir adalah 

masih belum banyak perempuan yang terlibat dalam sistem yang 

ada. Kebanyakan mereka tidak menduduki posisi-posisi yang 

strategis. 

Hal ini menjadi isu penting yang dibahas pada Konferensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perempuan di Beijing, 

tahun 1995, mengenai perlunya meningkatkan jumlah kaum 

perempuan di sistem politik serta memperkokoh basis kekuatan. 

Meningkatnya partisipasi politik perempuan baik  di tingkat lokal 

maupun nasional akan berpengaruh pada karakter demokrasi 

Indonesia bagi seluruh warga negara. Memperkuat partisipasi 

politik, dan ‘bukan semata jumlah’ berarti menempuh upaya-upaya 

lain seperti memperbaiki kinerja dan keberhasilan perempuan 

dalam berpolitik, mengkaji dampak yang ditimbulkan partisipasi 

mereka di dalam sistem politik, memonitor perkembangan agenda 
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politik, dan memantau isu-isu yang muncul seiring dengan 

keterlibatan mereka di dalam sistem politik. 

Dalam konteks kenegaraan Indonesia, sebagaimana dalam 

Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwasanya Indonesia 

adalah negara hukum sehingga setiap aturan atau gagasan yang 

sifatnya kenegaraan maka harus ada payung hukumnya atau 

legalitas, tidak terkecuali kesetaraan laki-laki dan perempuan. 

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 

Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Di 

dalamnya, mengatur mengenai Perwujudan Kesamaan Kedudukan 

(non-diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, 

jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan 

menempati posisi jabatan birokrasi, dan  jaminan partisipasi dalam 

organisasi sosial politik. Peraturan perundang-undangan yang 

mengatur kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah: 

1. UUD 1945 Pasal 27-34; 

2. Ketentuan MPR Nomor II/MPR/1988 dan TAP MPR Nomor 

II/MPR/1993; 

3. Undang-Undang (UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan); 

4. Peraturan Pemerintah (PP No 9 tahun 1975 dan PP No 10 tahun 

1990). 

 

Sebagaimana dalam UUD 1945, Pasal 281 (2) menyebutkan 

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.” 

Yang dimanifestasikan dalam mandat Undang Undang No. 7 

Tahun 1984, bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi serta 

melindungi hak- hak yang melekat pada perempuan baik sebagai 

individu maupun kelompok. Peraturan perundang-undangan pada 

dasarnya sudah memihak kepada kaum perempuan. Misalnya, UU 

No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar 

komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan 

perempuan minimal 30%. Pasal 6 ayat (5) UU tersebut menyatakan 

bahwa: “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
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Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan 

sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)”. 

Dari ketentuan tersebut terlihat pada kelembagaan partai 

politik pun, tindakan afirmatif dilakukan dengan mengharuskan 

partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% 

dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. 

Selaras, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur 

syarat pendirian Partai Politik, pada Pasal 2 menyatakan: 

“Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan 

perempuan”. Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa: “Partai 

Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) 

orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh 

satu) tahun dengan akta notariil”. 

Tidak cukup pada pendirian partai politik, tindakan afirmatif 

juga dilakukan pada semua tingkatan kepengurusan dari pusat 

hingga kabupaten/ kota. Mengenai pelaksanaan dan teknisnya 

diserahkan kepada aturan masing-masing partai politik. Ketentuan 

tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 UU No. 2 Tahun 

2008 tentang Partai Politik:“Kepengurusan Partai Politik  tingkat 

provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan 

keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) 

yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing- masing”. 

Adanya peraturan tentang diharuskannya calon legislatif 

perempuan sebanyak 30% merupakan salah satu kebijakan yang 

penting dalam proses perjalanan demokrasi. 

Meskipun pada saat ini hak-hak politik kaum perempuan 

banyak yang telah mendapatkan pengakuan, akan tetapi hal 

tersebut tidak dapat menjamin bahwasanya hak perempuan dalam 

keikutsertaannya pada partisipasi politik telah dipraktekkan 

sebagaimana mestinya. Pada kenyataannya, kuota 30% tidak dapat 

terpenuhi, pemenuhan-pemenuhan kuota dalam partai politik 

hanya sebatas formalitas. Ini menunjukkan bahwa adanya peran 

keterwakilan perempuan di dalam politik praktis, dan kebijakan-

kebijakan yang ada memiliki sensitivitas gender. Meskipun 
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perempuan telah terlibat dalam politik praktis, akan tetapi 

keterlibatan perempuan secara mandiri tidak dapat begitu saja 

terwujud meskipun hak-hak perempuan dalam dunia politik sudah 

diakui. Representasi perempuan sebagai sine qua non berpengaruh 

terhadap“kesepadanannya dengan laki-laki”. 

Secara de jure, Indonesia telah melakukan berbagai upaya 

untuk melindungi hak politik perempuan dengan menyetarakan 

hak politik perempuan melalui undang-undang dan konvensi yang 

diratifikasi, namun dari segi de facto, masih melekat stereotip 

negatif terhadap perempuan sehingga menjadi hambatan besar atau 

dengan kata lain perlindungan hak politik perempuan baru sebatas 

de jure. UU yang telah ada harusnya menjadi landasan yang kuat 

bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi 

sistematik dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, 

termasuk pada aspek politik yang  menjadi gairah representatif 

perempuan sebagai sine qua non perpolitikan. Bukan malah 

menjadikan perempuan sebagai kelompok besar yang 

termarjinalisasi secara politis. 

Penghambat yang ada menyebabkan peran perempuan tidak 

maksimal. Upaya untuk memperkuat partisipasi politik perempuan 

di Indonesia harus ditempatkan di dalam konteks transisi yang 

tengah dialami bangsa Indonesia menuju ke sistem politik yang 

lebih demokratis sehingga dikotomi gender terelakkan. Kenyataan 

membuktikan mereka yang aktif dalam politik lah yang nantinya 

akan membuat keputusan dan mengatur kehidupan dari warga 

negara yang tidak mau berpolitik secara detail. Keputusan-

keputusan yang menyangkut harkat hidup orang banyak termasuk 

permasalahan-permasalahan perempuan dilakukan dalam lembaga 

eksekutif dan legislatif yang karir tersebut diraih melalui proses-

proses politik. Sudah seharusnya kepentingan perempuan dapat 

terakomodir dalam sistem politik itu sendiri demi membangun rasa 

keadilan. 
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Perempuan Era Digital & Perilaku Superiority Complex Pada 

Twitter Space Fangirl K-Pop (Studi Kasus Safa Space) 

oleh : Defian Putri Tiara 

  

“Kedewasaan bangsa kita hanya jalan untuk mencapai kedudukan sebagai 

manusia dewasa bagi diri kita”- Sutan Syahrir 

 

Ungkapan Sutan Syahrir tersebut sangat relevan dengan 

perkembangan kedewasaan bangsa yang berkaitan dengan 

kedewasaan individu yang ada di dalamnya. Banyak perubahan 

dan perkembangan teknologi yang merubah kepribadian individu 

hingga akhirnya berdampak pada perubahan kepribadian dan 

kedewasaan suatu bangsa. Bangsa Indonesia harus menjaga 

persatuan dan kesatuan sebagaimana amanah Sila ke-3 Dasar 

Negara Pancasila, namun seringkali terpecah-belah,saling 

mendominasi, dan lupa akan bagaimana para pahlawan negara ini 

memperjuangkan kemerdekaannya yakni dengan cara bersatu. 

Kategori manusia dewasa yang memiliki pengaruh untuk 

keberlangsungan bangsa bukan hanya dewasa untuk laki-laki 

melainkan juga perempuan. Emansipasi wanita yang 

diperjuangkan R.A.Kartini telah menjadi peluang besar untuk 

perempuan mengambil posisi dalam berbagai kehidupan salah 

satunya dalam menjamah ruang publik. Era digital membawa 

dampak luar biasa untuk para pemikir dalam bangsa ini 

melontarkan sejumlah ide dan gagasannya dalam ruang publik 

sehingga terciptalah ruang diskusi elektronik dengan 

memanfaatkan teknologi. 

Dalam ruang publik digital hendaknya masing-masing 

individu menjaga sikap, tidak saling mendominasi satu sama lain 

ataupun melakukan penyerangan dengan yang lainnya, semuanya 

dilakukan demi menjaga persatuan, kesatuan bangsa dan menjaga 

hak asasi manusia tentang kebebasan. Kebebasan yang dimaksud 

adalah kebebasan pergerakan individu termasuk dalam 

berargumentasi dalam ruang publik. Masing-masing individu 

dianggap sama kedudukan dan kepentingannya dalam hal 

melontarkan pendapat dan keinginannya. 
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Urgensi kebebasan ini diperkuat dengan konstitusi UUD NRI 

1945 dengan pasal 28E ayat (2) dimana setiap orang berhak atas 

kebebasan meyakini kepercayaan,menyatakan pikiran dan 

sikap,sesuai dengan hati nuraninya. Serta pasal yang paling 

populer mengenai kebebasan berpendapat yakni Pasal 28E ayat (3) 

yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan 

berserikat,berkumpul,dan mengeluarkan pendapat. Terdapat pula 

aturan lex specialis dari kebebasan manusia dalam ruang publik 

digital sebagaima tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 22 

ayat (3) tentang HAM yakni setiap orang bebas mempunyai, 

mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati 

nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun 

media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai 

agama,kesusilaan,ketertiban,kepentingan umum,dan keutuhan 

bangsa. 

Berdasarkan pasal lex specialis kebebasan berekspresi 

tersebut, mempertegas bahwa kebebasan berekspresi itu nyata 

namun memiliki batasan yakni nilai moral agama, kesusilaan serta 

tidak menyebabkan bangsa menjadi terpecah-belah. 

Kasus “Safa Space” yang menggunakan sarana media sosial 

Twitter sebagai penyambung komunikasi merupakan salah satu 

bukti nyata bentuk kebebasan perempuan berekspresi di ruang 

publik digital. Namun ruang publik digital tersebut justru diwarnai 

dengan konflik dan penghinaan yang bisa berujung perpecahan 

bangsa. Kasus ini terjadi pada Fangirl K-Pop (sebutan untuk para 

perempuan muda yang menyukai Korean Music Pop)1 asal 

Indonesia, dimana antar fangirl K-Pop saling melakukan 

penyerangan dan penghinaan. Awal mula kasus tersebut mulai dari 

Safa, yang merupakan fangirl salah satu group K-Pop NCT 

menghina fisik dari dua personel group K-Pop NCT Dream dengan 

membandingkan fisik member NCT Dream dengan korean idol dari 

Safa ini. 

Kemudian para fangirl NCT yang mengetahui penghinaan 

yang dilakukan lewat tweet Safa tersebut, akhirnya meminta Safa 

untuk melakukan klarifikasi sekaligus meminta maaf atas 

penghinaan yang dilakukan oleh Safa. Mereka kemudian 
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membentuk Twitter Space (inovasi terbaru dari Twitter untuk 

melakukan percakapan audio langsung) dengan mengundang Safa 

untuk join dalam ruang digital tersebut. Safa kemudian 

menjelaskan alasannya menulis tweet tersebut di akun pribadinya, 

namun para Fangirl NCT Dream yang ada dalam space tersebut 

merasa nada bicara yang dilontarkan oleh Safa terkesan kurang 

sopan dan menantang, sehingga memicu emosi dari beberapa 

fangirl. Salah satunya adalah akun dengan nama “berflower” yang 

kemudian mengaitkan penghinaan yang dilakukan oleh Safa 

tersebut dengan jabatan Ayah Safa yang berprofesi sebagai polisi. 

Akun tersebut menyebutkan bahwa dirinya merupakan anak 

seorang tentara, memiliki adik yang berprofesi sebagai polisi, calon 

suami polisi, dan dosennya yang tergabung dalam kader Partai 

Golkar. Akun berflower tersebut meminta Safa untuk lebih sopan 

dalam berbicara dan tidak mencoreng kehormatan keluarga dari 

Safa serta menunjukkan bahwa dirinya merupakan seorang aktivis 

ham yang tidak terima akan penghinaan yang Safa lakukan pada 

grup band favoritnya. 

Namun akun berflower tersebut terkesan melakukan 

pengancaman terhadap Safa, meminta Safa untuk mohon maaf. 

Akun tersebut mengancam akan menurunkan jabatan dan 

memindahkan tempat dinas Ayah Safa karena akun berflower 

tersebut berasal dari keluarga besar kedinasan. Ia juga meminta Safa 

untuk meminta maaf secara resmi dengan menulis permintaan maaf 

di atas kertas bermaterai serta video permohonan maaf. Ancaman 

lain yang dilontarkan kepada Safa adalah akun berflower ini akan 

menggandeng advokatnya untuk membawa kasus penghinaan Idol 

yang dilakukan oleh Safa ini ke meja hijau dengan jeratan UU ITE. 

Bila dilihat dari sudut pandang psikologi, semua hal yang 

dilakukan oleh para fangril yang terlibat dalam ruang diskusi 

digital “Safa Space” merupakan dominasi yang dilakukan oleh 

sekelompok orang untuk menekan Safa. Dan perilaku kelompok 

tersebut telah menunjukkan sifat Superiority Complex utamanya 

akun dengan nama berflower tersebut. 

Menurut Alfred Adler (Holland,2019) Superiority Complex 

merupakan sikap atau perilaku yang digunakan untuk menutupi 
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kekurangan diri yang dimiliki oleh individu. Perilaku yang 

dilakukan untuk menutupi kekurangan diri individu tersebut 

dengan cara ia melebih-lebihkan keunggulan yang ada dalam 

dirinya dan akan merasa bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. 

Perilaku ini disebut juga perilaku agresif saat seseorang mencoba 

bertahan ketika menghadapi serangan orang lain dan menyangkal 

akan perasaan rendah diri yang ada pada dirinya (Friedman & 

Schustack, 2008). Orang dengan superiority complex akan membela 

dirinya dan hal yang dianggap benar menurut keyakinannya. 

Dengan sikap superiority complex ini seseorang akan 

merendahkan orang lain untuk menunjukkan sikap superiornya. 

Metode yang digunakan untuk merendahkan orang lain biasanya 

dengan mengkritik dan membicarakan keburukan (Zarkasy, 2020). 

Hal yang dilakukan oleh akun berflower tersebut 

menjelaskan bagaimana sesungguhnya perilaku superiority 

complex bekerja. Pemilik akun dengan nama berflower tersebut 

mengkorelasikan hal-hal yang ia miliki seperti jabatan dari keluarga 

dan lingkungan pendidikannya menjadi hal superior yang ia miliki 

untuk menyerang orang lain. Kemudian dengan hal superior yang 

ia miliki, ia merasa memiliki kewenangan untuk memaksa orang 

lain tunduk padanya. Ketika seseorang bersalah, membuat orang 

lain meminta maaf atas kesalahannya tidaklah menjadi masalah, 

yang menjadi masalah adalah saat melakukan pemaksaan diiringi 

penghinaan terhadap orang lain dan merendahkan orang lain agar 

orang tersebut menjadi tunduk. Perilaku superiority complex justru 

akan membuat korbannya merasa tidak nyaman alih-alih menjadi 

tunduk atas perilaku tersebut. 

Berkomunikasi dalam ruang publik tentunya sudah menjadi 

kebebasan oleh setiap orang termasuk para fangirl yang 

menggunakan media sosial untuk saling berkabar. Namun dengan 

perilaku superiority complex akan menyebabkan komunikasi 

menjadi tidak nyaman karena adanya dominasi terhadap salah satu 

individu yang opininya tidak sejalan. Sebenarnya dari kasus “Safa 

Space” ini banyak pelajaran berharga, salah satunya adalah sebagai 

tanda bahwa ruang publik perempuan dalam dunia digital terbuka 

lebar. Kesempatan untuk perempuan menyatakan opini dan 
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keinginannya juga luas, terbukti dengan para fangirl tersebut 

terfasilitasi oleh media massa digital dan jaminan peraturan 

perundang-undangan yang tidak melarang akan kebebasan 

berekspresi namun dengan batasan memperhatikan batasan moral 

dan menjaga keutuhan bangsa. 

Kedewasaan pemikiran para fangirl juga akan 

mempengaruhi kedewasaan suatu bangsa seperti ungkapan Sutan 

Syahrir. Hendaknya perempuan dalam menggunakan ruang publik 

digital mengekspresikan dirinya dengan baik dan berpikir ulang 

sebelum melakukan pengunggahan ekspresinya, serta menjaga 

kehormatan diri dan bangsanya, sebagaimana pesan dari Albert 

Camus bahwa kebebasan yang baik adalah kebebasan yang tidak 

lain dari suatu perubahan ke arah yang lebih baik. 
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Efektivitas Affirmative Action bagi Perempuan di Parlemen 

Oleh: Diana Septaviana 

  

Beberapa profesi masih didominasi oleh laki-laki, salah 

satunya politisi. Padahal, politisi yang sedang memangku jabatan 

publik akan membuat kebijakan publik yang juga berpengaruh 

terhadap perempuan seperti cuti hamil, kekerasan seksual terhadap 

perempuan, akses terhadap pembalut, dan isu lainnya. Maka, disini 

penting untuk adanya representasi perempuan dalam jabatan 

publik. Politisi perempuan dapat memberikan perspektifnya 

sebagai perempuan. Oleh karena itu, dalam hal untuk mendapatkan 

jabatan publik seperti parlemen, perempuan seharusnya didorong 

untuk menjadi bagian dalam proses tersebut. Namun, kita sadari 

bahwa kapabilitas seseorang untuk memegang jabatan publik 

sangat penting. Hal tersebut tidak sekadar menjadikan gender, 

suku, ras, dan identitas lainnya menjadi nilai jual dari seorang 

pemegang jabatan publik. Jadi, masyarakat membutuhkan pejabat 

publik yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 

permasalahan publik seperti kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, 

dan lainnya. Saat ini terdapat affirmative action untuk perempuan 

dalam parlemen. Pengaturan berkaitan 30% keterwakilan 

perempuan pada parlemen adalah bentuk Affirmative Action 

(kebijakan afirmatif) yaitu kebijakan sementara untuk mengatasi 

kondisi yang belum setara untuk mengarah kepada kesetaraan serta 

keadilan. Sejalan dengan itu, Tom Campbell, seorang profesor 

yurisprudensi mengatakan bahwa affirmative action adalah 

kebijakan yang dibuat untuk grup-grup tertentu yang dinilai tak 

mempunyai representasi dengan memadai untuk posisi penting di 

masyarakat sebagai sebab terjadinya sejarah diskriminasi” (Sayuti, 

2013). Kebijakan tersebut dipilih agar mendapatkan peluang yang 

setara diantara golongan serta kelompok-kelompok tertentu 

(gender maupun profesi) dengan kelompok-kelompok maupun 

golongan lainnya pada bidang yang sejenis (Hamid, 2019). 

Permasalahan yang dapat muncul adalah partai politik hanya 

memasukan nama kandidat perempuan agar memenuhi kuota, 

namun kurang memperhatikan kualitas dan kemampuan dari 
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kandidat perempuan tersebut. Tentunya perubahan mengenai 

peningkatan kualitas calon legislatif perempuan tidak dapat 

dilakukan melalui kebijakan karena pada dasarnya untuk berada di 

pemerintahan merupakan hak seseorang. Pasal 27 Ayat (1) UUD 

NRI 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan 

kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya”. Berikutnya pada Pasal 28D Ayat (3) Perubahan Kedua 

UUD NRI 1945 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak 

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Oleh 

karena itu, peran partai politik sangat penting dalam membawa 

kader perempuan yang berkualitas. 

Proses pengkaderan yang transparan dan menghasilkan 

sumber daya manusia yang berkualitas oleh partai politik 

merupakan keharusan. Kader partai politik harus melalui proses 

pengkaderan yang sama satu sama lain termasuk kader perempuan. 

Sistem dimana privilege keluarga kader, koneksi kader, dan 

sebagainya seharusnya dihindari. Privilege politik penulis artikan 

sebagai hak istimewa yang dimiliki seseorang dari segi politik. 

Mengingat juga syarat 30% calon legislatif perempuan dalam 

Pemilu, maka diharapkan partai politik tidak asal pilih calon 

legislatif tersebut hanya untuk mengisi kuota dan melakukan 

pengkaderan secara instan pada orang terdekat. Jika memang orang 

terdekat kader ingin masuk ke dunia politik, maka calon kader 

tersebut harus melewati proses yang sama. Kader partai politik 

dapat diberi pelatihan dan pendidikan terkait perspektif gender dan 

permasalahan gender. Permasalahan terkait gender seperti 

pembedaan gaji dikarenakan gender, cuti menstruasi, kekerasan 

terhadap anak dan perempuan, dan permasalahan lainnya. Jadi, 

Pengaturan berkaitan 30% keterwakilan perempuan pada parlemen 

merupakan peraturan yang penting untuk menjadikan 

keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, banyak hal yang 

perlu diperhatikan khususnya untuk partai politik. Partai politik 

diharapkan menghadirkan kader-kader perempuan yang 

berkualitas. 
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Independensi Perempuan Kartini Masa Kini 

Oleh : Evi Yuliandari, M.H 

  

Stigma sosial yang masih tumbuh di lingkungan kita bahwa 

seorang perempuan tidak membutuhkan pendidikan tinggi bila ia 

hanya tinggal di rumah atau menjadi ibu rumah tangga. Hal ini 

membuat seorang perempuan semakin kehilangan motivasi, 

kepercayaan diri atas kesempatan, dan tidak terlalu mementingkan 

pendidikan tinggi bagi dirinya. Saat ini kita hidup di era globalisasi 

saat semua orang termasuk perempuan diwajibkan mengikuti 

semua perkembangan Saat seperti ini di era milenial menjadi 

perempuan yang berpendidikan tinggi adalah penting. 

Pendidikan yang bagus membuka peluang perempuan 

bekerja dalam bidang profesional, Di era ini, perempuan menuntut 

kesetaraan dengan laki-laki, sehingga tidak ingin ada perbedaan 

antara perempuan dan laki-laki. Adanya asas non diskriminasi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang 

menyebutkan bahwa “Asas non diskriminasi adalah menghargai 

persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas 

dasar agama, ras, etnis, suku, bangsa, warna kulit, status sosial, 

afiliasi, dan ideologi”. Sehingga perempuan mendapatkan 

kedudukan yang sama dengan laki-laki, salah satunya dalam hal 

pendidikan. Mereka ingin menerapkan pengetahuan yang telah 

mereka peroleh di bangku kuliah, mereka ingin berkarir sesuai 

dengan keahliannya masing-masing. 

Selain berkarir tentunya nantinya mereka kelak akan menjadi 

ibu rumah tangga. Salah satu tugas dari seorang ibu rumah tangga 

adalah mendidik anak-anak mereka, sehingga seorang ibu harus 

memastikan bahwa anak-anak mereka berkembang dengan baik. 

Kita tahu bahwa pendidikan dasar bagi anak-anak tidak dari 

pendidikan formal atau pendidikan non-formal, terlebih lagi dari 

pendidikan informal, yaitu dari keluarga dan lingkungan. Jika ada 

seorang ibu yang berpendidikan di dalam keluarga, mereka akan 

mempunyai anak yang terdidik. Sangat mudah bagi ibu yang 

berpendidikan untuk mengatur anak-anaknya. Berbeda di zaman 
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Kartini yang dilahirkan dalam keluarga bangsawan Jawa di Hindia 

Belanda (sekarang Indonesia). Setelah bersekolah di sekolah dasar 

berbahasa Belanda, ia ingin melanjutkan pendidikan lebih lanjut, 

tetapi perempuan Jawa saat itu dilarang mengenyam pendidikan 

tinggi. 

Menjadi seorang perempuan yang berpendidikan tinggi 

sangatlah bermanfaat bagi kehidupan, Keluarga adalah sekolah 

pertama dan utama bagi anak-anak yang menanamkan dan 

mengembangkan karakter mereka. Ibu yang baik dan cerdas 

melahirkan anak-anak yang baik dan cerdas. 

Seorang ibu tidak hanya sekedar menyusui dan memberi 

makan anak-anak hingga tumbuh dewasa, tetapi mengembangkan 

karakter dan bakat mereka. Bagaimana merawat dan mendidik 

anak-anak dengan baik dan tepat membutuhkan pengetahuan dan 

keterampilan khusus. 

Ibu yang berpendidikan akan belajar bagaimana 

membesarkan anak-anak dengan keseimbangan antara gizi, belajar 

agama, dan pembentukan karakter; antara jasmani dan rohani anak-

anak. Selain memiliki badan yang sehat, anak-anak juga harus taat 

menjalankan ibadah dan berakhlak yang baik. Mendidik anak di era 

ini tidak mudah karena anak-anak tidak bisa dipisahkan dengan 

telepon pintar. Mereka main game, membuka youtube, facebook, 

instagram, dan lain sebagainya. Namun adanya media sosial 

tentunya selain berdampak positif, juga memiliki dampak negatif. 

Sebagai orang tua cerdas harus bisa mengontrol dan memberikan 

pengawasan. 

Demikian pentingnya pendidikan tinggi bagi perempuan 

kartini masa kini. Oleh karena itu hendaknya orangtua dan 

Pemerintah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk 

mengenyam pendidikan tinggi dan memimpin bilamana dianggap 

mampu. Pendidikan perempuan yang bagus juga akan mengurangi 

angka pernikahan dini. Mengapa? Karena mereka tahu kapan 

waktu yang tepat untuk menikah. Perubahan norma dalam 

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-

Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) 
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disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan 

wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. 

Tujuan menaikkan batas usia untuk melakukan perkawinan 

bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal perkawinan bagi 

pria, yaitu 19 (sembilan belas) Tahun. Batas usia dimaksud dinilai 

telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 

perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara 

baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang 

sehat dan berkualitas. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak 

anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk 

pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap 

pendidikan setinggi mungkin. 
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Peran dan Kedudukan Perempuan Indonesia di Era Society 5.0 

oleh : Dinno Budi Laksono, S.E., M.B.A. 

  

Dunia saat ini sedang menuju era baru yang dikenal dengan 

era society 5.0. Era ini merupakan suatu konsep yang menjelaskan 

bahwa teknologi dan manusia dimasa depan akan hidup 

berdampingan. Berkembang pesatnya peradaban manusia ditandai 

dengan semakin maju teknologi maka kualitas taraf hidup manusia 

akan meningkat secara berkelanjutan. Selain itu, semakin 

berkembangnya Information And Communications Technology 

(ICT) akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat 

maupun industri. 

Serpa (2018) memberikan sejumlah definisi yang 

berhubungan dengan society 5.0 di Portugal. Society 5.0 pertama 

kali dikembangkan di Jepang dimana konsep ini berpusat pada 

manusia (human-centered) dan berbasis (technology based)1. 

Society 5.0 lahir dari pengembangan revolusi industri 4.0 yang 

memiliki potensi mendegradasi peran manusia sebagai sumber 

daya (resource). Sebelum berkembangnya era society 5.0, dunia 

sudah lebih dulu memasuki era industri 4.0 yang memanfaatkan 

internet of things (alat mengirim data melalui internet) yang pada 

nantinya disimpan ke dalam Big Data (data yang dihimpun dalam 

jumlah besar). Data-data yang dihimpun akan diproses oleh 

Artificial Intelligence (kecerdasan buatan). 

Harayama (2017) bahwa “Society 5.0 adalah masyarakat 

informasi yang dibangun di atas society 4.0, yang bertujuan untuk 

mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada manusia. 

Selain itu, Hayashi et al. (2017), menjelaskan bahwa dengan society 

5.0, Jepang berusaha untuk menciptakan nilai- nilai baru dengan 

berkolaborasi dan bekerja sama dengan beberapa sistem yang 

berbeda, dan merencanakan standarisasi format data, model, 

arsitektur sistem, dan beberapa hal lainnya, serta pengembangan 

sumber human resource yang diperlukan. Selain itu, diharapkan 

bahwa peningkatan pengembangan properti intelektual, 

standarisasi internasional, teknologi konstruksi sistem IoT (internet 

of things), teknologi analisis big data, artificial intelegent dan 
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sebagainya mendorong daya saing Jepang dalam “masyarakat 

super pintar. 

Kecanggihan teknologi tersebut tentu dapat bermanfaat bagi 

siapa saja yang ingin mengakses layanan cloud (database) yang 

tersedia di internet. Data- data yang tersedia dapat digunakan 

sebagai bahan analisis untuk kepentingan bisnis, politik, sosial dan 

juga penelitian di kalangan akademisi. Untuk menghadapi 

berkembang pesatnya kemajuan teknologi di era society 5.0 tentu 

masyarakat harus memiliki 3 kemampuan yaitu: creativity, critical 

thinking,communication and collaboration. Society 5.0 berupaya 

menempatkan manusia sebagai pusat inovasi. Ini juga 

memanfaatkan dampak teknologi dan hasil Industri 4.0, dengan 

pendalaman integrasi teknologi dalam peningkatan kualitas hidup, 

tanggung jawab sosial dan keberlanjutan (Serpanos, 2018). 

Dalam menyambut era society 5.0, setiap individu dituntut 

siap dalam menghadapi tantangan dan permasalahan sosial serta 

memberi kontribusi dengan memanfaatkan inovasi yang bertujuan 

untuk kepentingan bangsa. Kontribusi dalam memberikan 

kontribusi tidak terlepas hanya pada 1 gender saja melainkan 

semua gender. Perempuan di era society haruslah memiliki peran 

dan kedudukan dalam pembangunan negara dalam berbagai aspek.  

Perempuan saat ini tidak lagi menjalankan pola hidup 

sebagaimana pada era-era sebelumnya. Perempuan sudah banyak 

membuktikan bahwa mereka dapat menjadi pemimpin, pengusaha, 

aktivis sosial, guru dan aspek penting. Sudah semestinya 

perempuan Indonesia menunjukkan kemampuan dan jati dirinya 

sebagai ibu bangsa yang produktif, inovatif, kreatif dan inklusif. 

Keidanren (Japan Business Federation, 2016) menjelaskan bahwa 

tujuan society 5.0 adalah agar setiap individu termasuk orang tua 

dan wanita dapat hidup aman dan terjamin kehidupan yang 

nyaman dan sehat dan setiap individu dapat mewujudkan gaya 

hidup atau cita-cita yang diinginkannya. 

Kedudukan perempuan haruslah mendapatkan kesetaraan 

yang sama karena perempuan Indonesia memiliki kontribusi yang 

sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia mulai dari sektor 

UMKM, 53,76%-nya dimiliki oleh perempuan, dengan 97% 
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karyawannya adalah perempuan, kontribusi dalam perekonomian 

sebesar 61%. Tidak hanya pada sektor itu saja, di bidang investasi 

wanita juga memberikan kontribusi sebesar 60%. Dari data tersebut 

kita bisa menganalisis bahwa tujuan pembangunan ekonomi, 

politik, sosial dan sektor lainnya memerlukan kerjasama antara laki-

laki dan perempuan. Tidak ada lagi pembeda atau kelas yang 

mendiskreditkan suatu gender. Selama bisa memberikan kontribusi 

yang bermanfaat bagi banyak orang maka hal itu perlu didukung 

dengan membuatkan program pelatihan guna meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia (human resource) yang dapat 

beradaptasi dan siap bersaing diera society 5.0. 

Menurut hasil statistik McKinsey menjelaskan bahwa 

perempuan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian suatu 

negara bahkan perekonomian secara global akan mendapatkan 

manfaat sebesar US$12 triliun pada tahun 2025 dan untuk kawasan 

Asia Pasifik mendapat manfaat nilai tambah hingga US$4,5 triliun. 

Dalam mewujudkan tujuan society 5.0 ini menurut 

Keidanren (Japan Business Federation, 2016, dalam Serpa, 2018) 

diperlukan sejumlah unsur mekanisme dalam pemerintahan 

masing-masing negara, diantaranya adalah perumusan strategi 

nasional dan integrasi sistem komunikasi pemerintah, 

pengembangan undang-undang menuju penerapan teknologi 

terbaru, pembentukan landasan pengetahuan, keterlibatan dinamis 

semua warga negara dalam ekonomi baru dan masyarakat, 

Integrasi teknologi dan masyarakat sangat penting. 

Indonesia harus mempersiapkan masyarakat serta 

memberikan ruang agar peran dan kedudukan perempuan dalam 

misi pembangunan baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan 

dapat terwujud dengan optimal. Bagaimana pun wanita 

merupakan ibu bangsa dan juga bagian dari peradaban sejarah 

umat manusia. Semakin cerdas dan terhormat wanita, maka makin 

baiklah pembangunan dan moral bagi suatu bangsa. 
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Membuka Pintu Demokrasi bagi Perempuan Indonesia dalam 

Perspektif Partisipasi Politik 

oleh : Renaldy Bernardo Saragih 

  

Berabad-abad lamanya negeri ini sudah mengukir dan 

membentuk sejarahnya sendiri, salah satunya dari segi sistem 

pemerintahan dan sejarah politiknya sendiri, banyak sistem yang 

telah dianut oleh Indonesia, salah satunya dari segi pemerintahan, 

Indonesia telah menganut sistem seperti kerajaan (dinasti), 

presidensial, hingga kesatuan seperti saat ini yang telah menghiasi 

timeline perjalanan negeri ini. Secara garis besar salah satu sistem 

pemerintahan Indonesia yang besar dan dianggap berhasil adalah 

“Demokrasi”. Definisi demokrasi menurut kamus adalah 

pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan 

rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil 

yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi 

adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat (Abraham Lincoln). 

Robert A. Dahl dalam studinya yang terkenal mengajukan 

lima kriteria bagi demokrasi sebagai sebuah ide politik (Robert A. 

Dahl, 1985:10-11) yaitu : (1) persamaan hak pilih dalam menentukan 

keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu 

kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses 

pembuatan keputusan secara kolektif; (3) pembeberan kebenaran, 

yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk 

memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan 

pemerintahan secara logis; (4) kontrol terakhir terhadap agenda, 

yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk 

menentukan. agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan 

melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan 

itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; dan 

(5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua 

orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Dalam definisinya 

ini Dahl tampak mementingkan keterlibatan masyarakat dalam 

proses formulasi kebijakan, adanya pengawasan terhadap 
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kekuasaan dan dijaminnya persamaan perlakuan negara terhadap 

semua warga negara sebagai unsur-unsur pokok demokrasi. 

Definisi sekaligus syarat yang diajukan oleh Robert A. Dahl 

tersebut kemudian menjadi acuan pada bahasan kita dalam 

kesinambungan dalam kesetaraan gender bagi perpolitikan 

Indonesia saat ini dan dimasa yang akan datang. Dalam 

pengelolaan demokrasi yang sarat dengan keadilan secara kolektif 

menjadi sangat menarik bila ditarik dari sudut pandang gender, 

politik bukan merupakan wilayah bagi perempuan telah ada sejak 

berabad-abad lamanya, sehingga terjadi paradigma bahwa 

perempuan tidak diperlukan dalam politik berakhir pada 

disepelekannya pemikiran untuk ikut andil pada politik sebuah 

Negara, menarik juga melihat bagaimana gerakan Feminisme 

dicetuskan pertama kali pada 1848 di Seneca Falls, New York demi 

tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan 

mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, 

dan sosial. Di Indonesia sendiri terjadi emansipasi perempuan di 

era kebangkitan Nasional yang melahirkan Tokoh besar perempuan 

seperti R.A Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak Dien, dan lain-lain. 

Yang nantinya juga ikut berpengaruh dalam partisipasi perempuan 

dalam politik. 

Miriam Budiarjo (Sastroatmodjo, 1995) mendefinisikan 

partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang 

untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan 

jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak 

langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam sistem 

demokrasi Indonesia, tidak ada pengecualian siapa yang 

berpartisipasi dalam politik domestik sendiri, bahkan Negara 

memberi garansi siapa saja tanpa terkecuali untuk dapat ikut 

berpartisipasi dalam politik Indonesia, mulai dari musyawarah, 

Aspirasi maupun bebas berada dalam posisi partisipasi politik baik 

dipilih maupun memilih dalam legislatif, eksekutif maupun 

yudikatif, salah satunya tertulis dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 

Tahun 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan 

yang sama dalam pemerintahan.” Lalu UU Tahun 2008 Pasal 10 ayat 

(1D) “menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh 
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perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai 

politik tingkat pusat”. 

Peran perempuan di samping angka partisipasi dan 

sejarahnya sendiri diyakini sangat besar dalam upaya 

meningkatkan kualitas politik itu sendiri, yang dapat dibagi dari 

berbagai sudut pandang, diantaranya: 

1.   Sisi Psikologi 

Perempuan dianggap dapat mengontrol stabilitas 

pemikiran dalam politik, dengan sifat nya yang lembut dan 

mengandalkan  perasaan, menjadikannya menjadi faktor 

penurun suhu sehingga dapat mencairkan suasana politik dari 

tingkat bawah hingga elit, karena psikologi politik menjelaskan 

pilihan pilihan politik ataupun aksi politik dalam kelompok dan 

individual yang bersifat karakteristik personal dan empirik 

(Hart, 2009: 6). 

2.   Sisi Pemikiran 

Candy, Troll dan Levy (1981) melakukan studi pada 

wanita usia 14 sampai 80 tahun dan ditemukan bahwa ada 3 

fungsi pertemanan yang penting bagi wanita yaitubantuan 

keintiman (intimacy-assistance), pengertian dari keintiman itu 

sendiri (notionof intimacy), saling tolong menolong (mutual 

assistance). Sifat keintiman dan pemikiran tolong menolong 

inilah yang dirasa sangat penting dalam sistem perpolitikan 

yang lebih baik khusunya di Indonesia. 

3.   Sisi Komunikasi 

Komunikasi Perempuan juga menarik untuk dibahas 

dalam politik, sifatnya yang penyayang dan tidak terpancing 

ego menjadi bahan dan dasar bahwa perempuan sangat layak 

mendapat tempat dalam politik di Indonesia demi menjaga 

stabilitas dan sehatnya sistem itu sendiri. 

 

Saat ini peran perempuan sebagaimana sesuai amanat 

demokrasi dalam perpolitikan Indonesia sebenarnya sudah 

menunjukkan perkembangan yang pesat ditunjukkan dengan 

pernahnya perempuan Indonesia menjadi salah satu Presiden yaitu 

presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri dan bahkan ketua DPR 
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saat ini dipimpin juga oleh seorang perempuan yaitu Puan 

Maharani yang pertama dalam sejarah parlemen Indonesia serta 6 

Menteri pada era pemerintahan saat ini, ketika dibandingkan 

dengan Amerika Serikat sendiri pun kita masih dianggap lebih baik 

karena Amerika Serikat sendiri belum pernah dalam sejarahnya 

dipimpin oleh seorang perempuan, cukup menarik bila dianalisis 

secara keseluruhan karena peran perempuan di politik Indonesia 

dianggap masih belum kuat, dapat dilihat dari rilis data World Bank 

(2019) bahwa peringkat keterwakilan perempuan di parlemen saja 

masih berada di peringkat 7 se-Asia Tenggara, berada pada angka 

20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota 

DPR RI (KPU, 2019), beberapa faktor tentunya mempengaruhi 

angka partisipasi perempuan dalam politik Indonesia, yakni: 

1.   Masih bertahan paradigma kuno bahwa politik hanya wilayah 

bagi laki-laki 

Anggapan kuno seperti yang telah kita bahas sebelumnya 

diatas bahwa politik bukan merupakan wilayah bagi perempuan 

diyakini masih dibawa dan mempengaruhi psikologi 

perempuan bahwa dirinya tidak pantas masuk dalam politik. 

Senada dengan Totok Inwantoro, seorang akademisi yang 

menyatakan dalam jurnalnya “Di dalam upaya memenuhi kuota 

30% perempuan untuk calon anggota legislatif,terdapat kendala 

yang menyebabkan keterwakilan perempuan di kancah politik 

masih rendah yakni masih adanya anggapan bahwa dunia 

politik adalah dunianya laki- laki, di mana sistem dan struktur 

sosial patriarki telah menempatkan perempuan pada posisi yang 

tidak sejajar dengan laki-laki” (Totok, 2014:3), sehingga perlu 

dilakukan Brainstorming bahwa politik itu hanyalah persoalan 

pemikiran yang tidak sama sekali menyangkut identitas baik 

fisik maupun suku, agama, gender dan RAS. Sangat 

memprihatinkan tentunya Negara sebesar Indonesia yang 

diperkirakan akan menjadi Negara maju dalam waktu dekat 

masih menganut sistem yang kaku terhadap perbedaan gender 

dan fisik. 
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2.   Rendahnya tingkat pendidikan bagi perempuan 

Edukasi memegang peranan penting dalam memandang 

sebuah permasalahan maupun dalam menentukan sebuah arah 

kehidupan seseorang, khususnya pendidikan politik itu sendiri 

bagi perempuan Indonesia, karena diyakini dapat menyadarkan 

perempuan Indonesia bahwa dirinya dapat berada dalam suatu 

kedudukan politik, dan dapat membentuk individu untuk dapat 

dan mau berpolitik, hal ini juga tertulis dalam salah buku yang 

ditulis oleh Kartini Kartono bahwa “Pendidikan politik disebut 

pula sebagai political forming atau Bildung. Disebut “forming” 

karena terkandung intensi untuk membentuk insan politik yang 

menyadari status/kedudukan politiknya di tengah masyarakat. 

Dan disebut “Bindung” (pembentukan atau pendidikan diri 

sendiri), karena istilah tersebut menyangkut aktivitas : 

membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggung 

jawab sendiri untuk menjadi insan politik”. (Kartini Kartono, 

2009: 63). 

 

3. Tidak adanya Leader dalam memimpin gerakan politik 

perempuan  

Pemimpin atau pemandu jalannya sebuah pergerakan 

sangatlah dibutuhkan dan sangatlah berpengaruh besar dari sisi 

psikologi dan stabilitas pemikiran, sosok Sherpa di pegunungan 

Himalaya harus dimiliki dalam upaya meningkatkan partisipasi 

perempuan dalam politik, bukan hanya soal memimpin jalannya 

pemikiran dan pergerakan, namun memandu pemikiran 

perempuan kearah yang membangun dan positif. Zaccaro dalam 

bukunya yang berjudul The Nature of Organizational 

menyatakan bahwa Leadership memegang peranan 

menentukan Tujuan dan arah organisasi menjadi jelas dalam 

banyak hal, termasuk melalui misi, visi, strategi, tujuan, rencana, 

dan tugas. (Zaccaro, 2001:453). Sosok leader inilah yang akan 

membawa inspirasi perempuan Indonesia untuk mau ikut 

dalam politik dan mengadaptasi bagaimana sosok leader yang 

diyakini sebagai inspirasi bertindak. 
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4.   Rendahnya sosialisasi politik bagi perempuan 

Penyuluhan akan politik Indonesia baik sistem, 

mekanisme dan ekosistemnya yang rendah juga menjadi faktor 

enggannya perempuan masuk dalam politik domestik 

Indonesia, karena sesuai dengan peribahasa tak kenal maka tak 

sayang, sulit rasanya bagi perempuan mau terjun dalam politik 

jika dia pun tidak kenal dan tidak tahu apa politik itu 

sebenarnya. Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan dan 

sosialisasi mulai dari tingkat terkecil untuk merangsang 

perempuan agar mau berpartisipasi dalam politik di Indonesia. 

 

5.   Dukungan yang rendah 

Walaupun telah dijamin keterwakilannya dalam partai 

politik dan parlemen, namun aspek dukungan dari orang sekitar 

hingga pemerintah menjadi sorotan penting ditengah enggan 

nya perempuan ikut campur dalam dapur perpolitikan 

Indonesia saat ini. Diperlukan dukungan elit politik, partai 

politik secara serius serta dukungan media dan pers dalam 

menumbuhkan kapasitas psikologi secara positif sehingga 

angka partisipasi politik juga dengan sendirinya akan naik. 

 

Pentingnya peranan perempuan dalam politik di Indonesia 

nampaknya harus menjadi bahan pertimbangan utama pemerintah 

bahwa perempuan harus diperhatikan khususnya dari angka 

partisipasi politiknya, mulai dengan menggalang dukungan, 

memberi pendidikan yang setinggi-tingginya bagi perempuan, 

menjamin dan mengawasi kebebasan perempuan dalam politik 

sendiri, serta mengupayakan agar paradigma lama bahwa 

perempuan tidak layak dan tidak pantas bagi dunia politik segera 

dihapuskan dengan sosialisasi yang mesti digencarkan terus 

walaupun tidak menutup mata bahwa saat ini pemerintah telah 

berupaya serius dalam menjamin hak perempuan dalam 

perempuan, tetapi perlu ditingkatkan dan lebih serius lagi demi 

menuju kesetaraan Hak dan demi menjaga pemikiran perempuan 

sendiri agar tercipta ekosistem politik yang stabil dan Demokratis. 

 



37 

Stigma Legitimasi Seks Bebas dalam Permendikbud Ristek No. 

30 tahun 2021 dan Pengesahan UU No. 12 tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai Payung Hukum 

Korban Kekerasan Seksual 

oleh : Radela Hafidhotul Ilma &  Indriyana Nariswari 

 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 tahun 2021 tentang 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual resmi disahkan 

pada 31 Agustus 2021. Peraturan ini menjadi angin segar bagi 

korban kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, ia hadir 

sebagai langkah awal untuk menanggapi keresahan berbagai 

elemen masyarakat terutama di Perguruan Tinggi terkait 

meningkatnya kekerasan seksual. 

Menurut data yang diambil dari catatan tahunan komisi anti 

kekerasan kepada perempuan tahun 2021 yang dicetuskan bulan 

Maret 2021, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 Komnas 

Perempuan menerima 955 kasus kekerasan seksual yang terjadi di 

ranah RT/RP maupun di ranah publik. Berdasarkan data yang 

diperoleh oleh Komnas Perempuan, lingkungan pendidikan 

bukanlah sebuah tempat yang aman dari kekerasan seksual. 

Sepanjang tahun 2015-2020, Komnas perempuan menerima 51 

laporan kasus kekerasan seksual dan diskriminasi dari berbagai 

jenjang pendidikan. Data ini juga menunjukan bahwa jenjang 

pendidikan tinggi menduduki urutan pertama. 

Penelitian terkait kekerasan seksual salah satunya dilakukan 

oleh Ardi & Muis (2014) di Universitas Negeri Surabaya, hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa 40% dari 304 mahasiswi pernah 

mengalami kekerasan seksual di kampus mereka. Berdasarkan 

data-data yang telah diperoleh, maka Kemendikbud Ristek 

kemudian mengeluarkan Permendikbud No. 30 tahun 20212. 

Pengesahan Permendikbud Ristek PPKS ini mendapat 

banyak dukungan positif dari berbagai pihak. Hal ini ditunjukkan 

dengan Perguruan Tinggi yang mulai membentuk Satuan Tugas 

(Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai 

salah satu bentuk penegakan Permendikbud Ristek PPKS ini. 
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Menurut Nadiem, pihaknya menerima laporan, bahwa sudah 

banyak perguruan tinggi yang bergerak untuk membangun satgas 

PPKS di kampus. Namun, Ia ingin Permendikbud Ristek itu lebih 

implementatif dan kolaboratif. 

Meskipun begitu terdapat polemik dalam pengesahan 

Permendikburistek PPKS. Dalam hal ini stigma masyarakat 

terhadap salah satu pasal dalam Permendikbud Ristek PPKS yang 

menilai Permendikbud Ristek PPKS ini melegalkan seks bebas. 

Setidaknya terdapat satu pasal 7 huruf yang menjadi kontroversi, 

yaitu pasal 5 huruf b, f, g, h, j, l, dan m. Salah satu bunyi pasalnya 

tepatnya pada pasal 5 huruf b adalah sebagai berikut 

“memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa  

persetujuan Korban.” 

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 yang mengandung frasa 

“dengan persetujuan korban” dinilai bertentangan dengan nilai 

syariat, Pancasila, UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan lain 

dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu MUI 

meminta kepada pemerintah agar mencabut atau setidak- tidaknya 

mengevaluasi/merevisi Permendikbud No 30 tahun 2021. 

Adapun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) 

yang menganggap bahwa asas sexual consent berkiblat pada filsafat 

barat yang liberalistic dan sekularistik. KAMI mengingatkan 

bahrmendikbud Ristek 30 dan mendesak Nadiem Makarim untuk 

mencabut permen untuk kembali meluruskan penghalalan seks 

bebas di kampus akan merusak fungsi dan tujuan dari pendidikan 

nasional dalam membentuk insan berkarakter yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 

Permen berkemasan mencegah kekerasan seksual, tetapi 

praktiknya dapat menciptakan marak dan legalnya pergaulan seks 

bebas. Oleh karena itu KAMI pun menyatakan penolakan atas Pean 

arah pendidikan dan politik bangsa Indonesia.  

Padahal sudah jelas bahwa Permendikbud Ristek menyasar 

pada kekerasan seksual, tepatnya pada perlindungan korban. 

Bukan untuk mendukung atau melegalkan adanya seks bebas 

sebagai bentuk penyimpangan atas norma agama dan nilai-nilai 

budaya Indonesia. Permendikbud Ristek ini sebagai pelengkap atas 
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peraturan-peraturan yang sudah ada terkait kekerasan seksual. Di 

mana payung hukum mengenai kekerasan seksual dalam 

Perguruan Tinggi ini belum ada. 

Pengertian consent dalam Permendikbud Ristek adalah 

harus ada persetujuan kedua belah pihak. Melalui pasal 5 ayat (2) 

huruf b, f, g, h, i, j, m apabila persetujuan diberikan dibawah 

ancaman dan paksaan maka dianggap tidak sah. Aturan 

Permendikbud akan menjadi tidak berguna jika frasa “atas 

persetujuan: dihilangkan, karena dengan harus terpenuhinya unsur 

‘persetujuan’ memberikan legitimasi bagi keterlibatan pemerintah 

dalam pengaturan kekerasan seksual dan pencegahan serta 

perlindungan korban kekerasan seksual, khususnya di lingkungan 

pendidikan. Keberadaan Permendikbud ini justru dapat mengisi 

kekosongan hukum ditengah maraknya kasus kekerasan seksual di 

lingkungan pendidikan. 

Menanggapi polemic atas pasal yang dianggap melegalkan 

zinah dalam Permendikbud Ristek 30, Mahfud MD berpendapat 

bahwa politik hukum suatu negara akan dipengaruhi oleh pilihan 

nilai kepentingan baik yang berkaitan dengan kemakmuran atau 

kemauan individu yang mementingkan kemakmuran rakyat 

(Mahfud, 2010). Maka dapat disimpulkan bersama bahwa 

Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 bukanlah sebuah upaya 

pemerintah untuk memberikan legitimasi terhadap perzinahan, 

lebih dari itu Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 justru 

memberikan payung hukum terhadap tindakan kekerasan seksual 

khususnya yang terjadi di lingkungan pendidikan. 

Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tidak menjadi satu-

satunya payung hukum terhadap tindakan kekerasan seksual. 

Disahkannya RUU TPKS menjadi Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) 

pada tanggal 12 April 2022 begitu disambut dengan sukacita. 

Bagaimana tidak, perlindungan hukum untuk 

penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual yang telah dicita-

citakan dan diupayakan sejak sekian lamanya, akhirnya 

menemukan titik terang. Melihat kilas balik upaya disahkannya UU 

TPKS yang memakan waktu 10 tahun, rasanya tidak sia-sia 
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semangat dan perjuangan Komnas Perempuan dalam menginisiasi 

dibentuknya RUU TPKS sejak tahun 2012. Yang pada mulanya 

Komnas Perempuan menilai bahwa Indonesia telah darurat 

kekerasan seksual. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas 

Perempuan tahun 2012, jenis dan bentuk kekerasan yang paling 

banyak terjadi ialah kekerasan seksual (2.521 kasus), diantaranya 

perkosaan (840 kasus) dan pencabulan (780 kasus). Pada saat itu, 

kebijakan-kebijakan tentang penanganan kekerasan terhadap 

perempuan pun belum dapat memenuhi hak-hak konstitusional 

perempuan. Dalam perjalanan untuk disahkannya UU TPKS, pada 

tahun 2020 terjadi kemunduran hukum akibat diundangkannya 

Undang-undang Cipta Kerja mengenai ketenagakerjaan yang 

berpotensi melanggar hak buruh terutama buruh perempuan. 

Melansir dari siaran pers Komnas Perempuan, UU TPKS 

memuat terobosan hukum yaitu dengan mengatur: (1) Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual; (2) Pemidanaan (sanksi dan tindakan); 

(3) Hukum Acara Khusus yang hambatan keadilan bagi korban, 

pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 

pengadilan, termasuk pemastian restitusi dan dana bantuan 

korban; (4) Penjabaran dan kepastian pemenuhan hak korban atas 

penanganan, perlindungan dan pemulihan melalui kerangka 

layanan terpadu; dengan memperhatikan kerentanan khusus 

termasuk dan tidak terbatas pada orang dengan disabilitas. (5) 

Pencegahan, Peran serta masyarakat dan keluarga; (6) Pemantauan 

yang dilakukan oleh Menteri, Lembaga Nasional HAM dan 

masyarakat sipil. 

Terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual 

yang diatur dalam UU TPKS tepatnya pada pasal 4 ayat (1), yaitu 

tindak pidana pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, 

pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan 

perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan 

seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Mengenai tindak 

pidana kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang lain, 

misalnya pemaksaan aborsi, akan mengacu pada hukum acara 

dalam UU TPKS untuk kepentingan pembuktian. Selain hukum 

acara, pemenuhan hak korban, seperti hak atas penanganan, hak 
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atas perlindungan, dan hak atas pemulihan pun mengacu pada UU 

TPKS. 

Terlepas dari euforia seluruh masyarakat terutama aktivis 

perempuan Indonesia atas disahkannya UU TPKS, diperlukan 

partisipasi publik untuk melakukan pengawalan terhadap 

implementasi UU TPKS. Komnas Perempuan merekomendasikan 

DPR dan pemerintah memastikan aturan pengaturan pemerkosaan 

dan pemaksaan aborsi yang komprehensif dalam RKUHP. 

Pengawalan ini ditujukan agar tercapai tujuan pembentukan 

undang-undang ini, salah satunya yaitu untuk menangani, 

melindungi, dan memulihkan korban tindak pidana kekerasan 

seksual. Alangkah lebih baik apabila seluruh masyarakat dapat 

berkontribusi untuk melakukan edukasi kepada komunitasnya 

tentang tindak pidana kekerasan seksual agar segala bentuk 

kekerasan seksual dapat dicegah. 
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Refleksi Hukum Terhadap Aspek Sosiologis Atas Pengesahan 

Tpks dan Permendikbudristek Kalangan Pendidikan Indonesia  

Oleh: Yapiter Marpi 

 

Diakhir maraknya pandemi munculnya angin segar atas 

pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

(RUU TPKS) ditinjau dari perspektif Politik Hukum dan seri 

perjuangan kelas yang memperjuangkan Pengesahan RUU ini. 

Tulisan ini berupaya menganalisis konfigurasi politik dalam 

Undang-Undang tersebut, melihat secara normatif hambatan yang 

terjadi selama pembentukan, perancangan hingga polemik 

pengesahan yang terjadi. Metode yang digunakan adalah 

pendekatan kajian pustaka, dengan review secara virtual. Dalam 

pembentukan RUU Penghapusan Kekerasan seksual terjadi tarik 

ulur. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 

tanggal April 2022 menjadi angin segar di tengah maraknya kasus 

kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia padahal 

mengalami kendala pada RUU Penghapusan KS telah berapa kali 

keluar masuk Prolegnas, namun sampai saat ini belum kunjung 

disahkan dengan berbagai alasan yang diberikan sampai 

dibentrokan dengan keyakinan agama. Sempat tidak lanjut 

pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menunjukan, 

keengganan dari badan legislatif dalam memberikan payung 

hukum kepada masyarakat. Menyumbang angka terutama 

perempuan yang tentu merasakan pelecehan seksual oleh dosen 

staf dan teman gender perempuan. Mayoritas perempuan yang 

memiliki minoritas ras dilaporkan lebih sedikit pelecehan seksual, 

jadi akhir tulisan untuk menciptakan kebijakan terhadap kasus 

kekerasan dan pelecehan seksual dalam institusi pendidikan dasar 

sampai Pendidikan tinggi. Bahwa Undang-Undang masih 

membutuhkan banyak tahap yang perlu dilakukan dengan turunan 

menjadi berbagai peraturan dengan konteks tindak pidana 

kekerasan seksual. Walaupun UU TPKS sudah disahkan, namun 

masih banyak yang perlu dilakukan dan harus diperjuangkan agar 

korban kekerasan seksual memperoleh keadilan. Kata 

kunci:Refleksi Hukum, Pendidikan, Kekerasan Perempuan.   
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Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara 

adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan 

yang dimana termuat dalam pasal 28 I dalam UUD 1945. Indonesia  

pada faktanya meskipun UUD 1945 sudah menitikberatkan hak 

tersebut sebagai salah satu hak konstitusional, tidak serta merta 

membuat warga bebas dari kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan 

yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual. 

Akibat timbulnya kekerasan seksual karena adanya relasi kuasa 

yang timpang antara pelaku dan korban. Kekuasaan sering sekali 

disalahgunakan oleh pelaku untuk membuat korban tunduk 

dengan berbagai ancaman serta tekanan yang dilakukan oleh 

pelaku. Banyak mahasiswa/i yang perguruan tinggi mengalami 

pelecehan seksual selama masa belajarnya di institusi tersebut. Hal 

ini kemudian dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dari 

kesehatan mental, fisik dan hasil akademik. Unsur penting pada 

relasi kuasa terdapat pada posisi lebih rendah atau tinggi di 

organisasi maupun tanpa organisasi serta ketergantungan 

seseorang terhadap orang lain akibat status, ekonomi, budaya, 

pengetahuan, dan lainnya. Persoalan relasi kuasa ini juga dapat 

dilihat dari perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. 

Dominasi laki-laki terhadap perempuan telah menormalisasi 

tindakan kekerasan.1 Tindakan laki-laki yang seringkali ingin 

mendominasi perempuan dikarenakan terdapat karakter maskulin 

laki-laki yang berlebihan (hipermaskulinitas). Hipermaskulinitas 

disebabkan karena hadirnya stereotip karakteristik laki-laki yang 

harus jantan, kuat, keras, agresif, dan dominan yang berbanding 

terbalik terhadap karakter. feminitas yang dilekatkan kepada 

perempuan. 2 Oleh karenanya, seringkali terjadi keadaan dimana 

seorang laki-laki membutuhkan validasi atas kejantanannya 

menggunakan segala upaya untuk mendominasi agar dapat 

memegang kontrol terhadap perempuan yang lekat dengan 

karakter feminitas lemah, pasif, dan penurut. Hal tersebut 

menunjukan bahwa relasi antara kaum laki laki dan perempuan 

ternyata dapat memperlihatkan adanya ketimpangan.Lazimnya 

wujud utama yang menjadi akar permasalahan adalah adanya 

ketimpangan gender yang dibentuk oleh budaya patriarki. 
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Ketimpangan tersebut dapat ditemukan di dalam pembentukan 

hukum atau yurisprudensi yang merupakan aliran utama bersifat 

patriarki. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan pada 

faktanya memang telah melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan 

untuk kedua belah pihak terutama terhadap kaum perempuan. 

Salah satu wujud ketidakadilan tersebut dapat dilihat dalam tulisan 

sejarawan tradisional (historis).4 Tulisan mereka membangun 

sejarah yang meniadakan pertimbangan dan partisipasi 

perempuan. Oleh karenanya dampak yang dihasilkan adalah 

refleksi dari nilai-nilai budaya patriarki yang bertujuan untuk 

memperkokoh hubungan hubungan sosial meliputi norma, 

pengalaman maupun kekuasaan bersudut pandang laki-laki. 

Kendati demikian, tidak mengherankan, bila hukum yang 

dihasilkan adalah hukum yang bias dan dampaknya justru 

mencetuskan terjadinya ketidakadilan atau ketimpangan relasi 

gender terutama terhadap perempuan.  Pada penelitian penulis 

mengkaji dan menganalisis menggunakan penelitian pustaka 

(Library Research). Penelitian Pustaka adalah metode penelitian 

yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan 

tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam studi ini 

adalah dokumen resmi Negara yang bisa diakses secara virtual dan 

Eksplorasi data sekunder didapatkan melalui penelusuran tulisan-

tulisan ilmiah dan populer seperti jurnal, tulisan di koran dan buku.  

Pengertian mengenai pendidikan telah menghantui pikiran 

para pemikir dan filsuf dari waktu-waktu terdahulu seperti Plato 

dan Socrates. Walaupun telah muncul berbagai definisi dan 

pengertian yang berbeda mengenai arti dari pendidikan, Matheson 

dan Wells beranggapan bahwa kita tidak akan pernah berhasil 

memberikan definisi yang benar-benar memuaskan mengenai 

pendidikan. Gregory berpendapat bahwa pendidikan dapat 

diartikan berupa upaya penggunaan otak atau pikiran ketika 

mencoba memahami sosial, fisik dan budaya. Sementara bahwa 

penggunaan kata pendidikan merupakan suatu implikasi ketika 

manusia mencoba mentransmisikan sesuatu yang dianggap penting 

atau bermanfaat dengan cara yang dapat diterima secara moral.  
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Pelecehan seksual sendiri pada dasarnya tidak hanya 

pelecehan yang berbau seksual saja. Berbagai perilaku pelecehan 

yang terjadi karena korban berasal dari jenis kelamin tertentu juga 

merupakan bentuk dari pelecehan seksual. Beberapa ahli 

berpendapat bahwa pelecehan sosial terjadi ketika korban 

direndahkan, diejek, atau dihina sebagai seorang manusia di mata 

orang lain. Kemudian pelecehan ilegal merupakan tindak pelecehan 

yang kemudian dapat mempengaruhi pekerjaan seseorang, seperti 

melakukan intervensi dalam pekerjaan seseorang, atau 

menciptakan suasana pekerjaan yang mengintimidasi, tidak 

nyaman dan bersifat ofensif di institusi pendidikan. Kekerasan 

terhadap perempuan mencakup pelecehan fisik, seksual, 

psikologis, dan ekonomi, serta pemotongan melintasi batas usia, 

ras, budaya, kekayaan, dan geografis. Begitu juga berdasarkan Pasal 

11 ayat (1) menyatakan kekerasan seksual terdiri dari: pelecehan 

seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan 

aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; 

perbudakan seksual; dan penyiksaan seksual.   

Secara pengertian kekerasan seksual 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. Beberapa bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan, 

yaitu: (1) Corporal punishment (dosen guru dan pegawai 

perempuan), adalah hukuman yang dilakukan oleh dosen di 

kampus terhadap mahasiswa perempuan dengan menggunakan 

kekerasan. Hukuman itu diberikan dengan alasan karena hendak 

mendisiplinkan mahasiswa. (2) Bullying atau perundungan, adalah 

perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau 

sekelompok mahasiswa yang memiliki kekuasaan terhadap 

mahasiswa lain yang lebih lemah. (3) Kekerasan seksual, kekerasan 
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yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksinya, 

sehingga mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak 

secara fisik, psikis maupun sosial anak. Jenis tindak kekerasan 

seksual tersebut antara lain hubungan seksual secara paksa/tidak 

wajar (pemerkosaan/percobaan pemerkosaan, incest, sodomi). (4) 

Kekerasan fisik, kekerasan yang diarahkan secara fisik kepada anak, 

sehingga anak merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. 

Beberapa jenis tindak kekerasan fisik yang dialami anak antara lain 

ditendang, dipukul, didorong, dicekik, dijambak rambutnya, 

diracuni, dibenturkan ke tembok, diguncang, disiram dengan air 

panas, ditenggelamkan, dilempar dengan barang, dan lain-lainnya. 

(5) Kekerasan psikis, kekerasan yang diarahkan pada psikis anak 

yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat 

mempengaruhi tumbuh kembangnya. Jenis tindak kekerasan psikis 

antara lain menggertak, mengancam, menakuti, menggunakan 

kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, mengontrol 

aktivitas sosial secara tidak wajar, menyekap, memutuskan 

hubungan sosial secara paksa, mengontrol atau menghambat 

pembicaraan, membatasi kegiatan keagamaan yang diyakini oleh 

seorang anak. (6) Kekerasan pemerasan, suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh orang atau kelompok dengan melakukan perbuatan 

yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas 

menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta 

oleh yang melakukan pemerasan. Memang telah ada regulasi yang 

mengatur perempuan perundangan undangan di Indonesia sudah 

ada yang mengatur tentang larangan KDRT.  

Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 

Undang-Undang No. 23 tentang penghapusan kekerasan dalam 

rumah tangga. Undang Undang ini juga dijelaskan mengenai hak 

yang didapatkan korban yang diberikan oleh pemerintah Indonesia 

salah satunya hak mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Para 

pelaku kekerasan dapat pula dijerat dengan berbagai pasal, jika 

kekerasan fisik maka dapat dituntut dengan pasal penganiayaan 

(Pasal 351–358 KUHP), apabila perempuan korban kekerasan 

berusia di bawah 18 tahun, maka juga dapat dijerat dengan 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
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Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Maka perlu diajarkan pentingnya pendidikan kesehatan 

reproduksi, pendidikan anti kekerasan baik bagi orang tua, remaja 

laki-laki maupun perempuan agar dapat mencegah dan 

menghindarkan diri dari perilaku kekerasan baik sebagai korban 

maupun pelaku. Lembaga pendidikan merupakan salah satu 

lingkungan dimana tindakan kekerasan terhadap anak sering 

terjadi, ada dua faktor yang menyebabkan tindakan kekerasan di 

lingkungan pendidikan, (i) disebabkan karakter mahasiswa yang 

kurang terbina dengan baik di rumah maupun institusi pendidikan.  

Hal ini menyebabkan banyaknya masukan konten kekerasan pada 

usia dini yang juga berpengaruh besar terhadap perkembangan 

anak. Anak cenderung tumbuh menjadi anak yang kasar dan 

temperamental. (ii) faktor rendahnya kompetensi pedagogi yang 

dimiliki guru maupun dosen, terutama dalam penguasaan di kelas 

serta dalam menciptakan suasana belajar yang kreatif dan 

menyenangkan. 

 Program pencegahan pelecehan seksual yang dilakukan oleh 

perguruan tinggi dapat mengatasi terjadinya pelecehan seksual 

melalui integrasi yang sifatnya berkelanjutan yang berasal dari 

strategi pencegahan pelecehan seksual yang ada, seperti 

dilakukannya intervensi pengamat. Mengatasi terjadinya seksisme 

dan gender bias sebagai penyebab utama dari pelecehan seksual 

dapat menjadi dasar sebagai usaha untuk melakukan pencegahan. 

Strategi pencegahan dan intervensi dapat menggunakan 

pendekatan interseksional untuk mengatasi pelecehan seksual 

dengan memasukkan rasisme dan homofobia ke dalam program.16 

Aksi yang timbul di kalangan masyarakat, khususnya dari 

kelompok mahasiswa, menunjukkan bahwa wacana pengesahan 

RUU PKS dapat menghadirkan berbagai macam aspirasi. Hal ini 

dikarenakan terdapat berbagai macam penafsiran serta pandangan 

ke depan mengenai RUU PKS, baik akan disahkan atau bahkan 

dibatalkan.  

Setelah disahkannya pengesahan Undang-Undang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual pastinya akan ada situasi bermunculan 

pro dan kontra disahkannya RUU PKS merupakan gambaran 
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kekecawaan atas respon Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi 

yang dinilai lamban dalam mengesahkan suatu UU. Padahal 

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan 

Seksual (RUUPKS) merupakan suatu upaya pembaruan hukum 

dalam mengatasi berbagai persoalan terkait kekerasan seksual. 

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

menjadi pembaharuan dalam bentuk hukum menjadi angina surge 

dapat memiliki tujuan untuk melakukan pencegahan terhadap 

terjadinya peristiwa kekerasan seksual, mengembangkan dan 

melaksanakan mekanisme penanganan. 

Secara keseluruhan sistem hukum yang ada belum secara 

komprehensif memberikan jaminan penghapusan kekerasan 

seksual mencangkup aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan 

dan pemberdayaan korban. Peraturan yang ada masih melihat 

kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap ketentraman dan 

ketertiban masyarakat, hal ini menimbulkan suatu persepsi bahwa 

kekerasan seksual baru dianggap sebagai suatu kekerasan jika telah 

meresahkan masyarakat secara luas, sehingga tidak berfokus pada 

penderitaan yang dialami korban. Setelah disahkannya UU TPKS 

maka tidak lagi dipandang hanya semata-mata mengatur terkait 

ancaman pidana, tetapi juga hal lain yang mendukung dan 

melindungi korban selama menjalani proses hukum. Faktor 

peluang sendiri juga menjadi persoalan yang tidak dapat 

dilepaskan dari kontinuitas kekerasan seksual. Berbagai macam 

bentuk peluang mulai dari terciptanya kesempatan hingga tidak 

adanya payung hukum yang mencegah psikologis calon pelaku 

dapat menjadi suatu kajian terpisah yang komprehensif. Dalam hal 

ini, peluang yang tercipta oleh karena adanya kesempatan disertai 

dengan tidak adanya instrumen hukum yang memadai untuk 

mengupayakan preventif adalah permasalahannya. Apalagi setelah 

disahkannya UU TPKS pada tahun 2022 ini memberikan kerentanan 

pihak yang lemah semakin parah tanpa memandang rentang umur, 

kelas sosial, serta gendernya. Sebagai sebuah institusi/Lembaga 

pendidikan berkewajiban memberikan kontribusi nyata dalam 

mencegah kekerasan kepada perempuan dengan menetapkan 

kebijakan di institusi pendidikan yang melindungi gender 
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perempuan dan kebijakan dalam upaya mewujudkan bebas dari 

bullying atau tindakan 9 kekerasan. Peran organisasi sehat seperti 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) membantu penyadaran dan 

menyuarakan dampak positif kepastian hukum perlindungan 

perempuan seluruh Indonesia.  
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Keikutsertaan Perempuan Sebagai Partisipan Politik Segi 

Komunikasi Menjadi Kesetaraan Gender  

Oleh: Rifki Alam 

 

Berbicara tentang perempuan dan politik, merupakan 

bahasan yang menarik. Sebab, peran politik perempuan dari 

perspektif kalangan feminisme radikal adalah dimana terjadinya 

transformasi total peran perempuan di ranah domestik ke ranah 

publik. Atau dalam bahasa populernya, kesetaraan gender. Dalam 

ranah politik contohnya adalah adanya keterwakilan perempuan 

dalam pemerintahan. Indonesia telah mengakomodir peran 

perempuan dalam politik, sebagaimana diamanatkan UU No. 2 

tahun 2008 dan UU No. 7 tahun 2017. Meskipun demikian dalam 

realitanya justru berbanding terbalik, keterlibatan perempuan 

dalam bidang politik sebagai anggota legislatif belum terlaksana 

secara maksimal. Penelitian ini membahas tentang peran 

perempuan dalam politik kebangsaan dengan metode analisis 

historis, sebuah analisis Keterbatasan akses merupakan salah satu 

kesulitan bagi perempuan untuk menunjukkan bahwasannya 

kepentingan perempuan tidak sepenuhnya dapat terakomodir 

dalam sistem politik. Dalam anggota dewan, tidak hanya dalam hal 

kuota dan kualitas, akan tetapi dalam hal tanggung jawab, 

perempuan tidak diberi tanggung jawab yang signifikan. Kondisi 

tersebut adalah kendala untuk mengembangkan organisasi 

perempuan dalam memformulasikan kebijakan. Keterwakilan 

perempuan di parlemen juga sangat penting dalam pengambilan 

keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi 

yang dihasilkan lembaga Negara dan publik. Selain itu juga akan 

membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam 

melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena 

perempuan akan lebih berpikir holistic dan responsif gender.  

Di negara Indonesia budaya patriarki masih tetap berjalan 

meskipun sedikit demi sedikit budaya tersebut terkikis karena 

perkembangan zaman yang semakin modern. Banyak kaum 

perempuan yang berani mengekspresikan pendapatnya di ruang 

publik. Dalam undang-undang secara jelas dituliskan bahwa setiap 
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warga negara berhak dalam menyampaikan pendapatnya, baik 

laki-laki dan perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam 

lembaga-lembaga politik mengakibatkan 2 berbagai kepentingan 

perempuan kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan 

politik, karena sejumlah keputusan politik yang dibuat cenderung 

berwatak maskulin dan kurang berspektif gender, sementara 

sebagian besar keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan 

perempuan sebagai sasarannya. 1 Indonesia pada dasarnya sudah 

memihak kepada kaum perempuan. Dalam hal pendidikan, pada 

saat ini banyak kaum perempuan yang mempunyai pendidikan 

yang tinggi. Tidak hanya dalam pendidikan saja, akan tetapi 

perempuan juga berperan penting dalam membangun Negara 

melalui politik praktis, sebagaimana diatur dalam undangundang 

maupun peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam 

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 281 (2) menyebutkan “Setiap 

orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 

dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersifat diskriminatif.” Untuk mewujudkan hal ini, 

pemerintah membreakdown-nya ke dalam undang-undang, 

sebagaimana dalam mandat Undang Undang No. 7 Tahun 1984, 

bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi serta melindungi hak-

hak yang melekat pada perempuan baik sebagai individu maupun 

kelompok. Membangun masyarakat sipil berarti memperjuangkan 

ruang publik yang di dalamnya mencakup seluruh warga Negara 

baik laki laki maupun perempuan tanpa adanya pengecualian. 

Reformasi politik di Indonesia sebenarnya memberikan harapan 

yang besar bagi perempuan yang selama ini hak politiknya masih 

terpasung. Gerakan-gerakan muncul dengan berbagai usaha 

pemberdayaan hak perempuan khususnya hak politik yang 

destruktif. Namun era reformasi ini tidak bisa menghilangkan 

apatisme dan ketidakberdayaan perempuan yang selama puluhan 

tahun dijebloskan oleh sistem politik hegemoni dan represif. Peta 

demografis menunjukkan, jumlah penduduk perempuan di 

Indonesia lebih banyak dari laki-laki, demikian pula jumlah pemilih 

perempuan. Namun, dalam proses politik jumlah itu bukanlah 

jaminan terhadap keterwakilan perempuan secara signifikan. 
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Keterbatasan akses merupakan salah satu kesulitan bagi 

perempuan untuk menunjukkan bahwasannya kepentingan 

perempuan tidak sepenuhnya dapat terakomodir dalam sistem 

politik. Dalam anggota dewan, tidak hanya dalam hal kuota dan 

kualitas, akan tetapi dalam hal tanggung jawab, perempuan tidak 

diberi tanggung jawab yang signifikan. Kondisi tersebut adalah 

kendala untuk mengembangkan organisasi perempuan dalam 

memformulasikan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan 

kaum perempuan. Oleh karena itu perempuan perlu diberikan 

ruang untuk dapat mengembangkan dirinya.2 Berbicara tentang 

perempuan dan politik, merupakan bahasan yang menarik. Sebab, 

peran politik perempuan dari perspektif kalangan feminisme 

radikal adalah dimana terjadinya transformasi total (kalau perlu, 

dengan sedikit pemaksaan) peran perempuan di ranah domestik ke 

ranah publik. Atau dalam bahasa populernya, kesetaraan gender. 

Dominasi budaya patriarkhi seolah memberi garisan tegas bahwa 

antara perempuan dan politik, merupakan dua dunia yang berbeda 

dan tidak dapat bersinergi satu dengan yang lainnya. Dunianya 

perempuan adalah di rumah yang meliputi wilayah domestik, 

mengurus anak-anak dengan segala tetek bengeknya dan kalaupun 

berkarir di luar rumah maka pekerjaan/karir bukanlah hal yang 

utama. Perempuan diharuskan siap memainkan peran ganda, 

sebagai ibu dan perempuan bekerja. Sedangkan politik adalah 

tempat yang cocok bagi laki laki karena penuh dengan intrik-intrik 

berbahaya, terlihat macho, penuh manuver serta identik dengan 

uang dan kekuasaan. Dengan kondisi seperti ini, perempuan jelas 

tidak memiliki nilai tawar menawar. Terjun ke dunia politik bagi 

perempuan bukan berarti harus menjadi anggota legislatif, bupati, 

walikota atau presiden. Namun berperan aktif di ranah politik 

merupakan pembuktian kemampuan intelegensia sekaligus 

aktualisasi diri bagi kaum Hawa. Keterlibatan perempuan dengan 

politik berarti memberikan akses bagi perempuan untuk ikut 

menentukan kebijakan publik. Sebab masalah yang dihadapi 

masyarakat selama ini juga merupakan masalah perempuan. 

Sebaliknya, masalah perempuan juga persoalan masyarakat. Untuk 

itulah perempuan wajib menentukan sikap dalam pengambilan 
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keputusan tersebut dan melakukan kontrol atas keputusan politik 

itu sendiri. Keterwakilan perempuan di parlemen juga sangat 

penting dalam pengambilan keputusan publik karena akan 

berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga 

Negara dan publik. Selain itu juga akan membawa perempuan pada 

cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan 

berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih 

berpikir holistic dan responsif gender.Signifikansi keberadaan 

perempuan di parlemen juga akan berdampak pada perumusan 

kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari 

agenda nasional yang akan mempercepat implementasi 

Pengarusutamaan Gender.3 Berbicara tentang perempuan tidak 

dapat terlepas dari peran dan kedudukannya dalam masyarakat, 

apalagi dikaitkan dengan masalah politik. Dalam konteks politik, 

peran dan posisi kaum perempuan cukup kentara mengalami 

diskriminasi, masalah peran dan posisi kaum perempuan di 

wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi yang setiap 

manusia berhak memilikinya. Namun yang cukup ironis, kaum 

perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak 

mereka. Politik Indonesia yang masih sarat dengan diskriminasi 

gender. 4 Penelitian ini merupakan library research dengan metode 

pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan data yang berkaitan 

dengan objek penelitian. Yaitu suatu proses dalam mengumpulkan 

data/ informasi mengenai suatu masalah dalam pembahasan yang 

sedang dikaji. Kerangka berfikir yang digunakan adalah dengan 

kerangka berfikir induktif, yaitu penemuan dari data atau fakta 

yang ada menuju ke tingkat representasi yang lebih tinggi. Dari 

representasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode 

analisis histori yaitu menganilisis data berdasarkan pada fakta 

sejarah yang telah terjadi kemudian ditarik kesimpulan sebagai 

jawaban permasalahan yang ada.  

Kesetaraan Gender Perempuan Berpolitik di Ranah Publik Di 

Indonesia sendiri, isu kesetaraan gender dan anti kekerasan dan isu-

isu lain yang mengusung tema-tema persamaan dan keadilan pada 

ranah perkawinan dan seksual terus didengung-dengungkan. 

Partisipasi politik perempuan merupakan kegiatan sukarela kaum 
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perempuan dari berbagai aktivitas seperti pengamat politik, dosen, 

aktivis perempuan, anggota parlemen, dan sebagainya, sehingga 

para perempuan melibatkan diri secara aktif dalam bidang politik, 

baik terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dalam 

proses pembuatan suatu kebijakan. 5 Secara umum, perempuan 

mempunyai hak untuk dapat aktif berpartisipasi di masyarakat 

termasuk dalam bidang politik yang mempunyai pengaruh sangat 

besar terhadap terciptanya suatu produk kebijakan. Historisitas 

adanya perbedaan gender ini terjadi melalui proses yang sangat 

panjang dan beragam, diantaranya adalah karena dibentuk, 

disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial 

maupun kultural, baik melalui interpretasi teks-teks keagamaan 

maupun oleh Negara. Dalam kehidupan masyarakat budaya 

patriarki merupakan permasalahan yang sangat pelik sejak 

beberapa abad yang lalu. Disadari atau tidak bahwa praktik 

tersebut telah mengkonstruksi manusia dengan perbedaan kelas 

“laki laki dan perempuan”. 6 Gender merupakan dimensi yang 

harus dimasukkan dalam semua kebijakan-kebijakan, serta dalam 

perencanaan dan proses-proses pembangunan, sebab gender 

membantu memahami lebih baik sikap-sikap, kebutuhan-

kebutuhan, dan peran-peran perempuan dan laki-laki dalam 

masyarakat menurut faktor-faktor sosial, dan permasalahan di atas 

menunjukkan bahwa antara teks dan konteks beserta pemaknaan 

yang terjadi sangatlah menunjukkan ketimpangan dan bahkan 

menggiring berbagai pihak untuk melakukan multitafsir terhadap 

peran perempuan di pentas politik, sehingga akan bermuara pada 

ketidakjelasan keterjaminan pemenuhan hak-hak perempuan. 

Suatu pergerakan biasanya lahir karena dipicu oleh adanya 

semangat untuk menuju perbaikan ke arah yang lebih adil, karena 

adanya struktur sosial yang dianggap timpang. Begitu juga dengan 

munculnya gerakan perempuan. Secara historis lahirnya gerakan 

perempuan diberbagai negara-negara di dunia disebabkan oleh 

faktor-faktor kondisi sosial politik di negara tersebut. Lahirnya 

gerakan perempuan ini dalam rangka untuk memperbaiki tatanan-

tatanan pemerintahan sekaligus kebudayaan masyarakat yang 

kondusif dalam menciptakan gejala ketimpangan perlakuan antara 
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laki-laki dan perempuan. Perempuan Indonesia lebih banyak 

bekerja disektor domestik rumah tangga. 7 Perempuan yang bekerja 

diranah publik pada umumnya masih harus mengurus rumah 

tangga, walaupun perjuangan emansipasi wanita yang 

mengupayakan kesejajaran perempuan dengan laki-laki.8 Secara 

umum perempuan yang bekerja diranah publik masih pada posisi 

yang kurang menguntungkan, perempuan lebih cendrung terbatas 

akses dan kesempatannya untuk mendapatkan jabatan, disamping 

sering dipandang kurang kredibel dalam memegang pekerjaan-

pekerjaan penting.Secara tradisi, perempuan ditempatkan pada 

posisi yang kurang menguntungkan yakni hanya berpusat pada 

aktifitas rumah tangga. Bahkan ada semacam jargon orang tua yang 

enggan untuk menyekolahkan anak perempuannya karena paling 

nanti hanya akan diambil istri dan mengurusi rumah tangga saja 

Hal semacam ini terus-menerus diturunkan padasetiap generasi 

sehingga menjadi sebuah nilai yang berlaku dalam masyarakat 

yang menempatkan laki-laki lebih tinggi kedudukannya 

dibandingkan dengan perempuan. Sejarah perjuangan kaum 

perempuan Indonesia berawal dari adanya kepedulian kaum 

perempuan terhadap mutu keluarga. Munculnya pemikiran bahwa 

para ibu yang mempunyai peran penting dalam menyiapkan anak-

anaknya menyongsong masa depan, hal tersebut yang kemudian 

mengilhami para pemikir perempuan untuk membekali diri dengan 

ilmu pengetahuan. Jika kita berbicara mengenai pemberdayaan 

atau partisipasi politik perempuan, maka sedikitnya ada dua faktor 

utama, sebagaimana diajukan oleh Center For Asia-Pacific Women 

In Politics, yang menjadi hambatan utama. Adapun dua faktor yang 

dimaksud adalah:9 a. Pengaruh dan masih mengakarnya peran dan 

pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional 

yang membatasi atau menghambat partisipasi perempuan dibidang 

kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan. b. 

Kendala-kendala kelembagaan (institusional) yang masih kuat atas 

akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar di berbagai 

kelembagaan sosial dan politik. Secara umum ada dua persoalan 

yang melatar belakangi hal ini terjadi yaitu, kultur dan pemaham 

tentang agama yang merupakan faktor klasik keterbelakangan 
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perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dunia perempuan 

adalah dunia yang berbeda dengan laki-laki, terlihat dari segi 

kebutuhan yaitu adanya perbedaan kebutuhan antara perempuan 

dan laki laki, sehingga solusi dari setiap permasalahan perempuan 

hanya bisa dijawab oleh perempuan karena laki-laki tidak akan bisa 

memahami kebutuhan perempuan. Yang menjadi persoalan adalah 

kelemahan perempuan dibidang politik, maka ketika perempuan 

mampu terjun ke dunia politik dan mampu menunjukkan 

prestasinya maka salah satu persoalan perempuan telah terjawab.10 

Karena perempuan lebih diposisikan di belakang laki-laki, 

partisipasi perempuan dalam dunia politik dinilai tidak lebih dari 

sekedar pemberian hak pilih atau pemberian suara pada pemilu, hal 

ini juga lebih kepada peran untuk berpartisipasi yang dimobilisasi 

(mobilized participation) daripada partisipasi yang bersifat otonom 

(autonomous participation) yang mencerminkan hak politik kaum 

perempuan dalam arti yang lebih luas. Kebijakan politik memang 

sangat diperlukan dalam upaya pemberdayan perempuan karena 

melalui keputusan politik, segala aktivitas kehidupan dapat 

ditentukan. 11 Sehingga dengan adanya one gate policy atau 

kebijakan satu pintu yang digagas Menteri Pemberdayaan 

Perempuan untuk mengkoordinir kegiatan yang sensitif gender 

patut didukung oleh seluruh jajaran eksekutif dalam membuat 

kebijakan. Kehadiran perempuan dalam dunia politik praktis yang 

telah dibuktikan dengan adanya keterwakilan perempuan di 

parlemen menjadi syarat mutlak untuk proses pengambilan sebuah 

kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan kaum 

perempuan. Tanpa adanya keterwakilan perempuan di parlemen 

yang memiliki jumlah memadai akan mengakibatkan timbulnya 

kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai 

pusat dari pengambilan kebijakan. Kebijakan affirmative action 

yang memberi kemudahan pada perempuan untuk berpartisipasi 

lebih luas bagi perempuan sejak tahun 2004, sistem ini memberikan 

peluang munculnya wakil-wakil perempuan di parlemen. Aspek-

aspek dalam sistem pemilu perlu diperhatikan untuk melihat 

peluang keterwakilan perempuan adalah: batasan daerah pemilu 

(DAPIL), mekanisme pencalonan, metode pemberian suara, 
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formula penetapan calon terpilih. Di tingkat nasional, partisipasi 

perempuan dalam politik dijamin sepenuhnya dalam Revisi 

Undang-Undang Politik. Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 

2008 tentang Partai Politik tersebut, pembentukan dan 

kepengurusan partai politik. Kemudian dengan adanya putusan 

MK yang menganulir pasal 214 UU No.10/2008 dimana penentuan 

calon tidak lagi berdasarkan no urut melainkan berdasarkan suara 

terbanyak dianggap telah mematisurikan keterwakilan politik 

perempuan di DPR/DPRD, sebagaimana yang dimaksud dalam 

UU No. 10/2008 pasal 56 menyatakan bahwa daftar calon yang 

diajukan parpol memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan 

perempuan. Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan partisipasi 

politik perempuan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:12 

a. Memperkuat peran partisipasi perempuan dalam dunia politik. 

Salah satu peran penting dari manifestasi proses demokratisasi 

adalah bagaimana peran partai politik dalam meletakkan dasar 

dasar yang fundamental, terutama peran parpol. Di Indonesia 

keterlibatan perempuan dalam level manajemen partai masih 

sangat rendah dan system ini masih belum dapat dilaksanakan. b. 

Secara kualitas keterlibatan perempuan dalam dunia politik harus 

harus dengan affirmative action. Artinya harus ada kuota yang 

mengharuskan perempuan dilibatkan dalam aktivitas politik. 

Namun untuk merealisasikan keduanya bukanlah sesuatu hal yang 

mudah karena proses transmisinya harus melibatkan seluruh 

kelompok masyarakat, bukan hanya elit politik. Untuk itu apabila 

upaya pemberdayaan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, 

maka akan muncul sistem politik yang sensitif gender.13 Partisipasi 

politik perempuan adalah stereotip gender yang berkaitan dengan 

masalah perempuan dan politik, khususnya dalam hal 

kepemimpinan politik, dimana stereotip ini memiliki dua kategori 

yaitu:  

1. Perempuan tidak terlalu pas untuk masuk dalam dunia politik, 

dan yang lebih khusus lagi duduk di dalam posisi 

kepemimpinan politik.  

2. Tuntutan yang tinggi bahwa perempuan yang terlibat dalam 

kekuasaan dan otoritas harus mampu segalanya. 12 Elvi 
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Muawanah, Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia 

Perempuan dan politik merupakan hal yang sulit dibayangkan 

terutama di Negara-negara berkembang, hal ini dikarenakan 

telah terbentuknya manusia oleh budaya, yang menjadikan 

perempuan hanya dibatasi pada urusan rumah tangga, 

sedangkan politik yang selalu dikaitkan dengan kekuasaan 

selalu dilihat lebih pantas digeluti oleh kaum laki-laki karena 

anggapan bahwa perempuan masih dianggap tabu dan 

kontroversial terhadap kepemimpinan. Untuk itu sosialisasi 

tentang konsep memberdayakan perempuan menjadi sangat 

dibutuhkan, terlebih utama pada sektor mengenai hak-hak 

politik sebagai penguatan di ranah publik harus terus 

diupayakan secara lebih serius lagi supaya lebih terjamin 

efektifitasnya.  

 

Semangat demokrasi yang penting seperti representasi, 

kesetaraan, menghargai perbedaan dan pendapat telah tertuang 

dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan 

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur hak dan 

kewajiban Negara dan warga Negara. Selama ini perempuan benar-

benar ditinggalkan dalam proses pembangunan yang berfokus 

utama pada manusia, perempuan lebih banyak menjadi objek 

pembangunan dari pada subjek pembangunan, bahkan peran serta 

keterlibatan perempuan hanya pada tatanan konsep, perempuan 

tidak diberikan ruang. Perlu hadirnya organisasi NGO seperti salah 

satunya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang mampu 

mendorong dari kurangnya sistem pendukung dan basis dukungan 

bagi kaum dan kelompok kelompok perempuan juga disoroti 

sebagai kendala besar terhadap partisipasi politik perempuan. 

Diperlukan renovasi mendasar dengan memberikan tekanan politik 

melalui perangkat regulasi kepada parpol sehingga dapat memaksa 

mereka untuk lebih menghargai tindakan afirmasi keterwakilan 

perempuan di lembaga legislatif.  
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Penegakan Hukum terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual di 

bidang Pendidikan: Apakah Berdampak Progresif atau Regresif?   

oleh: David Frans Juniar Sianturi Universitas Katolik Parahyangan  

 

“Dan yang paling penting, jangan exclude pria. Kita harus 

melibatkan semua orang apa pun gendernya, karena masalah 

pelecehan seksual adalah masalah hak asasi manusia.” Sebuah 

pernyataan bermakna oleh Alvin Nicola, yang menegaskan bahwa 

masalah kekerasan seksual tidak dapat ditoleransikan dalam aspek 

mana pun itu, di mana salah satunya adalah aspek Pendidikan. 

Pada 3 September 2021 yang lalu, Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut Mendikbud, 

secara resmi mengundangkan sebuah peraturan menteri yang baru 

untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual di lingkungan 

Perguruan Tinggi berjudul “Peraturan Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 

Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”, selanjutnya disingkat 

Permendikbud 30/2021. Eksistensi Permendikbud 30/2021 ini 

diperkuat oleh beberapa peraturan perundang-undangan seperti: a) 

Pasal 17 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 

Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Wanita, selanjutnya disingkat UU 7/1984; c) 

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

selanjutnya disingkat UU 39/1999; d) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, selanjutnya disingkat UU 

12/2012; e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyandang Disabilitas, selanjutnya disingkat 

UU 8/2016; f) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selanjutnya disingkat UU 

12/2022; dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi, selanjutnya disingkat PP 4/2014.[1] Lantas, dengan 

pemberlakuan 
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Permendikbudristek 30/2021 tersebut dalam aspek 

Pendidikan Indonesia khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi, 

apakah eksistensi peraturan menteri tersebut terlaksana secara 

efektif dan progresif atau malah menjadi regresif dan hanya sebuah 

kesia-siaan? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, karya tulis ini akan 

membahas secara terstruktur mengenai sejauh mana upaya 

penegakan hukum terhadap kekerasan seksual yang terjadi di 

lingkungan Pendidikan Tinggi Indonesia. Namun, sebelum 

membahas pertanyaan tersebut, pertama-tama kita harus 

memahami terlebih      dahulu apa itu kekerasan seksual, latar 

belakagan dibuatkan dan diundangkannya Permendikbud 

30/2021, dan jenis-jenis kekerasan seksual dalam lingkungan 

perguruan tinggi. Terhadap definisi kekerasan seksual saya kutip 

beberapa rujukan: 

1. Berdasarkan Permendikbudristek 30/2021, kekerasan seksual 

adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, 

dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi 

seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, 

yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis 

dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan 

reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan 

pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.[1]  

2. Berdasarkan UU 12/2022, tindak pidana kekerasan seksual 

adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan 

kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.[2]  

 

Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan 

seksual adalah setiap tindakan/upaya seksual untuk mendapatkan 

tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, atau Tindakan 

yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan 

menggunakan paksaan oleh siapa pun (terlepas bagaimanapun 

hubungannya dengan korban) dan di dalam kondisi apa pun (tidak 

terbatas di lingkungan rumah dan kerja).4 4. Menurut Perserikatan 
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Bangsa-Bangsa (PBB), kekerasan seksual adalah perbuatan yang 

agresif dan kejam dengan intensitas dan konsekuensi yang 

beragam, dari sentuhan yang tidak diinginkan sampai 

persetubuhan yang dipaksakan dan perkosaan.5 Berdasarkan 

definisi kekerasan seksual tersebut, kita dapat mengetahui bahwa 

seseorang, baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, 

apabila melakukan berbagai tindakan dan menimbulkan berbagai 

akibat yang merugikan bagi korban, telah dapat dianggap 

melakukan kekerasan seksual pada korban. Siapa sajakah yang 

dimaksud sebagai korban? Merujuk pada UU 12/2022, korban 

adalah orang yang mengalami penderitaan frsik, mental, kerugian 

ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual; 6 dan merujuk pada Permendikbud 

30/2021, korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga 

Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang 

mengalami Kekerasan Seksual.7 Hal ini juga termasuk terhadap 

korban kekerasan seksual yang mengalami disabilitas. Berdasarkan 

definisi korban pada paragraf di atas, kita dapat mengetahui bahwa 

siapa pun dapat menjadi korban dari kekerasan seksual di 

lingkungan perguruan tinggi. Hanya saja, sebagian besar kasus 

kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan pendidikan tinggi 

dilakukan oleh para mahasiswa/kaum laki-laki. Ditambah juga 

bahwa para pelaku laki-laki menyadari adanya ketimpangan status 

gender yang lumayan jauh dengan korban perempuan, di samping 

menyadari bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur terkait 

kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sebelum adanya 

Permendikbud 30/2021. Selain itu, terhadap kekerasan seksual di 

lingkungan perguruan tinggi dapat saja menimpa pada korban 

yang mengalami disabilitas. Hal ini diperkuat dengan adanya 

bentuk perlakuan kekerasan seksual terhadap perempuan yang 

disabilitas secara seksual (42 persen), lalu diikuti kekerasan seksual 

secara psikis (28 persen), kekerasan seksual secara ekonomi (24 

persen), dan kekerasan seksual secara fisik (6 persen).8 Secara 

spesifik, kekerasan seksual kepada korban disabilitas lebih rentan 

terjadi pada korban disabilitas intelektual (47 persen), lalu disusul 

dengan disabilitas ruwi (19 persen) dan disabilitas psikososial (18 
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persen). Berangkat dari permasalahan tersebut, pada akhirnya, 

Pemerintah Indonesia melalui Mendikbudristek memutuskan 

untuk membuat suatu pedoman/aturan khusus untuk menangani 

permasalahan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan 

tinggi, yaitu Permendikbud 30/2021. Maka dari itu, kita dapat 

mengetahui bahwa tujuan dibuatkan dan diundangkan 

Permendikbud 30/2021 adalah untuk menjadikan dasar pedoman 

bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil 

tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang 

berhubungan dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar 

kampus, dan untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang 

manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, tanpa 

kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, 

warga kampus di perguruan tinggi.9 Selaras dengan permasalahan 

kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, Pemerintah Indonesia 

memutuskan untuk membuat suatu aturan khusus, yaitu UU 

12/2022. Tujuan dibuatkan dan diundangkan UU 12/2022 adalah: 

a) mencegah segala bentuk kekerasan seksual; b) menangani, 

melindungi, dan memulihkan Korban; c) melaksanakan penegakan 

hukum dan merehabilitasi pelaku; d) mewujudkan lingkungan 

tanpa kekerasan seksual; dan e) menjamin ketidakberulangan 

kekerasan seksual Melihat pada tujuan diberlakukannya UU 

12/2022 dan Permendikbud 30/2021, sebetulnya kedua peraturan 

ini telah menegaskan bahwa perguruan tinggi harus memberikan 

perlindungan kepada seluruh sivitas akademikanya dan 

menegakkan hukum apabila melakukan tindakan melawan hukum, 

di mana dalam konteks ini adalah tindak pidana kekerasan seksual. 

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Mendikbud Indonesia yang 

saat ini sedang menjabat, Nadiem Anwar Makarim terkait dasar 

pertimbangan dibuatkan dan diundangkannya Permendikbud 

30/2021, di mana beliau menyatakan bahwa Indonesia tidak 

memiliki peraturan perundang-undangan terkait penanganan 

permasalahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.10 Hal ini 

diperkuat dengan Catatan Tahunan 2021 Komnas Perempuan, di 

mana sebelum diundangkannya Permendikbud 30/2021, peraturan 

perundang-undangan yang paling banyak digunakan untuk 
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menangani kasus kekerasan seksual adalah:11 a) UU 23/2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga—sebanyak 

101 kali; b) UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana 

diubah dalam UU 35/2014—sebanyak 100 kali; c) Pasal 289 s.d. 296 

KUHP—sebanyak 74 kali; d) UU 1/1974 tentang Perkawinan—

sebanyak 64 kali; dan e) UU 11/2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam UU 19/2016—

sebanyak 59 kali. Berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang sering dipakai pada paragraf di atas, kita dapat mengetahui 

bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kekerasan 

seksual terhadap perempuan, khususnya dalam lingkungan 

perguruan tinggi sangat bervariasi. Apa sajakah macam-macam 

kekerasan seksual yang sering terjadi dalam lingkungan Perguruan 

Tinggi? Pada umumnya, kekerasan seksual yang dilakukan secara 

verbal, nonfisik, fisik, dan/atau teknologi informasi dan 

komunikasi sering terjadi dalam lingkungan perguruan tinggi, telah 

terinci sedemikian rupa dalam Pasal 5 ayat (2) Permendikbudristek 

30/2021, yaitu berupa: a. menyampaikan ujaran yang 

mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, 

dan/atau identitas gender Korban; b. memperlihatkan alat 

kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; c. 

menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau 

siulan yang bernuansa seksual pada Korban; d. menatap Korban 

dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman; e. mengirimkan 

pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa 

seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban; f. 

mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau 

rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual 

tanpa persetujuan Korban; g. mengunggah foto tubuh dan/atau 

informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa 

persetujuan Korban; h. menyebarkan informasi terkait tubuh 

dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa 

persetujuan Korban; i. mengintip atau dengan sengaja melihat 

Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau 

pada ruang yang bersifat pribadi; j. membujuk, menjanjikan, 

menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan 
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transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban; k. 

memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual; l. 

menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium 

dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban 

tanpa persetujuan Korban; m. membuka pakaian Korban tanpa 

persetujuan Korban; n. memaksa Korban untuk melakukan 

transaksi atau kegiatan seksual; o. mempraktikkan budaya 

komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang 

bernuansa Kekerasan Seksual; p. melakukan percobaan perkosaan, 

namun penetrasi tidak terjadi; q. melakukan perkosaan termasuk 

penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; r. 

memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi; s. 

memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil; t. membiarkan 

terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau u. 

melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya. Berbagai jenis-

jenis kekerasan seksual dalam Pasal 5 ayat (2) Permendikbud 

30/2021 juga selaras dengan Pasal 4 UU 12/2022. Mengingat 

banyaknya jenis-jenis kekerasan seksual yang sering sekali terjadi 

dalam realitas perguruan tinggi di Indonesia, apa sajakah yang 

menjadi faktor-faktor yang menyebabkan maraknya kasus 

kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi? Adapun faktor-

faktor yang menyebabkan kekerasan seksual yang sering sekali 

terjadi di lingkungan perguruan tinggi adalah sebagai berikut: A. 

Faktor Biologis/Natural Suatu kekerasan seksual yang terjadi di 

lingkungan perguruan tinggi Indonesia diakibatkan karena adanya 

hasrat/niat/dorongan laki-laki untuk berhubungan seksual, 

sehingga menyebabkan laki-laki melakukan berbagai tindakan 

untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Pada 

faktor natural ini, laki-laki dan perempuan dianggap sama-sama 

memiliki rasa ketertarikan yang besar satu sama lain. Oleh karena 

itu, reaksi yang diharapkan muncul oleh laki-laki pada perempuan 

adalah perasaan tersanjung. Sayangnya, perempuan ini merasa 

terganggu dan terhina karena dilecehkan oleh pelaku. B. Faktor 

Sosial-Budaya  Suatu kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan 

perguruan tinggi Indonesia merupakan akibat dari eksisnya sistem 

patriarki, di mana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan 
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mendominansi situasi-kondisi dan perempuan dianggap lemah dan 

dipandang tidak layak untuk mengontrol situasi-kondisi. Hal ini 

dapat ditemukan dalam kasus kekerasan seksual di perguruan 

tinggi, di mana korban kekerasan seksual merasa terpaksa, tidak 

berani menolak atau hanya diam ketika mengalami pelecehan 

seksual lantaran pelaku biasanya adalah seseorang yang memiliki 

kedudukan dan kuasa di perguruan tinggi, baik sebagai seorang 

dosen, staf, maupun pemimpin organisasi tertentu di perguruan 

tinggi. Akibatnya, korban kekerasan seksual merasa takut lantaran 

status sebagai seorang mahasiswa yang tentu saja akan masih 

berhubungan dengan pelaku, adanya ancaman, diskriminasi nilai, 

kesulitan untuk lulus, ataupun labelisasi negatif dari masyarakat 

lingkungan sekitar atau berbagai pihak dengan menganggap bahwa 

korban lah yang menggoda pelaku dan korban pun menikmati 

hubungan tersebut, padahal sebetulnya tidak. Selain itu, kekerasan 

seksual di lingkungan perguruan tinggi terjadi karena budaya 

pemerkosaan, di mana tubuh perempuan dijadikan sebagai objek 

pemenuhan seksual laki-laki; adanya misoginis sehingga hak dan 

perlindungan kepada perempuan tidak tercapai. Mirisnya, hal 

tersebut diterima dan dijustifikasikan dalam berbagai media, 

seperti:15 a) menyalahkan si korban (blaming the victim); b) 

menganggap pelecehan seksual sebagai hal yang biasa (trivializing 

sexual assault); c) tekanan kepada wanita agar tidak bersikap dingin 

(pressure on women to not appear cold); d) menoleransikan 

kejadian pelecehan seksual (tolerance of sexual harassment); e) 

membuat candaan yang bersifat seksual (sexually explicit jokes); f) 

menganggap bahwa laki-laki sebagai pihak yang dominan dan 

agresif dalam aktivitas seksual (defining “manhood” as dominant 

and sexually aggressive); dan g) menganggap bahwa perempuan 

sebagai pihak yang patuh dan pasif dalam aktivitas seksual 

(defining “womanhood” as submissive and sexually passive). Dua 

faktor tersebut lah yang menyebabkan seringnya kasus kekerasan 

seksual dalam lingkungan perguruan tinggi, yang mana sering 

dilakukan oleh para mahasiswa laki-laki dan sering merugikan 

kaum mahasiswa perempuan. Hal ini terbukti dengan penelitian 

yang dilakukan dari beberapa lembaga/institusi kredibel yang saya 
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kutip, seperti: 1. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi (Kemendikbudristek) Menurut hasil penelitian dari 

survey yang diadakan Kemendikbudristek terhadap kekerasan 

seksual pada tahun 2020 yang termuat dalam Artikel BBC 

menganggap bahwa korban lah yang menggoda pelaku dan korban 

pun menikmati hubungan tersebut, padahal sebetulnya tidak. 

Selain itu, kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi terjadi 

karena budaya pemerkosaan, di mana tubuh perempuan dijadikan 

sebagai objek pemenuhan seksual laki-laki; adanya misoginis 

sehingga hak dan perlindungan kepada perempuan tidak tercapai. 

Mirisnya, hal tersebut diterima dan dijustifikasikan dalam berbagai 

media, seperti: a) menyalahkan si korban (blaming the victim); b) 

menganggap pelecehan seksual sebagai hal yang biasa (trivializing 

sexual assault); c) tekanan kepada wanita agar tidak bersikap dingin 

(pressure on women to not appear cold); d) menoleransikan 

kejadian pelecehan seksual (tolerance of sexual harassment); e) 

membuat candaan yang bersifat seksual (sexually explicit jokes); f) 

menganggap bahwa laki-laki sebagai pihak yang dominan dan 

agresif dalam aktivitas seksual (defining “manhood” as dominant 

and sexually aggressive); dan g) menganggap bahwa perempuan 

sebagai pihak yang patuh dan pasif dalam aktivitas seksual 

(defining “womanhood” as submissive and sexually passive). Dua 

faktor tersebut lah yang menyebabkan seringnya kasus kekerasan 

seksual dalam lingkungan perguruan tinggi, yang mana sering 

dilakukan oleh para mahasiswa laki-laki dan sering merugikan 

kaum mahasiswa perempuan. Hal ini terbukti dengan penelitian 

yang dilakukan dari beberapa lembaga/institusi kredibel yang saya 

kutip, seperti: 1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi (Kemendikbudristek) Menurut hasil penelitian dari 

survey yang diadakan Kemendikbudristek terhadap kekerasan 

seksual pada tahun 2020 yang termuat dalam Artikel BBC 

didominasi oleh kasus kekerasan terhadap perempuan.19 Hal ini 

menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan 

mengalami peningkatan signifikan sebesar lima puluh dua persen 

terhadap kekerasan seksual kepada perempuan dari tahun 2020, 

sekaligus membuktikan bahwa posisi perempuan lebih rentan 
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menjadi korban kekerasan seksual daripada laki-laki. 4. Indonesia 

Judicial Research Society (IJRS) Menurut hasil penelitian IJRS 

bersama International NGO Forum on Indonesian Development 

(INFID) terhadap kekerasan seksual pada tahun 2021 yang termuat 

dalam Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, 

dinamika kekerasan seksual terhadap laki-laki yang terjadi 

sepanjang tahun 2020 tercatat sebesar 33 persen, sedangkan kasus 

kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 2020 tercatat 

sebesar 67 persen.  Berdasarkan fakta-fakta hasil penelitian dari 4 

institusi di atas, kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan 

perguruan tinggi Indonesia sering terjadi pada perempuan 

daripada laki-laki. Hal ini menandakan bahwa adanya 

ketidakadilan gender (peran, fungsi, dan tanggung jawab) antara 

perempuan dan laki-laki yang sangat dipengaruhi oleh keadaan 

sosial dan budaya masyarakat, disebabkan karena 

ketidakseimbangan diri sebagai seorang perempuan dalam 

memperoleh berbagai hak dan kesempatannya sebagai manusia 

untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang. Memperjelas maksud 

dari ketidakadilan gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender 

menurut Sulistyowati Irianto adalah sebagai berikut: 1. Subordinasi: 

suatu situasi di mana perempuan ditempatkan dalam 

posisi/derajat yang lebih rendah dari laki-laki, baik di ruang privat 

maupun publik; 2. Stereotip gender: suatu pelabelan atau 

pandangan dari masyarakat terhadap jenis kelamin tertentu, di 

mana pandangan tersebut menempatkan subjek yang menjadi 

korban pada posisi yang lemah akibat pandangan tersebut. Dengan 

kata lain, mayoritas masyarakat cenderung menyalahkan suatu 

subjek jenis kelamin tertentu, yang menjadi korban kekerasan 

seksual akibat berbagai faktor yang dipegang-teguh oleh 

masyarakat. 3. Beban ganda: suatu keadaan dimana pekerjaan yang 

dijalani oleh subjek salah satu jenis kelamin lebih banyak daripada 

subjek jenis kelamin yang lain. Misalnya, dalam konteks 

perempuan sebagai mahasiswi, dirinya harus mengerjakan tugas 

domestik di samping menjalankan perannya sebagai mahasiswa. 

Namun, seringkali dianggap tidak berharga oleh lingkungan di 

sekitarnya, sehingga mahasiswi tersebut bekerja paruh waktu 
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karena berbagai faktor sekaligus mengerjakan tugas domestik. 4. 

Marginalisasi: proses pembatasan, pengurangan, atau pemiskinan 

akses dari sumber daya yang dialami oleh perempuan akibat 

miskonsepsi gender di masyarakat. Contohnya, pada keluarga 

buruh karet, di mana perempuan turut bekerja membantu suami 

tetapi upah yang dibayarkan hanya untuk laki-laki sebagai kepala 

keluarga. 5. Kekerasan Seksual: suatu perspektif di mana seorang 

perempuan dianggap lemah dan pasrah, sehingga rentan menjadi 

objek seksual dan kekerasan oleh laki-laki Ketidakadilan gender 

yang telah dirincikan di atas menjadi ‘adrenalin’ faktor pemicu 

maraknya kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi, 

sekaligus memperjelas alur dalam memahami aturan dalam 

Permendikbud 30/2021 dan UU 12/2022. Hal ini menjadi sebuah 

progresivitas hukum Indonesia, dimana hukum yang dibentuk oleh 

manusia (para ‘legal drafter’ pembentuk undang-undang) harus 

mencapai keadilan masyarakat Indonesia dan persamaan hak-

kewajiban sosial di mata hukum, di mana hal ini diperkuat dengan 

pernyataan Alm. Prof. B. Arief Sidharta bahwa hukum yang berlaku 

di Indonesia harus dilandasi dengan hati nurani.  Dalam kaitannya 

dengan UU 12/2022 dan Permendikbud 30/2021, kedua peraturan 

tersebut haruslah mencapai keadilan seadil-adilnya bagi korban 

kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi dengan 

memberikan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual yang 

dialami oleh perempuan berdasarkan hati nurani para pihak yang 

terlibat. Namun, terdapat hal yang menarik dari Permendikbud 

30/2021, di mana peraturan menteri ini terdapat perdebatan yang 

sangat kencang terkait “persetujuan korban” sebagaimana terdapat 

dalam Pasal 5 ayat (2) Permendikbud 30/2021, yaitu: 1. Pada huruf 

b, yaitu memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa 

persetujuan korban. Apabila ditafsirkan sebagaimana terdapat 

persetujuan korban, tindakan ini bukanlah termasuk kekerasan 

sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1). 2. Pada huruf f, yaitu 

mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau 

rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual 

tanpa persetujuan korban. Apabila ditafsirkan sebagaimana 

terdapat persetujuan korban, tindakan ini bukanlah termasuk 



69 

kekerasan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1). 3. Pada huruf g, 

yaitu mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban 

yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Apabila 

ditafsirkan sebagaimana terdapat persetujuan korban, tindakan ini 

bukanlah termasuk kekerasan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat 

(1). 4. Pada huruf h, yaitu menyebarkan informasi terkait tubuh 

dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan 

korban. Apabila ditafsirkan sebagaimana terdapat persetujuan 

korban, tindakan ini bukanlah termasuk kekerasan sebagaimana 

ketentuan Pasal 5 Ayat (1). 5. Pada huruf l, yaitu menyentuh, 

mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau 

menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa 

persetujuan korban. Apabila ditafsirkan sebagaimana terdapat 

persetujuan korban, tindakan ini bukanlah termasuk kekerasan 

sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1). 6. Pada huruf m, yaitu 

membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Apabila 

ditafsirkan sebagaimana terdapat persetujuan korban, tindakan ini 

bukanlah termasuk kekerasan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat 

(1). Lebih lanjut, persetujuan korban untuk melakukan tindakan-

tindakan tersebut dianggap tidak sah apabila korban dalam 

keadaan tertentu: a) korban belum berusia dewasa sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; b) korban dalam keadaan 

diancam, dipaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya; c) 

korban dalam pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba; d) 

korban dalam keadaan sakit, pingsan, dan/atau tertidur; e) korban 

memiliki fisik dan/atau psikologis yang rentan; f) korban 

mengalami kelumpuhan sementara; dan g) korban mengalami 

kondisi tergoncang. Selain itu, permasalahan persetujuan korban 

kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi terletak 

pada: 1. Permasalahan Usia Dewasa Menurut berbagai peraturan 

Indonesia, masalah seseorang dikatakan sebagai orang dewasa 

menurut hukum bervariasi, mulai dari: a) sudah berusia 16 tahun; 

b) sudah berusia 17 tahun;  c) sudah berusia 18 tahun;  dan) d) sudah 

berusia 21 tahun dan/atau kawin.  Dalam aktivitas perguruan 

tinggi, dapat saja sivitas akademika yang berusia di bawah 17 

tahun, di mana hal ini dimanfaatkan oleh pelaku yang memiliki 
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ketimpangan usia-relasi-status yang lebih tinggi daripada korban 

kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. 2. Permasalahan 

Frasa “Persetujuan Korban” Selain permasalahan usia dewasa, 

Permendikbud 30/2021 juga mengalami permasalahan dalam kata 

“persetujuan korban”. Menurut Aliansi BEM-UI, kata “persetujuan 

korban” dalam Permendikbud 30/2021 sendiri terdapat beberapa 

sifat: a) dapat diberikan dalam keadaan sadar tanpa adan pengaruh 

dan tekanan dari mana pun (freely given); b) dapat ditarik kembali 

(reversible); c) dapat diberikan saat sudah terinformasikan secara 

benar dan lengkap (informed); d) dapat diberikan secara antusias 

(enthusiastic); dan e) dapat diberikan secara specific terhadap suatu 

tindakan, artinya seseorang yang setuju melakukan sesuatu hal 

bukan berarti setuju melakukan hal lainnya yang terkait dengan hal 

yang telah disetujui sebelumnya (specific). Hal ini menjadi suatu 

problematika tersendiri bagi para penegak aparat hukum dalam 

memastikan unsur objektif kesalahan pelaku kekerasan seksual 

dalam lingkungan perguruan tinggi, sebab menentukan 

persetujuan korban untuk mengusut tuntas permasalahan 

kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sangatlah 

mustahil dikarenakan kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh 

korban akan terus membekas dalam ingatannya selama-lamanya. 

Singkatnya, korban akan trauma untuk kembali ke kehidupan 

normal dan menjalani kehidupan sebagai seorang penyintas 

kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sangat sulit. 

Permasalahan-permasalahan kekerasan seksual dalam lingkungan 

perguruan tinggi memang tidak mudah untuk 

diselesaikan/didamaikan oleh diri sendiri. Namun, permasalahan 

tersebut bukan berarti mustahil untuk dilewati dan dijadikan 

sebagai motivasi untuk menjalankan kehidupan lebih baik, bahkan 

menjadi seorang aktivis pembela kasus kekerasan seksual dalam 

lingkungan perguruan tinggi. Maka dari itu, sebagai generasi 

penerus bangsa Indonesia khususnya mahasiswa/masyarakat 

umum yang melek tentang permasalahan kekerasan seksual dalam 

perguruan tinggi, kita harus memperjuangkan hak-hak korban 

(dalam hal ini umumnya terjadi pada mahasiswi/kaum 

perempuan) sebagai Warga Negara Indonesia, dengan cara: 1. 
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Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Dalam hal 

mencegah terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi, 

seluruh sivitas akademika perguruan tinggi wajib melakukan 

pencegahan kekerasan seksual melalui: a) Pembelajaran, yang 

dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan mewajibkan 

mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan mempelajari 

modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang 

ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi. b) Penguatan tata kelola, yang minimal terdiri atas: 1) 

merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan 

penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi; 2) membentuk 

satuan tugas; 3) menyusun pedoman pencegahan dan penanganan 

kekerasan seksual; 4) membatasi pertemuan antara mahasiswa 

dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam 

operasional kampus dan/atau luar area kampus; 5) menyediakan 

layanan pelaporan kekerasan seksual; 6) melatih mahasiswa, 

pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya 

pencegahan dan penanganan kekerasan seksual 7) melakukan 

sosialisasi secara berkala terkait pedoman pencegahan dan 

penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa, pendidik, 

tenaga kependidikan, dan warga kampus; 8) memasang tanda 

informasi yang berisi: a) pencantuman layanan aduan kekerasan 

seksual; dan b) peringatan bahwa kampus perguruan tinggi tidak 

menoleransi kekerasan seksual; 9) menyediakan akomodasi yang 

layak bagi penyandang disabilitas untuk pencegahan dan 

penanganan kekerasan seksual; dan 10) melakukan kerja sama 

dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan 

kekerasan seksual. c) Penguatan budaya komunitas mahasiswa, 

pendidik, dan tenaga kependidikan dalam bentuk komunikasi, 

informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan 

kekerasan seksual, minimal pada kegiatan: 1) pengenalan 

kehidupan kampus bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga 

kependidikan; 2) organisasi kemahasiswaan; dan/atau 3) jaringan 

komunikasi informal mahasiswa, pendidik dan tenaga 

kependidikan. 2. Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan 

Tinggi Dalam hal menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi 
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yang telah terjadi, seluruh sivitas akademika perguruan tinggi wajib 

menangani peristiwa tersebut melalui: 1. Pendampingan, yang 

diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai 

mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus, 

atas persetujuannya dalam bentuk: 1) Konseling; 2) Layanan 

kesehatan; 3) Bantuan hukum; 4) Advokasi; dan/atau 5) Bimbingan 

sosial dan rohani. Jika korban tidak memungkinkan untuk 

memberikan persetujuan, persetujuan tersebut dapat diberikan oleh 

orang tua korban atau wali korban atau pendamping. 

Perlindungan, yang diberikan kepada korban atau saksi yang 

berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan 

warga kampus, berupa: 1) jaminan keberlanjutan untuk 

menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa; 2) jaminan 

keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan/atau tenaga 

kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan; 3) 

jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari 

pelaku/pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam 

bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan 

nonfisik kepada aparat penegak hukum; 4) pelindungan atas 

kerahasiaan identitas; 5) penyediaan informasi mengenai hak dan 

fasilitas pelindungan; 6) penyediaan akses terhadap informasi 

penyelenggaraan pelindungan; 7) pelindungan dari sikap dan 

perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau 

menguatkan stigma terhadap korban; 8) pelindungan korban 

dan/atau pelapor dari tuntutan pidana; 9) gugatan perdata atas 

peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan; 10) penyediaan 

rumah aman; dan/atau 11) pelindungan atas keamanan dan bebas 

dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. 3. 

Pengenaan sanksi administratif, yang ditetapkan dengan keputusan 

pemimpin perguruan tinggi berdasarkan rekomendasi satuan 

tugas. Sanksi administratif meliputi: 1) Sanksi administratif ringan, 

berupa: a. teguran tertulis; atau b. pernyataan permohonan maaf 

secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media 

massa. 2) Sanksi administratif sedang, berupa: a. pemberhentian 

sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau b. 

pengurangan hak sebagai mahasiswa, meliputi: a) penundaan 
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mengikuti perkuliahan (skors); b) pencabutan beasiswa; atau c) 

pengurangan hak lain. 3) Sanksi administratif berat, berupa: a. 

pemberhentian tetap sebagai mahasiswa; atau b. pemberhentian 

tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau 

warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Namun, 

penjatuhan sanksi administratif yang dilakukan oleh pemimpin 

perguruan tinggi atas rekomendasi satuan tugas harus didasarkan 

pada pertimbangan: a) korban merupakan penyandang disabilitas; 

b) dampak kekerasan seksual yang dialami korban; dan/atau c) 

terlapor atau pelaku merupakan anggota satuan tugas, 

kepala/ketua program studi, atau ketua jurusan. 4. Pemulihan 

korban, yang diberikan atas persetujuan korban berupa: 1) 

Tindakan medis; 2) Terapi fisik; 3) Terapi psikologis; dan/atau 4) 

Bimbingan sosial dan rohani. Pemulihan kepada korban kekerasan 

seksual dapat melibatkan: 1) Dokter/tenaga kesehatan lain; 2) 

Konselor; 3) Psikolog; 4) Tokoh masyarakat; 5) Pemuka agama; 

dan/atau 6) Pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk 

kebutuhan korban penyandang disabilitas. 
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Pemberdayaan Perempuan dalam Ruang Publik Pembangunan 

Berkelanjutan  

Oleh: Wanda Farda Wahdini 

 

Pemberdayaan Perempuan merupakan upaya mengatasi 

hambatan guna mencapai pemerataan gender pada proses 

pembangunan. Di era emansipasi saat ini, perempuan sering 

dianggap sebagai kelompok kelas kedua atau subordinat sehingga 

tidak memperoleh persamaan hak dengan laki-laki, terjadi 

ketimpangan kekuasaan yang menimbulkan stigma bahwa laki-laki 

tidak perlu memiliki kemampuan dalam melakukan pekerjaan 

domestik sehingga lazim diserahkan sepenuhnya kepada 

perempuan. Pun perihal kekerasan terhadap perempuan masih 

terjadi dalam masyarakat akibat “posisi rentan” perempuan karena 

masih kuatnya “budaya patriarki” diskriminatif-subordinatif dan 

“relasi kuasa yang timpang” antara laki-laki dan perempuan. 

Budaya patriarki yang tidak mengakomodir kesetaraan terhadap 

perempuan masih mendominasi dalam masyarakat, hal tersebut 

berpengaruh pada aspek masyarakat yaitu sistem sosial. Anggapan 

sosial yang menilai bahwa mayoritas tidak dapat tampil sebagai 

pemimpin atas sifat emosional yang ada sehingga menempatkan 

perempuan pada posisi subordinat. Hal tersebut berpengaruh pada 

posisi kehidupan sosial perempuan seperti politik, pendidikan, 

ekonomi, sosial dan budaya. Indonesia telah menjamin kebebasan 

berpolitik dan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, namun 

pada pelaksanaannya masih terdapat ketimpangan dalam 

masyarakat. 1 Pada prinsipnya kedudukan perempuan sama 

dengan laki-laki. Ia memiliki seluruh potensi sebagaimana manusia 

pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, atas upaya yang 

disusun dan direncanakan oleh pemerintah dan berkolaborasi 

dengan unsur masyarakat, harapannya adalah kedudukan 

perempuan mulai bangkit, ditambah kepiawaian perempuan 

Indonesia dan kontribusinya terhadap pembangunan yang berhasil 

membuktikan bahwa keberadaan perempuan adalah layak 

diperhitungkan.  
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Pemberdayaan Perempuan adalah upaya memperoleh akses 

dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, 

budaya, supaya perempuan dapat meningkatkan rasa percaya diri 

dan berperan aktif dalam pemecahan konflik sehingga mampu 

memaksimalkan kemampuan diri. Tujuan Pemberdayaan 

Perempuan adalah untuk menantang ideologi patriarki yaitu 

dominasi laki – laki dan subordinasi perempuan, serta merubah 

struktur yang melestarikan diskriminasi gender dan ketidakadilan 

sosial. Perempuan harus diberi ruang untuk berperan aktif dalam 

pembangunan bangsa, sehingga muncul istilah Pemberdayaan 

Perempuan sebagai jawaban dari masalah subordinasi dan 

asimetris kedudukan perempuan dengan laki–laki. Secara umum 

tujuan program Pemberdayaan Perempuan adalah meningkatnya 

kualitas sumber daya perempuan di berbagai sektor dan subsektor, 

lembaga dan nonlembaga yang mengutamakan peningkatan 

kemampuan, profesionalisme, maupun keahlian kaum perempuan. 

Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk mewujudkan 

kepekaan dan rasa kepedulian dari masyarakat dan penentu 

kebijakan terhadap gender. Adanya program Pemberdayaan 

Perempuan merupakan langkah tepat untuk mewujudkan 

pembangunan yang berkelanjutan negara Indonesia, dalam 

pelaksanaan program tersebut seluruh pihak harus mendapatkan 

kesempatan sama untuk dapat berpartisipasi aktif.  

Perempuan dapat leluasa berpartisipasi pada bidang-bidang 

yang disukainya terutama dalam ranah sosial. Karena dengan 

memandang hak dan peran perempuan secara objektif, potensi-

potensi yang ada pada diri Perempuan akan lebih nampak. 

Perempuan dapat menjadi aktor strategis di dalam pembangunan, 

tidak hanya pembangunan di desa-desa, tetapi juga pembangunan 

secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat 

Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera. Peran perempuan 

banyak diperhitungkan ke ranah publik, itu sebabnya banyak 

kesempatan bagi perempuan untuk melakukan peranan produktif 

di luar rumah yang bukan hanya produktif di dalam rumah atau 

domestik. Saat ini, teknologi terbukti mampu membebaskan dan 

mendorong emansipasi perempuan di berbagai bidang terutama 
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dalam ranah publik, namun juga menyisakan pertanyaan besar 

sejauh mana batas kebebasan perempuan ini akan meluas.  

Dampak terburuk atas industrialisasi peranan perempuan 

tersebut adalah penyimpangan penyimpangan sosial yang muncul 

beriringan secara masif. Atas hal tersebut perempuan dituntut 

mampu mengontrol perannya secara seimbang. Akhirnya, harus 

ada upaya untuk memahami posisi perempuan dan peranannya 

dalam lingkup keluarga (domestik) dan masyarakat (publik) bagi 

seluruh pihak. Dalam hal domestik, hal tersebut menjadi sangat 

penting mengingat harus ada kesepahaman sama dalam 

memandang peran masing-masing pihak baik dari kalangan laki-

laki maupun wanita. Adanya perspektif yang seimbang ini nantinya 

menjadi langkah awal yang akan memberikan jaminan bagi 

kemajuan peran perempuan dalam ranah domestik maupun publik 

sekaligus menjamin kemajuan peradaban masyarakat secara 

keseluruhan. Selain sebagai anggota keluarga, perempuan tak lepas 

dari peran publiknya sebagai bagian dari masyarakat. Sehingga 

tidak dapat dipungkiri perempuan harus bekerja untuk 

mengembangkan potensi diri dan mengamalkan ilmu yang 

dimilikinya demi kebermanfaatan yang nyata bagi masyarakat. 

Dalam menunjang kiprah perempuan pada ranah publik serta 

menjaga perjuangan perempuan dalam perumusan kebijakan yang 

adil dan berpihak pada perempuan, maka gerakan perempuan 

harus terus berkonsolidasi baik melalui jalur formal maupun 

informal yang tentu dipengaruhi oleh dukungan masyarakat.  

Mengingat peran dan potensi perempuan dalam hal 

pembangunan, pemerintah Indonesia telah membagi empat sektor 

utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, 

serta pencegahan kekerasan. Langkah strategis juga disiapkan 

untuk mengatasi isu Pemberdayaan Perempuan, kesetaraan 

gender, yang juga bertujuan untuk merealisasikan Pembangunan 

Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s), 

terutama kesetaraan gender. Ada 9 target dalam tercapainya tujuan 

ini, yakni dari 17 Goals dan 169 Target dalam SDGs, terdapat 16 

goals dan 91 target yang berkaitan dengan kesetaraan gender, hak 

asasi perempuan, dan anak perempuan. Hal tersebut menunjukkan 
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bahwa Pemberdayaan Perempuan menjadi salah satu fokus utama 

dalam realisasi Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. 

Perempuan dapat berperan aktif untuk mengawali implementasi 

dalam pencapaian target pada agenda Pembangunan Berkelanjutan 

2030 mendatang. Demikian pula keterlibatan perempuan pada 

bidang lain termasuk politik dan pemerintahan. Organisasi 

Pemberdayaan Perempuan di Amerika Serikat menyatakan bahwa 

akan timbul perbedaan ketika perempuan memiliki ruang politik 

sama dengan laki-laki. Akan terjadi perubahan hakikat kekuasaan 

dari “power over” yang bersifat otoritatif, memaksa kehendak, tidak 

hirau dengan kepentingan masyarakat, menjadi “power to” yang 

bersifat positif yakni kekuasaan untuk melakukan kebijakan dan 

kebaikan bersama. Mill dan Taylor pun juga menjelaskan 

pentingnya kehadiran perempuan di ranah publik.3 Dimana ketika 

masyarakat ingin mencapai keadilan gender, maka perempuan 

harus diberikan hak politik, pendidikan, dan kesempatan sama 

halnya dengan laki-laki. Pada masa kepemimpinan Presiden Joko 

Widodo tahun 2014-2019, perempuan diberdayakan dengan adanya 

peraturan mengenai kuota 30% untuk keterwakilan perempuan 

dalam ranah politik.4 Saat ini banyak tokoh perempuan yang telah 

berpartisipasi dan memegang jabatan-jabatan publik, seperti 

Presiden, Menteri, anggota DPR, Walikota, dan Gubernur. Hal 

tersebut cukup merepresentasikan kehadiran serta menyuarakan 

aspirasi perempuan di level kebijakan pemerintah, yang meskipun 

dalam praktiknya tidak seluruh perempuan di bidang politik 

berwenang mengambil keputusan bersifat strategis. Hal tersebut 

tidak menjadi kendala berarti, maka tetap perlu peran dari 

masyarakat seperti kelompok dan organisasi perempuan yang 

dapat mendorong pemerintah untuk melakukan harmonisasi 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun 

Nasional terhadap target dan indikator tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan dengan melibatkan perempuan dan tetap 

menyetarakannya dengan kedudukan laki-laki. KESIMPULAN 

Budaya patriarki didefinisikan sebagai sistem yang 

mendominasikan laki-laki dibandingkan perempuan, dimana laki-

laki lebih memiliki kekuasaan untuk menentukan suatu keputusan. 
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Patriarki menjalar ke aspek kehidupan lain dalam masyarakat dan 

subordinasi memberi hak istimewa kepada laki-laki dengan 

menjunjung tinggi perbedaan gender. Mengingat kesetaraan 

makhluk (manusia) di mata Tuhan, perempuan berhak untuk 

berekspresi dan berkarya di lingkungan publik pula, sehingga tidak 

ada alasan pembenar bagi suatu pihak melakukan pembatasan atas 

hak perempuan dalam berkarya. Hal tersebut melatarbelakangi 

urgensi lahirnya Pemberdayaan Perempuan yang diharapkan 

seluruh perempuan dapat berkesempatan sama untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Program 

Pemberdayaan Perempuan harus dilakukan dengan serentak, 

berkesinambungan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. 

Dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan, peran perempuan 

dapat dimulai dengan melibatkan kelompok perempuan dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan monitoring seluruh program 

pembangunan yang ada. Diperlukan pula adanya pembaharuan 

produk hukum yang bermuatan nilai sosial budaya serta keadilan 

yang berwawasan gender untuk memaksimalkan terciptanya 

kondisi adil dan meminimalisir suatu didiskriminasi pada 

perempuan. Adapun hal-hal tersebut diatas harus tetap dijalankan 

sesuai dengan batas dan memperhatikan kesetaraan gender 

sehingga tidak ada ketimpangan kedepannya.  
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Tetap Siaga Sebab Maraknya Kekerasan Seksual 

Oleh : Muhammad Brillyan  

 

Tingkat kekerasan seksual telah menjadi isu besar saat ini, 

persentase naik kasus pertumbuhan begitu cepat setiap hari. 

Menurut Kesehatan Dunia World Health Organization (WHO), 

kekerasan seksual adalah semua tindakan yang dilakukan untuk 

memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang ditujukan 

kepada seseorang adalah seksualitas dengan menggunakan 

kekerasan tanpa memandang apa yang dilakukannya status 

hubungan. WHO telah melakukan beberapa penelitian tentang 

prevalensi kekerasan terhadap perempuan secara global dan 

regional, yang menyatakan bahwa kekerasan fisik dan seksual 

terhadap perempuan telah mencapai tingkat epidemi1 , yang berarti 

memiliki lebih banyak efek dari sepertiga wanita yang melakukan 

pelanggaran seksual.  

Berdasarkan data yang telah disampaikan oleh Komnas 

Perempuan disebutkan bahwa kasus kekerasan seksual meningkat 

di Indonesia setiap tahun. Tepat di Catatan Tahunan (CATAHU) 

20212 , spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi 

melalui Tahun 2020, muncul pola-pola baru yang cukup ekstrim. Ini 

termasuk 3 kali meningkat jumlah dispensasi perkawinan 

(perkawinan anak), dari 23.136 kasus pada tahun 2019 dan menjadi 

64.211 kasus pada tahun 2020.  

Komnas perempuan juga menerima laporan terkait Gender-

Based Cyber Kekerasan pada 2019 dan 2020 yang dikenal dengan 

KBGO, meningkat dari 241 kasus pada 2019 dan meningkat menjadi 

940 kasus pada tahun 2020. Data dari Service Institute melaporkan, 

pada tahun 2019 ada 126 kasus dan meningkat menjadi 510 kasus 

pada tahun 20203 . Meningkatnya jumlah kasus kekerasan berbasis 

gender di ruang online (KBGO) harus menjadi perhatian serius 

untuk semua umat manusia. Data di atas menunjukkan betapa 

lemahnya perlindungan hukum terhadap seksual kekerasan di 

Indonesia.  

Dengan demikian, diskriminasi terhadap perempuan 

melanggar prinsip kesetaraan hak dan penghormatan terhadap 
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harkat dan martabat manusia merupakan hambatan bagi partisipasi 

perempuan setara dengan laki-laki, dalam kehidupan politik, sosial, 

ekonomi, dan budaya negara mereka. Hal ini juga mempersulit 

pengembangan potensi para perempuan dalam melayani negara 

dan kemanusiaan mereka.  

Sangat di sayangkan, negara ini masih belum mengetahui 

tentang adanya kekerasan seksual. Dapat diambil dari contoh 

masyarakat umum selalu mengkritik korban, dengan menyiratkan 

bahwa korban yang harus disalahkan dengan menunjukkan bahwa 

apa pun yang dilakukan korban hari itu di luar norma di mata 

masyarakat umum, seperti korban memakai pakaian minim atau 

pakaian pendek, pergi keluar pada malam hari, sendirian, dan 

memakai riasan tebal. Itu adalah sudut pandang yang harus diubah 

karena kekerasan seksual bisa terjadi pada siapapun, kapanpun, 

dan dimanapun, tanpa melihat bagaimana rupa korban di mata 

pelaku. Bahkan seorang wanita yang memakai niqab, hijab, dan 

atau seseorang yang menutupi dirinya dengan baik pada umumnya 

masih menjadi incaran para pelakunya.  

Masyarakat umum mengatakan bahwa itu karena wanita 

tidak menutupi diri mereka sendiri dengan cukup baik, lalu 

perlindungan seperti apa yang diberikan masyarakat umum ketika 

ada korban yang terlindungi dengan baik? Oleh karena itu, korban 

sering kali tidak mau melapor karena trauma pengalaman buruk 

dari tragedi kekerasan seksual juga menjadi salah satu faktor yang 

membuat para korban memilih untuk tetap diam daripada angkat 

bicara dan menjunjung tinggi keadilan bagi mereka masing-masing. 

Di sisi lain, para korban masih tidak yakin siapa yang harus 

mengadu dan perlakuan apa yang akan mereka terima dalam kasus 

ini oleh pejabat publik. Salah satu komitmen Indonesia adalah 

dengan kebijakan yang telah dilaksanakan. Sebagai negara, 

Indonesia harus siap memberantas setiap kekerasan seksual.  

Kasus perlindungan korban termasuk dalam pencegahan 

kekerasan seksual. Kebijakan Perlindungan Korban Kekerasan 

Seksual secara legal seksual dalam kekerasan seksual Undang-

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sangat 

penting. Proses pidana diharapkan lebih memperhatikan hak-hak 
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korban kekerasan seksual, termasuk infrastruktur yang 

mendukung efektivitasnya dalam proses penegakan hukum, serta 

sebagai kemampuan ahli atau ahli penegakan hukum untuk 

membantu pemulihan korban dan keluarganya termasuk kesehatan 

fisik dan psikologis, dan rehabilitasi pelaku.  

Dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (UU TPKS) oleh Pemerintah yaitu kebijakan 

kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk baru kekerasan seksual akan 

meningkatkan kualitas minimalisir kekerasan seksual, Dari 

pembahasan terkait kekerasan seksual dalam rumah tangga juga 

diketahui bahwa yang utama butir-butir materi dalam RUU KDRT 

telah menjelaskan konsep perlindungan masyarakat terhadap 

kekerasan seksual secara lebih luas, termasuk adanya paradigma 

perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.  

Faktor lain termasuk pusat masalah atau kondisi sosial yang 

langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau 

memperbanyak kejahatan termasuk suatu kegiatan, seperti: 

pendampingan dan pendidikan sosial dalam tanggung jawab 

mengembangkan kerangka masyarakat sosial, kesehatan mental, 

pendidikan moral, agama, dll. Juga kegiatan lainnya dalam rangka 

peningkatan upaya kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan 

pemantauan terus menerus oleh polisi, aparat keamanan, dll. Hal-

hal ini pasti akan terbuka kesempatan untuk mengungkap kasus 

dan memberikan pencegahan yang efektif terhadap pelaku 

kejahatan seksual.  

Meningkatnya jumlah kekerasan dan minimnya undang-

undang yang mengaturnya membuat para pelaku semakin liar. 

Sudah saatnya kita membuka mata pelecehan seksual itu bukanlah 

sesuatu yang bisa dinormalisasi. berhenti melakukan percakapan 

seksual yang menilai dari perspektif Anda sendiri dan menilai 

korban, ciptakan kebaikan lingkungan dan menegakkan keadilan. 

Yang harus diberantas adalah egoisme dan kebencian, mulai 

membangun solidaritas dan kepedulian, kekerasan seksual 

bukanlah hal kecil, mulai memerangi kekerasan seksual. 
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