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a Komnas Perempuan meluncurkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan sejak tahun 2001. Dalam 10 tahun terakhir, pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan 
mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 119.107 kasus (2011) menjadi 338.496 kasus (2021). Data ini dikumpulkan berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk 
ke Komnas Perempuan, Badan Peradilan Agama dan mitra lembaga layanan. 
b Advokasi oleh Komnas Perempuan dan jaringan masyarakat sipil di Indonesia untuk mendorong reformasi hukum dalam ranah kekerasan seksual telah diinisiasi sejak 
tahun 2012. 10 tahun proses penyusunan dan advokasi yang konsisten untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS, selanjutnya dirubah menjadi RUU TPKS) 
baik di parlemen dan di ranah masyarakat sipil akhirnya membuahkan hasil. Pada 12 April 2022, DPR RI mengesahkan RUU TPKS menjadi undang-undang yang kemudian 
resmi diundangkan sebagai UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 9 Mei 2022. 

 
PENDAHULUAN 
 
Dalam 10 tahun terakhir, pengaduan kasus kekerasan 
berbasis gender (KBG) yang didokumentasikan di dalam 
Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 
mengalami peningkatan yang signifikana. Salah satu jenis 
kekerasan terhadap perempuan yang menjadi sorotan 
media dan publik adalah kekerasan seksual. Komnas 
Perempuan dan berbagai jaringan masyarakat sipil di 
Indonesia, termasuk Perhimpunan Pelajar Indonesia 
Dunia (PPI Dunia) juga sempat mendeklarasikan 
“Indonesia Darurat Kekerasan Seksual” di akhir tahun 
2021 dan awal tahun 2022 sebagai bentuk advokasi 
dalam mendorong pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)b.  
 
Deklarasi “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual” ini 
merupakan sebuah ironi di negara yang menjunjung 
tinggi nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Hal ini 
muncul karena daya pencegahan dan penanganan tidak 
berbanding lurus dengan jumlah dan jenis kekerasan 
seksual yang terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual ini 
tidak hanya terjadi di ranah privat tetapi juga di ranah 
publik. Mengutip CATAHU Komnas Perempuan tahun 
2022, “[w]ilayah tempat tinggal menjadi tempat yang 
tidak aman dari kekerasan, bahkan tempat yang 
dianggap paling aman yaitu di institusi pendidikan juga 
sama tidak amannya bagi korban”1. Beberapa kasus 
kekerasan seksual bahkan sempat menjadi sorotan 
media dan perbincangan publik, di antaranya adalah 
kasus perkosaan anak di Aceh (dengan pelaku divonis 
bebas), kasus perkosaan 12 santri perempuan oleh 

 

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk diskriminasi 
gender dan kejahatan yang merendahkan derajat martabat 
manusia. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual meningkat 
secara signifikan setiap tahunnya. Lingkungan kampus 
merupakan salah satu tempat dimana kekerasan seksual sering 
terjadi di Indonesia. Dampak kekerasan seksual terhadap 
korban sangatlah buruk dan multidimensi, melingkupi dampak 
psikologi, fisik, dan juga sosial ekonomi. Untuk mengatasi hal 
ini, dalam tiga tahun terakhir ada tiga kebijakan baru yang 
berperspektif korban untuk menjamin pemenuhan dan 
perlindungan hak-hak korban dan menindak pelaku kekerasan 
seksual di lingkungan kampus. Tiga kebijakan ini adalah 
KEPDIRJEN PENDIS 5494/2019, PERMENDIKBUDRISTEK 
30/2021 dan UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 
Seksual. Untuk menuju kampus merdeka dari kekerasan 
seksual di Indonesia, Policy Brief ini merekomendasikan agar: 

• Lembaga pemerintah dan DPR RI terus mengoptimalisasi 
sosialisasi tiga kebijakan berperspektif korban dan 
mendorong institusi pendidikan tinggi untuk 
mengimplementasi kebijakan tersebut dengan baik. 

• Lembaga penegak HAM terus mengawal proses 
perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual di 
lingkungan kampus. 

• Lembaga penegak hukum dapat mengimplementasikan 
perundang-undangan secara adil. 

• Institusi pendidikan tinggi di Indonesia segera membentuk 
Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 
Seksual di lingkungan kampus.  

• Setiap civitas akademika menumbuhkan dan 
menormalisasikan relasi yang setara antar sesama dan 
menghapuskan stigma negatif terhadap korban kekerasan 
seksual. 

Silakan kutip karya ini sebagai: 
Hidayahtulloh MA. Policy Brief: Menuju Kampus Merdeka dari 
Kekerasan Seksual di Indonesia. No. 2. 2022. htpps://ppi.id/policy-
brief-menuju-kampus-bebas-kekerasan-seksual 
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gurunya di sebuah pesantren di Bandung, dan sebuah 
kasus bunuh diri seorang mahasiswi korban kekerasan 
seksual di Mojokerto. Berdasarkan data yang ada, kasus 
kekerasan seksual yang juga mengalami peningkatan 
adalah kekerasan seksual berbasis digital atau 
elektronik2. 
 
Di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, hasil survei 
yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) 
tahun 2019 menemukan bahwa kampus menempati 
urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual 
(15%), setelah jalanan (33%) dan transportasi umum 
(19%)3. Data ini kemudian didukung dengan temuan 
survei Kemendikbudristek tahun 2020 bahwa 77% civitas 
akademika menyatakan bahwa kekerasan seksual 
pernah terjadi di lingkungan kampus, namun 63% dari 
mereka tidak melaporkan kasus tersebut demi menjaga 
nama baik institusi pendidikan tersebut. Mengingat 
tingginya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi di 
Indonesia dan sesuai dengan tujuan PPI Dunia sebagai 
sebuah organisasi terkemuka untuk pelajar Indonesia di 
Dunia, policy brief ini bertujuan untuk mengkaji secara 
khusus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan 
pendidikan tinggi di Indonesia.  
 
Policy brief ini akan disusun dengan kerangka sebagai 
berikut. Pertama, policy brief akan mendiskusikan situasi 
kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di 
Indonesia secara umum dalam beberapa tahun terakhir. 
Hal ini akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai 
kebijakan yang telah diterbitkan dari lembaga 
pemerintah dan institusi perguruan tinggi di Indonesia 
untuk menangani dan menghapuskan kekerasan seksual. 
Setelah itu, policy brief ini akan mengkaji tantangan yang 
ada dalam implementasi kebijakan tersebut. Kemudian, 
hasil dari kajian ini akan diakhiri dengan rekomendasi 
aksi dan kebijakan yang bisa dilakukan oleh setiap 
pemangku kebijakan dan individu secara umum dalam 
menangani dan menghapuskan kekerasan seksual di 
lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.  
 
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN 
KAMPUS 
 
Berdasarkan data Komnas Perempuan yang dikutip oleh 
salah satu komisionernya, Siti Aminah Tardi, dalam 
wawancara yang dilakukan bersama dengan VOA 
Indonesia, kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan 
berbasis gender yang paling dominan di lingkungan 
pendidikan4. Selain itu, Perguruan tinggi menempati 
urutan pertama untuk kekerasan seksual di lingkungan 
pendidikan dengan 35 kasus pada tahun 2015 hingga 
2021. Beberapa deretan kasus kekerasan seksual di 
lingkungan kampus sepanjang 2021 telah 

didokumentasikan di berbagai media massa5-6. Namun, 
angka ini dan sejumlah kasus kekerasan seksual yang 
mendapatkan perhatian publik tersebut sepertinya tidak 
signifikan jika dibandingkan dengan hasil survei yang 
dilakukan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2019 dan 
2020.  
 
Seperti yang Aminah sampaikan, hal ini menunjukkan 
adanya situasi lain yang jauh lebih problematik yaitu 
relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku 
kekerasan seksual di perguruan tinggi yang menjadi 
salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual. Siti 
Aminah Tardi melanjutkan bahwa “[m]asyarakat bahkan 
lebih memercayai seseorang yang memiliki otoritas 
keilmuan maupun keagamaan dibandingkan korban” 
selain dari minimnya mekanisme penanganan kekerasan 
seksual di kampus4. Salah satu kasus kekerasan seksual 
di lingkungan kampus yang dapat mengilustrasikan hal 
ini adalah pelecehan seksual yang dialami seorang 
mahasiswi di Universitas Riau oleh pembimbing 
skripsinya yang juga merupakan seorang dekan di akhir 
tahun 2021. Penyintas telah melaporkan terduga pelaku 
kekerasan seksual tersebut dengan harapan untuk 
mendapatkan perlindungan dan keadilan. Hanya saja, 
pada 30 Maret 2022, terduga pelaku kekerasan seksual 
tersebut justru diputuskan tidak bersalah oleh hakim di 
pengadilan negeri setempat dengan alasan tidak cukup 
bukti7.  
 
Dari contoh kasus tersebut, relasi kuasa yang timpang 
antara korban dan pelaku kekerasan seksual di 
perguruan tinggi adalah sesuatu hal yang diterima begitu 
saja atau bahkan dinormalisasikan. Fakta bahwa 
perempuan adalah kelompok yang sangat rentan untuk 
menjadi korban kekerasan seksual menunjukkan adanya 
relasi gender yang timpang antara perempuan korban 
dan laki-laki pelaku kekerasan seksual. Namun, penting 
sekali untuk diingat bahwa kekerasan seksual di 
lingkungan kampus ini tidak hanya terjadi dalam lingkup 
sesama pelajar, tetapi juga antara pelajar dan tenaga 
pengajar. Dengan demikian, relasi kuasa yang timpang 
ini tidak hanya bersumber dari relasi gender, tetapi juga 
termanifestasi dalam bentuk relasi yang lain antara 
korban dan pelaku kekerasan seksual di lingkungan 
kampus, misalnya relasi sebagai pelajar dan tenaga 
pengajar dan relasi usia yang timpang.  
 
Kekerasan seksual akan memberikan dampak buruk yang 
multidimensional bagi korban. Dampak buruk ini 
melingkupi dampak psikologis (misalnya korban dapat 
mengalami trauma berat yang membekas seumur 
hidupnya dan dapat berujung pada kematian); fisik 
(misalnya korban dapat mengalami nyeri, luka dan 
bahkan terpapar infeksi dan penyakit menular seks); dan 
sosial ekonomi (korban akan merasa kesulitan untuk 
membangun hubungan sosialnya dan melakukan 
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aktivitas yang produktif)2. Akumulasi dari dampak 
kekerasan seksual ini tentu tidak hanya akan 
mempengaruhi korban, melainkan juga keluarga korban. 
Mengingat dampak buruk kekerasan seksual ini, apakah 
sudah ada kebijakan dan langkah konkret untuk 
menangani dan menghapuskan kekerasan seksual yang 
menjamin perlindungan dan keadilan untuk korban di 
lingkungan kampus di Indonesia? Pertanyaan ini akan 
diulas di bagian selanjutnya. 
 
TIGA TEROBOSAN: KEPDIRJEN PENDIS 
5494/2019, PERMENDIKBUDRISTEK 30/2021 
& UU 12/2022 
 
Untuk mengulas pertanyaan yang di atas, ada tiga 
terobosan baru untuk penanganan dan penghapusan 
kekerasan seksual di lingkungan kampus yang menjadi 
perhatian dalam policy brief ini, yaitu: Keputusan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 
2019 tentang Pedoman Pencegahan dan 
Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam (KEPDIRJEN PENDIS 
5494/2019), Peraturan Menteri Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 
tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 
Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi 
(PERMENDIKBUDRISTEK 30/2021) dan UU TPKS. Ranah 
dan fungsi serta kelebihan (kekuatan) setiap terobosan 
ini akan diulas secara singkat.  
 
Meskipun ketiga terobosan ini merupakan sebuah 
progres yang perlu diakui sebagai langkah untuk 
menghapuskan kekerasan seksual di lingkungan kampus 
di Indonesia, ketiga kebijakan ini memiliki ranah 
implementasi, fungsi dan kelebihan (kekuatan) yang 
berbeda. Dapat dipahami bahwa dua terobosan pertama 
merupakan langkah konkret yang dilakukan negara 
untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di 
lingkungan kampus, baik perguruan tinggi negeri dan 
swasta di bawah komando Kemendikbudristek dan 
perguruan tinggi keagamaan Islam di bawah komando 
Kementerian Agama (Kemenag). 
 
Pada prinsipnya, KEPDIRJEN PENDIS 5494/2019 dan 
PERMENDIKBUDRISTEK 30/2021 memiliki fungsi sebagai 
sebuah ‘pedoman’ bagi perguruan tinggi untuk 
menyusun kebijakan dan mengambil tindakan 
pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. 
Kedua pedoman ini menyatakan secara jelas bahwa 
ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender 
merupakan salah satu faktor penting terjadinya 
kekerasan seksual. Selain itu, kedua pedoman ini juga 
menjelaskan secara rinci jenis-jenis kekerasan seksual 
yang diatur serta sanksi administratif dan pembinaan 
yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan seksual. 

Hanya saja, dibandingkan dengan KEPDIRJEN PENDIS 
5494/2019, PERMENDIKBUDRISTEK 30/2021 memiliki 
mekanisme yang lebih jelas dan konkret untuk 
memastikan bahwa setiap perguruan tinggi dapat 
mengimplementasikan peraturan ini dengan maksimal. 
Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Nadiem 
Makarim pada tanggal 31 Agustus 2021 ini mengatur 
pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan 
Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus 
yang terdiri dari unsur pendidik, tenaga kependidikan 
dan mahasiswa/i.  
 
Berbeda dengan dua pedoman ini, UU TPKS adalah 
sebuah produk hukum yang mengatur tindak pidana 
kekerasan seksual. Undang-undang yang disahkan 
beberapa bulan lalu ini menjadi sebuah langkah awal 
untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak 
korban kekerasan seksual dan memberikan sanksi 
pidana kepada pelaku kekerasan seksual. Dalam konteks 
ini, implementasi UU TPKS bersama dengan dua 
pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan 
seksual di lingkungan kampus dapat memberikan akses 
terhadap keadilan bagi korban kekerasan seksual di 
lingkungan kampus yang selama ini belum dijamin secara 
penuh oleh negara.  
 
RESISTENSI & TANTANGAN IMPLEMENTASI 
KEBIJAKAN BERPERSPEKTIF KORBAN 
 
Perjalanan tiga kebijakan berperspektif korban 
kekerasan seksual yang dibahas sebelumnya dari proses 
penyusunan hingga pengesahannya bukanlah tanpa 
resistensi. Sejak usulan RUU P-KS oleh Komnas 
Perempuan dibahas lebih lanjut di parlemen pada tahun 
2016, beberapa kelompok masyarakat sipil dan partai 
politik konservatif Muslim di Indonesia tidak menyambut 
baik usulan kebijakan pro korban kekerasan seksual 
tersebut dengan alasan bahwa RUU P-KS akan 
melegalkan seks bebas dan seks sesama jenis.  
 
Penolakan yang konsisten dan situasi politik yang tidak 
kondusif menjadikan RUU P-KS terhambat untuk 
disahkan oleh parlemen di periode 2014-2019, bahkan 
usulan kebijakan ini dikeluarkan dari Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas) di tahun 20202. Resistensi ini 
tentunya berdampak terhadap pelaksanaan dua 
pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan 
seksual di perguruan tinggi yang ditetapkan oleh 
Kemendikbudristek dan Kemenag. Sejak 
PERMENDIKBUDRISTEK 30/2021 ditetapkan, kelompok 
konservatif Muslim yang sama melakukan mobilisasi 
untuk menolak dan meminta agar kebijakan tersebut 
direvisi dengan alasan yang sama bahwa kebijakan ini 
akan membebaskan hubungan seksual di luar nikah dan 
tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional8. Pada 
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Maret 2022, peraturan ini bahkan digugat oleh Lembaga 
Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) ke 
Mahkamah Agung9. Dari aspek hukum, Rahmasari (2022) 
telah menunjukkan bahwa tidak ada upaya yang 
tercantum dan tersirat di dalam PERMENDIKBUDRISTEK 
30/2021 yang melegitimasi perzinaan di lingkungan 
kampus10. 
 
Meskipun saat ini UU TPKS telah disahkan dan 
Mahkamah Agung telah menolak gugatan terhadap 
PERMENDIKBUDRISTEK 30/2021, tidak berarti bahwa 
pengesahan kebijakan berperspektif korban ini akan 
secara otomatis mencegah dan menghapuskan 
kekerasan seksual di lingkungan kampus. Tantangan 
terbesar untuk memastikan implementasi ketiga 
kebijakan berperspektif korban ini adalah 
dinormalisasikannya sistem patriarki di lingkungan 
kampus yang mengasosiasikan korban dengan stigma 
negatif dan kekerasan seksual sebagai sebuah aib yang 
perlu dijaga untuk menjaga nama baik institusi 
pendidikan.  
 
REKOMENDASI AKSI & KEBIJAKAN 
 
Berdasarkan kajian singkat mengenai kekerasan seksual 
di dalam policy brief ini ada beberapa rekomendasi aksi 
dan kebijakan yang ditawarkan untuk dapat 
menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang merdeka 
dari kekerasan seksual di Indonesia. Rekomendasi aksi 
dan kebijakan ini akan dibagi menjadi tiga kategori 
berdasarkan aktornya: 
 
1. Peran kementerian dan DPR RI 

• Kemendikbudristek, Kemenag dan DPR RI harus 
terus melakukan sosialisasi tiga kebijakan 
berperspektif korban kekerasan seksual 
tersebut dan mendorong institusi pendidikan 
tinggi untuk mengimplementasikan kebijakan 
dengan baik.  

• Kemenag perlu menetapkan KEPDIRJEN PENDIS 
5494/2019 sebagai peraturan menteri dan 
mengatur pembentukan Satuan Tugas 
Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan 
Seksual (SATGAS PPKS) di perguruan tinggi 
keagamaan Islam.  

• Kerja sama lintas sektoral antara ketiga 
lembaga tersebut dan kementerian lainnya 
seperti Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, 
Kementerian Hukum dan HAM dan 
Kementerian Kesehatan harus terus 
dioptimalkan untuk mengarusutamakan 
pencegahan dan penanggulangan kekerasan 
seksual.  

 

2. Peran lembaga-lembaga perlindungan HAM dan 
lembaga penyedia layanan 
• Lembaga-lembaga perlindungan hak asasi 

manusia (HAM) di Indonesia, seperti Komnas 
HAM, Komnas Perempuan, Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional 
Disabilitas, dan lembaga independen lainnya 
(misalnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban) berperan penting sebagai promotor 
dan penegak HAM setiap korban kekerasan 
seksual. Hal ini harus terus digalakkan secara 
konsisten untuk memastikan setiap korban 
kekerasan seksual mendapatkan perlindungan 
dan keadilan.  

• Dalam merealisasikan hal ini, lembaga penyedia 
layanan memiliki peran penting dalam 
mendampingi korban kekerasan seksual. Hal ini 
tentunya memerlukan dukungan finansial yang 
memadai dari pemerintah. 

 
3. Peran lembaga penegak hukum 

• Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian 
Republik Indonesia dan pengadilan harus 
menegakkan hukum sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada dan 
memberikan sanksi tegas terhadap pelaku 
korban seksual.  
 

4. Peran perguruan tinggi  
• Perguruan tinggi di seluruh Indonesia, baik 

negeri dan swasta serta perguruan tinggi 
keagamaan Islam harus menjunjung tinggi nilai 
keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, 
korban kekerasan seksual di lingkungan kampus 
dapat terjamin pemenuhan dan perlindungan 
atas hak-haknya serta pelaku kekerasan seksual 
mendapatkan saksi administratif dan 
pembinaan untuk memastikan kekerasan 
seksual tidak berulang.   

• Perguruan tinggi perlu membentuk SATGAS 
PPKS di lingkungannya masing-masing sesuai 
dengan pedoman yang sudah ada11, termasuk 
berkaitan dengan 2/3 representasi perempuan 
dari total jumlah anggota SATGAS PPKS, sebagai 
langkah awal untuk menghapuskan sistem 
patriarki di lingkungan kampus.  

• Perguruan tinggi wajib memberikan akses 
terhadap pendidikan, informasi dan layanan 
kesehatan reproduksi dan seksual yang 
komprehensif untuk seluruh civitas akademika 
di kampus. 

 
5. Peran civitas akademika di lingkungan kampus 

• Setiap warga di dalam ruang lingkup kampus, 
baik mahasiswa/i, tenaga pendidik dan 
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kependidikan, harus berpartisipasi aktif dalam 
upaya pencegahan dan penanggulangan 
kekerasan seksual.  

• Mahasiswa/i dan organisasi kemahasiswaan 
dapat mendorong perguruan tinggi untuk 
membentuk SATGAS PPKS jika belum terbentuk 
di lingkungan kampusnya.  

• Seluruh civitas akademika harus menumbuhkan 
dan menormalisasikan relasi yang setara antar 
sesama dan menghapuskan stigma negatif 
terhadap korban kekerasan seksual.  

 
Untuk menutup policy brief ini, seperti yang disampaikan 
oleh Menteri Nadiem Makarim dalam sosialisasi 
PERMENDIKBUDRISTEK 30/2021 pada 12 November 
2021, bahwa: 
 

“Pendidikan tinggi merupakan batu loncatan, maka 
setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala 

bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang 
kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan 

potensinya.” 
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