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Indonesia telah memiliki berbagai aturan hukum dan kebijakan untuk melindungi
perempuan dari kekerasan berbasis gender. Berbagai aturan hukum telah dibuat seperti UndangUndang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan diikuti oleh Undang-Undang
Perlindungan Saksi No. 13 tahun 2006 yang menetapkan konseling untuk para penyintas.
Pemerintahan Indonesia juga telah mengalokasikan sumber daya untuk melakukan survei
kekerasan terhadap perempuan meski hasilnya belum keluar (laporan SIGI-OECD, 2019). Regulasi
Presiden No.75 mengenai RANHAM 2015-2019 juga telah menetapkan target pengarusutamaan
gender yang memiliki target khusus seperti: (1) Meningkatkan kualitas hidup dan peranan
perempuan dalam pembangunan, (2) meningkatkan perlindungan perempuan dari kekerasan
dan trafiking, (3) meningkatkan kapasitas institusi untuk pengarusutamaan gender dan
perlindungan kekerasan terhadap perempuan (ADB, 2016). Pemerintah Indonesia telah pula
mengadopsi berbagai kebijakan dan strategi untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan
melalui rencana nasional dalam hak asasi manusia periode 2011-2014 dan menetapkan 400
institusi yang menangani kekerasan terhadap perempuan di tingkat nasional, propinsi dan
kecamatan (CEDAW, 2012).
Meskipun berbagai aturan hukum dan kebijakan ditetapkan, kekerasan seksual di
Indonesia tetap meningkat. Laporan Komnas Perempuan pada tahun 2019 menunjukkan bentuk
kekerasan seksual khususnya di ranah rumahtangga meningkat signifikan.

Dari grafik di atas tertera bahwa kasus perkosaan dan perkosaan dalam perkawinan
sangat signifikan selain kasus inses dan eksploitasi seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) pasal 258 menetapkan hukuman penjara untuk tindakan perkosaan berkisar antara 4-12
tahun. "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita
bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana
penjara paling lama dua belas tahun.” Hukuman yang lebih berat dikenakan di dalam pasal 286288 untuk kasus-kasus perkosaan yang lebih berat. Ada masalah di sini soal kata “bersetubuh”

yang tidak secara langsung menyebut perkosaan, meskipun demikian di dalam UU Kekerasan
Domestik No.23/2004 (pasal 8, 46, 47, dan 53) secara jelas menyebut perkosaan atau pemaksaan
hubungan seksual dapat dihukum.
Hal lain yang menjadi masalah adalah implementasi hukum yang sangat mengecewakan.
Laporan CEDAW tahun 2012 dan 2016 menyebutkan bahwa penyelesaian hukum dalam kasus
perkosaan seringkali diselesaikan di luar jalur hukum dengan cara membayar ganti rugi atau pihak
keluarga hanya menuntut korban untuk dinikahkan agar keluarga diselamatkan dari rasa malu.
Lebih mengecewakan lagi, perkosaan dalam perkawinan tidak dikenal di dalam masyarakat dan
dianggap bukan masalah. Kasus perkosaan dalam perkawinan dilihat sebagai kasus pribadi dan
hanya perlu diselesaikan secara kekeluargaan.
Komnas Perempuan juga mencatat adanya kekerasan dalam pacaran (KDP) yang
signifikan. Catahu Komnas Perempuan mendokumentasikan angka KDP sejumlah 1.873 pada
tahun 2017 dan sejumlah 2.073 pada tahun 2018. Komnas Perempuan mencatat bentuk-bentuk
KDP antara lain pemaksaan hubungan seks, ingkar janji nikah, kekerasan dalam bentuk cyber,
kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi (Catatan Komnas Perempuan, 2019).
Hal lain yang perlu diungkap adalah masalah pelecehan seksual. Saat ini Indonesia tidak
memiliki perangkat hukum yang mengkriminalkan pelecehan seksual. Organisasi perempuan
telah melaporkan persoalan pelecehan seksual di berbagai ranah terutama pelecehan seksual di
kalangan pekerja migran. Sekjen SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) memaparkan bahwa
pekerja migran perempuan Indonesia mengalami perkosaan dan pelecehan seksual hingga
depresi, bahkan ada yang sampai hari ini belum bisa pulih. (SBMI, 2018). Organisasi-organisasi
lintas isu telah menyerukan pentingnya pengesahan RUU PKS yang hingga hari ini belum ada
kejelasannya.
Melihat begitu besarnya persoalan kekerasan seksual di Indonesia, masih lemahnya
standar hukum dan budaya hukum terkait kekerasan seksual, serta masih mengakarnya budaya
patriarki di dalam masyarakat yang menimbulkan berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap
banyak kelompok, khususnya perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, maka
Jurnal Perempuan akan menerbitkan JP 109 yang berfokus pada tema pencegahan kekerasan
seksual di Indonesia.
Pembahasan
Jurnal Perempuan mendukung semua pembahasan yang berkaitan dengan masalah
sebagai berikut:
•

•
•
•
•

Respons dan tanggung jawab institusi dalam masalah kekerasan seksual (institusi
pendidikan, institusi agama, institusi politik, lembaga pemerintahan dan komisi-komisi
bentukan pemerintah)
Regulasi tubuh perempuan di tingkat kebijakan lokal
Kekerasan seksual dalam kelompok marjinal dan minoritas (disabilitas, minoritas seksual,
masyarakat adat, dan lain sebagainya)
Quo vadis RUU PKS?
Kekerasan seksual di ruang publik, seperti: di dunia kerja, di dunia pendidikan, di sarana
pelayan publik, dan lainnya.

•
•
•
•

Kekerasan seksual (verbal) di media sosial
Efektifitas Hukum di Indonesia dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan
kekerasan seksual
Kekerasan seksual di dalam keluarga dan tradisi
Intervensi berbasis pembuktian (evidence-based intervention) dan program pencegahan
kekerasan seksual di tingkat masyarakat, komunitas, dan individual
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