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Assalamualaikum Wr. Wb.,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan 

yang berlipat ganda. Tak luput dari rahmat-Nya untuk kita dapat berkumpul 

dalam satu organisasi hukum se-indonesia yang kita banggakan, Asian Law 

Students' Association (ALSA) National Chapter Indonesia yang menaungi 14 

(empat belas) Local Chapter di segala penjuru Indonesia. ALSA Indonesia 

merupakan organisasi nirlaba dan non-politik, kami penuh akan solidaritas 

dari segala golongan dimana senantiasa mengedepankan peningkatan 

kualitas keilmuan hukum dari setiap anggotanya, yang kelak akan 

menebarkan manfaatnya kepada masyarakat luas.

Dengan bangga kami mempersilahkan para pembaca untuk menikmati dan 

memahami hasil penelitian dari ALSA Indonesia Specialized Research Team. 

Tim ini dibentuk dengan tujuan utama untuk memberikan edukasi dengan 

tinjauan akademis yang komprehensif kepada para anggota dan masyarakat 

luas. Penelitian ini merupakan socio-legal research yang pada kesempatan ini 

mengkaji mengenai Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan 

Kekerasan Seksual di Indonesia. Kami harap penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman yang jelas secara akademis dan objektif, serta bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang berkesempatan untuk membacanya.

Tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari teman – teman Local Chapter, 

Redactional Board, dan para Narasumber yang sudah berkenan memberikan 

sharing dan data aktual, tim ini tidak mungkin berada dalam kondisi yang maju 

dan berjaya seperti ini. Kami sangat berterima kasih atas seluruh pihak yang 

telah mendukung dan berpartisipasi dalam mensukseskan berjalannya tim ini 

dalam melakukan penelitian.

Patut kita pahami bersama, bahwasanya hasil penelitian ini didasari oleh 

kajian dan analisis hukum melalui tinjauan akademis yang objektif. Kami dan 

tim ini tidak ditunggangi oleh kepentingan politik manapun dan semata – 

mata bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para anggota ALSA 

Indonesia dan masyarakat luas.

Akhir kata, semoga kita semua dapat membawa ALSA Indonesia selalu 

bersifat responsif terhadap isu hukum terkini dan senantiasa memperbaiki 

tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.,

Shalom,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan bagi kita semua.

ALSA,  Always be One!



 

 

POLEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN 

KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA 

Tim Peneliti ALSA Indonesia Specialized Research Team 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Angka kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia terus mengalami peningkatan 

secara signifikan setiap tahunnya, terlebih pada korban perempuan. Berdasarkan data Catatan 

Tahunan Tahun 2020 (selanjutnya disebut “CATAHU 2020”) yang dipublikasikan oleh Komisi 

Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya disebut “Komnas Perempuan”), kasus 

kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi dalam 2 (dua) ranah, yaitu ranah personal dan ranah 

publik.1 Pada ranah personal, kekerasan seksual terhadap perempuan menempati peringkat kedua 

kasus kekerasan yang paling sering terjadi pada perempuan, yaitu sebesar 25% atau setara dengan 

2807 kasus.2 Sementara itu, pada ranah publik, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan 

menempati peringkat pertama kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi 

dengan jumlah kasus mencapai 58% atau setara dengan 3602 kasus.3 Adapun kasus tersebut terdiri 

dari pencabulan, pemerkosaan, pelecehan seksual, persetubuhan, hingga percobaan persetubuhan 

dan pencabulan.4 

Berdasarkan data tersebut, kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat 

memprihatinkan. Fakta tersebut diperburuk dengan asumsi-asumsi di masyarakat yang cenderung 

menyudutkan korban. Alhasil, korban kekerasan seksual di Indonesia juga kerap kali tidak 

memperoleh perlindungan dan penanganan sebagaimana mestinya.5 Dampak yang diterima oleh 

 
1 Aflina Mustafainah et.al., Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun 
Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan (Komnas Perempuan, 2020).[1]. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Hasil wawancara dengan Genoveva Alicia Karisa M., Researcher Associate ICJR, pada tanggal 11 September 

2020. 



 

 

korban kekerasan seksual tidak hanya kerugian secara fisik, tetapi juga pada kondisi psikologis 

dan kehidupan sosial korban. Secara fisik, korban kekerasan seksual sangat rentan terinfeksi 

Penyakit Menular Seksual (PMS), pendarahan, hingga kerusakan organ internal.6 Pada aspek 

psikologis, korban kekerasan seksual kerap kali mengalami trauma yang mendalam yang 

menyebabkan gangguan pada fungsi dan perkembangan otak.7 Sementara itu, secara sosial, korban 

kekerasan seksual sangat berisiko dikucilkan oleh masyarakat yang berbuntut pada sulitnya korban 

untuk mengakses berbagai kesempatan yang ada bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

harinya. 

Jumlah kasus dan kompleksitas keadaan yang dialami oleh korban kekerasan seksual di 

Indonesia tersebut mengindikasikan perlunya keberadaan instrumen hukum yang komprehensif 

dan progresif sebagai upaya preventif dan represif terhadap kasus kekerasan seksual. Saat ini, 

Indonesia memiliki hukum yang mengatur kekerasan seksual, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut “UU PKDRT”). Namun, 

KUHP sendiri dinilai sudah kurang relevan dengan perkembangan kondisi saat ini, dikarenakan 

oleh sempitnya bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP, yakni hanya perkosaan dan 

pencabulan. Sedangkan, UU PKDRT sendiri mengatur khusus kekerasan seksual dalam ranah 

rumah tangga, yang sifatnya masih terlalu sempit mengingat adanya jenis-jenis kekerasan seksual 

lain.8  

Berangkat dari fakta bahwa jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat 

memprihatinkan dengan disertai fakta lemahnya pengaturan mengenai kekerasan seksual yang 

diatur dalam instrumen hukum yang sudah ada, pada tahun 2012, Komnas Perempuan 

mengusulkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut 

“RUU PKS”) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut “DPR”).9 Usulan tersebut 

 
6 Indopos, ‘Bahaya Dampak Kejahatan Seksual’ (law.ui.ac.id, 25 April 2019) <https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-

kejahatan-seksual/> diakses 13 September 2020. 
7 Ibid. 
8 Intan Kusumaning Tiyas, “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban”, (2020) INFID.[10] 
9 Josua Satria Collins, ‘Pembahasan RUU PKS: menilik proses dan permasalahn legislasi’ (theconversation.com, 

2020) <https://theconversation.com/pembahasan-ruu-pks-menilik-proses-dan-permasalahan-legislasi-142561> 

diakses 13 September 2020. 

https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/
https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/
https://theconversation.com/pembahasan-ruu-pks-menilik-proses-dan-permasalahan-legislasi-142561


 

 

kemudian baru disepakati oleh DPR sebagai usulan inisiatif DPR pada tahun 2017.10 Pada 

perjalanannya, pembahasan RUU PKS menuai polemik yang terjadi baik di dalam parlemen itu 

sendiri maupun di kalangan masyarakat.  

Polemik pengesahan RUU PKS utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah dari 

aspek sosiologis,11 yakni berkaitan dengan bagaimana substansi yang terkandung dalam RUU PKS 

dapat dipahami oleh masyarakat, dan sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang 

bersangkutan. Pihak yang kontra terhadap pengesahan RUU PKS menilai bahwa substansi yang 

dikandung dalam RUU PKS bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai agama. Pihak ini 

menganggap bahwa RUU PKS berpotensi melegalkan eksistensi lesbian, gay, bisexual, 

transgender (selanjutnya disebut “LGBT”), prostitusi, zina, dan aborsi. Sementara itu, pihak lain 

beranggapan sebaliknya, bahwa RUU PKS tidak berpotensi melegalkan hal-hal tersebut 

dikarenakan fokus perumusan RUU PKS ialah terhadap tindak pidana kekerasan seksual dan 

korban, dengan perumusan yang mencakup perluasan jenis kekerasan seksual, hukum acara, 

hingga upaya pelindungan dan pemulihan korban. Polemik yang terjadi menghambat proses 

pembahasan dan pengesahan RUU PKS oleh DPR dan Pemerintah, hingga akhirnya RUU PKS 

dikeluarkan dari daftar program legislasi nasional tahun 2020. 

Tulisan ini bertujuan membahas secara rinci mengenai polemik RUU PKS, mulai dari 

kondisi kasus kekerasan seksual berdasarkan data, signifikansi keberadaan RUU PKS, 

perbandingan RUU PKS dengan KUHP dan UU PKDRT, hingga argumen-argumen kontra RUU 

PKS beserta pembahasan atas argumentasi-argumentasi yang muncul dan beredar di berbagai 

lapisan masyarakat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana signifikansi RUU PKS saat ini di Indonesia? 

1.2.2 Bagaimana polemik penolakan RUU PKS di dalam masyarakat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui signifikansi RUU PKS saat ini di Indonesia 

 
10 Ibid. 
11 Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia (Ind-Hil Co, 1992).[16]. 



 

 

1.3.2 Untuk mengetahui dan membahas polemik penolakan RUU PKS di dalam masyarakat. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan socio-legal research. Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara 

objek ilmu hukum yang berasal dari berbagai norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat sebagai bahan 

hukum (das sollen), dengan obyek ilmu sosial berupa kenyataan atau perilaku manusia yang 

berpedoman pada norma hukum (das sein) sebagai masalah utama dalam socio-legal research.12 

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan peraturan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).13 Penelitian ini 

dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau jenis data sekunder sebagai bahan dasar untuk 

diteliti dan dianalisis, dengan bahan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur 

yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti.  

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka 

dan teknik wawancara. Studi pustaka sebagai langkah awal pengumpulan data dilakukan dengan 

pencarian data dan informasi melalui media cetak maupun elektronik yang diarahkan kepada topik 

yang akan dibahas. Sementara melalui wawancara peneliti menggali data dan informasi berkaitan 

dengan topik permasalahan yang diteliti. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara 

bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan 

dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.  

Wawancara dilakukan kepada pihak perwakilan beberapa non-governmental organization 

seperti Institute for Criminal Justice Reform (selanjutnya disebut “ICJR”), dan Yayasan Lembaga 

Bantuan Hukum Indonesia (selanjutnya disebut "YLBHI"), serta salah satu lembaga negara terkait 

dengan isu yang dibahas, yakni Komnas Perempuan, untuk mengetahui kebenaran data yang 

didapat beserta dengan jawaban-jawaban dari polemik yang saat ini berkembang di masyarakat 

mengenai RUU PKS. 

 

 
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press, 1986).[51]. 
13 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Bayumedia Publishing 2006).[300]. 



 

 

1.5 Dasar Hukum 

1.5.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 

1.5.2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.5.3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; 

1.5.4 Undang-Undang Nomor 1 Ttahun 1974 tentang Perkawinan; 

1.5.5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 

1.5.6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga; 

1.5.7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang; 

1.5.8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

1.5.9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 

1.5.10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

1.5.11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 

1.5.12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

 



 

 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1 Urgensi RUU PKS atas Jumlah Kekerasan Seksual di Indonesia 

Salah satu urgensi pengesahan RUU PKS adalah tingginya kasus kekerasan seksual yang 

terjadi di Indonesia. Apabila mengacu pada data dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas 

Perempuan yang diterbitkan pada tahun 2020, jumlah perempuan korban kekerasan secara umum 

mencapai 431.471 kasus.14 Data tersebut merupakan hasil kompilasi dari 3 (tiga) sumber, yaitu 

Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama melaporkan sebanyak 421.752 kasus, Lembaga 

Layanan Mitra Komnas Perempuan melaporkan sebanyak 14.719 kasus, dan dari Unit Pelayanan 

dan Rujukan (UPR) yang merupakan bagian dari Komnas Perempuan sebanyak 1419 kasus yang 

terdiri dari 1277 kasus kekerasan berbasis gender dan 142 kasus kekerasan tidak berbasis gender.15 

Lebih lanjut, apabila ditinjau secara tahunan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 

cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah 

ini. 

Grafik 2.1 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2019 

 

Sumber: Katadata.com16 

 
14 Aflina Mustafainah et.al, (n 1).[1]. 
15 Ibid. 
16 Komnas Perempuan, katadata.com, ‘Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2019’, 

https://databoks.katadata.co.id/datapublishembed/114718/berapa-jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan, 

diakses pada 8 Oktober 2020. 



 

 

Berdasarkan data di atas, Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kasus kekerasan 

terhadap perempuan dalam kurun waktu 12 tahun terakhir mengalami peningkatan sebanyak 

792%.17 Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap 

perempuan yang tercatat pada CATAHU 2020 belum merepresentasikan keseluruhan kasus yang 

terjadi.18 Hal ini yang kemudian menjadikan kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai sebuah 

fenomena gunung es. Di samping itu, tren peningkatan kasus sejak tahun 2016-2019 menunjukkan 

tidak adanya keamanan dan perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan, 

parahnya lagi negara dan masyarakat seakan-akan bersikap permisif terhadap fenomena tersebut.19 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan telah menjadi 

permasalahan yang sangat genting untuk segera ditangani dan diselesaikan. 

Pada CATAHU 2020, Komnas Perempuan membagi kekerasan terhadap perempuan ke 

dalam 2 (dua) ranah, yaitu ranah personal, yaitu yang kekerasan yang dilakukan oleh pasangan 

atau kerabat; dan ranah publik, yakni kekerasan yang terjadi di lingkungan kerja, bermasyarakat, 

bertetangga, atau pun di dalam lembaga pendidikan.20 Ranah personal sendiri menjadi kategori 

dengan kasus kekerasan terbanyak, yaitu mencapai 11.105 kasus (75%), diikuti dengan ranah 

publik sebanyak 3602 kasus (24%), dan ranah negara sebanyak 12 kasus (0,1%).21 Pada ranah 

privat, kasus kekerasan seksual menjadi kasus kekerasan terbanyak kedua (25%) setelah kasus 

kekerasan fisik (43%).22 Adapun jumlah kasus berikut dengan jenis kekerasan seksual yang 

dilakukan dapat dilihat pada diagram berikut. 

 

 

 

 

 

 
17 Lestantya R. Baskoro, ‘Pelecehan Seksual dalam Hukum Kita’ (Tempo.co, 29 Januari 2018) 

<https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok> diakses 18 September 

2020. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Aflina Mustafainah et.al, (n 1).[1]. 
21 Lestantya R. Baskoro, (n 15). 
22 Ibid. 

https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok


 

 

 

Grafik 2.2 Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah KDRT 

 

Sumber: CATAHU 2020 Komnas Perempuan23 

Di samping ranah personal, kekerasan seksual juga terjadi di ranah publik. Bahkan, 

kekerasan seksual pada ranah publik merupakan jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling 

banyak terjadi. CATAHU 2020 mencatat bahwa kasus kekerasan seksual pada ranah publik 

mencapai angka 58% dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan pada ranah publik. 

Adapun mengenai jenis dan bentuk kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik dapat dilihat 

pada grafik berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Komnas Perempuan, ‘Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018’ (Komnas Perempuan, 2018) 

<https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar 

%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf> diakses 21 September 2020. 



 

 

Grafik 2.3 Kekerasan Seksual Pada Ranah Publik 

 

Sumber: CATAHU 2020 Komnas Perempuan24 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jenis kekerasan seksual pencabulan dan 

perkosaan merupakan dua bentuk kekerasan seksual yang menduduki posisi dua terbanyak. Fakta 

tersebut sebenarnya dipengaruhi oleh praktik penegak hukum yang mendasarkan penanganan 

berdasarkan dengan KUHP yang memang hanya mengenal dua jenis kekerasan seksual tersebut.25 

Selain itu, Komnas Perempuan pada laporannya juga menyebutkan bahwa pada realitanya 

tindakan persetubuhan dan pencabulan bisa terjadi pada ruang lingkup yang belum ada dasar 

hukumnya yang kerap kali terjadi pada korban anak perempuan.26 Selain itu, bentuk kekerasan 

seksual yang dimuat dalam CATAHU 2020 adalah kekerasan seksual cyber dan pemaksaan anal 

seks terhadap perempuan yang juga kerap kali terjadi pada anak perempuan.27 

Perlu diingat bahwa data di atas hanyalah data berdasarkan pada kasus yang terlapor. 

Komnas Perempuan dalam laporannya juga menyatakan bahwa kasus kekerasan terhadap 

perempuan merupakan fenomena gunung es yang menyiratkan bahwa perempuan sesungguhnya 

mengalami keadaan yang lebih buruk dibandingkan dengan kondisi yang diketahui berdasarkan 

data saat ini.28 

 

 
24 Komnas Perempuan, ‘Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018’ (Komnas Perempuan, 2018) 

<https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar 

%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf> diakses 21 September 2020. 
25 Aflina Mustafainah et.al, (n 1).[16]. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. [7]. 



 

 

2.2 RUU-PKS sebagai Lex Specialis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Proses perumusan RUU-PKS pertama kali diusulkan oleh Komnas Perempuan dan Forum 

Pengada Layanan (selanjutnya disebut “FPL”) pada pertengahan tahun 2014 demi mendorong 

reformasi hukum terkait kekerasan seksual. Pada tahun 2016, secara resmi Komnas Perempuan 

dan FPL menyerahkan Naskah Akademik beserta dengan RUU-PKS kepada Komite III DPR.29 

Penggunaan judul “Penghapusan Kekerasan Seksual” ditujukan agar undang-undang ini tidak 

hanya berfokus untuk mengkriminalisasi tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga memberikan 

perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana tersebut.30 Oleh karena itu, pada RUU-PKS 

versi tahun 2017, telah terdapat 15 Bab dan 152 pasal yang berorientasi kepada perlindungan 

korban.31 Dalam perumusannya, RUU PKS menggunakan teori-teori hukum penting terkait 

kekerasan seksual, yakni Teori Negara Hukum Pancasila, Teori HAM, Teori Adil Gender, Teori 

Kebijakan Hukum Pidana, dan Teori Viktimologi.32 Sampai pada saat ini, pergolakan perumusan 

RUU-PKS masih berjalan, dan Komnas Perempuan juga masih melakukan perbaikan dan 

penyesuaian terkait RUU-PKS versi tahun 2017 tersebut.33  

Selain fakta kekerasan seksual yang sudah cukup mengkhawatirkan, pentingnya 

keberadaan RUU-PKS dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual yang kian 

bertambah didasari oleh tidak mampunya hukum positif Indonesia untuk menangani kasus tersebut 

beserta dengan adanya asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Asas ini dapat ditemukan 

pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan 

kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Seiring dengan perkembangan 

jaman, KUHP yang menjadi landasan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia 

dianggap sudah tidak mampu mengakomodir jenis-jenis kekerasan seksual baru yang terus 

berkembang di masyarakat. Bila hal ini dibiarkan, maka akan berdampak pada kegagalan 

pemerintah melaksanakan kewajibannya melindungi para korban kekerasan seksual. 

 
29 Maidina Rahmawati, ‘Supriyadi Widodo Eddyono, RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan 

Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual’, (2005) ICJR.[9]. 
30 Hasil wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Anggota Sub Komisi Pemantauan pada Komnas Perempuan Periode 

2020-2024, pada tanggal 18 September 2020. 
31 Widia Primastika, “RUU PKS Dianggap RUU Pro-Zina, Masuk Akal Kah?” (Tirto.id, 2019) <https://tirto.id/ruu-

pks-dianggap-ruu-pro-zina-masuk-akalkah-dfqE> diakses 10 September 2020. 
32 Hasil wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Anggota Sub Komisi Pemantauan pada Komnas Perempuan Periode 

2020-2024, pada tanggal 18 September 2020. 
33 Ibid. 

https://tirto.id/ruu-pks-dianggap-ruu-pro-zina-masuk-akalkah-dfqE
https://tirto.id/ruu-pks-dianggap-ruu-pro-zina-masuk-akalkah-dfqE


 

 

KUHP sendiri sebenarnya tidak mengenal istilah kekerasan seksual tidak dikenal. KUHP 

hanya mengatur tentang perkosaan dan pencabulan yang diatur pada Bab XIV tentang Kejahatan 

Kesusilaan. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “KUHP serta Komentar-komentarnya” 

mengartikan pencabulan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain 

yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-

raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.34 Sederhananya, pencabulan pada 

KUHP diartikan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan. Definisi tersebut menjadi 

bermasalah mengingat tindakan pencabulan utamanya harus dipandang sebagai kejahatan terhadap 

integritas dan seksualitas korban, bukan semata-mata tindakan yang bertentangan dengan norma 

kesusilaan yang ada di masyarakat.35  

Di samping itu, dari pasal-pasal yang mengatur mengenai kejahatan kesusilaan di dalam 

KUHP, hanya terdapat 1 (satu) pasal yang menyebutkan terminologi “perkosaan”. Selebihnya, 

terminologi yang digunakan dalam KUHP adalah “bersetubuh”. Menurut R. Soesilo, bersetubuh 

adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki yang dijalankan untuk mendapatkan anak. 

Hal ini berarti suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindakan bersetubuh apabila 

terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki pada alat kelamin perempuan. Apabila syarat tersebut tidak 

terpenuhi, sesuai dengan asas lex stricta pada hukum pidana, maka suatu perbuatan tidak dapat 

disebut sebagai perbuatan bersetubuh.  

Hal ini tercermin pada Putusan Nomor 18/Pid.B/2015/PN.Rbi pada Pengadilan Negeri 

Raba Bima, di mana majelis hakim yang menangani kasus a quo menyatakan pada analisis 

yuridisnya mengartikan bersetubuh sebagai peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan, 

di mana alat kelamin laki-laki harus masuk pada alat kelamin perempuan. Padahal, pada faktanya 

tindakan penetrasi dapat dilakukan melalui saluran anus maupun organ oral manusia.  

Selain itu, konsep pemerkosaan yang dikenal pada Pasal 285 KUHP tersebut hanya 

mengenal perempuan sebagai korban dan melupakan fakta bahwa laki-laki pun bisa menjadi 

 
34 Lestantya R. Baskoro, (n 15). 
35 Komnas Perempuan, ‘RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai UU yang Mengatur Tindak Pidana Khusus’ 

(Komnas Perempuan, 2019) 

<https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/1.RUU%20KS%20

TINDAK%20PIDSUS%20-BAG%201.pdf> diakses 13 September 2020. 

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/1.RUU%20KS%20TINDAK%20PIDSUS%20-BAG%201.pdf
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/1.RUU%20KS%20TINDAK%20PIDSUS%20-BAG%201.pdf


 

 

korban pemerkosaan ini.36 Sempitnya definisi kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP akan 

sangat merugikan korban dan menguntungkan pelaku karena masih banyak jenis kekerasan seksual 

yang belum dijamin dalam instrumen hukum Indonesia.  

Peraturan lain yang menjadi dasar hukum kekerasan seksual adalah UU PKDRT. Undang-

undang ini berfokus melindungi korban kekerasan di dalam rumah tangga, yang dulunya sempat 

dianggap ranah privat yang tidak perlu dicampuri oleh negara.37 Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa UU PKDRT merupakan bentuk suatu reformasi hukum di mana kekerasan tidak lagi 

melihat ruang lingkup terjadinya, dan mulai memberikan perlindungan yang memadai bagi 

korban.38 Meski demikian, bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang ini juga 

hanya termasuk satu dari sembilan jenis kekerasan seksual yang diakomodir dalam RUU PKS, 

yakni yakni pelecehan seksual, eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, 

perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan 

seksual. 

Berikut merupakan tabel perbandingan antara RUU PKS, KUHP, dan UU PKDRT.39 

Tabel 1.1 Perbandingan Antara RUU PKS, KUHP dan UU PKDRT 

Poin Pengaturan RUU PKS KUHP UU PKDRT 

Definisi dan unsur 

Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual 

Menguraikan definisi 

kekerasan seksual dengan 

mengakomodir 9 bentuk 

tindak pidana kekerasan 

seksual yang termasuk: 

a. pelecehan seksual; 

b. eksploitasi seksual;  

c. pemaksaan kontrasepsi;  

d. pemaksaan aborsi;  

e. perkosaan;  

f. pemaksaan perkawinan;  

g. pemaksaan pelacuran;  

h. perbudakan seksual; 
dan/atau  

i.  penyiksaan seksual. 

Tidak menyebutkan 

definisi kekerasan 

seksual, dan hanya 

mengenal dua jenis 

kekerasan seksual, yakni 

pencabulan dan 

pemerkosaan terhadap 

wanita. 

Tidak menyebutkan sama 

sekali bentuk kekerasan 

seksual. Pasal 8 UU PKDRT 

hanya menyebutkan 

kekerasan seksual yang 

dimaksud adalah pemaksaan 

hubungan seksual terhadap 

salah seorang dalam lingkup 

rumah tangga dan pemaksaan 

hubungan seksual terhadap 

salah seorang dalam lingkup 

rumah tangganya dengan 

orang lain.  

 
36 Dewi Karya, “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus 

Di Pengadilan Negeri Gresik)”, (2013) 9 DIH Jurnal Ilmu Hukum.[37]. 
37 Yeni Huriyani "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik” (2008) 5 

Jurnal Legislasi Indonesia.[84]. 
38 Maidina Rahmawati, Supriyadi Widodo Eddyono, (n 25).[9]. 
39 Intan Kusumaning Tiyas, (n 7).[10]. 



 

 

Pencegahan 

Kekerasan Seksual 

Pasal 5 menyatakan bahwa 

pencegahan dilakukan pada 

bidang-bidang: a. 

pendidikan; b. infrastruktur, 

pelayanan publik, dan tata 

ruang pemerintahan dan 

kelola kelembagaan; c. 

Ekonomi dan Sosial dan 

budaya.  

Pasal 6 RUU PKS juga 

merumuskan bentuk-bentuk 

pencegahan dan 
penanggungjawab 

penyelenggaraannya 

Tidak ada Pertanggungjawaban 

pencegahan terhadap KDRT 

ada pada pemerintah, yang 

termasuk di dalamnya 

kekerasan seksual dalam 

bentuk kebijakan, 

penyelenggaraan komunikasi 

dan edukasi tentang KDRT, 

menyelenggarakan sosialisasi 

dan advokasi tentang KDRT 

Pemulihan korban Pasal 26 merumuskan hak 

korban atas pemulihan yang 

meliputi: fisik; psikologis; 

ekonomi; sosial dan budaya; 

dan restitusi. RUU PKS juga 

memperhatikan 

penyelenggaraan pemulihan 
korban dan setelah proses 

peradilan pidana, serta 

memperhatikan 

cpengawasan atas 

penyelenggaraan pemulihan. 

Tidak ada Telah diatur pada Pasal 39 

sampai dengan Pasal 41 

untuk pemulihan korban dari 

tenaga kesehatan; pekerja 

sosial; relawan pendamping; 

dan/atau pembimbing rohani. 

Rehabilitasi khusus 

pelaku 

Pasal 87 mengatur bahwa 

pidana pokok pelaku tindak 

pidana kekerasan seksual 

salah satunya adalah 

rehabilitasi khusus. Pidana 
tambahan juga merumuskan 

adanya pembinaan khusus 

pelaku. 

Tidak ada UU PKDRT mengatur 

rehabilitasi pelaku sebagai 

bagian dari pidana tambahan 

dalam bentuk program 

konseling, yang diatur Pasal 

50 

 

Restitusi terhadap 

korban 

Pasal 49 merumuskan 

kewajiban penegak hukum 

dalam pengajuan restitusi 

bagi korban dan tata cara 

pengajuan talangan restitusi 

bagi korban dan keluarganya. 

Tidak ada Tidak ada 

Pendidikan dan 

pelatihan 

Pasal 80 mengatur tentang 

kewajiban pemerintah untuk 

menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan 

bagi aparat penegak hukum, 

petugas lembaga penyedia 

layanan dan pendamping 

korban. 

Tidak ada Tidak ada 



 

 

Keabsahan 

keterangan saksi 

atau korban 

disablitas, keluarga 

sedarah semenda 

sampai dengan 

derajat ketiga 

Pasal 45 ayat (2) mengakui 

keabsahan keterangan saksi 

dari keluarga sedarah, 

semenda sampai dengan 

derajat ketiga. Pasal yang 

sama juga mengatur bahwa 

keterangan korban atau saksi 

anak dan orang dengan 

disabilitas mempunyai 

kekuatan hukum yang sama 

dengan keterangan korban 

atau saksi lainnya. 

Tidak ada Tidak ada 

Penyediaan 

pendamping kepada 

korban di tiap 

tingkat 

pemeriksaan 

Pasal 46 mewajibkan 

penegak hukum 

menyediakan pendamping 

antara lain pendamping 

hukum, pendamping 

psikologis, psikolog atau 

pihak yang dipercaya oleh 

korban, penerjemah bahasa 

isyarat atau bahasa asing atau 

bahasa ibu sesuai dengan 

kebutuhan korban dan 

pendampingan orang tua 

untuk korban atau saksi yang 

berusia di bawah 18 tahun. 

Tidak ada Pasal 13 mengatur tentang 

penyelenggaraan pelayanan 

terhadap korban yang berupa 

penyediaan aparat, tenaga 

kesehatan, pekerja sosial, dan 

pembimbing rohani, serta 

perlindungan hukum bagi 

pelapor dan pendamping. 

Larangan sikap 

yang merendahkan 

korban 

Pasal 63 menyatakan 

larangan kepada penyidik, 

penuntut, hakim dan 

penasehat hukum terdakwa 

untuk menyudutkan korban 

seperti dengan menunjukan 

sikap yang merendahkan 

korban dari sikap maupun 

pernyataan serta menghindari 
munculnya trauma korban 

terhadap peristiwa yang 

menimpa korban. 

Tidak ada Tidak ada 

Hak tolak kepada 

penuntut umum 

dan hakim karena 

alasan rekam jejak 

pernah melakukan 

kekerasan seksual 

Pasal 68 dan 69 mengatur hak 

korban, keluarga dan/atau 

pendamping untuk 

mengajukan keberatan dan 

meminta penggantian 

penyidik, penuntut umum 
atau hakim dalam hal 

penyidik, penuntut umum 

atau hakim memiliki rekam 

jejak melakukan kekerasan 

Mengatur hak tolak 

kepada hakim, namun 

hanya dengan alasan 

keluarga. 

Tidak ada 

Korban dapat 

memberikan 

Sebagai alternatif korban 

yang tidak dapat datang ke 

Tidak ada Tidak ada 



 

 

keterangan melalui 

teleconference dan/ 

atau menggunakan 

keterangan korban 

dalam bentuk 

rekaman audio 

visual 

persidangan akibat 

kegoncangan jiwa atau atas 

alasan lainnya, persidangan 

dapat dilakukan jarak jauh 

dengan melalui 

teleconference dan/atau 

menggunakan keterangan 

korban dalam bentuk 

rekaman audio visual. 

Sumber: Intan Kusumaning Tiyas, INFID.40 
 

Dari perbandingan di atas, dapat kita lihat bahwa RUU PKS memiliki beberapa 

keunggulan, yakni memiliki perhatian khusus terhadap korban, namun juga tidak melupakan 

kondisi psikologis pelaku; termuatnya asas penghargaan terhadap keberagaman situasi dan kondisi 

korban; memiliki proses peradilan yang khusus dan sesuai dengan kebutuhan korban, termasuk di 

dalamnya adalah diakuinya penggunaan teknologi di dalam proses pengadilan.  

Selain dua peraturan di atas, terdapat pula pasal-pasal yang menyinggung masalah 

kekerasan seksual seperti pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(selanjutnya disebut “UU HAM”); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut “UU PTPPO”); Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik; dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Akan 

tetapi, keberadaan pasal-pasal yang terpisah-pisah dan belum adanya pengaturan mengenai proses 

hukum yang tepat khusus untuk melindungi korban kekerasan seksual juga menjadi titik utama 

pentingnya sebuah undang-undang khusus (lex specialis) yang mengatur mengenai kekerasan 

seksual. 

 

2.2 Argumentasi Terhadap Isu-Isu Penolakan RUU-PKS  

 
40 Intan Kusumaning Tiyas, “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban”, (2020) INFID.[10] 



 

 

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan bahwa salah satu alasan ditariknya 

RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 ialah masih tingginya pro dan kontra yang mengitari 

perumusan dan pengesahan RUU PKS sendiri.41 Pihak pro menyatakan bahwa RUU PKS harus 

secepat mungkin disahkan sebagai undang-undang. Argumentasi ini didukung oleh sedikitnya 

lima fraksi DPR, yakni Partai NasDem, Golongan Karya, PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB), dan Gerindra.42 Hal ini dikarenakan bahwa RUU PKS telah mencakup aturan soal 

rehabilitasi dan perlindungan korban kekerasan seksual yang dinilai telah menjadi permasalahan 

bagi peradaban bangsa.43 

Di sisi lain, pandangan kontra diutarakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 

(selanjutnya disebut “PKS”) karena dinilai bertentangan dengan Pancasila dan agama.44 Selain itu, 

pertentangan juga dapat dilihat dari munculnya petisi penolakan RUU PKS yang diinisiasi oleh 

Maimon Herawati, seorang dosen Universitas Padjadjaran, karena dianggap pro zina.45 Penolakan 

terhadap RUU ini juga didasari oleh pandangan bahwa substansi RUU ini cenderung kebarat-

baratan dan bertentangan dengan nilai-nilai moral di Indonesia karena kalimat-kalimatnya yang 

dianggap multitafsir. 46 Berikut merupakan asumsi mengenai RUU PKS yang berkembang di 

masyarakat: 

2.3.1 RUU PKS Berpotensi Legalkan Zina 

 Pertentangan mengenai potensi pelegalan zina salah satunya disampaikan oleh fraksi 

PKS. Dasar pernyataan ini adalah bahwa RUU-PKS hanya melarang kasus hubungan seksual 

di luar nikah yang terdapat unsur paksaan dan kekerasan. Sedangkan hubungan seksual di 

 
41 Bayu Hermawan, "Yandri: Pro Kontra RUU PKS Dinilai Masih Sangat Tinggi" (Republika.co.id 2020) 

<https://republika.co.id/berita/qcubcb354/yandri-pro-kontra-ruu-pks-dinilai-masih-sangat-tinggi> diakses 20 

September 2020. 
42 Irfan Fathurohman, "RUU PKS: 5 Partai di Parlemen Ngotot Disahkan, 1 Masih Menolak" (IDN Times 2020) 

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/ruu-pks-5-partai-di-parlemen-ngotot-disahkan-1-

masih-menolak/6> diakses 20 September 2020. 
43 Widia Primastika, "RUU PKS, Momen Kompak Gerindra dan PDI Perjuangan" (Tirto.id, 2019) <https://tirto.id/ruu-

pks-momen-kompak-gerindra-dan-pdi-perjuangan-dfTq> diakses 20 September 2020. 
44 Ibid. 
45 Jawa Pos, "Kenapa Maimon Galang Petisi Online Tolak RUU PKS?" (JawaPos.com 2019) 

<https://www.jawapos.com/features/humaniora/30/01/2019/kenapa-maimon-galang-petisi-online-tolak-ruu-pks/> 

diakses 20 September 2020. 
46 Widia Primastika, (n 27). 



 

 

luar nikah yang didasari oleh suka sama suka tidak dilarang dalam RUU tersebut. Hal ini 

dianggap dapat mempromosikan ‘seks bebas’.47 

Meski dinilai bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat, pada dasarnya 

konsep yang dianut dalam hukum pidana Indonesia memang tidak dapat mencampuri 

hubungan dua belah pihak yang didasari oleh persetujuan. Hal ini dilakukan untuk 

menghargai ranah privasi individu, kecuali apabila telah mengganggu ketertiban umum, 

seperti dengan sengaja mempertunjukan di muka umum.48 Konsep zinah sendiri dapat 

ditemui pada Pasal 284 KUHP, di mana akan ada apabila salah satu pelakunya sudah 

menikah, dan dilaporkan oleh pasangannya.49 

Akan tetapi, bukan berarti ketiadaan pasal yang mengatur tentang zinah otomatis dapat 

diartikan sebagai pelegalan zina itu sendiri. Hal ini didasari oleh asas lex scripta yang 

melarang penggunaan analogi dalam menentukan ada tidaknya suatu perbuatan melawan 

hukum.50 Terlebih lagi, tujuan dari perumusan RUU PKS sendiri adalah berfokus untuk 

melindungi hak korban yang mendapatkan kekerasan seksual dan di luar dari kehendak dan 

persetujuannya. Hal ini juga termasuk dalam situasi di mana korban tidak mampu untuk 

memberikan persetujuan dalam keadaan bebas (terpaksa), karena ketimpangan relasi kuasa 

dan/atau relasi gender dan/atau sebab lainnya, yang berakibat atau dapat berakibat 

penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, 

budaya, dan/atau politik.51  

Selain itu, perlu dipahami bahwa norma hukum merupakan salah satu norma saja yang 

ada di dalam masyarakat. Sementara itu terdapat pula norma agama, norma kesopanan, norma 

kesusilaan. Mantan Hakim Konstitusi Maria Farida menyatakan bahwa konsekuensi adanya 

 
47 Balawyn Jones, Max Walden, "Mengapa penolakan kubu Islam konservatif terhadap RUU PKS salah kaprah?" 

(theconversation 2019) <https://theconversation.com/mengapa-penolakan-kubu-islam-konservatif-terhadap-ruu-pks-

salah-kaprah-112366> diakses 17 September 2020. 
48 Lihat Pasal 281 KUHP. 
49 Lidya Suryani Widayati, “Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota 

Padang dan Jakarta” (2009) 16 Jurnal Hukum.[312]. 
50 Dwi Afrimeti Timoera, “Asas Legalitas dalam Doktrin Hukum Indonesia: Prinsip dan Penerapan" (2011) 10 Jurnal 

Ilmiah Mimbar Demokrasi.[76]. 
51 Komnas Peremmpuan, “Miskonsepsi terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Perspektif Gender, dan 

Feminisme, Komnas Perempuan” (Komnas Perempuan) 

<https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Tulisan%20Tulisan/Miskonsepsi%20terhadap%20RUU%

20Penghapusan%20Kekerasan%20Seksual_Tulisan%20Mariana%20Amiruddin.pdf> diakses 18 September 2020. 

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Tulisan%20Tulisan/Miskonsepsi%20terhadap%20RUU%20Penghapusan%20Kekerasan%20Seksual_Tulisan%20Mariana%20Amiruddin.pdf
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Tulisan%20Tulisan/Miskonsepsi%20terhadap%20RUU%20Penghapusan%20Kekerasan%20Seksual_Tulisan%20Mariana%20Amiruddin.pdf


 

 

aturan hukum adanya sanksi hukum apabila asas-asas aturan tidak dipenuhi atau tidak 

dilaksanakan.52 Sementara itu, di dalam konsep norma-norma di Indonesia, zina sendiri 

memiliki berbagai pemaknaan. Contohnya, dalam konsep monogami, maka memiliki dua istri 

dapat dianggap zina. Sehingga, perumusan aturan tentang konsepsi zina sendiri bukanlah hal 

yang mudah.53 

Oleh karena itu, sebelum mengatur tindakan masyarakat melalui hukum, perlu 

dikedepankan norma lain untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada melalui norma 

lain seperti norma kesusilaan dan norma agama.54 Tidak saja merumuskan pelarangan 

hubungan seksual dengan dasar persetujuan dapat melanggar privasi seseorang, namun 

perumusannya pun akan menemukan kesulitan sendiri karena berkonsekuensi memunculkan 

sanksi hukum yang dapat merugikan pihak tertentu. Sementara itu, perzinahan sendiri telah 

diatur lewat norma-norma lain yang ada di dalam masyarakat, yang berkonsekuensi pada 

sanksi dari masyarakat itu sendiri. 

 

2.3.2 RUU PKS Berpotensi Melegalkan Prostitusi 

Prof. Euis Sunarti, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), mengutarakan 

penolakannya terhadap RUU PKS untuk disahkan karena seolah-olah melegalkan pelacuran 

karena tidak mengatur larangan perzinaan dalam RUU PKS.55 Asumsi ini muncul karena pada 

Pasal11 ayat (2) RUU PKS tahun 2017, pemaksaan pelacuran merupakan salah jenis 

kekerasan seksual yang diatur dalam RUU PKS. Lebih lanjut hal ini diatur pada Pasal18 yang 

berbunyi:  

"Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g 

adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman 

kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau 

 
52 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan I (Kanisius, 2007).[265]. 
53 Hasil wawancara dengan Asfinawati, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia periode 2017-2021, 

pada tanggal 30 September 2020. 
54 Jimmly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang (Rajawali Pers, 2011).[1].  
55 Mohammad Zhacky, "Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Guru Besar IPB Soroti 3 Hal" (detikNews, 

2019) <https://news.detik.com/berita/d-4428015/tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-guru-besar-ipb-soroti-3-

hal> diakses 10 September 2020. 



 

 

penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain". 

Berdasarkan pandangannya, RUU PKS tidak boleh memisahkan urusan teknis 

pendefinisian kekerasan dengan norma penyimpangan seksualnya. Ia menyarankan agar 

RUU tersebut dikaji ulang dan namanya diperbaiki.56 

Mengenai larangan prostitusi sendiri telah diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU PTPPO, 

yang berbunyi:“Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual 

atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.”  

Dari pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kegiatan pelacuran dan percabulan telah 

diatur oleh hukum positif Indonesia.57 Pasal 1 angka UU PTPPO juga menyebutkan bahwa 

korban yang mengalami penderitaan seksual merupakan bagian dari korban yang diatur 

dalam undang-undang tersebut. Hal ini juga dapat dilihat dari Putusan Nomor 

228/Pid.B/2015/PN.Pgp, di mana seorang terdakwa berinisial EK telah dijerat berdasarkan 

UU PTPPO karena telah membantu pekerja seks berinisal Y untuk mencari klien untuk 

melakukan kegiatan seksual dengan pembayaran meskipun diketahui bahwa antara terdakwa 

dan pekerja seks berinisal Y telah memiliki kesepakatan.58 

Di dalam RUU PKS, peraturan tentang pemaksaan pelacuran dijelaskan pada Pasal 18, 

dengan pengaturan pemidanaan pada Pasal 120-125. Pemidanaan tidak hanya dilakukan pada 

yang melakukan, tetapi juga pada yang memudahkan dan menyuruh, termasuk pemidanaan 

khusus apabila dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau terhadap korban tertentu. Pada Pasal 

120 ayat (2) mengatur tentang pemidanaan bagi pemaksaan pelacuran pada anak, dan pada 

ayat (3) pasal tersebut mengatur hal serupa untuk penyandang disabilitas. Pada Pasal 123 

RUU PKS diatur mengenai pemidanaan bagi pemaksaan pelacuran yang menyebabkan 

gangguan fisik dan/atau psikis bagi korbannya. Sehingga, dapat kita ketahui bahwa RUU PKS 

 
56 Ibid. 
57 Pasal 1 angka 8 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
58 Cindy Eka Febriana, Pujiyono, AM. Endah Sri Astuti, "Analisis Yuridis Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online Sebagai Kejahatan Mayantara (Studi Putusan 

NO.228/PID.B/2015/PN.PGP)" (2016) 5 Diponegoro law Journal.[10]. 



 

 

juga sebenarnya telah mengkriminalisasi perbuatan pelacuran yang menyebabkan terjadinya 

kekerasan seksual bagi korbannya. 

Pasal-pasal di dalam RUU PKS mengatur prostitusi yang dilakukan secara paksa, 

dikarenakan di Indonesia, hal ini umumnya terjadi pada kelompok rentan yang tidak dapat 

membela dirinya. UNICEF mencatatkan bahwa korban eksploitasi seksual mencapai sekitar 

40.000 sampai 70.000 anak, sementara ILO mencatatkan sekitar 24.000.59 Permasalahan 

seperti kurangnya pendidikan, pencatatan kelahiran, dan dampak sosial yang muncul seperti 

stigmatisasi dapat menyulitkan pihak yang terjerat untuk lepas dari kejahatan prostitusi. 

Pemidanaan pada pekerja seks komersial justru akan mempersulit mereka yang selama ini 

menjadi korban dan sulit lepas dari pekerjaannya.  

Terkait tudingan RUU PKS melegalkan prostitusi sukarela tentu tidak tepat karena 

pasal yang disesuaikan adalah apabila prostitusi dilakukan secara paksa. Sedangkan apabila 

dilakukan dengan persetujuan korban eksploitasi seksual, maka dapat menggunakan UU 

PTPPO. Hal tersebut karena RUU PKS hanya mengatur prostitusi paksa, pasal peralihannya 

juga hanya mengamanatkan penyesuaian dalam delik kekerasan seksual, dan tidak mencabut 

UU PTPPO.60  

 

2.3.3 RUU PKS Berpotensi Melegalkan LGBT 

Front Pembela Islam menyatakan penolakan ini karena adanya frasa 'hasrat seksual' 

pada Pasal 1 ayat (1) dan 11 RUU PKS yang dianggap tersebut tidak jelas dan berpotensi 

mengarah pada pembahasan soal orientasi seksual LGBT.61 Ada pun bunyi pasal tersebut 

masing-masing adalah: 

Pasal 1 ayat (1): 

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, 

dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau 

 
59 Departemen Kajian Strategis BEM FH UI 2019, Departemen Kajian Strategis BEM FH UI 2019, ’Miskonsepsi dan 

Fakta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual’ (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indoneia, 

2019).[22]. 
60 Ibid. 
61 Rakhmad Hidayatulloh Permana, "FPI Sebut RUU PKS Berpotensi Legalkan LGBT, Komnas Perempuan: Ndak 

Nyambung" (detikNews, 2019) <https://news.detik.com/berita/d-4679380/fpi-sebut-ruu-pks-berpotensi-legalkan-

lgbt-komnas-perempuan-ndak-nyambung> diakses 20 September 2020. 



 

 

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.” 

 

Pasal 11 ayat (2): 

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. pelecehan seksual; 

b. eksploitasi seksual; 

c. pemaksaan kontrasepsi; 

d. pemaksaan aborsi; 

e. perkosaan; 

f. pemaksaan perkawinan; 

g. pemaksaan pelacuran; 

h. perbudakan seksual; dan/atau 

i. penyiksaan seksual.” 

 

Prof Euis Sunarti juga memiliki pendapat yang sama, yakni pasal tersebut membuka 

pemaknaan dibolehkannya hubungan seks LGBT yang dilandaskan oleh persetujuan kedua 

belah pihak. Akan tetapi, hal ini tentulah tidak benar. Masih sama dengan penjelasan poin 

sebelumnya, ketiadaan pasal yang secara langsung mengkriminalisasi perilaku seksual LGBT 

bukan berarti RUU PKS mendorong hal tersebut, dan pemaknaan seperti ini tentunya tidak 

sesuai dengan asas lex stricta dalam hukum pidana Indonesia. RUU PKS sendiri tidaklah 

mendukung maupun mengkriminalisasi bentuk orientasi seksual tertentu, melainkan hanya 

berfokus kepada korban dan pelaku kekerasan seksualnya.62 

 
62 Mochamad Zhacky, (n 51). 



 

 

Bahkan, menurut Siti Aminah Tardi, RUU PKS akan mengkriminalisasi perbuatan 

seksual yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan antara sesama jenis.63 Hal ini berbeda 

dengan pasal pemerkosaan yang ada di KUHP, yang hanya mengenal konsep pemerkosaan 

antara laki-laki kepada perempuan. Terutama, pada faktanya kekerasan seksual antara sesama 

jenis ini bukan tidak ada. Salah satu kasus kekerasan seksual sesame jenis bahkan sempat 

ramai diperbincangkan publik, yakni mengenai pencabulan yang dilakukan oleh WNI 

berinisial RS kepada korban-korbannya yang sedang tidak sadar diri sewaktu di Inggris.64 

Oleh karena itu, RUU PKS ini juga dirumuskan agar menjadi gender neutral, yang berarti 

tidak melihat apakah korban atau pelakunya laki-laki atau perempuan, sehingga keadilan pun 

dapat ditegakkan secara merata ketika dibutuhkan. 

 

2.3.4 RUU Melegalkan Aborsi Sukarela 

Masih berkaitan dengan pasal yang sama, yaitu Pasal 11 ayat (2) RUU PKS, asumsi 

bahwa RUU PKS melegalkan zina muncul karena dalam pasal tersebut, terdapat poin yang 

menyatakan bahwa kekerasan seksual dapat berupa pemaksaan aborsi.65 Berdasarkan Iskan 

Qolba Lubis, anggota dari fraksi PKS dalam Komisi VIII DPR, pasal tersebut berpotensi 

melegalkan aborsi selama tidak ada paksaan.66  

Mengenai permasalahan ini, pada Pasal 15 RUU PKS diatur lebih lanjut bahwa: 

"Pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d adalah 

Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk 

melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian 

kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang 

tidak mampu memberikan persetujuan." 

 

 
63 Hasil wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Anggota Sub Komisi Pemantauan pada Komnas Perempuan Periode 

2020-2024, pada tanggal 18 September 2020. 
64 Fadiyah Alaidrus, "Kasus Reynhard Sinaga: Kekerasan Seksual Tak Kenal Orientasi Seks", (Tirto.id, 2020) 

<https://tirto.id/kasus-reynhard-sinaga-kekerasan-seksual-tak-kenal-orientasi-seks-erci> diakses 19 September 2020. 
65 Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Kekeliruan Memahami RUU PKS, Dianggap Liberal dan Tak Sesuai Agama 

", (Kompas.com, 2019) <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/19350151/kekeliruan-memahami-ruu-pks-

dianggap-liberal-dan-tak-sesuai-agama?page=all> diakses 19 September 2020. 
66 Dedi Junaedi, "Catatan Kritis PKS atas RUU P-KS" (GontorNews.com, 2019) <https://gontornews.com/catatan-

kritis-pks-atas-ruu-p-ks/> diakses 20 September 2020. 

https://tirto.id/kasus-reynhard-sinaga-kekerasan-seksual-tak-kenal-orientasi-seks-erci


 

 

Tujuan dari pasal tersebut hanyalah untuk mengkriminalisasi tindakan pemaksaan 

untuk melakukan tindakan aborsi yang di luar dari kehendak si perempuan itu sendiri. 

Mengenai asumsi ini, masyarakat perlu juga membaca Pasal 151 RUU PKS yang berbunyi 

“Ketentuan mengenai Kekerasan Seksual yang diatur dalam Undang-Undang lain 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini.” 

Hal ini berarti meski bersifat lex specialis, RUU PKS tidak mengenyampingkan 

peraturan lain yang masih berlaku yang mengatur hal-hal lain yang tidak diatur di RUU PKS. 

Selain itu, pemaknaan ini juga harus dilakukan sesuai dengan interpretasi sistematis. 

Interpretasi sistematis diartikan sebagai metode interpretasi yang menafsirkan ketentuan 

perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-

undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.67  

Melalui interpretasi sistematis, dapat diketahui bahwa lex generalis yang masih 

berlaku ialah KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(selanjutnya disebut “UU Kesehatan”). 

Pada Pasal 346 KUHP yang dinyatakan bahwa: “Seorang wanita yang sengaja 

menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam 

pidana penjara paling lama empat tahun.” 

Serupa dengan ketentuan Pasal 346 KUHP, Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan juga 

dengan tegas melarang tindakan aborsi, yang menyatakan sebagai berikut. Ada pun 

pengecualiannya diatur pada Pasal 75 ayat (2) yang berbunyi: 

“Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: 

a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang 

mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat 

dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga 

menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau 

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi 

korban perkosaan.” 

 
67 Sudikno Mertokusumo, ‘Mengenal Hukum Suatu Pengantar’ (Penerbit Liberty Yogyakarta, 1985).[58]. 



 

 

Dari pasal tersebut, maka jelas bahwa aborsi hanya dimungkinkan jika kehamilan 

terjadi akibat pemerkosaan, atau kehamilan yang mengancam nyawa sang ibu.68 Hal yang 

sama juga berlaku dengan UU PKDRT, UU ITE, dan undang-undang lain, di mana aturan-

aturan dalam undang-undang tersebut tidak dikesampingkan apabila ada pasal yang mengatur 

hal yang bersifat lebih umum dan tidak diatur pada RUU PKS.69  

Terlebih lagi, tujuan utama dari Pasal 11 ayat (1) huruf d RUU PKS adalah untuk 

melindungi hak-hak perempuan yang mengandung yang tidak dapat mempertahankan 

haknya. Hal ini seringkali terjadi karena seorang perempuan tersebut diiming-imingi suatu 

hal, diancam, atau merupakan penyandang disabilitas.70  

Di samping itu, sifat khusus dari RUU PKS juga berkesinambungan dengan fokus dari 

RUU PKS, yaitu pemberantasan kekerasan seksual. Konsekuensinya, substansi pada RUU 

PKS akan berkutat pada tindak kekerasan seksual. Hal inilah yang menyebabkan RUU PKS 

tidak mengatur beberapa ketentuan yang seringkali dipermasalahkan oleh pihak kontra, salah 

satu contohnya yaitu ketentuan mengenai larangan hubungan seksual suka sama suka. Oleh 

karena itu, RUU PKS tidaklah dimaksudkan untuk melegalkan aborsi, melainkan 

mengkriminalisasi tindakan pemaksaannya. 

 

2.3.5 RUU PKS Merupakan Produk Liberal 

Pernyataan RUU PKS sebagai produk liberal merupakan salah satu argumen kontra 

terhadap pengesahan RUU PKS. Argumen tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua 

fraksi PKS di DPR RI, yaitu Jazuli Juwaini, yang berpendapat bahwa definisi dan cakupan 

tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam RUU PKS berperspektif liberal, 

bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya ketimuran sehingga dapat 

menimbulkan budaya permisif terhadap perilaku seks dan perzinahan.71 Komentar terhadap 

argumen bahwa RUU PKS menimbulkan budaya permisif terhadap perilaku seks dan 

perzinahan telah dibahas di bagian 2.3.1 penelitian ini. 

 
68 Ibid. 
69 Hasil wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Anggota Sub Komisi Pemantauan pada Komnas Perempuan Periode 

2020-2024, pada tanggal 18 September 2020. 
70 Hasil wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Anggota Sub Komisi Pemantauan pada Komnas Perempuan Periode 

2020-2024, pada tanggal 18 September 2020. 
71 Ambaranie Nadia Kemala Movanita, (n 61). 



 

 

Di samping argumen bahwa RUU PKS bersifat permisif terhadap praktik seks dan 

zina, alasan RUU PKS dianggap sebagai produk liberal adalah penggunaan teori feminist 

jurisprudence atau yang lebih dikenal sebagai feminist legal theory dalam Naskah Akademik 

RUU PKS.72 Menurut mereka, feminist legal theory merupakan teori yang berperspektif 

liberal yang sekuler dan berasal dari barat sehingga tidak sesuai dengan Indonesia yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama.73 

Feminist legal theory pada dasarnya merupakan turunan dari critical legal theory.74 

Feminist legal theory memusatkan pada 2 (dua) hal, yaitu: 

a. Kontribusi eksistensi hukum terhadap tindakan diskriminasi pada perempuan; dan 

b. Hukum sebagai instrumen untuk mengubah cara pandang terhadap aspek gender 

secara lebih adil dan berimbang. 

Pengkajian menurut feminist legal theory yang merupakan hasil pemikiran feminist 

berdasarkan pengalamannya menunjukkan bahwa hukum dan perkembangan ilmu hukum 

menempatkan wanita subordinat terhadap laki-laki.75 Hal tersebut kemudian menjadikan 

perempuan sebagai pihak yang marjinal di hadapan hukum. Apabila dikaitkan dengan 

konteks kekerasan seksual, akar dari permasalahan kekerasan seksual adalah adanya 

ketimpangan relasi kuasa atau gender antara laki-laki dan perempuan yang terinfiltrasi pada 

tatanan sosial budaya, agama, politik, dan ekonomi yang bersifat patriarkis.76 Realita tersebut 

berdampak signifikan pada sulitnya wanita korban seksual untuk mendapatkan keadilan atas 

apa yang dialaminya. Melalui pengadopsian feminist legal theory, RUU PKS bertujuan untuk 

menghadirkan hukum yang lebih adil dan berimbang dalam melihat gender, baik pada korban 

laki-laki maupun perempuan.77 

 
72 Hasil wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Anggota Sub Komisi Pemantauan pada Komnas Perempuan Periode 

2020-2024, pada tanggal 18 September 2020. Lihat juga Agnes Kusuma, “Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-

PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual”, (2019) 2 Lex Scientia Law Review.[61]. 
73 Afifurrochman Sya’rani, ‘RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Mengapa Dipermasalahkan?’ (Center For 

Religious and Cross-cultural Studies Universitas Gadjah Mada, 2019) < https://crcs.ugm.ac.id/ruu-penghapusan-

kekerasan-seksual-mengapa-dipermasalahkan/> diakses 20 September 2020. 
74 Carrie Menkel-Meadow, “Feminist Legal Theory, Critical Legal Studies, and Legal Education or “The Fem-Crits 

Go to Law School””, (1988) 38 Journal of Legal Education.[76]. 
75 Ibid.[71]. 
76 Afifurrochman Sya’rani, (n 69). 
77 Hasil wawancara dengan Genoveva Alicia Karisa M., Researcher Associate ICJR, pada tanggal 11 September 2020. 

https://crcs.ugm.ac.id/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-mengapa-dipermasalahkan/
https://crcs.ugm.ac.id/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-mengapa-dipermasalahkan/
https://crcs.ugm.ac.id/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-mengapa-dipermasalahkan/


 

 

Komnas Perempuan menyebutkan bahwa penolakan terhadap konsep feminist legal 

theory muncul karena miskonsepsi terhadap terminologi feminisme.78 Feminisme kerap kali 

dipandang secara kaku di mana kenyataannya sangat beragam. Bahkan, keragaman dari 

feminisme sendiri telah melahirkan konsep feminis Pancasila, yaitu feminisme yang telah 

diadaptasi dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.79 Hal tersebutlah yang dianggap 

harus diluruskan demi menghindari miskonsepsi yang lebih jauh.  

Sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman terhadap feminist legal 

theory, Komnas Perempuan sendiri menyederhanakan terminologi feminist legal theory 

menjadi ‘teori adil gender’ yang dinilai lebih sederhana dalam merepresentasikan substansi 

dari feminist legal theory. Dengan penyederhanaan tersebut, Komnas Perempuan berharap 

agar masyarakat dapat lebih mudah memahami makna dari teori yang digunakan.80 

Terminologi tersebut telah dituangkan dalam usulan rancangan Naskah Akademik RUU PKS 

terbaru yang dibuat oleh Komnas Perempuan. 

Selain itu, Asfinawati, Direktur YLBHI, juga menambahkan bahwa argumentasi ini 

tidak benar, karena justru budaya dan nilai dalam adat-adat di Indonesia sangat menghargai 

tubuh serta privasi manusia, terutama wanita, tercermin dari bagaimana di masyarakat Bali, 

misalnya, seorang perempuan dapat menggunakan kemben tanpa mendapatkan pelecehan 

dari masyarakat sekitarnya.81 Hal ini justru terbalik dengan pandangan yang muncul di 

masyarakat di mana timbulnya perkosaan kerap dianggap sebagai akibat dari ‘pakaian yang 

mengundang’ dari korbannya. Oleh karenanya, tujuan dari perlindungan yang ingin 

diakomodir dalam RUU PKS pada dasarnya tidak bertentangan dari nilai-nilai sosial dan 

kesopanan yang ada di Indonesia.  

 

2.3.6 Adanya Pendidikan Seks dan Kesehatan Reproduksi Sama dengan Mengajarkan Seks 

 
78 Hasil wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Anggota Sub Komisi Pemantauan pada Komnas Perempuan Periode 

2020-2024, pada tanggal 18 September 2020. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Hasil wawancara dengan Asfinawati, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia periode 2017-2021, 

pada tanggal 30 September 2020. 



 

 

Salah satu dugaan alasan yang juga menyebutkan RUU PKS mendukung terjadinya 

zina dan pergaulan bebas adalah keberadaan pasal-pasal tentang pendidikan seks dan 

kesehatan reproduksi.82 Hal ini menjadi perdebatan khusus di DPR, apakah substansi 

pengaturan mengenai pendidikan reproduksi akan dimasukan di dalam RUU PKS. Hal ini 

dikonfirmasi oleh Sri Wiyanti Eddyono, Ketua Law and Gender Society (LGS) Fakultas 

Hukum Universitas Gadjah Mada, yang menyatakan bahwa di level penentu kebijakan masih 

belum berani untuk memasukkan kurikulum formal pendidikan seks karena masih adanya 

wacana dari kelompok tertentu yang masih melihat pendidikan seks sebagai isu moral dan 

bukan sebagai kebutuhan.83 

Berdasarkan RUU PKS tahun 2017, ketentuan mengenai pendidikan seks dan 

kesehatan reproduksi dapat ditemukan pada Pasal 6 RUU PKS. Pada pasal tersebut 

disebutkan bahwa upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual dapat dilakukan melalui 

beberapa hal, antara lain: 

a. Memasukkan materi penghapusan kekerasan seksual sebagai bahan ajar dalam 

kurikulum, non kurikulum, dan/atau ekstra kurikuler pendidikan usia dini sampai 

perguruan tinggi; 

b. Menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik di pendidikan usia dini  

sampai perguruan tinggi tentang materi penghapusan kekerasan seksual; dan 

c. Menetapkan kebijakan penghapusan kekerasan seksual dalam lingkungan lembaga 

pendidikan. 

Pendidikan seksual adalah proses mengajar dan mempelajari berbagai aspek 

seksualitas (kognitif, emosional, fisik, dan sosial) yang bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan kesadaran atas pentingnya menjaga kesehatan seksual, kesejahteraan dan 

martabat, hingga memahami dampak yang ditimbulkan atas pilihan pribadi terhadap 

 
82 Media Indonesia, ‘RUU PKS Cakup Edukasi Kesehatan Reproduksi’ (Media Indonesia, 2019) 

<https://mediaindonesia.com/read/detail/217766-ruu-pks-cakup-edukasi-kesehatan-reproduksi> diakses 20 

September 2020. 
83 Luthfi T. Dzulfikar, "Akademisi sarankan cara tepat mengajarkan pendidikan seks untuk anak di Indonesia" (The 

Conversation, 2019) <https://theconversation.com/akademisi-sarankan-cara-tepat-mengajarkan-pendidikan-seks-

untuk-anak-di-indonesia-122627> diakses 21 September 2020. 

https://mediaindonesia.com/read/detail/217766-ruu-pks-cakup-edukasi-kesehatan-reproduksi


 

 

keberlangsungan kondisi pribadi dan orang lain dalam konteks seksualitas.84 Pendidikan 

seksual dan kesehatan reproduksi merupakan salah satu hal penting dalam upaya pencegahan 

kekerasan seksual. Hal tersebut dikarenakan pendidikan seksual dapat memberikan 

pemahaman komprehensif terhadap aktivitas seksualitas. Namun, saat ini, pendidikan 

seksualitas di Indonesia dinilai masih belum memadai karena cakupannya terbatas pada 

ancaman untuk tidak melakukan seks dan risiko penyakit menular seksual (PMS).85 

Alasan mengapa terdapat tantangan dalam pelaksanaan pendidikan seksual secara 

komprehensif di Indonesia adalah masih adanya kelompok tertentu yang memandang 

pendidikan seks sebagai isu moralitas alih-alih sebagai kebutuhan.86 Ketiadaan pendidikan 

seksual yang komprehensif dinilai merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya 

angka kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia.87 

Pasal 6 RUU PKS yang telah mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan seksual 

di satuan pendidikan merupakan salah satu terobosan bagi upaya pencegahan kekerasan 

seksual di Indonesia. Melihat situasi dan kondisi kasus kekerasan seksual di Indonesia saat 

ini, sudah seharusnya pendidikan seksual yang komprehensif menjadi bagian yang inklusif 

dari kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan 

bahwa pemahaman terhadap seksualitas sudah didapatkan dari anak-anak sejak usia dini 

sehingga dapat memperkecil risiko terjadinya tindak kekerasan seksual. 

 

2.3.7 RUU PKS Mencampuri Ranah Rumah Tangga dengan Pengaturan tentang Marital 

Rape 

Asumsi ini muncul akibat ketakutan di mana seorang suami bisa dipidana dengan pasal 

kekerasan seksual apabila si istri sudah tidak suka atau ada masalah rumah tangga ketika 

dipaksa untuk berhubungan seksual.88 Pihak yang berpendapat mengenai hal ini merasa 

 
84 UNESCO, ‘International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-informed Approach (Revised 

Edition)’ (UNESCO, 2018) < https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770/PDF/260770eng.pdf.multi> 

diakses 20 September 2020. 
85 Luthfi T. Dzulfikar, (n 72). 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Farid Kusuma, "RUU PKS Dikhawatirkan Mencampuri Urusan Rumah Tangga", (Suarasurabaya, 2019) 

https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2019/RUU-PKS-Dikhawatirkan-Mencampuri-Urusan-Rumah-Tangga/ 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770/PDF/260770eng.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770/PDF/260770eng.pdf.multi


 

 

bahwa kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga antara suami dan istri tidaklah 

pantas masuk ke dalam ranah ‘kekerasan seksual’.89 

Konsep marital rape dalam RUU PKS ditunjukkan pada Pasal 11 ayat (3) RUU PKS 

tahun 2017 yang berbunyi:  

“Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa 

kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, 

dan situasi khusus lainnya.” 

Tujuan dari pasal tersebut adalah untuk menghindari adanya segala bentuk kekerasan 

seksual dalam rumah tangga, termasuk hubungan inses, dan juga antara suami dan istri. 

Hadirnya konsep marital rape dalam RUU PKS sebenarnya adalah bentuk kemajuan hak 

asasi manusia dalam hukum Indonesia, khususnya perlindungan perempuan. Sebab, hal ini 

berarti bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa membolehkan perkosaan, termasuk 

pernikahan. Sayang sekali, hal ini justru mendapat tentangan. Bahkan, ketika konsep yang 

sama juga dipakai di dalam RKUHP, masyarakat ramai menolak. Padahal, peraturan 

mengenai marital rape sebenarnya sudah ada dalam Pasal 5 dan 8 UU PKDRT. Hanya saja, 

kata yang digunakan bukanlah “perkosaan” melainkan “kekerasan seksual.”90 

Faktanya, data Komnas Perempuan di tahun 2018 menunjukan bahwa pada tahun 2017 

jumlah kekerasan terhadap perempuan di ranah personal (KDRT) mencapai 9.609 kasus 

dengan 31% dari jumlah tersebut, yaitu sebanyak 2.979 kasus, adalah kekerasan seksual, dan 

rata-rata jumlah kasus dalam ranah personal masih cukup tinggi di Indonesia. Selain itu, data 

Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 yang dilakukan Badan Pusat 

Statistik (BPS) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan 

United Nations Population Fund (UNFPA), menunjukkan bahwa dari 9.000 responden 

perempuan usia 15 – 64, hasilnya sebanyak 10,6% perempuan pernah mengalami kekerasan 

seksual dalam KDRT dan 7,8% diantaranya melakukan hubungan seksual dengan suaminya 

atas dasar rasa takut. Kekerasan seksual ini tidak hanya dalam bentuk pemaksaan kekerasan 

 
89 Admin QBUKATABU, ‘Sahkan RUU PKS, Hapuskan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga!’, 

(QBUKATABU, 2020) <https://qbukatabu.org/2020/07/22/sahkan-ruu-pks-hapuskan-kekerasan-seksual-dalam-

rumah-tangga/> diakses 21 September 2020 
90 Ibid. 

https://qbukatabu.org/2020/07/22/sahkan-ruu-pks-hapuskan-kekerasan-seksual-dalam-rumah-tangga/
https://qbukatabu.org/2020/07/22/sahkan-ruu-pks-hapuskan-kekerasan-seksual-dalam-rumah-tangga/


 

 

seksual, namun juga dengan memeluk, mencium.91 Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan 

seksual dalam ranah rumah tangga itu benar ada dan merupakan permasalahan yang serius.92  

Keberadaan marital rape ini dikarenakan adanya ketimpangan relasi kuasa dan 

kurangnya pemahaman akan pemerkosaan dalam perkawinan itu sendiri. Pemahaman tentang 

kewajiban suami atau istri dalam melayani kebutuhan fisik pasangannya sering menjadikan 

korban pemerkosaan dalam perkawinan tidak sadar akan kekerasan yang dialaminya. 

Ketidaksadaran inilah yang membuat banyak korban pemerkosaan dalam perkawinan pada 

akhirnya tidak melapor. Akibatnya, marital rape akan terus terjadi.93 

Oleh karena itu, RUU PKS memberikan hukuman dengan cakupan yang lebih luas 

pada pelaku dibandingkan dengan yang tertulis dalam UU PKDRT mengenai bentuk-bentuk 

dari kekerasan seksual di dalam rumah tangga seperti pemaksaan kontrasepsi.94 Hal ini 

diharapkan dapat memberi korban rasa keadilan yang lebih dengan juga merumuskan hal-hal 

yang korban benar-benar butuhkan dalam proses pemulihannya.95  

 

2.3.8 RUU PKS Mengintervensi Urusan Keluarga dengan Mengkriminalisasi Pemaksaan 

Perkawinan 

Pasal 11 ayat (2) huruf f RUU PKS menyebutkan bahwa pemaksaan perkawinan 

adalah salah satu bentuk kekerasan seksual, namun apabila orang tua ingin menikahkan 

anaknya secara paksa, maka dapat mengkriminalisasikan tindakan orang tua tersebut. Ketua 

DPR RI Puan Maharani menilai bahwa pasal ini terlalu mencampuri ranah privat warga 

negara.96 

 
91 Komnas Perempuan, ‘Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018’ (Komnas Perempuan, 2018) 

<https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catah

u%207%20Maret%202018.pdf> diakses 21 September 2020.  
92 DPN SBMI, ‘Ringkasan Esekutif Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020’ (Serikat Buruh Migran Indonesia, 

2020) <https://sbmi.or.id/2020/03/ringkasan-eksekutif-catatan-tahunan-komnas-perempuan-2020/> diakses 10 

September 2020. 
93 Departemen Kajian Strategis BEM FH UI 2019, (n 55).[21]. 
94 Hasil wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Anggota Sub Komisi Pemantauan pada Komnas Perempuan Periode 

2020-2024, pada tanggal 18 September 2020. 
95 Departemen Kajian Strategis BEM FH UI 2019, (n 55).[21]. 
96 Haryanti Puspa Sari, "Ketua DPR: RUU Ketahanan Keluarga Terlalu Intervensi Ranah Privat " (Kompas, 2020) 

<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/24/15414421/ketua-dpr-ruu-ketahanan-keluarga-terlalu-intervensi-

ranah-privat> diakses 21 September 2020. 

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf
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Dalam Pasal 17 RUU PKS menjelaskan bahwa pemaksaan perkawinan yang dimaksud 

adalah:  

“…pemaksaan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, 

ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau tekanan psikis 

lainnya yang menyebabkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang 

sesungguhnya untuk melakukan perkawinan”.97  

 

Sama dengan poin sebelumnya, segala sesuatu yang dilakukan tanpa persetujuan 

adalah kesalahan tanpa memikirkan keinginan dari para pihak, dan menyalahi asas 

konsensualisme yang harus diamalkan dalam hubungan perkawinan. Adanya pengaturan ini 

sebenarnya didasari oleh adanya praktik-praktik pemaksaan perkawinan yang ada di tengah 

masyarakat, misalnya pemaksaan perkawinan karena kehamilan yang diakibatkan oleh 

perkosaan, demi menyelamatkan nama baik keluarga.98 Tentu saja praktik ini sangat 

merugikan korban dan akan menyebabkan trauma lebih lanjut bagi korban kekerasan tersebut. 

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyebutkan bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan 

perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena maksud dari perkawinan adalah 

agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.99  

Hal ini sejalan dengan hak asasi manusia yang diatur di Indonesia, di mana hak 

berkeluarga dan hak untuk melanjutkan keturunan dijamin dalam Pasal 10 UU HAM yang 

menyebutkan bahwa:  

“setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak 

bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan”. 

 

 
97 Pasal 17 RUU PKS. 
98 Hasil wawancara dengan Asfinawati, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia periode 2017-2021, 

pada tanggal 30 September 2020. 
99 Pasal 6 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 



 

 

Pasal tersebut menekankan bahwa perkawinan haruslah didasari oleh keinginan 

masing-masing calon pasangan suami istri, dan bebas dari paksaan. Selain itu, pengaturan 

mengenai tindakan pemaksaan ini juga telah diatur pada Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP 

yang berbunyi: 

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak 

melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan 

memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. 

Maka dari itu, pengertian pemaksaan perkawinan di dalam RUU PKS sendiri 

merupakan penegasan tindakan tersebut. Pasal ini mengatur bahwa perkawinan yang 

dijalankan dengan keterpaksaan salah satu pihaknya dan memenuhi delik pada UU PKS 

nantinya dapat dikenai sanksi pidana demi menghargai keputusan individu itu sendiri. Hal ini 

sebenarnya juga sejalan dengan konsep perkawinan yang dikenal di masyarakat sendiri, di 

mana perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga 

antara seorang pria dan wanita. Unsur perjanjian merupakan syarat yang dilandasi oleh 

ketentuan agama yang harus didasari oleh rasa cinta kasih, bukan oleh paksaan, sehingga 

manusia dapat melangsungkan hidupnya dengan baik.100 

 

 

 
100 Nurhidayatuloh, Leni Marlina, “Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM (Studi Kasus di Desa Bulungihit, 

Labuhan Batu, Sumatera Utara)" (2011) XI Al-Mawarid.[215]. 



 

 

III. PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

CATAHU 2020 yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa angka 

kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, terus meningkat secara signifikan 

dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Kasus kekerasan seksual terjadi pada 2 (dua) ranah, yaitu 

ranah personal dan ranah publik. Pada ranah privat, kekerasan seksual menjadi kasus terbanyak 

kedua setelah KDRT. Sementara itu, pada ranah publik, kekerasan seksual menjadi kasus 

terbanyak pertama. Data tersebut hanya terbatas pada kasus yang dilaporkan ke beberapa instansi, 

seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.  

Melihat data kekerasan seksual di Indonesia, memang sudah saatnya Indonesia memiliki 

undang-undang khusus yang secara komprehensif membahas tentang kekerasan seksual. RUU 

PKS pada saat ini mencakup 15 Bab dan 152 pasal yang berorientasi kepada perlindungan korban. 

RUU tersebut telah mencakup hal-hal penting di dalamnya, termasuk pencegahan, pemulihan 

korban, proses hukum, serta perlindungan hak korban dan rehabilitasi pelaku. Namun, bukan tanpa 

hambatan, pembahasan RUU PKS berlangsung alot karena adanya perdebatan hangat terhadap 

substansi RUU PKS yang menciptakan polarisasi di masyarakat. 

Kelompok pro pengesahan RUU PKS sedikitnya terdiri dari lima fraksi, yakni Partai 

NasDem, Golongan Karya, PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Gerindra. Pihak ini 

berpendapat bahwa RUU PKS harus segera disahkan karena kasus kekerasan seksual sudah 

mengancam kehidupan berbangsa, dan RUU PKS sudah mengakomodir hal-hal penting dalam 

pencegahan dan penindakan tindak pidana kekerasan seksual, serta perlindungan dan pemulihan 

korbannya. Ada pun argument-argumen dari pihak kontra, yang antara lain terdiri dari PKS, FPI, 

dan beberapa dosen universitas di Indonesia, menyatakan bahwa RUU PKS berpotensi melegalkan 

zina, LGBT, prostitusi, dan aborsi sukarela. Selain itu, pendapat kontra juga berpandangan bahwa 

RUU PKS merupakan produk liberal, mengajarkan seks bebas, mencampuri ranah rumah tangga 

(marital rape), dan mengintervensi urusan keluarga dengan mengkriminalisasi pemaksaan 

perkawinan. 

Akan tetapi, pada dasarnya asumsi-asumsi kontra tersebut sebenarnya diakibatkan oleh 

kurangnya pehamanan konteks dari RUU PKS yang dikaitkan dengan asas-asas hukum dan 



 

 

peraturan perundang-undangan lainnya. Pemaknaan RUU PKS berpotensi melegalkan zina, 

prostitusi dan LGBT diakibatkan kurangnya pemahaman mengenai asas lex scripta dalam hukum 

pidana Indonesia yang melarang adanya analogi atau perpanjangan pemaknaan untuk 

mengkriminalisasi atau tidak mengkriminalisasi suatu tindakan yang tidak diatur secara langsung 

dalam hukum pidana Indonesia. 

 Selain itu, pemaknaan RUU PKS melegalkan aborsi sukarela diakibatkan kegagalan 

memahami posisi lex specialis UU PKS nantinya, yang pada dasarnya tidak mengenyampingkan 

UU Kesehatan yang telah mengatur tentang aborsi. Sedangkan pandangan bahwa RUU PKS 

merupakan produk liberal, mengajarkan seks bebas, mencampuri ranah rumah tangga (marital 

rape), dan mengintervensi urusan keluarga dengan mengkriminalisasi pemaksaan perkawinan 

adalah hasil dari ketidaksadaran masyarakat akan fakta yang ada di lapangan, serta 

ketidakpahaman akan konteks dan tujuan RUU PKS itu sendiri. 

Oleh karena itu, masyarakat juga perlu memberikan perhatian khusus pada fakta kekerasan 

seksual yang ada di Indonesia serta memahami konteks dari pengaturan RUU PKS itu sendiri. 

Selain itu, masyarakat juga sebaiknya aktif dalam mengikuti diskusi-diskusi mengenai RUU PKS 

agar dapat bertukar pikiran mengenai substansi dari RUU PKS, dengan tujuan untuk 

mengakomodir kebutuhan Indonesia akan undang-undang khusus yang akan melindungi korban 

kekerasan seksual. 

 

3.2 Rekomendasi ALSA Indonesia 

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh ALSA Indonesia 

Specialized Research Team, ALSA Indonesia memiliki rekomendasi kepada pemerintah, sebagai 

berikut: 

● Mendukung perancangan RUU PKS dikarenakan telah memiliki urgensi dan keunggulan 

sebagai undang - undang khusus (lex specialis) yang mengatur mengenai kekerasan 

seksual; 

● Mendorong pemerintah untuk memprioritaskan kembali pembahasan RUU PKS sebagai 

suatu produk hukum yang berorientasi kepada perlindungan korban kekerasan seksual;  

● Mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PKS karena kasus kekerasan 

seksual sudah mengancam kehidupan berbangsa, dan RUU PKS sudah mengakomodir hal-



 

 

hal penting dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana kekerasan seksual, serta 

perlindungan dan pemulihan korbannya; 

● Mengajak masyarakat untuk mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai substansi dari 

RUU PKS secara obyektif. Berikut merupakan poin-poin klarifikasi terhadap asumsi yang 

berkembang di masyarakat terkait substansi RUU PKS yang menuai polemik: 

○ Berpotensi Legalkan Zina, bahwasanya ketiadaan pasal yang mengatur tentang 

zina bukan berarti melegalkan zina karena adanya asas lex scripta dalam hukum 

pidana Indonesia. Terlebih dari itu tujuan perumusan RUU PKS adalah semata-mata 

untuk melindungi hak korban yang mendapatkan kekerasan seksual di luar kehendak 

dan persetujuannya; 

○ Berpotensi Melegalkan Prostitusi, namun larangan terhadap praktik prostitusi 

sendiri telah dapat dijerat dengan Pasal 1 angka 8 UU Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Selain itu, RUU PKS juga telah memberikan pemidanaan yang 

tidak hanya berlaku pada pelaku; 

○ Berpotensi Melegalkan LGBT, bahwasanya ketiadaan pasal yang 

mengkriminalisasikan perilaku LGBT bukan berarti memperbolehkannya, 

sesuai dengan asas lex scripta pada hukum pidana Indonesia. Terlebih lagi norma 

hukum berjalan secara simultan bersama dengan norma agama, kesopanan, dan 

kesusilaan yang dijunjung tinggi di Indonesia;  

○ Melegalkan Aborsi Sukarela, asumsi ini tidaklah tepat, karena dalam RUU PKS, 

telah diatur bahwa ketentuan lain yang tidak diatur pada peraturan tersebut 

akan tetap berlaku. Artinya, substansi mengenai aborsi yang diatur dalam KUHP dan 

UU Kesehatan masih tetap berlaku;  

○ Merupakan Produk Liberal, padahal pengadopsian Feminist Legal Theory pada 

RUU PKS bertujuan untuk menghadirkan hukum yang lebih adil dan berimbang 

dalam melihat gender, baik pada laki-laki maupun perempuan; 

○ Adanya Pendidikan Seks dan Kesehatan Reproduksi Sama dengan Mengajarkan Seks, 

ketiadaan pendidikan seksual yang komprehensif adalah salah satu penyebab 

tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Maka dari itu, masyarakat perlu 

mengetahui bahwa hal ini semata-mata ditujukan untuk meningkatkan 



 

 

pengetahuan masyarakat agar dapat menghindar dari perilaku-perilaku yang 

dapat merugikan individu itu sendiri;  

○ Mencampuri Ranah Rumah Tangga dengan Pengaturan tentang Marital Rape, tujuan 

pasal tersebut untuk menghindari segala bentuk kekerasan seksual dalam rumah 

tangga, termasuk incest, pun antara suami dan istri. Hadirnya konsep marital rape 

adalah kemajuan hak asasi manusia di hukum Indonesia khususnya terhadap 

perlindungan perempuan;  

○ Mengintervensi Urusan Keluarga dengan Mengkriminalisasi Pemaksaan Perkawinan, 

keberadaan pasal tersebut harus dipandang dalam konteks perlindungan adanya 

unsur “pemaksaan” yang dapat menciderai tujuan dari perkawinan itu sendiri . 
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