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ABSTRAK 
Menilik Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia : Upaya dan Tantangan dalam 

Menekan  Angka Kasus Kekerasan Seksual 

 

Abstrak- Perkembangan kasus kekerasan seksual di Indonesia sejatinya sedang mengalami 

kondisi darurat. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 

Perempuan pada tahun 2021 telah terjadi 4.500 kasus kekerasan terhadap perempuan, 

sedangkan pada tahun 2020 Indonesia Judical Research Society (IJRS) dan INFID 

mencatat sekitar 33% dari 62.224 responden laki-laki mengalami pelecehan seksual. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang harus dilakukan dan apa 

saja tantangan dalam menekan angka kasus kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Adapun hasil dari penilitian ini 

harus ada upaya pemerintah dan orang tua seperti dibuatnya payung hukum yang mengatur 

khusus tentang kekerasan seksual, mengimplementasikan Permendikbudristek No. 30 

Tahun 2021, dan orang tua mengajarkan edukasi seksual kepada anak. Tantangan yang 

dihadapi pun berupa masyarakat menormalisasi perbuatan-perbuatan yang kecil seperti 

body shaming, cat calling, dan gaslighting 

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Upaya. Tantangan. 
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ABSTRACT 
Observing Sexual Violence Cases in Indonesia: Efforts and Challenges in Suppressing 

Sexual Violence Case 

 

Abstract- The development of cases of sexual violence in Indonesia is experiencing an 

emergency. Based on data from the Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 

in 2021 there were 4,500 cases of violence against women, while in 2020 the Indonesia 

Judicial Research Society (IJRS) and INFID recorded that around 33% of the 62,224 male 

respondents experienced sexual harassment. This study aims to find out what efforts must 

be made and what are the challenges in reducing the number of cases of sexual violence. 

This study uses qualitative research methods with an empirical approach. As for the results 

of this research, there must be an effort by the government and parents, such as the creation 

of legal protection that specifically regulates sexual violence, implementing 

Permendikbudristek No. 30 of 2021, and parents teaching sexual education to their 

children. The challenges faced are in the form of people normalizing small actions such as 

body shaming, catcalling, and gaslighting. 

Keyword : Sexual Harrasment, Effort, Challenges. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Indonesia saat ini darurat akan kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini 

terjadi di berbagai ranah, ranah publik dan juga ranah pribadi yaitu dalam keluarga. 

Korban dari kasus kekerasan seksual berasal dari berbagai kalangan usia dan 

gender. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan 

Kekerasan Seksual, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, 

menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual 

seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan 2 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. 

Dalam Racangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga 

menyebutkan Sembilan bentuk kekerasan seksual yaitu perkosaan, pelecehan 

seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pernikahan 

paksa, pemaksaan pelacuran, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan aborsi 

(Kemdikbud, 2022). 

 Maraknya kasus kekerasan seksual menjadi topik yang hangat dibicarakan 

saat ini, seperti yang terjadi di Bekasi Timur dimana ada seorang perempuan 

mendapat perlakuan tidak senonoh dari seorang lelaki yang saat itu melewati 

korban dengan kendaraan bermotor dan langsung meremas bokong korban dari 
belakang. Kasus ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan sedang 

dilakukan penyelidikan lebih lanjut (Andre, 2022). Tidak hanya di lingkungan 

masyarakat, kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Bahkan 

kekerasan seksual menjadi salah satu dari tiga dosa besar pendidikan di Indonesia 

(Zuhad, 2021). Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di salah satu perguruan 

tinggi negeri yang ada di Indonesia, seorang mahasiswi dilecehkan oleh dosen saat 

melakukan bimbingan skripsi (Tanjung, 2021).  

Melihat kasus kekerasan seksual di Indonesia yang saat ini semakin 

meningkat setiap tahunnya, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk menekan 

angka kasus kekerasan seksual dalam hal kepastian hukum yang lebih 

komprehensif. Dikarenakan peraturan yang sudah ada saat ini belum terlalu rinci 

dalam pengaturan tindak pidana kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Saat ini 

upaya yang dilakukan dalam menekan angka kasus kekerasan seksual adalah 

dengan adanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang 

sekiranya dapat menjadi payung hukum bagi para korban dan tindakan hukum yang 

tepat bagi para pelaku. Jika semakin lama tindakan pemerintah dalam mengesahkan 

RUU PKS ini, maka dampak negatif yang muncul dari tindakan kekerasan seksual 

akan semakin meningkat dan membawa pengaruh buruk bagi korban dan 

masyarakat akan menjadi tidak aman untuk tinggal di negara sendiri. Selain itu 

dengan maraknya kasus kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi menjadikan 
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satu tolak ukur apakah Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sudah cukup untuk 

menangani kasus-kasus tersebut. Dimana dengan adanya Permendikbud No. 30 

Tahun 2021 ini diharapkan untuk diterapkan secara maksimal dalam menangani 

kasus-kasus dalam ranah perguruan tinggi. 

1.2  Rumusan Masalah 

a. Bagaimana keadaan Kekerasan Seksual di Indonesia saat ini? 

b. Bagaimana Upaya yang harus dilakukan dalam menekan angka kekerasan 

seksual? 

c. Apa tantangan yang dihadapi dalam menekan angka kekerasan seksual? 

1.3  Tujuan Penulisan  

a. Mengetahui keadaan Kekerasan Seksual di Indonesia saat ini. 

b. Mengetahui upaya apa saja yang harus dilakukan dalam menekan angka 

kasus kekerasan seksual. 

c. Mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi dalam menekan angka kasus 

kekerasan seksual.   

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Kekerasan Seksual 

 2.1.1   Pengertian Kekerasan 

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  

Kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, 

paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan 

berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan.  

b. Pasal 89 KUHP 

Kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak 

berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya 

memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara 

tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala 

macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. 

  c. World Health Organization 

“The intentional use of physical force or power, threatened or 

actual, against oneself, another person, or against a group or 

community, that either results in or has a high likelihood of resulting 
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in injury, death, psychological harm, maldevelopment or 

deprivation (WHO, 2002).” 

Terjemahan: Penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan dengan 

sengaja, ancaman atau tindakan nyata, terhadap diri sendiri, orang 

lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan 

atau kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, kerugian 

psikologis, perkembangan yang salah atau perampasan. 

 2.1.2  Pengertian Seksual 

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

KKBBI mengartikan perkenaan dengan perkara persetubuhan antara 

laki-laki dan perempuan.  

  b. Indonesia AIDS Coalition 

Menurut IAC, seksual adalah aktifitas seks yang juga melibatkan 

organ tubuh lain baik fisik maupun non fisik (IAC, 2012). 

 2.1.3  Pengertian Kekerasan Seksual 

  a. Menurut Rancangan Undang-Undang  

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, 

menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat 

seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, 

bertentangan 2 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. 

  b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Menurut KBBI, kasus yang terkait dengan perlakuan seseorang 

terhadap orang lain, terutama lawan jenis, dengan kekerasan seks, 

seperti perkosaan dan tindakan pelampiasan nafsu berahi. 

  c. World Health Organization 

“Sexual violence encompasses a wide range of acts, including 

coerced sex in marriage and dating relationships, rape by strangers, 

systematic rape during armed conflict, sexual harassment (including 

demands for sexual favours in return for jobs or school grades), 

sexual abuse of children, forced prostitution and sexual trafficking, 

child marriage, and violent acts against the sexual integrity of 

women, including female genital mutilation and obligatory 

inspections for virginity (WHO, 2002).” 
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Terjemahan: Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan, 

termasuk seks paksa dalam pernikahan dan kencan hubungan, 

pemerkosaan oleh orang asing, pemerkosaan sistematis selama 

konflik bersenjata, pelecehan seksual (termasuk tuntutan bantuan 

seksual sebagai imbalan atas pekerjaan atau nilai sekolah), 

pelecehan seksual terhadap anak, pemaksaan prostitusi dan 

perdagangan seksual, pernikahan anak, dan tindakan kekerasan 

terhadap integritas seksual perempuan, termasuk mutilasi alat 

kelamin perempuan dan pemeriksaan wajib keperawanan. 

 

 2.1.4  Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual 

  a. Perkosaan 

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan 

memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga 

menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan 

dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan penahanan, 

tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan 

mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan 

(PEREMPUAN, 2020).  

  b. Pelecehan Seksual 

Tindak seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan 

sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk 

menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuasa seksual, 

mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan 

atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat (PEREMPUAN, 

2020).  

c. Penyiksaan Seksual 

Tindakan khusus menyerang organ dan seksual perempuan, yang 

dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau 

penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini 

dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, 

atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu 

perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun 

orang ketiga (PEREMPUAN, 2020). 

d. Eksploitasi Seksual 

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau 

penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasaan seksual, 

maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, 

politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui 
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adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga dia masuk 

dalam prostitusi atau pornografi (PEREMPUAN, 2020). 

e. Perbudakan Seksual 

Situasi dimana pelaku menjadi ‘pemilik’ atas tubuh korban sehingga 

berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kekerasan 

seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. 

Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau 

anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk 

kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya 

(PEREMPUAN, 2020). 

f. Pernikahan Paksa 

Penikahan paksa merupakan jenis kekerasan seksual karena 

pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut 

(PEREMPUAN, 2020). 

g. Pemaksaan Pelacuran 

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman, maupun 

kekerasan, untuk menjadi pekerja seks (PEREMPUAN, 2020). 

h. Pemaksaan Kontrasepsi 

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi tanpa 

persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi 

yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat 

memberi persetujuan (PEREMPUAN, 2020). 

i. Pemaksaan Aborsi 

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, 

ancaman, maupun paksaan dari pihak lain (PEREMPUAN, 2020). 

2.2   Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan Dengan Kekerasan Seksual 

 2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

Pasal 289 KUHP: menyatakan barang siapa dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan 

perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana 

penjara paling lama sembilan tahun. 

2.2.3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan 

dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. 

a) Pasal 1 

➢ Ayat (1): Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan 

merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang 
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tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena 

ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau 

dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang 

menggangu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang 

kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan 

optimal. 

➢ Ayat (3): Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang 

dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak 

melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. 

➢ Ayat (4): Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk 

menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. 

b) Pasal 5 

(1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan 

secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi 

informasi dan komunikasi. 

(2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  

a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atay 

melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau 

indentitas gender Korban; 

b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja 

tanpa persetujuan Korban; 

c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, 

lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada 

Korban; 

d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau 

tidak nyaman; 

e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, 

dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban 

meskipun sudah dilarang Korban; 

f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto 

dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang 

bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; 

g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi 

Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan 

Korban; 

h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau 

pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa 

persetujuan Korban; 

i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang 

sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau 

pada ruang yang bersifat pribadi; 

j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau 

mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau 

kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban; 
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k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa 

seksual; 

l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, 

memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian 

tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan 

Korban; 

m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban; 

n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau 

kegiatan seksual; 

o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, 

Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa 

Kekerasan Seksual; 

p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi 

tidak terjadi; 

q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan 

benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; 

r. memaksa atau memperdayai Korban untuk 

melakukan aborsi; 

s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil; 

t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan 

sengaja; dan/atau 

u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya. 

(3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m, 

dianggap tidak sah dalam hal Korban: 

a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, 

memaksa, dan/atau menyalahgunakan 

kedudukannya; 

c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, 

alkohol, dan/atau narkoba; 

d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur; 

e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang 

rentan; 

f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic 

immobility); dan/atau 

g. mengalami kondisi terguncang. 

c) Pasal 6 

(1) Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan 

Seksual melalui: 

a. pembelajaran; 

b. penguatan tata kelola; dan 

c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, 

Pendidik, dan Tenaga Kependidikan. 
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(2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemimpin Perguruan 

Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan 

Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang 

ditetapkan oleh Kementerian. 

(3) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas: 

a. merumuskan kebijakan yang mendukung 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di 

Perguruan Tinggi; 

b. membentuk Satuan Tugas; 

c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual; 

d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan 

Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar 

jam operasional kampus dan/atau luar area 

kampus; 

e. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan 

Seksual; 

f. melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga 

Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; 

g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait 

pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 

Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga 

Kependidikan, dan Warga Kampus; 

h. memasang tanda informasi yang berisi: 

1. pencantuman layanan aduan Kekerasan 

Seksual; dan 

2. peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi 

tidak menoleransi Kekerasan Seksual; 

i. menyediakan akomodasi yang layak bagi 

penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan Seksual; dan 

j. melakukan kerja sama dengan instansi terkait 

untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 

Seksual. 

(4) Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas 

Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk 

komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan 

dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada 

kegiatan: 

a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, 

Pendidik, dan Tenaga Kependidikan; 
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b. organisasi kemahasiswaan; dan/atau 

c. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan. 

d) Pasal 7 

(1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan meliputi: 

a. membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara 

individu: 

1. di luar area kampus; 

2. di luar jam operasional kampus; dan/atau 

3. untuk kepentingan lain selain proses 

pembelajaran, 

tanpa persetujuan kepala/ketua program studi 

atau ketua jurusan; dan 

b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan 

Seksual. 

(2) Dalam hal Pendidik yang bersangkutan merupakan 

kepala/ketua program studi atau ketua jurusan maka 

persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan 

yang bersangkutan. 

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan 

menyampaikan permohonan izin secara tertulis 

atau melalui media komunikasi elektronik 

mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; 

dan 

b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a disampaikan kepada kepala/ketua program 

studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan 

pertemuan. 

e) Pasal 8 

(1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa meliputi: 

a. membatasi pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan secara individu: 

1. di luar area kampus; 

2. di luar jam operasional kampus; dan/atau 

3. untuk kepentingan lain selain proses 

pembelajaran, 

tanpa persetujuan kepala/ketua program studi 

atau ketua jurusan; dan 

b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan 

Seksual. 
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(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin 

secara tertulis atau media komunikasi elektronik 

mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik 

dan/atau Tenaga Kependidikan; dan 

b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a disampaikan kepada kepala/ketua program 

studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan 

pertemuan. 

f) Pasal 10: Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan 

Kekerasan Seksual melalui: 

a. pendampingan; 

b. pelindungan;  

c. pengenaan sanksi administratif; dan  

d. pemulihan Korban 

g) Pasal 13  

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti 

melakukan Kekerasan Seksual. 

(2)  Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin 

Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas. 

h) Pasal 14  

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 terdiri atas: 

a. sanksi administratif ringan; 

b. sanksi administratif sedang; atau 

c. sanksi administratif berat. 

(2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a berupa: 

a. teguran tertulis; atau 

b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang 

dipublikasikan di internal kampus atau media massa. 

(3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b berupa: 

a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa 

memperoleh hak jabatan; atau 

b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi: 

1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors); 

2. pencabutan beasiswa; atau 

3. pengurangan hak lain 

(4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c berupa: 

a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau 
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b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik 

Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan 

2.2.4 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

a) Pasal 67A 

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan 

mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur 

pornografi 

b) Pasal 67B 

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban 

pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf 

f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta 

pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. 

(2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan 

fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

c) Pasal 76D 

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman 

Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain. 

d) Pasal 76E 

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman 

Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan 

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 

2.2.5 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual  

a) Pasal 1 

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, 

menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap 

tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, 

secara paksa, bertentangan 2 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. 

5. Korban adalah setiap orang yang mengalami peristiwa 

Kekerasan Seksual. 

11. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya 

Kekerasan Seksual dan keberulangan Kekerasan Seksual. 
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12. Hak Korban adalah hak atas Penanganan, perlindungan, dan 

pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh 

Korban, dengan tujuan mengubah kondisi Korban yang lebih 

baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada 

kebutuhan dan kepentingan Korban yang multidimensi, 

berkelanjutan dan partisipatif. 

13. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk 

menindaklanjuti adanya peristiwa Kekerasan Seksual. 

14. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk 

memberikan rasa aman kepada Korban, Keluarga Korban, 

dan/atau Saksi 

b) Pasal 2 

Penghapusan Kekerasan Seksual didasarkan pada asas: 

a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 

b. non-diskriminasi; 

c. kepentingan terbaik bagi Korban; 

d. keadilan; 

e. kemanfaatan; dan 

f. kepastian hukum 

c) Pasal 3 

Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan: 

a. mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual; 

b. menangani, melindungi dan memulihkan Korban; 

c. menindak pelaku; dan 

d. mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual 

d) Pasal 4  

(1) Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi: 

a. Pencegahan; 

b. Penanganan; 

c. perlindungan; 

d. pemulihan Korban; dan 

e. penindakan pelaku. 

(2) Penghapusan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan kewajiban negara. 

e) Pasal 5 

(1) Lembaga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib 

menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual. 

(2) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi antara lain pada bidang: 

a. pendidikan; 

b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang; 

c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; 

d. ekonomi; dan 

e. sosial dan budaya 

(3) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memerhatikan: 
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a. situasi konflik; 

b. bencana alam; 

c. letak geografis wilayah; dan 

d. situasi khusus lainnya. 

(4) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) merupakan tugas dan tanggung jawab kementerian yang 

mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang pembangunan 

manusia dan kebudayaan. 

f) Pasal 6 

(1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) huruf a meliputi: 

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. 

d. Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi: 

(2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan kementerian yang membidangi urusan 

pendidikan, pendidikan tinggi, agama, dan Pemerintah 

Daerah 

g) Pasal 7  

(1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) huruf b meliputi: 

a. membangun lingkungan dan fasilitas publik yang 

aman dan nyaman; dan 

b. membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan 

pemukiman dan ruang terbuka publik; 

(2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan 

pekerjaan umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

serta Pemerintah Daerah. 

h) Pasal 8 

(1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) huruf c meliputi: 

a. menyebarluaskan informasi tentang penghapusan 

Kekerasan Seksual 

b. menyediakan program dan anggaran untuk 

Pencegahan Kekerasan Seksual; 
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c. membangun kebijakan anti Kekerasan Seksual yang 

berlaku bagi lembaga negara, pemerintah dan 

pemerintah daerah; 

d. membangun komitmen anti Kekerasan Seksual 

sebagai salah satu 5 syarat dalam perekrutan, 

penempatan dan promosi jabatan Pejabat Publik; 

e. memasukkan materi penghapusan Kekerasan 

Seksual dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan 

bagi pejabat dan aparatur penegak hukum yang 

dikelola oleh negara; dan 

f. membangun dan mengintegrasikan data Kekerasan 

Seksual yang terperinci dan terpilah dalam sistem 

pendataan nasional. 

(2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan 

komunikasi dan informasi, dalam negeri, dan perencanaan 

nasional, badan yang membidangi urusan statistik, serta 

Pemerintah Daerah. 

i) Pasal 10  

(1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(2) huruf d yaitu dengan menetapkan kebijakan anti Kekerasan 

Seksual di Korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, 

asosiasi penyalur tenaga kerja, dan/atau pihak lain; 

j) Pasal 11 

(1) Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual 

(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari: 

a. pelecehan seksual; 

b. pemaksaan kontrasepsi; 

c. pemaksaan aborsi; 

d. perkosaan; 

e. pemaksaan perkawinan; 

f. pemaksaan pelacuran; 

g. perbudakan seksual; dan/atau 

h. penyiksaan seksual. 

(3) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi 

personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus 

lainnya. 

k) Pasal 12 

(1) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam 

bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang 

berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat 

seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, 

terhina, direndahkan, atau dipermalukan. 
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(2) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(2) huruf a adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap 

anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas. 

l) Pasal 16 

Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e 

adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, 

ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi 

seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk 

melakukan hubungan seksual. 

m) Pasal 52 

(1) Setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan 

peristiwa yang merupakan tindak pidana Kekerasan Seksual 

wajib melaporkan kepada PPT atau kepolisian. 

(2) Tenaga kesehatan, psikiater atau psikolog wajib melaporkan 

kepada PPT apabila menemukan tanda permulaan terjadinya 

Kekerasan Seksual. 

n) Pasal 79 

Partisipasi masyarakat bertujuan: 

a. mencegah terjadinya Kekerasan Seksual; 

b. memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya 

Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum atau pihak 

yang berwajib; 

c. melakukan sosialisasi tentang penghapusan Kekerasan 

Seksual; 

d. membantu melakukan pemantauan terhadap terpidana 

Kekerasan Seksual yang telah menyelesaikan pidananya; 

e. memantau kinerja aparat penegak hukum dalam Penanganan 

perkara Kekerasan Seksual; 

f. memantau pemerintah dan pemerintah daerah terhadap 

kebijakan yang terkait dengan upaya penghapusan 

Kekerasan Seksual; 

g. membangun dan/atau mengoptimalkan Pemulihan Korban 

berbasis 23 Komunitas; 

h. memberikan pertolongan darurat terhadap Korban; 

i. memberikan Perlindungan terhadap Korban; dan 

j. membantu proses Pemulihan Korban. 

o) Pasal 81 

(1) Penyelenggaran pemantauan terhadap upaya penghapusan 

Kekerasan Seksual dilaksanakan oleh Komisi Nasional Anti 

Kekerasan Terhadap Perempuan. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan tanpa mengurangi tugas dan kewenangan 

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang 

ditentukan oleh peraturan perundangundangan lainnya. 

p) Pasal 82 
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(1) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam 

pelaksanaan pemantauan penghapusan Kekerasan Seksual 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 bertugas:  

a. melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan 

penghapusan Kekerasan Seksual; dan 

b. memberikan saran, pertimbangan dan/atau rekomendasi 

kepada lembaga negara, pemerintah, pemerintah daerah, 

Korporasi, lembaga pers, organisasi masyarakat, lembaga 

pengada layanan dan organisasi lainnya yang 

menyelenggarakan Pencegahan, Penanganan, Perlindungan 

dan Pemulihan Korban. 

q) Pasal 84 

(1) Untuk mengefektifkan penghapusan Kekerasan Seksual, 

Lembaga Negara, Pemerintah, lembaga hak asasi manusia, 

lembaga penegak hukum, dan lembaga negara lainnya, dapat 

melaksanakan kerja sama internasional baik yang bersifat 

bilateral, regional, maupun multilateral. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama bantuan timbal 

balik dalam hal Pencegahan, Penanganan, Perlindungan, 

Pemulihan dan rehabilitasi khusus, masalah pidana dan/atau 

kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2.2.6 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

a. Pasal 58 

(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan 

segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, 

perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk 

pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang 

seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan 

hukuman. 

b. Pasal 100 

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, 

lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan 

lainnya, 

berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan 

hak asasi manusia 

2.2.7 Undang-Undang Dasar 1945 

a. Pasal 28 G 

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

yang merupakan hak asasi.**) 
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(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan 

yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak 

memperoleh suaka politik dari negara lain.** ) 

b. Pasal 28 I 

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk 

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk 

tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan 

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun.** ) 

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 

atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan 

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**) 

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati 

selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**) 

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 

manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah.** ) 

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai 

dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka 

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan 

dalam peraturan perundang-undangan.**) 

2.2.8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga 

a. Pasal 1 

(1) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan 

terhadap seseorang perempuan, yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaam secara fisik, seksual, psikologis, 

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 

tangga.  

(2) Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan 

yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan 

dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam 

rumah tangga. 

(3) Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau 

ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 

(4) Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk 

memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh 

pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun 

berdasarkan penetapan pengadilan. 
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(5) Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung 

diberikan oleh kepolisisan dan/atau lembaga social atau pihak 

lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan 

dari pengadilan. 

(6) Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh 

Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. 

(7) Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya di bidanng pemberdayaan perempuan. 

b. Pasal 3 

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan 

berdasarkan asas: 

a. Penghormatan hak asasi manusia; 

b. Keadilan dan kesetaraan gender; 

c. Nondiskriminasi; dan 

d. Perlindungan korban. 

c. Pasal 5 

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga 

terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : 

a. Kekerasan fisik; 

b. Kekerasan psikis; 

c. Kekerasan seksual; atau 

d. Penelataran rumah tangga. 

d. Pasal 8 

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud ddalam Pasal 5 huruf c 

meliputi : 

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 

yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah sesorang dalam 

lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujual 

komersial dan/atau tujuan tertentu. 

e. Pasal 46 

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling 

banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) 

f. Pasal 53 

Tindakan pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya 

merupakan delik aduan.  
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BAB III 

METODE PENULISAN 

3.1 Metode penulisan dan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Empiris dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang 

menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku 

vrbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui 

pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil 

dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Achmd, 2010). 

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ali dan Yusof 

(2011) mendefinisikan penelitas kualitatif sebagai “Any investigation which does 

not make use of statistical procedures is called “qualitative” nowdays, as if this 

were a quality label in itself.” Metode kualitatif lebih menekankan pada 

pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke subtansi makna dari fenomena 

tersebut.  Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada 

kekuatan kata dan kalimat yang digunakan (Ardianto, 2019). Oleh karena itu, Basri 

(2014) menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya 

dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen 

manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen 

tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena 

(Mohamed, 2010).  

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data 

dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan terhadap 52 responden, yang terdiri 

dari 44 mahasiswa dan 8 masyarakat umum.  

 

3.2 Hasil Penelitian 

a. Pendapat responden mengenai keadaan kekerasan seksual di 

Indonesia saat ini 

  

Tidak Meresahkan (2%) Cukup Meresahkan (0%)

Lumayan (2%) Meresahkan (31%)

Sangat Meresahkan (65%)
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Diagram 3.1 

 

Berdasarkan hasil survei melalui penyebaran kuisioner di 

kalangan pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum, penulis dapat 

menyimpulkan bagaimana keadaan kekerasan seksual di Indonesia 

saat ini. Menurut Kezia, kekerasan seksual semakin meningkat apa 

lagi akan kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa kepada 

anak kecil. Menurut Maryam, kekerasan seksual dianggap masalah 

yang sepele dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan 

penyelesaian hukum yang ditempuh tidak sampai di jalur 

pengadilan. Dari perspektif sosial, orang yg menjadi korban 

pelecehan seksual mengalami tekanan batin dan lingkungan sekitar 

kembali menyalahkan korban dari cara berpakaian, maupun dari 

kebiasaan korban. Close minded ini yg membuat korban tidak 

mendapatkan perlindungan hukum serta banyak sebagian besar dari 

korban malu mengungkapkan dan menyuarakan hal tersebut karena 

takut dicemooh dan menganggapnya adalah sebuah aib. Menurut 

Jeiniver Lumentut, kekerasan seksual di Indonesia saat ini masih 

lemah dalam menitikberatkan pelaku. Banyak orang yang masih 

salah dan keliru dalam mencari siapa yang salah. Dalam kasus 

kekerasan seksual banyak kejadian yang malah menyalahkan korban 

dan menormalkan tindakan pelaku. Menurut Widyawati, saat ini 

kekerasan seksual masih sering terjadi di Indonesia Tidak hanya 

terjadi kepada perempuan tetapi kepada laki-laki juga, minimnya 

informasi Dan juga kurangnya speak up dari korban, sehingga 

menjadi kelemahan bagi korban, juga faktor lingkungan yang 

menggangap kekerasan seksual yaitu korban sebagai aib menambh 

daftar panjang kekerasan seksual di Indonesia yang pada 

kebanyakan masih kurang proses penyelesaian bagi korban. 

Menurut Henny, kekerasan seksual di Indonesia sudah semakin luas, 

bukan hanya di lingkungan masyarakat umum, tapi sudah sampai di 

lingkungan pendidikan. Menurut Maria, keadaan kekerasan seksual 

yang ada di Indonesia saat ini sudah sangat meresahkan. Tingkat 

kekerasan seksual yang tinggi juga dibarengi dengan sikap 

masyarakat yang tidak acuh akan keadaan yang ada dan malah 

cenderung menyalahkan korban. Menurut Revandy, berbagai kasus 

sudah mulai terkuak ke permukaan yang saya takutkan adalah 

masalah kekerasan seksual memiliki model iceberg problem dimana 

yang baru terkuak hanya bagian atas dari gunung es sedangkan 

masih banyak yang masih belum terkuak di bawah permukaan. 

Budaya patriarki yang tertanam sejak dulu dalam masyarakat 

Indonesia pada umumnya dan adanya sistem yang berkorelasi 

dengan lingkaran setan secara subjektif pada korban kekerasan 

seksual menjadikan masalah kekerasan seksual di indonesia 

kompleks dan sulit dipecahkan.  Menurut Machio, keadaan akan 

kekerasan seksual di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. 
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Dilatar belakangi oleh hasrat ingin memenuhi nafsu birahi dari para 

oknum berujung pada dampak trauma bahkan kesehatan mental dari 

para korban. Perbuatan najis inilah yang membuat segala hal 

termasuk regulasi bukanlah menjadi penghalang bagi para oknum 

untuk melakukan aksi bejatnya. Ditambah lagi masih ada stigma dari 

masyarakat yang beranggapan bahwasannya dari pakaiannya saja, 

cara dia bergaya, atau jam keluar dan pulang rumah dari si korban 

menjadi alasan para warga menghakimi bahwa si korban yang salah, 

yang sengaja memancing/menggoda si pelaku. Tanpa disadari, 

dengan adanya stigma dari masyarakat tersebut justru membuat 

‘kepercayaan diri’ oknum pelaku ini menjadi-jadi juga membuat 

korban ini malu untuk melapor bahkan berpikir untuk bunuh diri. 

Tanpa kita sadari, stigma inilah yang membantu angka kekerasan 

seksual menjadi-jadi. Menurut Osha dan Petra, Keadaan kekerasan 

seksual di Indonesia sangat tidak baik-baik saja, bahkan sangat 

meresahkan dengan banyaknya kekerasan seksual yang terjadi saat 

ini dengan banyaknya kasus yang ditemukan dan kurangnya efek 

jerah bagi para pelaku, membuat hal ini masih di anggap sepele bagi 

sebagian masyarakat. Menurut Franny, keadaan kekerasan seksual 

di Indonesia terlihat semakin meningkat semenjak pandemi karena 

pelaku kekerasan seksual lebih mudah untuk mendapat berbagai 

informasi korban. Menurut Farly, kekerasan seksual di indonesia 

saat ini cukup memprihatinkan dikarenakan meningkatnya angka 

kekerasan seksual dan masih banyak masyarakat yang belum bisa 

menyadari dan melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara 

Indonesia. Menurut Diego, faktor utama kekerasan seksual terjadi 

karena faktor ekonomi yang kurang baik dalam suatu keluarga 

sehingga mendorong terjadinya stres dan menghilangkan akal 

sehat.jika dilihat dari orang yang belum menikah faktor utama 

adalah kurangnya edukasi dan perhatisn dari orang tua kepada anak 

sehingga membuat mereka tidak mengerti apa yang patut dan tidak 

patut dilakukan dalam pergaulannya. Menurut Jeniffer, kekerasan 

seksual di Indonesia terkadang menjadi hal yang lazim dilakukan. 

Bahkan banyak kasus yang dilakukan oleh publik figur, pemuka 

agama, dan petinggi negara dimana potensinya bs mudah ditiru oleh 

masyarakat umum. Hal ini seakan menjadi hal yang umum terjadi di 

Indonesia. Menurut Frans, kekerasan seksual di Indonesia semakin 

hari semakin parah. Dimana kita bisa lihat bahwasanya kasus yang 

ada semakin melonjak. Bahkan kekerasan seksual terjadi tidak 

mengenal tempat sekarang, bisa terjadi di tempat umum, rumah, 

lingkungan sekolah ataupun kampus.  

 

b. Pendapat responden mengenai penanganan kasus Kekerasan 

Seksual di Indonesia  
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Diagram 3.2 

 

Berdasarkan hasil survei melalui penyebaran kuisioner di 

kalangan pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa penanganan kasus kekerasasn seksual di 

Indonesia masih kurang efektif. Dimana 24 dari 52 responden 

menganggap penanganan kasus kekerasan di Indonesia masih 

kurang efektif.  

c. Pendapat responden mengenai bagaimana upaya yang sudah ada 

saat ini dalam menekan kasus Kekerasan Seksual 

 

Diagram 3.3 

 

Berdasarkan hasil survei melalui penyebaran kuisioner di 

kalangan pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa sebagian besar responden mengaku sudah 

melakukan berbagai upaya terkait dengan upaya yang sudah 

dilakukan dalam menekan kasus kekerasan seksual. Upaya-upaya 

yang sudah dilakukan antara lain peka terhadap keadaan sekitar, ikut 

menyuarakan anti kekerasan seksual, mengawal kasus kekerasan 

Tidak Efektif (11,5%) Cukup (26,9%)

Kurang Efektif (48,1%) Efektif (9,6%)

Sangat Efektif (3,8%)

Sangat Buruk (5%) Buruk (19,2%)

Cukup (38,5%) Baik (25%)

Sangat Baik (11,5%)
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seksual, membagikan imbauan mengenai kekerasan seksual di 

media sosial, mengikuti pelatihan tentang kekerasan seksual, 

mengedukasi masyarakat tentang sex education, tidak diam saja saat 

mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, langsung melaporkan 

terhadap pihak berwajib jika menemukan hal-hal yang menjurus 

kekerasan seksual, berpakaian sopan dan sewajarnya, menghindari 

tempat-tempat beresiko tinggi akan kekerasan seksual, sebagai 

orang tua mengawasi dan mengedukasi anak-anak lebih intensif lagi 

terkait dengan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kekerasan 

seksual, mengusulkan kepada pihak kampus terkait pembuatan 

Satuan Tugas Anti Kekerasan Seksual di lingkungan Kampus, dan 

berani melaporkan tindakan kekerasan seksual baik yang terjadi di 

lingkungan sekitar maupun di lingkungan kampus sendiri. 

d. Harapan responden terhadap pemerintah dalam upaya menekan 

angka kasus Kekerasan Seksual  

 

Diagram 3.4 

 

Berdasarkan hasil survei melalui penyebaran kuisioner di 

kalangan pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa sangat besar harapan dari responden terhadap 

pemerintah untuk menekan angka kasus kekerasan seksual. Hal-hal 

yang menjadi harapan kepada pemerintah terkait upaya menekan 

angka kasus kekerasan seksual antara lain pengimplementasian 

peraturan harus berjalan dengan baik, menciptakan aturan yang 

lebih menjerat, lebih memperluas sosialisasi mengenai kekerasan 

seksual dari kota hingga ke desa, penegakan hukum yang jelas dan 

terarah, menegakan hukum tanpa pandang bulu, penyelesaian harus 

secara hukum bukan secara kekeluargaan, berpihak kepada korban, 

responsif, melakukan monitoring pergerakan regulasi di lapangan, 

menyapu bersih seluruh oknum didalam pemerintahan yang nyata-

nyata menjadi pelaku kekerasan seksual, diharapkan pemerintah 

dapat mendesak perguruan tinggi untuk membuat  Tim Khusus 

Tidak Ada ( 0%) Biasa Saja (1,9%)

Cukup (9,6%) Ada (7,7%)

Sangat Besar (80%)
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dalam rangka mengawasi dan menindaklanjuti kasus kekerasan 

seksual yang terjadi di lingkungan Kampus, bekerja sama dengan 

pihak perguruan tinggi dalam rangka mengedukasi mahasiswa 

perihal sex education, pemerintah berperan aktif dalam rangka 

mencegah kekerasan seksual di Indonesia dan mengesahkan RUU 

PKS. 

e. Tantangan responden selaku warga masyarakat dalam upaya 

mengurangi kasus Kekerasan Seksual  

 

Diagram 3.5 

 

Berdasarkan hasil survei melalui penyebaran kuisioner di 

kalangan pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa ada beberapa tantangan yang dirasakan 

responden selaku warga masyarakat dalam upaya mengurangi kasus 

kekerasan seksual. Tantangan tersebut beragam diantaranya adalah 

sebagai berikut: masih banyak orang yang kurang sadar dengan hal-

hal yang mereka lakukan sudah termasuk bentuk kekerasan seksual, 

kepedulian masyarakat masih minim akan korban kekerasan 

seksual, menormalisasi bentuk-bentuk kecil dari kekerasan seksual 

(catcalling, body shaming, dan lain-lain) dan menganggap itu 

sebagai bahan candaan, kurangnya saksi dan bukti yang kuat dari 

kasus kekerasan seksual, penegak hukum yang kurang tegas dan 

masih melakukan victim blaming kepada korban kekerasan seksual, 

stigma dalam masyarakat yang masih kuat membuat korban takut 

untuk menindaklanjuti, akses media sosial yang tidak mendidik dan 

tontonan yang tidak sesuai dengan umur, pelaku kekerasan seksual 

merupakan orang yang memiliki status sosial yang tinggi dan juga 

pelaku merupakan keluarga dari korban itu sendiri, anggapan bahwa 

kekerasan seksual merupakan hal yang tabu, serta kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan 

seksual dan dampak bahaya nya bagi korban. 

 

Tidak Ada (0%) Biasa Saja (5.8%)

Cukup (7,7%) Ada (21,2%)

Sangat Besar (65,4%)
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f. Tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang mengarah ke Kekerasan 

Seksual menurut pendapat responden  

 

 

Diagram 3.6 

 

Berdasarkan hasil survei melalui penyebaran kuisioner di 

kalangan pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa ada beberapa tindakan dalam kehidupan 

sehari-hari  yang mengarah ke kekerasan seksual. Tindakan tersebut 

antara lain: perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, 

eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, 

prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, 

pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, 

penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual, penyiksaan 

seksual, postingan di media sosial yang tidak senonoh, tontonan 

yang kurang mendidik yang mengarah pada pelecehan seksual, 

siulan dan kedipan mata kepada sesama dan lawan jenis ditempat 

umum, ucapan kotor bernuansa seksual dengan konteks candaan, 

mempertunjukan konten pornografi kepada orang lain, 

memegang/meraba bagian intim tanpa izin, candaan kotor yang 

mengarah ke hal seksualitas, menyebarkan foto/video vulgar 

seseorang tanpa izin, mengancam dan melukai bagian intim 

seseorang, mengolok-olok seseorang dengan fisiknya yang 

mengarah kepada pelecehan seksual, pemaksaan dan ancaman untuk 

berhubungan seksual 

 

 

 

 

 

Tidak Ada (5,8%) Biasa Saja (7,7%)

Cukup (15,4%) Ada (28,8%)

Sangat Besar (42,3%)
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4. 1 Keadaan Kekerasan Seksual di Indonesia  

Berdasarkan hasil survei yang penulis lakukan 65% dari 52 Responden 

berpendapat bahwa keadaan kekerasan seksual di Indonesia saat ini sangat 

meresahkan. Menurut Kezia, kekerasan seksual semakin meningkat apalagi 

kekerasan yang dilakukan orang dewasa kepada anak kecil.  Hal ini sejalan dengan 

meningkatnya angka kekerasan seksual pada anak dari tahun 2019 sampai 2021. 

Dimana pada tahun 2019 tercatat sebanyak 6.454 kasus, ditahun 2020 sebanyak 

6.980 kasus dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 % sebanyak 

8.730 kasus (Fauzia, 2022).  Walaupun sudah ada Pasal 76 (D) Undang-Undang 

No.35 Tahun 2014 Tentang Kekerasan Pada Anak1, tetap saja angka kasus 

kekerasan seksual terhadap anak masih meningkat dari tahun 2019 sampai 2021. 

Hal itu membuktikan bahwa pengaturan tentang perlindungan anak dari kekerasan 

seksual masih belum efektif dan peraturannya belum diatur secara komprehensif. 

“….. kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 

orang lain,” kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan merupakan salah 

satu dari bentuk kekerasan seksual yaitu perkosaan.  Jika dilihat dari RUU PKS 

Pasal 16, perkosaan adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk 

kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang 

yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. 

Jika dikaitkan dengan Pasal 76 (D) UU No. 35 Tahun 2014, kekerasan memaksa 

anak melakukan persetubuhan sudah termasuk dalam kekerasan seksual dalam 

bentuk perkosaan.  

Menurut Machio, Oisha, Petra, Farly, Maria, Henny dan Frans, kasus 

kekerasan seksual di Indonesia saat ini secara umum meningkat dan sangat 

memprihatinkan. Berdasarkan data dari CATAHU, pada tahun 2020 terdapat 8.234 

kasus yang ditangani Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan dimana 1.983 

kasus didalamnya merupakan kekerasan seksual terhadap perempuan  (Perempuan, 

2021). Dan pada tahun 2021 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak mencatat telah terjadi 1.556 kasus kekerasan seksual pada 

perempuan dan 6.547 kasus kekerasan seksual pada anak (Mantelan, 2022). Ini 

membuktikan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat dan korban 

dari peningkatan kasus ini adalah anak-anak yang selanjutnya disusul dengan 

perempuan.  Salah satu faktor yang ternyata menjadi akibat meningkatnya kasus 

kekerasan seksual di Indonesia adalah masa pandemi seperti sekarang ini. yang 

tidak disangka-sangka, kasus kekerasan seksual malah meningkat pesat, seperti 

yang dikatakan Franny dalam pendapatnya bahwa keadaan kekerasan seksual di 

Indonesia terlihat semakin meningkat semenjak pandemi. Dimana, sejak Juni 2021, 

Komnas Perempuan menerima 2.592 kasus dan akhirnya melonjak di awal Oktober 

 
1 Lihat UU No.35 Tahun 2014 Pasal 76 (D) 
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tahun 2021 sebanyak 4.200 kasus (Novelino, 2021). Kasus kekerasan seksual yang 

terjadi saat masa pandemi bukan hanya kasus kekerasan seksual secara fisik tetapi 

juga ikut mendominasi kasus kekerasan seksual secara digital yang dalam keadaan 

seperti sekarang ini, masyarakat cenderung bersosialisasi di media sosial sehingga 

kecenderungan pelaku melakukan Tindakan kekerasan seksual juga semakin 

leluasa. Sehingga, tidak menutup kemungkinan bahwa keadaan kasus kekerasan 

seksual di Indonesia meningkat dengan pesat selama 2 tahun terakhir ini. Namun 

sebetulnya data kasus kekerasan seksual yang tercatat saat ini belum secara 

menyeluruh, hal itu berkaitan dengan pendapat Revandy. Menurutnya, berbagai 

kasus sudah mulai terkuak ke permukaan dan yang ditakutkan adalah masalah 

kekerasan seksual memiliki model iceberg problem dimana yang baru terkuak 

hanya bagian atas dari gunung es sedangkan masih banyak yang belum terkuak 

dibawah permukaan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat dari Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga (Maharani, 

2021). Beliau mengatakan hal yang sama dengan Revandy, yaitu kasus kekerasan 

seksual yang terjadi kepada perempuan dan anak seperti ‘Fenomena Gunung Es’ 

karena kasus yang sebenarnya terjadi lebih tinggi daripada kasus yang terlaporkan.  

 

4. 2 Upaya Pencegahan dan Penanganan Untuk Menekan Angka Kasus 

Kekerasan Seksual. 

Menurut survei yang dilakukan oleh penulis, 24 dari 52 Responden 

menganggap bahwa penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia masih 

kurang efektif. Hal itu dilihat dari pandangan Responden kepada pemerintah terkait 

penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Tetapi sebetulnya upaya 

pencegahan dan penanganan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah saja, 

melainkan masyarakat juga harus turut aktif dalam memberikan upaya untuk 

menekan angka kasus kekerasan seksual. Berdasarkan survei yang dilakukan 

penulis sebagian besar responden sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka 

pencegahan. Tetapi, sekitar 8 dari 52 responden masih belum melakukan upaya-

upaya untuk menekan ataupun mencegah angka kekerasan seksual. Hal ini perlu 

diperhatikan masyarakat untuk turut aktif dalam membantu pemerintah dalam hal 

menekan angka kasus kekerasan seksual.  

Ketika masyarakat melakukan upaya-upaya untuk menekan angka kasus 

kekerasan seksual, masyarakat juga sudah ikut serta dalam pencegahan untuk 

mencegah terjadinya kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum dalam RUU 

PKS2 dilakukan oleh masyarakat/responden untuk menekan angka kasus kekerasan 

seksual. Upaya-upaya tersebut, yaitu peka terhadap keadaan sekitar, ikut 

menyuarakan anti kekerasan seksual, mengawal kasus kekerasan seksual, 

membagikan imbauan mengenai kekerasan seksual di media sosial, mengikuti 

pelatihan tentang kekerasan seksual, mengedukasi masyarakat tentang sex 

education, tidak diam saja saat mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, langsung 

melaporkan terhadap pihak berwajib jika menemukan hal-hal yang menjurus 

 
2 Lihat Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 1 Ayat 11 
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kekerasan seksual, berpakaian sopan dan sewajarnya, menghindari tempat-tempat 

beresiko tinggi akan kekerasan seksual, sebagai orang tua mengawasi dan 

mengedukasi anak-anak lebih intensif lagi terkait dengan kemungkinan-

kemungkinan terjadinya kekerasan seksual3, mengusulkan kepada pihak kampus 

terkait pembuatan Satuan Tugas Anti Kekerasan Seksual di lingkungan Kampus, 

dan berani melaporkan tindakan kekerasan seksual baik yang terjadi di lingkungan 

sekitar maupun di lingkungan kampus sendiri. Dilihat dari upaya-upaya yang ada, 

sekalipun RUU PKS masih belum disahkan sampai saat ini tetapi masyarakat sudah 

ikut berpartisipasi dalam hal menekan angka kasus kekerasan seksual4. Upaya-

upaya yang dilakukan juga sejalan dengan harapan-harapan masyarakat kepada 

pemerintah terkait dengan pencegahan kekerasan seksual di Indonesia yang 

semakin meningkat. Harapan-harapan tersebut ialah pengimplementasian peraturan 

harus berjalan dengan baik, menciptakan aturan yang lebih menjerat, lebih 

memperluas sosialisasi mengenai kekerasan seksual dari kota hingga ke desa, 

penegakan hukum yang jelas dan terarah, menegakan hukum tanpa pandang bulu, 

penyelesaian harus secara hukum bukan secara kekeluargaan, berpihak kepada 

korban, responsif, melakukan monitoring pergerakan regulasi di lapangan, 

menyapu bersih seluruh oknum didalam pemerintahan yang nyata-nyata menjadi 

pelaku kekerasan seksual, diharapkan pemerintah dapat mendesak perguruan tinggi 

untuk membuat  Tim Khusus dalam rangka mengawasi dan menindaklanjuti kasus 

kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Kampus, bekerja sama dengan pihak 

perguruan tinggi dalam rangka mengedukasi mahasiswa perihal sex education, 

pemerintah berperan aktif dalam rangka mencegah kekerasan seksual di Indonesia 

dan mengesahkan RUU PKS. 

 

4. 3 Tantangan Masyarakat Dalam Menekan Angka Kasus Kekerasan 

Seksual 

Menurut survei yang dilakukan penulis, 65,4% dari 52 Responden 

berpendapat bahwa tantangan mereka selaku warga masyarakat dalam dalam 

menekan angka kasus kekerasan seksual sangat besar. Seperti yang dikatakan salah 

satu dari seorang responden, dimana tantangan dari memberantas kekerasan seksual 

adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual 

dan juga kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang bahaya dari kekerasan 

seksual masih minim. Sehingga dalam hal ini pemerintah harus lebih giat lagi dalam 

hal mengedukasi masyarakat sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 RUU PKS5. Kurangnya 

kesadaran ini sesuai dengan pendapat dari Maryam selaku masyarakat, ia 

berpendapat bahwa kekerasan seksual masih dianggap sepele dan juga bisa 

diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan ini juga sering 

ditemukan dimana ada orang yang malah menikahkan korban dengan pelaku 

kekerasan seksual itu sendiri sebagai contohnya adalah pada kasus seorang anak 

 
3 Lihat Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Pasal 60 (B) dan 67 (A) 
4 Lihal Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 79 
5 Lihat Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 6 Ayat 1 
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anggota dewan yang ingin menikahi seorang perempuan yang merupakan 

korbannya dari kejahatan seksual (Simajuntak, 2021).  

Selanjutnya Maryam mengatakan bahwa dari perspektif sosial, orang yang 

menjadi korban kekerasan seksual mengalami tekanan batin dan menyalahkan 

korban dari cara berpakaian korban hal ini tentunya sesuai dengan pendapat 

responden lainnya yaitu banyak yang mengatakan bahwa tantangan mereka adalah 

stigma dan victim blaming masih sangat melekat dalam kalangan masyarakat. 

Stigma dalam masyarakat itupun membuat para korban menjadi takut dan malu 

untuk mengungkap dan menyuarakan bahwa dirinya telah menjadi korban 

kekerasan seksual karena mereka menganggap mereka akan dicemooh karena ada 

anggapan bahwa kekerasan seksual adalah sebuah aib. Seperti yang dikatakan salah 

seorang Psikolog, Ika Putri Dewi. Beliau mengatakan bahwa berdasarkan 

pengalamannya sebagai pendampingan terhadap korban, korban dari kekerasan 

memilih untuk tidak menyuarakan dirinya sebagai korban karena mereka 

menganggap kejadian yang telah mereka alami meruapakan aib memalukan yang 

harus ditutupi, mereka takut untuk disalahkan (Kartinah, 2021). Beliau juga 

mengatakan bahwa korban meragukan khawatir akan konsekuensi yang negatif jika 

melapor dan mereka meragukan akan proses hukum yang ada. Meragukan proses 

hukum juga sama dengan pendapat dari para responden lainnya, bahwa mereka 

mengatakan penegak hukum masih kurang tegas dalam menangani kasus kekerasan 

seksual. Pernyataan itu sama dengan pendapat dari responden lainnya, dimana ia 

mengatakan bahwa aparat dan peraturan negara masih kurang tegas dalam 

penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab 

bahwa kekerasan seksual di indonesia bagaikan Fenomena Gunung Es seperti 

kondisi kekerasan seksual di indonesia saat ini yaitu data akan kasus kekerasan 

seksual di indonesia belum menyeluruh karena ada yang tidak terlaporkan.  

Adapun yang menjadi tantangan lainnya bagi mereka dalam menekan angka 

kasus kekerasan seksual adalah menormalisasikan hal-hal kecil yang dianggap hal 

biasa namun ternyata hal itu sudah termasuk dalam bentuk kekerasan seksual 

seperti catcalling, body shaming, dan lain sebagainya. Hal-hal kecil itu juga sering 

sekali ditemukan melalui media sosial dimana orang-orang menganggap hal itu 

sebagai bahan candaan dan lumrah untuk dijadikan lelucon.  Seorang Psikolog dan 

Direktur Rumah Konseling, Muhammad Iqbal mengatakan bahwa media sosial 

menjadi salah satu pemicu munculnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan 

anak (Yunidar, 2019). Pendapat beliau itu berhubungan dengan pendapat 

Responden lainnya, dimana mereka mengatakan bahwa penggunaan dan akses 

media sosial yang tidak baik serta tontonan yang tidak sesuai umur menjadi 

tantangan mereka dalam memberantas kekerasan seksual. Menormalisasikan hal 

kecil dan penggunaan media sosial yang tidak sehat tentunya merupakan tantangan 

yang cukup besar dalam menekan angka kasus kekerasan seksual. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5. 1 Kesimpulan 

Indonesia saat ini gencar akan kasus kekerasan seksual, dimana setiap 

tahunnya meningkat tidak peduli dengan kondisi pandemi yang masih terjadi saat 

ini. Kasus-kasus kekerasan seksual merambat ke berbagai kalangan usia, gender, 

status sosial, dan sebagainya. Bahkan, kasus kekerasan seksual tidak mengenal 

tempat, baik itu di perguruan tinggi tempat masyarakat mendapatkan edukasi, sosial 

media, dan masih banyak lagi. Peningkatan angka kekerasan seksual di Indonesia 

yang ada sebetulnya bukanlah angka yang pasti dan sesuai, mengingat keadaan-

keadaan korban yang masih mengalami trauma dan merasa takut untuk melaporkan 

kekerasan seksual yang dialami, sehingga pasti ada lebih banyak lagi kasus 

kekerasan seksual di Indonesia. Melihat maraknya kasus kekerasan seksual yang 

terjadi di Indonesia saat ini, perlu adanya upaya-upaya dari pemerintah tetapi juga 

peran aktif dari masyarakat untuk mengurangi angka kekerasan seksual, yang tak 

bisa dipungkiri tantangan-tantangan pasti akan muncul dalam upaya pemerintah 

maupun masyarakat dalam hal menekan angka kasus kekerasan seksual 

Upaya-upaya yang bisa dilakukan dari pemerintah adalah  

pengimplementasian peraturan harus berjalan dengan baik, menciptakan aturan 

yang lebih menjerat, lebih memperluas sosialisasi mengenai kekerasan seksual dari 

kota hingga ke desa, penegakan hukum yang jelas dan terarah, menegakan hukum 

tanpa pandang bulu, penyelesaian harus secara hukum bukan secara kekeluargaan, 

berpihak kepada korban, responsif, melakukan monitoring pergerakan regulasi di 

lapangan, menyapu bersih seluruh oknum didalam pemerintahan yang nyata-nyata 

menjadi pelaku kekerasan seksual, diharapkan pemerintah dapat mendesak 

perguruan tinggi untuk membuat  Tim Khusus dalam rangka mengawasi dan 

menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Kampus, 

bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi dalam rangka mengedukasi mahasiswa 

perihal sex education, pemerintah berperan aktif dalam rangka mencegah kekerasan 

seksual di Indonesia dan mengesahkan RUU PKS. 

Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang sejalan dengan 

RUU PKS pasal 1 ayat 11 dan pasal 79 adalah peka terhadap keadaan sekitar, ikut 

menyuarakan anti kekerasan seksual, mengawal kasus kekerasan seksual, 

membagikan imbauan mengenai kekerasan seksual di media sosial, mengikuti 

pelatihan tentang kekerasan seksual, mengedukasi masyarakat tentang sex 

education, tidak diam saja saat mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, langsung 

melaporkan terhadap pihak berwajib jika menemukan hal-hal yang menjurus 

kekerasan seksual, berpakaian sopan dan sewajarnya, menghindari tempat-tempat 

beresiko tinggi akan kekerasan seksual, sebagai orang tua mengawasi dan 

mengedukasi anak-anak lebih intensif lagi terkait dengan kemungkinan-

kemungkinan terjadinya kekerasan seksual, mengusulkan kepada pihak kampus 
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terkait pembuatan Satuan Tugas Anti Kekerasan Seksual di lingkungan Kampus, 

dan berani melaporkan tindakan kekerasan seksual baik yang terjadi di lingkungan 

sekitar maupun di lingkungan kampus sendiri 

Walaupun upaya-upaya yang dilakukan sudah banyak dan sudah dianggap 

maksimal, tetapi masih ada saja tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah 

maupun masyarakat dalam melakukan upaya-upaya tersebut. Tantangan 

Responden selaku warga masyarakat dalam upaya menekan mengurangi kekerasan 

seksual beragam diantaranya adalah sebagai berikut: masih banyak orang yang 

kurang sadar dengan hal-hal yang mereka lakukan sudah termasuk bentuk 

kekerasan seksual, kepedulian masyarakat masih minim akan korban kekerasan 

seksual, menormalisasi bentuk-bentuk kecil dari kekerasan seksual (catcalling, 

body shaming, dan lain-lain) dan menganggap itu sebagai bahan candaan, 

kurangnya saksi dan bukti yang kuat dari kasus kekerasan seksual, penegak hukum 

yang kurang tegas dan masih melakukan victim blaming kepada korban kekerasan 

seksual, stigma dalam masyarakat yang masih kuat membuat korban takut untuk 

menindaklanjuti, akses media sosial yang tidak mendidik dan tontonan yang tidak 

sesuai dengan umur, pelaku kekerasan seksual merupakan orang yang memiliki 

status sosial yang tinggi dan juga pelaku merupakan keluarga dari korban itu 

sendiri, anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan hal yang tabu, serta 

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual 

dan dampak bahaya nya bagi korban. 

5. 2 Saran 

1. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera 

disahkan untuk menjamin hak-hak serta kepastian hukum bagi korban-

korban kekerasan seksual, serta pelaku bisa mendapatkan sanksi yang 

setimpal dengan perbuatannya. 

2. Peraturan-peraturan yang sudah ada atau yang sudah disahkan sudah 

sepantasnya lebih ditegakkan lagi agar pengimplementasian peraturan-

peraturan yang sudah disahkan ini dapat secara langsung dirasakan 

masyarakat dan bisa menjadi upaya paling konkrit dalam hal menekan 

angka kasus kekerasan seksual. 

3. Masyarakat bisa lebih peka lagi perihal kekerasan seksual yang terjadi di 

lingkungan sekitar agar bisa menakan angka kekerasan seksual yang terjadi. 

5. 3 Rekomendasi 

1. Pemerintah mengawasi dan menindaklanjuti secara tegas jalannya 

peraturan-peraturan yang sudah ada mengenai kekerasan seksual agar dapat 
memastikan apakah peraturan yang ada sudah berjalan dengan baik atau 

belum. 

2. Masyarakat menjadi agen terdepan untuk melaporkan terkait kasus-kasus 

kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar agar penanganan kasus 

kekerasan seksual yang terjadi dapat secara cepat dan tepat diatasi sesuai 

dengan jalur hukum yang ada. 

3. Pemerintah mengedukasi masyarakat terkait bagaimana jalur pelaporan 

kasus kekerasan seksual dan memberitahukan jaminan-jaminan hukum bagi 
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seseorang yang berani melapor jika mengalami kekerasan seksual atau 

menjadi saksi, agar masyarakat tidak merasa takut untuk melaporkan 

kejadian-kejadian tersebut. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan lahan saat ini semakin meningkat secara pesat. Namun, terdapat 

kendala yang signifikan, yaitu semakin berkurang atau menyempitnya lahan 

daratan terutama pada daerah/kota-kota yang memiliki kepadatan penduduk 

sehingga tergolong sulit untuk mencari lahan luas guna membangun infrastruktur 

dalam menunjang sektor kunci perekonomian di suatu daerah/kota. Selain itu, 

adanya lahan yang terbengkalai akibat kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil membuat pemerintah harus mencari cara agar lahan tersebut 

dapat difungsikan dan menambah manfaat perekonomian bagi masyarakat sekitar.  

Reklamasi hadir dan diyakini sebagai salah satu solusi dalam menunjang 

pembangunan ekonomi di Indonesia yang sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan 

reklamasi itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017, tujuan dari 

pelaksanaan reklamasi yakni meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil yang harus ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan 

sosial ekonomi serta asas-asas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 

yakni berdasarkan keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, 

kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, 

akuntabilitas, dan keadilan.  

Pemerintah tidak main-main, demi mendukung tercapainya pembangunan 

ekonomi tersebut, pada tahun 2019, Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan data 
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bahwa ada 197 kota di Indonesia yang terbagi dari 6 wilayah, yakni ada 39 kota di 

wilayah Sumatera, 43 kota di wilayah Jawa dan Madura, 9 kota di wilayah 

Kalimantan, 39 kota di wilayah Sulawesi, 34 kota di wilayah Maluku dan Papua, 

dan 33 kota di wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki indikasi reklamasi dengan 

berbagai macam tujuan lahan peruntukan yang mana rata-rata tujuannya untuk 

menunjang perekonomian di suatu daerah. 

Tetapi harus disadari bahwa tidak semua daerah sudah melakukan 

pemenuhan tiga aspek atau unsur pelaksanaan reklamasi serta asas-asas dari 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga terjadinya kontradiksi 

antara das sollen das sein. Terdapat beberapa daerah harus menanggung akibat dari 

adanya reklamasi seperti tempat tinggal yang terancam tenggelam, kerusakan 

lingkungan, hingga kehilangan mata pencaharian. 

Melihat berbagai macam dampak dari pelaksanaan reklamasi, penulis akan 

menjawab lewat penelitian yang dilakukan terkait benar atau tidaknya bahwa 

reklamasi sudah menjadi salah satu solusi yang tepat melihat dari kausalitas 

pelaksanaan reklamasi itu sendiri ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang 

mengatur.  

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh dari reklamasi terhadap pembangunan ekonomi di 

Indonesia? 

2. Bagaimana peraturan/undang-undang mengatur terkait dampak negatif 

yang ditimbulkan dari pelaksanaan reklamasi? 
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3. Bagaimana hasil yang seharusnya dicapai menurut peraturan/undang-

undang dari pelaksanaan reklamasi sehingga dapat dikatakan sebagai salah 

satu solusi pembangunan ekonomi di Indonesia? 

C. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan wawasan tentang reklamasi dan dapat menjadi acuan bagi 

mahasiswa khususnya mahasiswa hukum di Indonesia. 

2. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun pihak-pihak (orang 

perseorangan/badan hukum) yang memiliki rencana untuk melakukan 

kegiatan reklamasi.  

3. Memberikan informasi secara menyeluruh mengenai reklamasi sehingga 

mudah dipahami oleh masyarakat luas di Indonesia. 

D. Metode Penelitian 

Metode penelitian hukum dalam penelitian “Analisis Terhadap 

Pelaksanaan Reklamasi Sebagai Salah Satu Solusi Pembangunan Ekonomi Di 

Indonesia” adalah penelitian yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan, yaitu 

pendekatan kualitatif,1 dan menggunakan bahan pustaka, yang terdiri dari dua 

bahan hukum, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

E. Sistematika Penulisan 

1. Bagian Awal Karya Tulis Ilmiah 

Bagian awal memuat halaman judul, halaman kata pengantar, halaman 

daftar isi, halaman daftar tabel, dan halaman daftar gambar. 

 
1 Galang Taufani dan Suteki, Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, dan Praktik, 

(Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 180. 
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2. Bagian Utama Karya Tulis Ilmiah 

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yakni meliputi Pendahuluan yang 

terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, manfaat penulisan, 

metode penelitian, sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Lalu yang kedua 

ada Tinjauan Pustaka yang meliputi pembahasan pengertian Reklamasi, 

menjabarkan aspek-aspek peninjauan Reklamasi beserta pengertiannya, 

peraturan/undang-undang yang berkaitan dengan Reklamasi, pengertian 

Pembangunan, Ekonomi, dan Pembangunan Ekonomi, dan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembangunan Ekonomi. Bab 

ketiga, yakni Isi yang terdiri dari hasil penelitian melalui pembahasan-

pembahasan yang telah dipaparkan, terdiri dari Pengaruh Reklamasi 

Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia, Peranan Peraturan/Undang-

Undang Dalam Mengatur Dampak Negatif Atas Pelaksanaan Reklamasi, 

Hasil Yang Seharusnya Dicapai Menurut Peraturan Perundang-Undangan 

Sehingga Reklamasi Dapat Menjadi Salah Satu Solusi Pembangunan 

Ekonomi di Indonesia. Bab terakhir, Kesimpulan dan Saran berisi 

kesimpulan yang mengemukakan hasil dari Penyelesaian penelitian yang 

bersifat analisis obyektif, Sedangkan saran berisi tentang jalan keluar untuk 

mengatasi masalah dan kelemahan yang ditimbulkan untuk mencapai solusi 

yang baik.  

3. Bagian Akhir Karya Tulis Ilmiah 

Bagian akhir dari karya tulis ilmiah ini berisi tentang daftar pustaka. 

  



5 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Reklamasi 

1. Pengertian Reklamasi 

a. Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Reklamasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Orang 

dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari 

sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurungan, 

pengeringan lahan atau drainase. 

b. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 

2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi. 

Reklamasi diartikan sebagai pekerjaan timbunan di perairan atau 

pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman 

perairan.  

2.  Aspek-aspek Peninjauan Reklamasi 

a. Teknis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknis diartikan bersifat atau 

mengenai (menurut) teknik; secara teknik. 

b. Lingkungan 

Menurut Amsyari, pengertian lingkungan dibagi ke dalam tiga 

kelompok, yakni: 
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Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup 

adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya 

manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana 

manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta 

kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.2 

c. Sosial Ekonomi 

Posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam 

arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya 

dalam berhubungan dengan sumber daya. (Soekanto 2007:89) 

B. Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan Dengan Reklamasi    

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 juncto Undang-undang Nomor 

27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-

Pulau Kecil. 

a) Pasal 1 

⮚ Angka 23: Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang 

dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau 

dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, 

pengeringan lahan atau drainase. 

⮚ Angka 32: Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari 

Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil. 

b) Pasal 32 

 
2 Ani M, “Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli”, diakses dari 

https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-

yang-perlu-diketahui-kln.html, pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 20.05) 

https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui-kln.html
https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui-kln.html
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  (1) Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan 

dengan memperhatikan keseimbangan Ekosistem dan/atau 

keanekaragaman hayati setempat. 

c) Pasal 34 

(1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam 

rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan 

sosial ekonomi. 

(2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

menjaga dan memperhatikan: 

a. keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat; 

b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan 

pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta 

c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan 

material. 

(3) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Presiden. 

d) Pasal 74 

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 

paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang 

karena kelalaiannya: 

a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau 

b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34 ayat(2). 
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2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklmasai di 

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau  

a) Pasal 1 

⮚ Angka 1: Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam 

rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut 

lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan 

lahan atau drainase. 

⮚ Angka 2: Pengerukan adalah kegiatan penggalian atau pengambilan 

tanah dan batuan dasar baik di daratan maupun di bawah air.  

⮚ Angka 3: Pengurugan adalah kegiatan penimbunan tanah dan/atau 

batuan di atas permukaan tanah dan/atau batuan. 

⮚ Angka 4: Pengeringan lahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

mengubah perairan dan/atau daratan menjadi lahan kering dengan cara 

pemompaan dan/atau dengan drainase. 

⮚ Angka 5: Drainase adalah metode pengaliran air permukaan atau air 

tanah agar perairan berubah menjadi lahan. 

b) Pasal 4 

  (1) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf 

a dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, 

Kabupaten/Kota. 
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  (3)  Penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan aspek 

teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi (tabulasi). 

c) Pasal 5 

Aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi 

hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, 

dan/atau geoteknik. 

d) Pasal 6 

  (1)  Hidro-oceanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi 

pasang surut, arus, gelombang, dan sedimen dasar laut. 

  (2) Hidrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi curah hujan, 

air tanah, debit air sungai/saluran, dan air limpasan. 

  (3) Batimetri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi kontur 

kedalaman dasar perairan. 

  (4) Topografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi kontur 

permukaan daratan. 

  (5) Geomorfologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi Bentuk 

dan tipologi pantai. 

 (6) Geoteknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi sifat-sifat 

fisis dan mekanis lapisan tanah. 

e) Pasal 7 

Aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 

berupa kondisi lingkungan hidup. 
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f) Pasal 8 

Kondisi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

meliputi kualitas air laut, kualitas air tanah, kualitas udara kondisi 

ekosistem pesisir (mangrove, lamun, terumbu karang), flora dan fauna 

darat, serta biota perairan. 

g) Pasal 9  

Aspek sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 

meliputi demografi, akses publik, dan potensi relokasi. 

 h) Pasal 18 

  (4) Permohonan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal wajib dilengkapi dengan: 

a. izin lokasi; 

b. rencana induk reklamasi; 

c. izin Lingkungan; 

d. dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial; 

e. dokumen rancangan detail reklamasi; 

f. metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi; dan 

g. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan  

 i) Pasal 22 

(1)  Pelaksanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan perencanaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 14. 

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

a) Pasal 1 
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⮚ Angka 1: Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang 

dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari 

sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, 

pengeringan lahan atau drainase. 

⮚ Angka 2: Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap 

orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis 

mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan 

lingkungan-upaya pemantauan Lingkungan dalam rangka perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh 

izin usaha dan/atau kegiatan. 

c)  Pasal 16 

(1) Pemegang Izin Pelaksanaan Reklamasi mengupayakan untuk 

mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai Nelayan, 

Pembudi Daya Ikan, dan Usaha Kelautan dan Perikanan lainnya.  

(5) Penyediaan mata pencaharian alternatif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b harus diberikan 

pelatihan sehingga memiliki keahlian yang siap pakai. 

d) Pasal 17 

(1) Pemegang Izin Pelaksanaan Reklamasi wajib memberikan kompensasi 

bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan Reklamasi. 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 

bentuk: 

 a.  ganti kerugian dalam bentuk uang tunai; dan/atau 
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 b.  perbaikan lingkungan. 

(3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan 

kepada masyarakat yang kehilangan: 

 a.  tanah dan bangunan serta tidak bersedia untuk direlokasi; dan/atau 

 b.  mata pencaharian selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 

(1) yang berada di lokasi Reklamasi. 

(4) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

dilakukan untuk ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak 

berdasarkan hasil kajian lingkungan. 

(5) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 

melalui rehabilitasi ekosistem. 

e) Pasal 18 

(1) Pemegang Izin Pelaksanaan Reklamasi wajib melakukan relokasi 

pemukiman bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan Reklamasi. 

(2) Relokasi pemukiman bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan melalui penyediaan permukiman pengganti yang layak 

dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana. 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja  

a) Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2020 perubahan atas UU No. 1 Tahun 2014 

(1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: 

a.  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang 

selanjutnya disebut dengan RZWP-3-K; 

b.  Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya 

disebut dengan RZ KSN; dan 
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c. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang 

selanjutnya disebut dengan RZ KSNT. 

(2)  Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

c) Pasal 71A ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 perubahan atas UU No. 1 

Tahun 2014 

(1)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A, Pasal 

26B, dan Pasal 71 dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara kegiatan; 

c. penutupan lokasi; 

d. pencabutan Perizinan Berusaha; 

e. pembatalan Perizinan Berusaha; dan I atau 

f. denda administratif. 

C. Pembangunan Ekonomi 

1. Pengertian Pembangunan 

 Pembangunan menurut Rogers adalah perubahan yang berguna menuju 

suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu 

bangsa. (Rochajat,dkk: 2011:3). 

2. Pengertian Ekonomi 

 Menurut Amwal, ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang 

mempelajari mengenai pembentukan keputusan yang efektif dan efisien 

untuk mengelola sumber daya. Sumber daya ini dikelola agar mampu 
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memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada pada individu dan masyarakat 

sekitar. 

3. Pengertian Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi dikatakan sebagai sebuah proses kenaikan 

pada pendapatan total serta pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi 

ini mempertimbangkan pada pertambahan penduduk pada perubahan 

mendasar dalam struktur ekonomi di suatu negara da juga pada 

pemerataan pendapatan.3 

D. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Pembangunan 

Ekonomi  

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

Pasal 33 ayat (1) 

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. 

  

 
3 Iqbal H, “Pengertian Ekonomi Menurut Para Ahli”, diakses dari 

https://www.gramedia.com/literasi/pembangunan-ekonomi/, pada tanggal 19 Mei 2022, pukul 
22.34. 

https://www.gramedia.com/literasi/pembangunan-ekonomi/
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BAB III 

ISI 

A. Pengaruh Reklamasi Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia 

Reklamasi selalu berkaitan erat dengan perekonomian. Mengapa demikian? 

Karena reklamasi ada untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi yang 

disebabkan adanya pertumbuhan ekonomi yang berhasil juga. Pertumbuhan 

ekonomi dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan Gross National Product (GNP). 

GNP yang juga dikenal dengan istilah Produk Nasional Bruto (PNB) adalah nilai 

pasar keseluruhan produk, berupa barang dan jasa, yang dihasilkan oleh warga 

negara baik di dalam maupun di luar negeri dalam satu tahun.4 Peruntukan lahan 

reklamasi tujuannya tidak jauh-jauh dari peningkatan pendapatan daerah/kota, 

bahkan bisa dalam skala nasional, jika dibangun pada Kawasan Strategis Nasional 

Tertentu yang dikoordinasi langsung oleh Menteri. Sesuai data yang di publish oleh 

Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat berbagai peruntukan lahan di 197 

kota di Indonesia, di antaranya: 

1. Pelabuhan/Pelabuhan Umum; 

2. Galangan Kapal; 

3. Pusat Bisnis; 

4. Masjid; 

5. Kawasan Pemukiman dan Perdagangan; 

6. Bandara; dan 

7. Wisata. 

 
4Vanny Rahman, “Apa itu GNP dan GPD? Ini penjelasannya” Diakses dari 

https://www.idntimes.com/business/economy/vanny-rahman/apa-itu-gnp-dan-gdp-ini-
penjelasannya/3, pada tanggal 19 Mei 2022, pukul 16.55. 

https://www.idntimes.com/business/economy/vanny-rahman/apa-itu-gnp-dan-gdp-ini-penjelasannya/3
https://www.idntimes.com/business/economy/vanny-rahman/apa-itu-gnp-dan-gdp-ini-penjelasannya/3
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Melihat dari berbagai macam peruntukan lahan, dapat dilihat bahwa manfaat yang 

dihasilkan nanti akan berujung pada peningkatan pendapatan pada suatu 

daerah/kota dan ini menjadi peluang yang sangat baik untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang menjadi indikator dari pembangunan ekonomi. Sesuai dengan 

pengertian dari GNP, nilai keseluruhan pasar produk dipengaruhi oleh barang dan 

jasa. Oleh karena itu, jika terjadinya pembangunan infrastruktur dari berbagai 

sektor di beberapa daerah/kota, maka kuantitas barang dan jasa akan bertambah 

dengan kata lain dapat mengurangi tingkat pengangguran serta kesejahteraan 

masyarakat dapat tercapai. 

B. Peranan Peraturan/Undang-Undang Dalam Mengatur Dampak Negatif 

Atas Pelaksanaan Reklamasi 

Peranan peraturan/undang-undang yang melindungi dampak negatif yang 

ditimbulkan pasca pelaksanaan reklamasi menjadi satu-satunya fungsi untuk 

menghindari atau meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Sudah semestinya 

sebelum hingga sesudah melakukan reklamasi, pemerintah dan/atau pihak-pihak 

dapat mengukur dan melihat jangka panjang apa yang akan ditimbulkan nantinya 

dari reklamasi tersebut dan apabila terdapat tindakan hukum yang tidak 

dipertanggung jawabkan, maka sudah seharusnya pemerintah selaku pemberi izin 

ataupun pihak-pihak yang melakukan reklamasi menerima akibat hukum sesuai 

yang telah tertulis di peraturan perundang-undangan yang mengatur demi 

melindungi habitat laut atau lingkungan hidup serta masyarakat lokal dari aspek 

sosial ekonomi sesuai dengan salah satu adagium hukum, yakni spreekhuis van de 

wet yang diterjemahkan secara bebas menjadi “apa kata undang-undang itulah 

hukumnya”.  
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 Penulis akan membagi ke beberapa kategori dampak negatif serta 

perlindungan hukum seperti apa yang akan dilakukan terhadap berbagai macam 

dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat reklamasi, sebagai berikut: 

Dampak Negatif 
Pasal  

yang Dikenakan 
Perlindungan Hukum 

1. Tidak melakukan 

rehabilitasi kerusakan 

lingkungan hidup akibat 

reklamasi 

2. Tidak memperhatikan 

keberlanjutan kehidupan dan 

penghidupan masyarakat, 

keseimbangan antara 

kepentingan pemanfaatan dan 

kepentingan pelestarian fungsi 

lingkungan Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil, serta persyaratan 

teknis pengambilan, 

pengerukan, dan penimbunan 

material 

Pasal 74 ayat (1) UU 

No. 27/2007 jo UU 

No. 1/2014 

Pidana kurungan paling 

lama 6 (enam) bulan atau 

denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) 

Penduduk bermata 

pencaharian sebagai nelayan, 

pembudidaya ikan, usaha 

kelautan dan perikanan lainnya 

yang harus kehilangan 

pekerjaan sehari-hari akibat 

reklamasi atau tidak diberikan 

mata pencaharian alternatif 

yang berkelanjutan oleh 

pemerintah dan/atau para 

pihak-yang melakukan 

reklamasi 

Pasal 17 ayat (2) 

huruf a PERMEN 

KP No. 25/2019 

Ganti kerugian dalam 

bentuk uang tunai  

Kerusakan ekosistem pesisir 

dan pulau-pulau kecil 

Pasal 17 ayat (2) 

huruf b PERMEN 

KP No. 25/2019 

Melakukan perbaikan 

lingkungan 

Pemukiman yang terdampak 

akibat reklamasi 

Pasal 18 PERMEN 

KP No. 25/2019 

Pemegang Izin 

Pelaksanaan Reklamasi 

wajib melakukan relokasi 

pemukiman bagi 

masyarakat yang terkena 

dampak kegiatan 

Reklamasi 
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Perizinan Reklamasi 

berdampak negatif terhadap 

lingkungan  

Pasal 20 PERPRES 

No. 122/2012 

Pencabutan izin 

pelaksanaan reklamasi 

reklamasi 

 

C. Hasil Yang Seharusnya Dicapai Menurut Peraturan Perundang-

Undangan Sehingga Reklamasi Dapat Menjadi Salah Satu Solusi 

Pembangunan Ekonomi di Indonesia 

 Reklamasi harus bisa membuahkan result (hasil) yang baik, menempatkan 

asas kekeluargaan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sebagai pedoman untuk mencapai pembangunan ekonomi yang tidak mengarah 

pada hal individualis, namun demi kepentingan bersama dari segi sosial ekonomi. 

Reklamasi juga harus memberikan manfaat yang seluas-luasnya sesuai dengan teori 

utilitarisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut Bentham, tujuan 

hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada 

sebanyak-banyaknya warga masyarakat.  

 Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang seharusnya dicapai agar 

reklamasi bisa dikatakan sebagai salah satu solusi yang tepat dalam pembangunan 

ekonomi di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, 

maka yang perlu dilengkapi dan dilakukan, yaitu sebelum hingga selesainya 

reklamasi harus mengacu dan meninjau tiga aspek terlebih dahulu yang terdiri dari 

aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi serta. Kemudian untuk teknis 

pelaksanaan reklamasi dapat dilihat dalam PERPRES No. 122 Tahun 2012, terkait 

perizinan reklamasi mengacu pada PERPRES No. 122 Tahun 2012 dan PERMEN 

KP No. 25 Tahun 2019. Penentuan lokasi harus sesuai dengan RZWP-3-K dan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. Izin 

Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi harus didapatkan tanpa cacat prosedur, 
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karena itu menjadi kunci utama agar reklamasi dapat dilaksanakan tanpa ada 

permasalahan yang berarti. Setelah Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi 

didapatkan, maka yang perlu diperhatikan dan wajib untuk dijaga berdasarkan Pasal 

12 PERMEN KP No.25 Tahun 2019, yaitu memperhatikan keberlanjutan 

kehidupan dan Penghidupan Masyarakat, lingkungan patut dijaga serta dilestarikan, 

dan wajib dipenuhi persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan 

penimbunan.pengurugan material. Ketika tata cara pelaksanaan reklamasi dapat 

dilakukan sesuai yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, niscaya 

hasil yang akan didapatkan boleh sesuai dengan apa yang diharapkan.  

Pada saat pembangunan, lingkungan hidup akan selalu berdampak. Tetapi tidak 

ada alasan bagi pemerintah maupun para pihak pelaksana untuk tidak menganalisis 

lebih jauh bagaimana reklamasi akan dilaksanakan. Upaya preventif ini yang 

membuat para pihak pelaksana harus mematuhi peraturan perundang-undangan 

yang berlaku jika memiliki tujuan untuk mendongkrak perekonomian suatu daerah, 

melihat dampak positif yang terjadi sangat menguntungkan bagi peningkatan 

ekonomi di Indonesia. Ketika pemerintah dan/atau stakeholders menutup mata, 

apatis, tidak mau mengambil kontribusi lebih demi menunjang pembangunan 

ekonomi dari berbagai aspek yang ada, maka reklamasi tidak dapat dikatakan 

sebagai solusi yang tepat. Reklamasi baik adanya, namun butuh perencanaan yang 

matang dan eksekusi yang tepat sehingga bisa terealisasi dengan baik. Apabila 

masyarakat tidak merasa dirugikan, lingkungan hidup terjaga dengan baik, maka 

inilah yang menjadi indikator terdepan dari adanya pembangunan ekonomi.  

  



20 
 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kebutuhan lahan saat ini semakin meningkat secara pesat. Namun, terdapat 

kendala yang signifikan, yaitu semakin berkurang atau menyempitnya lahan 

daratan terutama pada daerah/kota-kota yang memiliki kepadatan penduduk 

sehingga tergolong sulit untuk mencari lahan luas guna membangun 

infrastruktur dalam menunjang sektor kunci perekonomian di suatu 

daerah/kota.  Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Reklamasi 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan 

manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi 

dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. 

Tujuan reklamasi harus menempatkan asas kekeluargaan berdasarkan UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman untuk mencapai 

pembangunan ekonomi yang tidak mengarah pada hal individualis, namun demi 

kepentingan bersama dari segi sosial ekonomi. Reklamasi juga harus 

memberikan manfaat yang seluas-luasnya sesuai dengan teori utilitarisme yang 

dikemukakan oleh Jeremy Bentham.  

Kenyataan yang tidak dapat dihindarkan adalah ketika adanya kontradiksi 

antara das sollen dan das sein. Maka untuk mencapai hasil yang diinginkan agar 

reklamasi dapat dikatakan sebagai salah satu solusi yang tepat, pemerintah 

dan/atau para pihak yang ingin melakukan reklamasi dapat memenuhi 
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persyaratan yang termuat dalam peraturan perundangan-undang pada saat 

sebelum melakukan hingga pasca pelaksanaan reklamasi.  Ketika pemerintah 

dan/atau stakeholders  menutup mata, apatis, tidak mau mengambil kontribusi 

lebih demi menunjang pembangunan ekonomi dari berbagai aspek yang ada, 

maka reklamasi tidak dapat dikatakan sebagai solusi yang tepat. Reklamasi baik 

adanya, namun butuh perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat 

sehingga bisa terealisasi dengan baik.  

B. Saran 

1. Pemerintah dan/atau stakeholders harus lebih peka dalam meninjau 

pelaksanaan reklamasi. Jika dirasa reklamasi akan menimbulkan dampak 

yang begitu luar biasa buruk, maka disarankan untuk tidak menindaklanjuti 

kegiatan reklamasi tersebut yang nantinya mudarat lebih besar dari pada 

manfaat yang ingin dicapai. 

2. Pemerintah harus bersikap tegas apabila pada saat pelaksanaan maupun 

setelah pelaksanaan reklamasi bilamana terdapat kerugian yang ditimbulkan 

bagi lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.  

3. Masyarakat dapat berperan aktif untuk menggugat pemerintah ke Peradilan 

Tata Usaha Negara apabila keputusan (beschikking) yang dikeluarkan 

merugikan masyarakat maupun lingkungan sekitar dan dapat menggugat 

pihak-pihak (orang/perseorangan atau badan hukum) untuk digugat jika 

terdapat wanprestasi atau hak keperdataan yang dilanggar dari para pihak 

pelaksana reklamasi. 
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