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kekerasan dipahami tidak hanya berkaitan dengan peng-gunaan fisik saja tetapi juga 
terkait dengan tekanan emosional dan psikis.5Melihat  penjelasan  tersebut  dapat  
disimpulkan  bahwa  kekerasan  di  sini tidak hanya menggunakan fisik tetapi juga 

kekerasan dengan verbal.

Kekerasan adalah setiap perbuatan 
yang menggunakan terhadap orang 

atau barang yang dapat 
mendatangkan kerugian bagi si 

terancam ( ) 

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kekerasan dipahami tidak hanya 
berkaitan dengan peng-gunaan fisik 

saja tetapi juga terkait dengan tekanan 
emosional dan psikis.

( , hal. 1328)

Kekerasan dalam rumah  tangga (domestic  violence) adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  

kesengsaraan atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  
penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  

lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1 UU 23/2004 tentang PKDRT)
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Ketimpangan relasi 
kuasa dan kampus 
dianggap memiliki 
otonomi atas 
aturan.

Normalisasi kekerasan 
seksual di kampus 
dan ketiadaan insiatif 
kampus untuk 
melindungi penyintas.

Tiada 
mekanisme 
pengaduan 
yang dianggap 
aman oleh 
korban.

Stigma Negatif 
terhadap korban 
dan Ketakutan 
mendapatkan 
reaksi tidak baik.

Penegakan 
hukum yang 
belum 
berperspektif 
kepada 
perlindungan 
perempuan. 

Sulitnya 
menemukan 
bukti karena 
perbuatan 
terjadi dalam 
ranah privat 
dan privasi.



Pemerkosaan 

Pasal 285 KUHP

Pencabulan

Pasal 289 KUHP

UU PKDRT

Mengatur dalam 
Ranah Domestik
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Portal pengaduan 

khusus untuk 
kekerasan terhadap 

perempuan di kampus 
(University of New 

South Wales dilansir 
dari PSHK.or.id) dan 
UGM melalui Badan 

Konseling Mahasiswa.

Konstruksi sosial dan 
moral bahwa 

kekerasan terhadap 
perempuan di kampus 
adalah hal yang harus 

diperangi bersama.

Regulasi Internal 
dari Kampus baik 

Juklak, Juknis 
maupun Kode Etik 

dalam tataran 
aturan otonomi 

kampus. 
Hendaknya 

didukung oleh UU/ 
Keputusan Menteri.

Kampus terbuka 
akan diskusi 

tentang Pelecehan 
dan Kekerasan 

Seksual.



THANK YOU


