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PENTINGNYA HUKUM BERSPEKTIF PEREMPUAN

• Bagaimana hukum dalam rumusan dan prakteknya berdampak pada
perempuan.

• Mengkritisi asumsi netralitas dan objektifitas hukum.

• Mengidentifikasi kontribusi hukum dalam mensubordinasikan dan
mendiskriminasikan perempuan.

• Bagaimana hukum selanjutnya dapat digunakan untuk merubah situasi
yang tidak menguntungkan perempuan (menjamin akses pada keadilan).



RUU KUHP Bab XVI

TINDAK PIDANA KESUSILAAN

• Kesusilaan dimuka umum (Ps. 467)

• Pornografi dan Pornoaksi (Ps. 468-479)

• Zina dan Perbuatan Cabul (Ps. 484-486) 

Berkeliaran untuk tujuan melacur (Ps.487)

• Perkosaan (Ps. 489)

• Percabulan (Ps. 490-497)

• Perdagangan perempuan dan anak (Ps. 498)



MASALAH PENEMPATAN KEJAHATAN SEKSUAL
PADA BAB KESUSILAAN

• Sebagian besar ketentuan di dalam bab kesusilaan pada dasarnya merupakan
kejahatn terhadap integritas tubuh dan seksualitas seseorang (perempuan) seperti
perkosaan, percabulan dan perdagangan perempan dan anak. Lebih tepat masuk
dalam bab “Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang”.

• Penempatan pasal-pasal kejahatan seksual dalam bab kesusilaan cenderung
mengaburkan hakekat dari kejahatan tsb. Reduksi pada masa pelanggaran rasa 
susila masyarakat (“kesusilaan : sopan santun masyarakat dengan nafsu
perkelaminan).

• Tekanan lebih pada perlindungan ‘rasa susila masyarakat’ daripada dilihat sebagai
serangan terhadap individu (kejahatan terhadap orang).

• Dalam pola relasi individu versus kepentingan masyarakat, dimana kepentingan
korban (perempuan) ?



• Individu khususnya perempuan yang menjadi korban (pengalaman perempuan) 
dalam banyak kasus kejahatan seksual cenderung dipinggirkan sebagai dasar utama
perumusan hukum.

• Standar yang dipakai ‘sejauhmana dianggap tidak patut /sopan oleh masyarakat’ 
dst. ketimbang kepetingan perlindungan dari perspektif korban yang mendapat
kejahatan.

• Masyarakat patriarkhi : konstruksi sosial yang sarat dengan bias gender, standar
ganda seksual terhadap perempuan, stigma / steretype tertentu berdasar moralitas
‘mainstream’ yang cenderung diskriminatif.



KEPENTINGAN KORBAN VS MASYARAKAT ?

• Lebih memilih penggunaan kata ‘percabulan’ (“segala perbuatan yang melanggar
rasa kesusilaan dalam lingkup nafsu birahi”) ketimbang ‘pelecehan seksual’ 
(“tindakan seksual yang melecehkan”) – Untuk kategori tindakan-tindakan seperti
serangan seksual terhadap perempuan yang lebih tepat dengan rumusan pelecehan
seksual ketimbang ‘percabulan’.

• Pelecehan seksual mencakup cumbuan / rayuan / perilaku seksual tidak hanya
secara fisik tetapi juga verbal atau melalui penggunaan gambar yang tidak diinginkan
oleh korban, atau nerendahkan, menjijikan bagi penerima, termasuk pemberian
julukan, penghinaan atau komentar yang tidak senonoh, atau gerak isyarat dan
poster, gambar, kartun yang bersifat menyerang secara seksual.

• Sedang ‘percabulan’ bersumber pada ‘kesusilaan’ yakni “suatu perasaan malu yang 
berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada 
perempuan, alat kelamin perempuan atau laki-laki, yang semuanya dilakukan dengan
‘perbuatan’, yang kadang amat bergantung pada pendapat umum pada waktu dan di
tempat itu”. (R. Soesilo)



• Oleh sebab itu, konsekuensinya secara defenitif tidak semua bentuk-bentuk
perhatian / tindakan seksual yang meleehkan hingga serangan seksual pada
kebanyakan perempuan korban dapat diakomodir dalam rumusan percabulan.

• Sementara serangan seksual baru dianggap sebagai perkosaan bila terjadi terutama
dalam konteks ‘persetubuhan’ (Pasal 489 ayat 1 huruf a-f) meski dalam ayat 2 
sudah diperluas dengan memasukan rumusan sodomi maupun oral serta
penggunaan benda. Tetapi diluar itu, bentuk-bentuk serangan seksual tidak
terakomodir.

• R. Soesilo mengartikan pesetubuhan sebagai peraduan antara anggota kemaluan
laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi
anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, 
sehingga mengeluarkan air mani.

• Karena rumusannya adalah persetubuhan, maka wajar dalam pembuktian harus
dapat dibuktikan adanya penetrasi dan sperma pelaku.



• Dalam banyak kasus bila dianggap tidak terbukti adanya persetubuhan, maka
seringkali jatuh pada percabulan yang hukumannya biasanya lebih ringan dan
tentunya tidak dianggap sebagai serangan seksual tetapi lebih karena tidak patut / 
pantas dilakukan oleh pelaku pada korban.

• ELEMEN OF CRIMES DARI KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM STATUS ROMA 
MAHAKAM PIDANA INT. (ICC), PASAL 7 (g) JAUH LEBIH KOMPREHENSIF.

• “SERANGAN TERHADAP TUBUH YANG MENGARAH PADA PENETRASI 
SERINGAN APAPUN, ATAS BAGIAN TUBUH MANAPUN DARI KORBAN ATAU 
PELAKU MENYERANG ORGAN SEKSUAL, ATAU ANUS ATAU ALAT GENITAL 
KORBAN YANG TERBUKA DENGAN BENDA APAPUN ATAU BAGIAN TUBUH 
LAINNYA”.



RUMUSAN PERKOSAAN YANG MASIH DISKRIMINATIF

• Dalam pasal 489 ayat 1 huruf a dan b, laki-laki yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan
bertentangan dengan kehendak perempuan atau tanpa persetujuan perempuan, dipidana karena
melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara paling singkat 3tahun dan paling 
lama 12 tahun.

• Rumusan ini tidak memasukkan kelompok istri sebagai ‘pihak perempuan’ tsb., artinya ketentuan
ini masih diskriminatif (tidak melindungi semua perempuan).

• PS. 489 (1) : “DIPIDANA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN……DST.: 
A.  LAKI-LAKI YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN PEREMPUAN DILUAR 

PERKAWINAN, BERTENTANGAN DENGAN KEHENDAK PEREMPUAN TERSEBUT.
B.  LAKI-LAKI YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN PEREMPUAN DILUAR 

PERKAWINAN, TANPA PERSETUJUAN PEREMPUAN TERSEBUT.

• Rumusan tsb. bertentangan dengan UU No. 7/84, yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk
menghapus setiap bentuk diskrimiasi terhadap perempuan. “Diskriminasi terhadap perempuan adalah
setiap pembedaan, penguvilan, pembatasan yang mempunyai tujuan atau pengaruh yang akan mengurangi atau
menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan HAM bagi / oleh perempuan, terlepas dari status 
perkawinannya” . (Ps. 1)



Sifat diskriminasi :

• Langsung : rumusan hukum / kebijakan sejak awal rumusannya telah
mengeluarkan kelompok tertentu (contoh : rumusan
perkosaan).

• Tidak Langsung : rumusan / kebijakan yang dianggap ‘netral’ tetapi patut
diduga pengaruhnya akan diskriminatif (rumusan tentang
pornografi dan pornoaksi serta ketentuan tentang
pelacuran jalanan).



PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

Masalah pertama : rumusan yang multi tafsir. 
Seperti RUU APP, rumusan ketentuan tentang pornografi dan pornoaksi dalam
RUU KUHP masih menyimpan multi tafsir. Seperti :

1. Dalam definisi menyamaratakan antara erotika, seksual dengan kecabulan. 
Erotika dan seksual tidak otomatis bersifat cabul dan tidak bisa disamakan begitu
saja dengan pornografi.

2. Rumusan “gerakan atau tarian erotis”, atau ‘peragaan orang yang sedang
melakukan hubungan seksual’.

3. Rumusan ‘mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh’.



• PASAL 468 : “SETIAP ORANG YANG MEMBUAT TULISAN, SUARA ATAU REKAMAN SUARA, 
FILM ATAU YANG DAPAT DISAMAKAN DENGAN FILM, SYAIR LAGU, PUISI, GAMBAR FOTO, 
DAN / ATAU LUKISAN YANG MENGEKPLOITASI DAYA TARIK SEKSUAL PADA BAGIAN 
TUBUH,……DIPIDANA KARENA PORNOGRAFI DENGAN PIDANAPENJARA PALING LAMA 5 
(LIMA) TAHUN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK Rp. 75 JUTA.

• PASAL 469 : “SETIAP ORANG YANG MENYIARKAN, MEMPERDENGARKAN, 
MEMPERTONTONKAN, ATAU MENEMPELKAN LUKISAN, SUARA……DST. YANG 
MENGEKSPLOITASI DAYA TARIK SEKSUAL PADA BAGIAN TUBUH, AKTIVITAS SEKSUAL, 
HUBUNGAN SEKSUAL......DST. DIPIDANA KARENA PORNOGRAFI DENGAN PENJARA 
PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 75 JUTA.

• PASAL 476 “ “SETIAP ORANG YANG DIMUKA UMUM MEMPERTONTONKAN GERAKAN 
ATAU TARIAN EROTIS ATAU PERAGAAN ORANG YANG SEDANG MELAKUKAN 
HUBUNGAN SEKS, DIPIDANA KARENA PORNOAKSI DENGAN PIDANA PENJARA PALING 
LAMA 5 (LIMA) TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 75 JUTA.



2. Tidak memberi perlindungan terhadap perempuan sebagai objek eksploitasi
pornografi, tetapi justru menempatkannya sebagai pelaku kriminal.

3. Pengaruhnya akan diskriminatif, karena objek pornografi yang sering
dipermasalahkan adalah tubuh / seksualitas perempuan.



• Pendekatan kesusilaan / moralitas yang digunakan dalam melihat pornografi seperti
dalam RUU KUHP ini, pada akhirnya mengabaikan fakta bahwa masalah pornografi
sangat terkait dengan bagaimana masyarakat itu sendiri memperlakukan perempuan
sebagai objek / komoditi seksual.

• Perempuan ditempatkan sebagai objek seksual / ‘sex provider’ bagi laki-laki, 
karenanya rentan menjadi sasaran segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual. 
Perempuan faktanya merepukan korban terbesar dari perdagangan manusia
(trafficking) dan salah satu modus perdagangan adalah terkait dengan industri seks
dan pornografi.

• Dalam pornografi dan prostitusi, tubuh perempuan dikomodifikasi, diobjektifikasi dan
diekploitasi untuk kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok yang lebih berkuasa
ditengah masyarakat, kaum pornographer, industri seks, kapitalis, konsumen yang 
kesemuanya pada umumnya laki-laki.



BEBERAPA PENGERTIAN PORNOGRAFI

• Andrew Dworkin
Pornografi adalah gambaran tentang para pelacur kelas terendah dalam kegiatan-
kegiatan seksualnya.

• MacKinnon
Pornografi adalah grafis-grafis yang eksplisit secara seksual yang muatannya
mensubordinasikan perempuan.

• Susanne Kappeler
Pornografi adalah bentuk representasi perempuan yang merupakan hasil
subjektivitas laki-laki.



BENTUK-BENTUK PORNOGRAFI SEBAGAI ISU KTP

• Perempuan digambar sebagai objek-objek seks, benda atau komoditi (ada aspek dehumanisasi
perempuan).

• Perempuan digambarkan sebagai objek-objek seks yang menikmati penghinaan dan kesakitan.

• Perempuan digambarkan sebagai objek-objek seks yang mengalami kenikmatan seksual dalama
perkosaan, incest atau serangan-serangan seksual lainnya.

• Perempuan digambarkan sebagai objek-objek seks yang diikat, dimutilasi, menderita luka memar
atau dilukai secara fisik.

• Perempuan digambarkan dalam postur / posisi-posisi ketertundukan seksual, budak, tontonan.

• Bagian-bagian tubuh perempuan dipertontonkansedemikan rupaseolah-olah perempuan direduksi
pada bagian-bagian itu.

• Perempuan digambarkan dengan dipenetrasi oleh objek-objek atau hewan.

• Perempuan digambarkan dalam skenario-skenario yang mendegradasi, tersiksa, diperlihatkan
sebagai inferior, berdarah-darah, memar atau luka dalam konteks yang membuat kondisi-kondisi
ini bersifat seksual (merangsang birahi)



KRIMINALITAS PELACUR JALANAN

• Dalam RUU KUHP dintrodusir pasal baru (Ps. 487) yang menyebutkan : “Setiap
orang yang bergandengan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan
tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I  
(Rp. 1.500.000).

• Dalam penjelasan : sudah cukup jelas.

• Meski rumusan yang digunakan seolah netral “setiap orang”, tetapi hampir dipastikan
dalam prakteknya sebagian besar yang akan terkena pasal ini adalah perempuan, 
tidak semata dalam konteks jenis kelamin tetapi juga yang bergender perempuan
(menggunakan atribut / penampilan sebagai perempuan) yang melayani konsumen
yang sama : laki-laki.

• Selain bias kelas (pelacur jalanan) ketentuan ini kembali mengukuhkan standar
ganda seksual masyarakat patriakhi—perempuan yang lebih dipersalahkan (sumber
maksiat) ketimbang laki-laki----Pelacur (perempuan) yang mencari pelanggan di
jalanan yang akan ditangkan tetapi tidak sebaliknya, konsumen (laki-laki) yang 
berkeliaran mencari pelacur.



• Dalam budaya patriarkhi, perempuan diharapkan menjaga kesucian dalam perkawinan dengan
satu laki-laki. Namun, tidak berlaku sebaliknya.

• Aturan moral (seksual) yang berlaku, membatasi seksualitas perempuan (promiskuitas
perempuan dikutuk), sementara mendorong atau memfasilitasi laki-laki untuk promiskuitas / aktif
secara seksual (poligami dalam perkawinan atau menggunakan pelacur dan bebas dari sanksi
sosial atau stigma).

• Selain diskriminatif terhadap pelacur, ketentuan ini juga bakal mengancam keseluruhan
perempuan yang memiliki kepentingan berada di wilayah publik (jalanan) – terancam dicurigai
sebagai pelacur – harus membuktikan diri bukan pelacur – sebagaimana dalam praktek
pemberlakukan perda-perda anti maksiat selama ini.

• Apalagi dalam rumusan pasal tsb., tidak ada batasan apa yang dimaksud dengan “berkeliaran”.

• ‘Perempuan’ secara umum akan terancam martabatnya dan akses mobilitasnya melalui pelabelan
dan pendefinisian mereka sebagai prostitusi (dalam praktek di lapangan, tergantung pada
penilaian aparat terhadap perempuan).



RUU KUHP HARUS MENYESUAIKAN 
DENGAN UU PTPPO NO. 21 / 2007

• Prostitusi adalah salah satu modus trafiking, dimana korban (sebagai pelacur) 
memiliki hak imunitas untuk tidak ditangkap, ditahan, dan dituntut sebagai pelaku
pelanggaran / kejahatan kesusilaan yang terkait dengan modus yang digunakan.  
(Ps.16)

• Prostitusi harus dilihat sebagai persoalan struktural dan eksploitasi prostitusi sendiri
adalah merupakan kondisi terburuk bagi perempuan, khususnya anak-anak.



DATA KASUS

• TAHUN 2003 : DARI 6.276 PROSTITUT 30% ADALAH ANAK PEREMPUAN USIA
DIBAWAH 18 TAHUN (DINAS SOSIAL JABAR), DAN SEBANYAK 43,5% 
KORBANTRAFIKING ANAK, DIJUAL PADA USIA PALING MUDA 14 TAHUN 
HINGGA 17 TAHUN.

• TAHUN 2005 : JUMLAH ANAK KORBAN TRAFIKING UNTUK TUJUAN 
PROSTITUSI MENINGKAT 30% ATAU SEKITAR 200-300 RIBU PEREMPUAN 
YANG DILACURKAN ADALAH ANAK-ANAK (DATA KOMNAS PERLINDUNGAN 
ANAK).



KESIMPULAN

• PENDEKATAN YANG BERTITIK TOLAK PADA PERSPEKTIF ‘MASYARAKAT’ (KESUSILAAN) 
KETIMBANG PERSPEKTIF KORBAN (KEJAHATAN TERHADAP INTEGRITAS TUBUH
PEREMPUAN) BERDAMPAK PADA RUMUSAN YANG DISKRIMINATIF (TUJUAN DAN
PENGARUH).

• TERCERMINDALAM ATURAN-ATURAN LAMA (PERKOSAAN, PERCABULAN) YANG 
MENDISKUALIFIKASI PEREMPUAN DAN PENGALAMAN KORBAN MAUPUN DALAM 
ATURAN-ATURAN TAMBAHN / BARU YANG ‘OVER KRIMINALISASI’ DAN MENGANCAM.

• HUKUM YANG SELALU DIANGGAP NETRAL / OBJEKTIF, KENYATAANNYA TIDAK
DEMIKIAN.

• HUKUM PADA AKHIRNYA MERUPAKAN PRODUK POLITIK BERBAGAI KEPENTINGAN –
HASIL KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA YANG EKSIS SAAT DIBUAT.

• CERMINKAN NILAI / KEYAKINAN YANG DOMINAN DI MASYARAKAT.

• REPRESENTASI KEPENTINGAN / WACANA / REZIM PENGETAHUAN TERTENTU.



NILAI-NILAI 

BUDAYA

IDEOLOGI

AGAMA

NEGARA KELOMPOK

KEPENTINGAN

(INTEREST 

GROUPS)

HUKUM

MASYARAKAT

PELAKSANAAN

STRATEGI MEMPERTAHANKAN 
KEKUATAN (POLITIK SEKSUAL)

SEKSUALITAS PEREMPUAN 
DIDEFINISIKAN

SEKSUALITAS PEREMPUAN 
DIDEFINISIKAN

KETIDAKSETARAAN DAN 
KETIDAKADILAN GENDER / 

SOSIAL

DISKRIMINASI DAN KEKERASAN 
DALAM BRBAGAI BENTUK



REKOMENDASI

• RUU KUHP harus diperbaharui dengan pendekatan yang mempertimbangkan
pengalaman perempuan (perspektif korban).

• Ketentuan yang terkait dengan kejahatan seksual lebih tepat dimasukkan dalam bab
kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

• Defenisi perkosaan mengacu pada perkembangan terakhir seperti dalam ICC, tidak
terbatas pada konteks ‘persetubuhan’.

• Menghapuskan kata ‘diluar perkawinan’ (sesuai dengan spirit UU PKDRT) dalam
definisi perkosaan.



• Perlu secara eksplisit defenisi pelecehan seksual dimasukkan, khususnya pelecehan
seksual di tempat kerja yang sering terjadi (belum diakomodir).

• Sinkronisasi dengan UU yang sudah ada (UU PKDRT, UU PTPPO).

• Menghapus ketentuan tentang pelacur jalanan (bias kelas dan standar ganda seksual
- yang pengaruhya dipastikan diskriminatif).

• Merumuskan ulang ketentuan tentang pornografi dan pornoaksi sehingga tidak multi 
tafsir dan berimplikasi pada kriminalisasi korban atau pencemaran nama baik. Perlu
mempertimbangkan perspektif perempuan / korban dalam isu pornografi.
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