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Kamu tau ngga sih ada Peraturan Menteri Agama (PMA) yang

baru?

Nah, pada 5 Oktober 2022, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

secara resmi menandatangani PMA No. 73 Tahun 2022 tentang

Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan

Pendidikan pada Kementerian Agama. PMA ini semakin

memperkuat perlindungan hukum untuk korban kekerasan

seksual, lho. terutama di satuan pendidikan pada Kementerian

Agama.

Isinya apa, ya? Yuk Simak!



PMA No. 73 Tahun 2022 memiliki isi yang komprehensif mulai

dari mengenali bentuk kekerasan seksual, pencegahan,

penanganan, pelaporan, pemantauan hingga sanksi. Nah,

berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual, PMA  No. 73

Tahun 2022 ini mengatur 16 bentuk-bentuk kekerasan seksual.

PMA No. 73
Tahun 2022

Catat baik-baik, ya!



menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau
melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/ atau identitas
gender Korban;
menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/
atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam,
atau memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau
kegiatan seksual;
menatap Korban dengan nuansa seksual dan/ atau tidak
nyaman;
mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang
melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang
bersifat pribadi;
memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
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menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan
tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/ atau identitas gender
Korban; menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk,
mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada
tubuh Korban;
melakukan percobaan perkosaan;
melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau
bagian tubuh selain alat kelamin;
mempraktikkan budaya yang bernuansa Kekerasan Seksual;
memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual;
memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
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mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/ atau
video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah
dilarang Korban;
mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto,
rekaman audio, dan/atau visual Korban yang bernuansa
seksual; dan/atau;
melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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SANKSI 

PMA No. 73 Tahun 2022 ini juga mengatur tindakan

yang akan diambil apabila ada Pendidik, Tenaga

Kependidikan, dan Peserta Didik yang dilaporkan telah

melakukan tindak kekerasan seksual. Tindakan yang

akan diambil ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

 a. Pembebasan sementara dari tugas dan/atau

jabatannya; dan 

 b. Pembebasan sementara dari layanan pendidikan

terlapor.



Untuk satuan pendidikan yang tidak melakukan upaya pencegahan

dan penanganan kekerasan seksual dapat dikenakan sanksi

administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian

bantuan, pembekuan/penghentian/pencabutan izin penyelenggaraan

pendidikan, hingga pencabutan tanda sebagai satuan pendidikan. 

SANKSI BAGI INSTITUSI
PENDIDIKAN



Untuk melengkapi Peraturan ini, Kemenag juga akan menyusun
sejumlah aturan teknis baik berupa keputusan Menteri Agama,
Pedoman, maupun SOP agar peraturan ini bisa dijalankan secara
efektif.

Nah, adanya PMA No. 73 Tahun 2022 ini semakin memperkuat
implementasi UU TPKS, khususnya di lembaga pendidikan di
bawah Kementerian Agama dan terutama dalam mewujudkan
lembaga pendidikan yang merdeka dari kekerasan seksual.

ATURAN TEKNIS

Yuk, kita dukung terus upaya pencegahan dan
penanganan kekerasan seksual di lingkungan kita!
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