
MENGENAL PERSPEKTIF KORBAN
DALAM UU TPKS 



Pembahasan mengenai Undang-Undang No. 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

 selalu menekankan pada perspektif korban,

Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan perspektif korban

dalam UU TPKS?

Yuk simak penjelasannya!



Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menjelaskan perspektif

korban sebagai cara pandang atau berpikir yang memposisikan

diri kita sebagai korban kekerasan seksual. 

Dalam UU TPKS, perspektif korban diwujudkan dengan

memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap korban

kekerasan seksual dari hulu ke hilir mulai dari upaya  mencegah,

menangani, melindungi, memulihkan korban; hingga

mengupayakan ketidak berulangan kekerasan seksual.

Nah, UU TPKS ini hadir untuk mengubah stigma negatif dan

budaya menyalahkan korban agar memiliki keberpihakan kepada

korban kasus kekerasan seksual. 



Harus, dong!

Perspektif korban dibutuhkan agar korban

merasa aman dan mendapat perlindungan

ketika menceritakan apa yang dialaminya ke

orang terdekat atau melaporkan kasusnya ke

aparat penegak hukum.

Mengapa harus perspektif korban? 



Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dalam risetnya

menemukan bahwa 57,3% korban kekerasan seksual justru

enggan melaporkan kasusnya, nih. Waduh, kenapa ya? 

Kondisi ini terjadi karena masih melekatnya stigma negatif pada

korban seksual yang menjadikan korbannya takut, malu, atau

justru merasa bersalah untuk melaporkan kasusnya. 

SEBAGIAN BESAR
TIDAK DILAPORKAN



Kamu pakai
baju apa?Ngapain keluar

malam?

Tidak sampai di situ saja, nih. Masih banyak korban kekerasan

seksual yang melaporkan kasusnya kepada aparat penegak

hukum malah justru disalahkan karena cara berpakaiannya,

dianggap melebih-lebihkan, dipertanyakan mengapa tidak

melawan, bahkan sampai tidak dipercaya kesaksiannya.

Hal ini membuat korban rentan mengalami kekerasan kembali

oleh aparat penegak hukum sehingga membuat korban merasa

bahwa aturan hukum yang ada belum memberikan perlindungan

yang layak.



1) Korban diberikan pendampingan dan pelindungan sejak korban
melaporkan kasusnya. Ini termasuk korban penyandang
disabilitas yang berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi
yang layak. 

2) Korban berhak mendapatkan layanan medis, pendampingan
hukum, pemulihan psikologis dan dana bantuan korban

3) Pemeriksaan dan persidangan boleh dilakukan secara daring
untuk keamanan dan keselamatan korban

4) Memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam
menangani kasus kekerasan seksual, agar tidak memeriksa
berulang-ulang, dan mengajukan pertanyaan sensitif

5) UU TPKS juga memberi perlindungan untuk keluarga, saksi dan
pendamping korban 

BENTUK KEBERPIHAKAN KORBAN
DI DALAM UU TPKS



Perspektif korban ini harus terus digunakan dalam setiap upaya

pencegahan, penanganan, perlindungan, hingga pemulihan untuk

korban kekerasan seksual. Tapi, yang perlu memahami perspektif

korban bukan hanya aparat penegak hukum, loh. Lembaga

layanan dan masyarakat luas juga perlu memahami perspektif

korban karena kekerasan seksual bisa terjadi di sekeliling kita.



Memosisikan diri seolah-olah adalah korban kekerasan

seksual

Percaya kepada korban. 

Mendengarkan dan memberikan ruang yang aman ketika

korban menceritakan kasusnya.

Tidak menyalahkan dan menghakimi korban atas apa yang

dialaminya.

Membantu korban apabila memerlukan perlindungan dari

lembaga layanan. 

Lalu, langkah awal apa yang harus kita dilakukan ya supaya kita

memiliki perspektif korban?

Simak, ya!
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