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Fenomena Kekerasan Seksual 
di Kampus dan Urgensi 

Permendikbud-Ristek 30/2021 
Terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 merespons fenomena 

kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus mendapat perhatian serius dari 
publik. Fenomena ini seperti gunung es karena korban seringkali memilih diam 

mengingat penanganan kasus yang seringkali justru merugikan korban. 

S ejumlah kasus juga telah diberitakan melalui berbagai 
media. Setahun terakhir, terdapat 26 kasus kekerasan 
seksual di kampus diberitakan. Terbaru, kasus duga-

an pelecehan seksual oleh dua dosen di Universitas Sriwijaya 
(Unsri) terhadap tiga mahasiswinya. Kasus ini mencuat ke 
media usai ketiga korban tersebut memberanikan diri melapor 
kepada pihak kepolisian. Akan tetapi, usai membawa kasus 
ini ke pihak kepolisian, nama pelapor tiba-tiba hilang dari 
daftar yudisium. 

Merujuk data Komnas Perempuan pada 2020, setidak-
nya terdapat 27% aduan kekerasan seksual di kampus. Se-
mentara, data survei Kemendikbud pada 2020 menyatakan 
77% dosen mengakui bahwa kekerasan seksual pernah terjadi 
di kampus. Namun, 63% di antaranya enggan melapor kare-
na khawatir terhadap stigma negatif. Fakta ini menguatkan 

dugaan bahwa kasus-kasus yang muncul di media hanyalah 
“puncak gunung es” dari kejadian yang sebenarnya di lapang-
an. Tidak adanya mekanisme penanganan kasus kekerasan 
seksual ramah korban dan upaya menjaga nama baik kampus 
pun disebut menjadi sejumlah faktor yang membuat kasus 
menguap begitu saja. 

Terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 
menjadi kabar baik bagi pencegahan dan penanganan ka-
sus kekerasan seksual di kampus. Beleid ini dinilai mampu 
mengisi kekosongan payung hukum dalam mencegah dan 
menyelesaikan kasus kekerasan seksual di lingkungan kam-
pus. Menurut Mendikbudristek, Nadiem Makarim, beleid ini 
dapat menjadi dukungan bagi korban untuk berani melapor 
saat mengalami kekerasan seksual. 

Pada penelitian kali ini, AlineaInsight ingin menelusuri 

kasus-kasus kekerasan seksual di kampus yang terpublika-
sikan di media massa online selama Januari 2020-November 
2021. Penelitian juga mencoba menemukan ragam modus yang 
dilakukan oleh para pelaku untuk memperdaya korbannya. 
Tujuannya, untuk memberikan insight terkait modus pelaku 
dan urgensi kebijakan untuk mencegah serta menangani ka-
sus kekerasan seksual di kampus.

Ditemukan 26 kasus kekerasan seksual di lingkungan 
kampus selama Januari 2020 — November 2021. Sementara 
itu, dosen menjadi pihak yang paling banyak melakukan ke-
kerasan seksual dengan total 13 kasus.

Kampus berbasis agama ternyata juga tidak menjadi 
tempat yang aman dari kekerasan seksual. Hal ini dibuktikan 
dari data yang didapat, setidaknya ada 9 kasus kekerasan 
seksual yang terjadi di lingkungan kampus berbasis agama.

PERISTIWA 
DAN MODUS 
KEKERASAN 
SEKSUAL
DI KAMPUS

PEJABAT KAMPUS DOSEN

MAHASISWA

PEGAWAI KAMPUS

PESERTA PELATIHAN

Peristiwa: Rektor Universitas IKIP PGRI Argopuro Jember 
(Unipar) Lecehkan Dosen
Modus: Mendatangi kamar hotel dosen peserta diklat

Peristiwa: Dosen Universitas Negeri Padang Lecehkan Seorang 
Mahasiswi
Modus: Mengajak ke dapur kampus minta dibuatkan minuman

Peristiwa: Mahasiswa Telkom University Perkosa Adik Angkatan
Modus: Mengajak ke kos/apartemen

Peristiwa: Mahasiswa Lecehkan 12 Mahasiswi UIN Alauddin 
Makassar
Modus: Melakukan panggilan video

Peristiwa: Mahasiswa FISIP UI Diduga Lakukan Percobaan 
Perkosaan Terhadap Temannya
Modus: Mengajak ke kos/apartemen

Peristiwa: Alumnus UII Diduga Lakukan Kekerasan Seksual 
terhadap 30 Mahasiswi 
Modus: Mengajak ke kos/apartemen

Peristiwa: Aktivis Mahasiswa di IAIN Tulungagung Lakukan 
Percobaan Perkosaan Pada Adik Angkatan
Modus: Membicarakan hal bernuansa seksual

Peristiwa: Presiden Mahasiswa Universitas Sultan Ageng 
Tirtayasa Lecehkan Mahasiswi
Modus:  Mengajak ke kos/apartemen

Peristiwa: Anggota BEM Politeknik Negeri 
Batam Lecehkan Dua Mahasiswi
Modus: Tidak termuat dalam berita

Peristiwa: Mahasiswa Universitas Andi 
Djemma Palopo Perkosa Juniornya
Modus: Mengajak ke hotel

Peristiwa: Pegawai Kampus Universitas Islam Kalimantan 
Lecehkan Mahasiswi Via WhatsApp
Modus:  Mengiming-imingi beasiswa

Peristiwa: Gerombolan Lelaki Tak Dikenal 
Lecehkan Mahasiswi UI
Modus:  Membicarakan hal bernuansa seksual

Peristiwa: Dekan FEBI IAIN Pontianak Diduga Lecehkan Mahasiswi
Modus: Tidak termuat dalam berita

Peristiwa: Kasus Dosen FKIP Universitas Palangkaraya yang 
Cabuli dan Lecehkan 8 Mahasiswi Disidangkan
Modus:  Membicarakan hal bernuansa seksual

Peristiwa: Dekan Fisip Universitas Riau Lecehkan Mahasiswi
Modus:  Melakukan bimbingan skripsi Peristiwa: Dosen Politeknik Kemenkes Kupang 

Lecehkan Mahasiswi di Depan Kelas
Modus: Menghukum korban

Peristiwa: Dosen FH Universitas Mataram Lecehkan Mahasiswi
Modus: Melakukan bimbingan skripsi

Peristiwa: Dosen di Unimor Timor Tengah Utara Perkosa 
Mahasiswi hingga Hamil 
Modus: Minta mahasiswi menginap di rumahnya untuk 
membantu istrinya

Peristiwa: Dosen UNUD Bali Dilaporkan Karena Lecehkan Mahasiswi
Modus: Melakukan bimbingan skripsi

Peristiwa: Dosen di IAIN Kerinci Diduga Lakukan Eksploitasi 
Seksual terhadap 13 Mahasiswi
Modus:  Menjanjikan nilai ujian sempurna

Peristiwa: Dosen Universitas Cokroaminoto Palopo Diduga 
Lecehkan Mahasiswi
Modus: Minta mahasiswi mengumpulkan tugas kuliah

Peristiwa: 4 Dosen IAIN Kediri Diduga Lecehkan 5 Mahasiswi
Modus: Melakukan bimbingan skripsi

Peristiwa: Dosen Universitas Sriwijaya Palembang Lecehkan 
Mahasiswi
Modus: Melakukan bimbingan skripsi

Peristiwa: Seorang Dosen di Jawa Timur Lecehkan Mahasiswi
Modus:
1. Mengomentari tubuh korban secara seksual saat mengajar di kelas 
2. Membuat ujian lisan dan mengharuskan mahasiswa bertemu 
satu persatu dengan pelaku di sebuah ruangan

Peristiwa: Dosen di IAIN Kendari Lecehkan Sejumlah Mahasiswi
Modus: Melakukan panggilan video

Peristiwa: Dosen di IAIN Parepare Lecehkan Mahasiswi
Modus: Menjanjikan nilai ujian sempurna
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Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Ganefri, menegaskan:
• Oknum dosen bukan alumnus UNP dan korban merupakan mahasiswi 

pindahan kampus lain.
• Berdasarkan hasil penjelasan kronologi oknum dosen, tidak ada 

paksaan yang terjadi dalam kasus itu.
• Kampus menskors korban dari kegiatan perkuliahan.

Dekan Fisip Universitas Palangkaraya 
(UPR), Kumpiady Widen, berdalih kasus 
pelecehan seksual membutuhkan pola 
penanganan khusus, sehingga pihak 
kampus memilih menutupi kasus dengan 
tidak mengizinkan kasus ini terekspos ke 
publik karena khawatir mencoreng nama 
baik kampus.

Petugas Pengamanan Lingkungan 
Kampus (PLK) UI menyalahkan korban dan 
menyarankan korban tidak lagi berjalan 
seorang diri.

Koordinator Humas, Kerjasama, dan 
Protokol Untirta, Veronika Dian Faradisa, 
menegaskan bahwa peristiwa pelecehan 
yang terjadi bukan tanggung jawab kampus 
karena kegiatan dilakukan di luar kampus 
dan tanpa seijin pihak kampus.

Mahasiswa senior di Telkom University 
menyebut korbanlah yang menggoda 
pelaku, korban berbohong, bahkan 
menyebut keluarga korban salah mendidik.

Pihak kampus UI mengancam menarik 
beasiswa korban apabila mengangkat kasus 
ini ke publik.

• Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan 
Unsri, Iwan Stia Budi, mengatakan 
dugaan kasus yang beredar masih sangat 
abstrak.

• Rektor Unsri, Anis Saaggaff, menerbitkan 
SE larangan menuduh, membagikan, 
mengomentarikan, dan meneruskan 
berita atau informasi yang belum tentu 
kebenarannya.

• Pihak kampus mencoret nama korban 
dari daftar yudisium.

Rektor IAIN Pontianak, Syarif:
• Mempertanyakan mengapa kasus ini baru diungkapkan, padahal 

sudah terjadi hampir setahun.
• Berjanji akan menindaklanjuti karena berkaitan dengan nama baik 

kampus.

Wakil Rektor III IAIN Kerinci, Halil Khusairi, 
menyebut kampus membentuk Tim Pencari 
Fakta dan dari hasil investigasi disimpulkan 
dugaan pelecehan seksual tidak benar 
karena tidak ada saksi yang melapor. Pihak 
rektorat menyarankan korban untuk melapor 
ke pihak yang berwajib.

Saat korban melapor ke Ketua Jurusan dan 
seorang dosen Hubungan Internasional 
Universitas Riau, korban malah diintimidasi 
dan diancam, serta menyebut tindakan 
pelaku hanya karena khilaf.

• Universitas Negeri Padang akan pecat pelaku jika terbukti bersalah
• Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan mengeluarkan pelaku setelah 

inkrah

• UIN Alauddin Makassar  siapkan lembaga pemulihan psikis korban dan 
layanan pengaduan

• UII sediakan layanan aduan dan pendampingan bagi korban
• IAIN Kediri berikan perlindungan psikis kepada korban melalui Pusat 

Studi Gender dan Anak (PSGA).
• UI dampingi korban dan berupaya membuatnya nyaman

• Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan mengeluarkan pelaku setelah 
inkrah

• Universitas Negeri Padang akan pecat pelaku jika terbukti bersalah
• UI berikan rekomendasi sanksi terhadap pelaku
• IAIN Kediri copot pelaku dari jabatan kaprodi, tidak naik pangkat 

selama 2 tahun, dan tidak diperkenankan membimbing skripsi
• Universitas Palangkaraya bebastugaskan pelaku, menghentikan gaji, 

dan mengusulkan pemberhentian status ASN ke Menristekdikti dan 
Menpan-RB

• UII cabut gelar pelaku sebagai mahasiswa berprestasi
• Universitas Negeri Padang berhentikan sementara pelaku 
• UNRAM menskors pelaku sebagai dosen selama lima tahun
• IAIN Kendari bebastugaskan pelaku dari proses akademik kampus
• Unimor Timor Tengah nonaktifkan pelaku
• Politeknik Negeri Batam berikan skors pelaku selama satu semester
• Universitas Sultan Ageng Tirtayasa copot pelaku dari jabatan presiden 

mahasiswa

• IAIN Pontianak berjanji bentuk tim investigasi, tetapi tidak kunjung 
diwujudkan

• IAIN Kerinci dan Universitas Riau membentuk Tim Pencari Fakta (TPF).
• IAIN Parepare mendalami informasi tentang dugaan pelecehan seksual 

dosen pada mahasiswi.
• UI mengamankan sejumlah laki-laki yang diduga melakukan pelecehan.
• Universitas Kalimantan Selatan melakukan investigasi kebenaran 

kasus.
• Universitas Sriwijaya membentuk tim adhoc untuk menyelidiki dugaan 

kasus.

• Kampus IAIN Tulungagung menggelar sidang internal dengan mempertemukan 
pelapor dan terlapor.

• Pihak dosen menyalahkan korban karena bersedia naik gunung hanya berdua 
dengan pelaku. Serta menyebut terjadinya pelecehan seksual sebagai risiko dan 
menyarankan korban memaafkan pelaku dan melupakannya

Penanganan Kampus

Perbincangan Soal 
Permendikbud di Twitter

PIHAK kampus juga kerap mengeluarkan pernyataan bah-
kan tindakan kontradiktif ketika merespons kasus kekerasan 
seksual. Kontradiksi yang dimaksud adalah pernyataan atau 
tindakan yang merugikan korban, di antaranya: menskors 
korban, mempertemukan korban dan pelaku, menyalahkan 
korban, mengintimidasi korban dan membela pelaku, bahkan 
mencoret nama korban dari daftar yudisium. Sebagian besar 
dilakukan dengan dalih demi nama baik kampus. 

KENDATI telah diterbitkan pada 31 Agustus 2021, tetapi per-
bincangan di media sosial Twitter baru muncul pada 10 Okto-
ber 2021. Perbincangan di twitter juga dipantik oleh akun-akun 
yang memiliki kepedulian terhadap kasus kekerasan seksual di 
kampus yang kerap tidak ditangani dengan baik bahkan cende-
rung diabaikan. Solidaritas warganet yang peduli terhadap isu 
inilah yang membuat perbincangan isu semakin meluas.

Postingan yang paling banyak mendapatkan impresi di 
media sosial Twitter usai terbitnya Permendikbudristek PPKS 
adalah postingan @KOMAHI_UR. Akun resmi Korps Mahasiswa 
Hubungan Internasional FISIP UNRI tersebut membeberkan 
kejadian pelecehan seksual mahasiswi jurusan HI oleh dosen 
saat bimbingan skripsi. Bermunculannya laporan kasus keke-
rasan seksual di kampus sejak terbitnya Permendikbudristek 
juga turut diberitakan oleh media Catch Me Up! lewat akun 
@catchmeupid. Dukungan terhadap terbitnya Permendikbud 
PPKS muncul dari kalangan mahasiswa @aswinsuharsono, 
Aswin bahkan menyentil pernyataan PKS yang menyebut atur-
an itu melegalkan seks bebas. Sementara itu, narasi penolakan 
Permendikbud PPKS datang dari akun @cholilnafis yang meru-
pakan Ketua MUI Pusat sekaligus dosen di kampus UIN Syarif 
Hidayatullah dan UI serta @hilmi28 yang menyatakan penolak-
annya lantaran menilai aturan tersebut melegalkan perzinaan.
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• Engagement 9.494,70
• Tweet: Baru beberapa hari setelah 

PERMENDIKBUD No. 30 Tahun 2021 tentang 
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 
Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi 
ditetapkan, salah seorang teman kami justru 
dilecehkan secara seksual.

01 @KOMAHI_UR

• Engagement 6.094,94
• Tweet: Setelah menuai pro dan kontra, 

Permendikbud PPKS udah resmi berlaku nih 
gengs. Makin ke sini, ternyata makin banyak 
korban yang akhirnya muncul dan melapor. 
Simak yuuuuk update lengkapnya!

02 @catchmeupid

• Engagement 5.007,77
• Tweet: Permendikbud No. 30 tahun 2021 yang 

kontroversial itu dapat berakibat: Mencegah 
guyonan berbau mesum di kampus yang 
dilakukan civitas akademika. “Dek, kamu cakep 
banget kalau pakai setelan jas almamater. Tapi 
kaya’nya kamu lebih cakep lagi kalau gak pakai 
apa-apa”

03 @aswinsuharsono

• Engagement 3.847,96
• Tweet: Logika tolol versi baru dari para penolak 

Permendikbud Ristek 30/2021: kalau suka 
sama suka boleh, jadi seks bisa dilakukan di 
mana saja sudut kampus.Padahal kalau sudah 
menikah pun, seks di muka publik ya tetap 
bisa dikenai UU pornografi dan pidana tindak 
asusila.

04 @mirolvi

• Engagement 2.690,46
• Tweet: Hasil Ijtima’ Ulama MUI pusat 

memutuskan menolak permendikbud No. 30 
tahun 2021 ttg Kekerasan Seksual, dan meminta 
dibatalkan atau direvisi, khususnya pasal 5 
ayat 2 dan 3. Ini suara kami, umat muslim, dan 
tanggungjawab kami kpd bangsa dan negara 
serta kpd Allah SWT.

05 @cholilnafis

• Engagement 1.557,04
• Tweet: Alhamdulillah. Permendikbud Pencegahan 

dan Penanganan Kekerasan Seksual di 
Lingkungan Pendidikan Tinggi. SAAAAHHHHH!

06 @Nisanurulhs

• Engagement 1.501,31
• Tweet: Saya dukung permendikbud utk 

memberantas kejahatan kekerasan seksual di 
lingkungan pendidikan. 

• Siapapun lembaga yang ingin memberantas 
kejahatan kekerasan seksual di lingkungannya, 
saya dukung. Sudah terlalu lama & terlalu banyak 
korban kejahatan ini.

07 @AlissaWahid

• Engagement 1.190,35
• Tweet: Surat edaran Gubernur DKI ttg 

kekerasan seksual juga menyebut “yg tidak 
diinginkan”. Itu consent. Sama ama yg diatur 
Permendikbud. Apa terus kalo “diinginkan” 
lantas boleh? Gubernur DKI melegalkan seks 
bebas? MUI, Muhammadiyah dan PKS knp gak 
ribut? ~politik kalian.

08 @muchlis_ar

• Engagement 1.147,27
• Tweet: Ijtima’ Ulama MUI pusat memutuskan 

menolak permendikbud No. 30 thn 2021 & 
meminta dibatalkan atau direvisi, khususnya pasal 
5 ayat 2 & 3. Tadi sy cek di akun Kyai @cholilnafis 
byk buzzer yg caci maki. Mungkin mrka merasa 
lebih tinggi ilmunya dr kumpulan para ulama 
negeri ini 

09 @Hilmi28

• Engagement 1.116,37
• Tweet: Matamu melihat apa yang mau kamu 

lihat. Sampe ke Mekah pun, kalo yg kamu 
cari prostitusi ya insyaAllah ketemu. Sama, 
permendikbud yg mau melindungi peserta & 
tenaga didik dari predator seks di sekolah/
kampus kamu lihat jadi soal legalisasi zina. 
Berarti isi kepalamu~~

10 @ObiWan_Catnobi

Beberapa temuan ini menunjukkan banyak kampus ma-
sih gagap dalam merespons kasus kekerasan seksual. Perbe-
daan respons pada kasus yang sama memperlihatkan bahwa 
kampus di Indonesia belum memiliki aturan baku dan spesifik 
dalam penanganan kekerasan seksual. Sebagai contoh, ketika 
seorang mahasiswi melaporkan pelecehan yang dialaminya saat 
bimbingan skripsi kepada Ketua Jurusan dan dosen Hubungan 
Internasional Universitas Riau, korban justru diintimidasi dan 

diancam, serta menyebut tindakan pelaku hanya karena khilaf. 
Di sisi lain, kasus pelecehan mahasiswi Universitas Sriwijaya 
oleh dosen saat bimbingan skripsi direspons secara tidak bijak—
jika tak ingin disebut fatal. Rektor Universitas Sriwijaya, Anis 
Saggaff, justru menerbitkan Surat Edaran larangan menuduh, 
membagikan, mengomentarikan, dan meneruskan berita atau 
informasi yang belum tentu kebenarannya. Tidak sampai di situ, 
pihak kampus juga mencoret nama korban dari daftar yudisium.

• Rektor Unud Prof. AA Raka Sudewi meminta  Dekan, Kaprodi, dan 
Tim Konseling menindaklanjuti dengan memfasilitasi mahasiswi 
bersangkutan dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik

Perlindungan/Jaminan Keberlanjutan 
untuk Menyelesaikan Pendidikan

• Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berikan pendampingan hukum dan 
psikologi ke korban

Pendampingan Konseling dan Bantuan Hukum

• UNRAM dampingi korban agar kasus tersebut dilaporkan ke ranah 
pidana

Pendampingan Bantuan Hukum

Sanksi administratif sedang mendominasi ragam penanganan 
kampus terhadap pelaku kekerasan seksual. Bagi pelaku dari ka-
langan dosen, bentuk sanksi berupa penghentian gaji, pencopotan 
jabatan sebagai kaprodi, dan usul pencabutan status ASN. Se-
mentara, bagi pelaku dari kalangan mahasiswa, ragam sanksinya 
antara lain pencabutan gelar mahasiswa berprestasi, pencopotan 
jabatan presiden mahasiswa, dan skors.

Sementara, pendampingan dalam bentuk konseling mendo-
minasi ragam penanganan kampus terhadap korban kekerasan 
seksual.  


