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Ringkasan Masukan Koalisi Nasional Disabilitas untuk
Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap RUU TPKS
Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan. Kerentanan penyandang disabilitas
sebetulnya telah diakui oleh beberapa produk perundang-undangan kita. Di dalam produk
perundang-undangan tersebut juga mengatur kewajiban negara untuk melindungi penyandang
disabilitas sebagai salah satu kelompok rentan. Beberapa produk perundang-undangan tersebut
diantaranya ialah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pada Pasal 5 ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan, “Setiap orang yang termasuk kelompok
masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih berkenaan
dengan kekhususannya.” Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Yang dimaksud dengan "kelompok
masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita
hamil, dan penyandang cacat. Dilanjutkan pada Pasal 41 (2) ”Setiap penyandang cacat, orang yang
berusia lanjut, wanita hamil, dan
anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.” Penjelasan Pasal 41 ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kemudahan dan perlakuan khusus” adalah pemberian pelayanan. jasa,
atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan.
Perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh
Konvensi internasional tentang hak-hak penyandang disabilitas ( UN CRPD) juga telah diratifikasi
oleh pemerintah Indonesia dengan disahkannya UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas).
Kemajuan pemerintah Indonesia dalam memajukan hak-hak penyandang disabilitas juga
dilanjutkan mengesahkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun,
kemajuan regulasi tersebut ternyata masih banyak menyisakan persoalan-persoalan yang dihadapi
oleh penyandang disabilitas. Diantaranya terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak
penyandang disabilitas ketika menjadi korban tindak kekeran seksual.
Studi yang dilakukan oleh UNFPA (2018) menunjukkan bahwa secara global, perempuan dengan
disabilitas memiliki 10 kali lebih banyak kemungkinan mengalami kekerasan berbasis gender
dibandingkan dengan perempuan non-disabilitas. Pelaku kekerasan menjadikan perempuan
disabilitas sebagai target karena keterbatasan mobilitas fisik dan/atau keterbatasan mereka dalam
berkomunikasi.
Dengan latar belakang tersebut, kami mengusulkan beberapa hal utama terkait kepentingan
penyandang disabilitas dalam penyempuraan RUU TPKS ini. Hal-hal utama tersebut diantaranya
ialah:

1. Ketentuan umum
Dalam ketentuan umum kami mengusulkan adanya tambahan Pasal 12 untuk mengakui
kesetaraan pengakuan seluruh penyandang disabilitas di dalam hukum, Pasal 13 untuk
menjamin akses seluruh orang dengan disabilitas terhadap keadilan, Pasal 16 untuk menjamin
kebebasan seluruh orang dengan disabilitas bebas dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan
pada Undang Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi UN CRPD. Pasal 26 hak bebas
dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan ekspolitasi, Pasal 123 dan 124 untuk
menjamin akses atas informasi untuk seluruh ragam disabilitas, Pasal 125 untuk menjamin
unit layanan informasi bagi perempuan dan anak dengan disabilitas, Pasal 126 untuk
menjamin perlindungan khusus bagi perempuan dan anak dengan disabilitas, Pasal 127 untuk
menyediakan rumah aman bagi perempuan dan anak dengan disabilitas, Pasal 128 untuk
menjamin seluruh orang dengan disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan UndangUndang No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas.
a. Definisi penyandang disabilitas:
Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik
dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara
lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Pengertian penyandang disabilitas perlu ditambahkan mengingat penyandang disabilitas
termasuk subjek hukum yang perlu dilindungi dalam peraturan ini. Pengertian ini diambil
dari UU No. 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas.
b. Diskriminasi
Diskriminasi adalah: setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau
pengucilan kepada sekelompok orang yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan
atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusianya.
Perempuan seringkali mengalami diskriminasi berdasarkan gendernya dan laporannya
dianggap kurang berharga dibandingkan laki-laki. Perempuan disabilitas mengalami
diskriminasi ganda, berdasarkan gender dan disabilitasnya. Secara umum penyandang
disabilitas dianggap orang yang kurang kredibel untuk memberikan kesaksian karena
dianggap memiliki keterbatasan.
c. Penerjemah
Penerjemah adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami
dan menggunakan bahasa yang digunakan termasuk penerjemah bahasa isyarat bagi
penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas rungu/pendengaran tidak bisa berkomunikasi secara lisan,
melainkan dengan bahasa isyarat. Tidak semua orang bisa memahami bahasa isyarat, oleh
sebab itu dibutuhkan juru bahasa isyarat sebagai perantara komunikasi.
d. Aksesibilitas
Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna
mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
e. Akomodasi yang Layak
Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan
untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan
fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
f. Inklusi Sosial
Inklusi sosial adalah proses untuk meningkatkan individu dan kelompok agar ikut serta dan
berpartisipasi dalam masyarakat termasuk meningkatkan kemampuan, peluang kelompok
yang sering dirugikan atas dasar identitas, melalui peningkatan kesempatan, akses sumber
daya, aspirasi dan penghormatan terhadap hak.
Penyandang disabilitas masuk dalam kelompok yang less previleged (tidak mendapatkan
akses yang setara dengan yang lainnya). Akibatnya, penyandang disabilitas seringkali
tereksklusi dalam berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, politik, dll. Agar bisa
berpartisipasi di masyarakat, penyandang disabilitas membutuhkan inklusi sosial yang
memberikan mereka peningkatan kesempatan, akses sumber daya, aspirasi dan
penghormatan terhadap hak.

2. Penambahan Bab baru terkait dengan Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Kami mengusulakan adanya tambahan bab baru mengenai Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
yang terdiri dari:
Pasal … Penghapusan Kekerasan Seksual berasaskan asas:
Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Keragaman manusia dan kemanusiaan,
otonomi individu; Kesetaraan dan non-diskriminasi; Kepentingan terbaik bagi korban;
Keadilan; Kepastian dan kesetaraan dimuka hukum jaminan ketidakberulangan ; Aksesibilitas
dan inklusivitas Perlakuan khusus dan perlindungan lebih; Kemanfaatan.
Pasal … Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan untuk:
Memberikan Informasi kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual; Menangani,
melindungi dan memulihkan korban; Mencegah segala bentuk kekerasan seksual; dan;
Mewujudkan lingkungan bebas kekerasan;

Penambahan Bab ini sesuai juga dengan Sistematika perundang-undangan yang diatur di
dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Usulan
asas-asas di atas tersebut kami usulkan untuk mengakomodasi prinsip-prinsip utama agar
perlindungan terhadap penyandang disabilitas terpenuhi seperti kesetaraan dan
nondiskriminasi, kepastian dan kesetaaan di muka hukum, aksesibilitas dan iklusivitas,
perlakuan khusus dan perlindungan lebih, di samping prinsip dasar perlindungan terhadap
perempuan. Azas yang ditambahkan dalam usulan ini sesuai dengan prinsip-prinsip CRPD
yang tercantum dalam UU no. 19/tahun 2011 dan UU No.8/2016 tentang Penyandang
Disabilitas.

3. Pemaksaan alat kontrasepsi
1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan tanpa persetujuan dan/atau dengan kekerasan,
ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kerentanan
seseorang, penyalahgunaan kekuasaan, berdasarkan kondisi disabilitas seseorang atau
ketidakberdayaan, untuk memasang, menyuruh memasang, atau menyuruh seseorang
memasang alat kontrasepsi, dipidana karena pemaksaan alat kontrasepsi, dengan pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa
pembayaran restitusi dan tindakan berupa intervensi.
Banyak pelaku memanfaat kondisi disabilitas seseorang untuk melakukan tindak kekerasan
seksual, terutama kepada anak dan perempuan disabilitas. Selain itu kami mengusulkan untuk
menambah frasa “atau tanpa persetujuan”, untuk memperluas makna ketidakberdayaan korban
atau ketidakmampuan korban memberikan persetujuan. Penambahan juga terkait restitusi.
Tidak hanya itu kami juga mengusulkan menambahkan frasa kondisi disabilitas seseorang
karena penyandang disabilitas acap mendapatkan perlakuan pemaksaan kontrasepsi
berdasarkan disabilitasnya.
Contohnya:
1. Berdasarkan laporan Komas Perempuan yang berjudul Hukuman Tanpa Kejahatan tahun
2019, Seluruh perempuan penghuni yang ada di Panti Sosial Margo Widodo, Semarang.
Jika dalam usia subur langsung di pasang KB susuk. Jika pasien diantar keluarga maka
consent dimintakan kepada keluarga, namun untuk penghuni panti yang diantarkan oleh
satpol PP.
2. Berdasarkan laporan yang sama di RSJD Dr Amino, perempuan penyandang disabilitas
mental dilakukan tindakan sterilisasi melalui tubektomi tanpa persetujuan.
3. Berdasarkan laporan Human Rights Watch berjudul Living in Hell tahun 2016 perempuan
penyandang disabilitas yang berada di panti-panti sosial acap dipasangkan kontrasepsi
tanpa persetujuan.

Pasal 5
1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu
daya, rangkaian kebohongan, nama identitas atau martabat palsu, penyalahgunaan
kepercayaan, penyalahgunaan wewenang, atau memanfaatkan kerentanan,
ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, dan pemanfaatan kondisi disabilitas agar
seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan
yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait keinginan seksual dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana eksploitasi seksual disertai dengan perbuatan
merekam, mentransmisikan dan/atau mendistribusikan menggunakan teknologi informasi
dan transaksi elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa
pembayaran restitusi.
Secara global, perempuan dengan disabilitas memiliki 10 kali lebih banyak kemungkinan
mengalami kekerasan berbasis gender dibandingkan dengan perempuan non-disabilitas3.
Pelaku kekerasan menjadikan perem- puan disabilitas sebagai target karena keterbatasan
mobilitas fisik dan/atau keterbatasan mereka dalam berkomunikasi (UNFPA, 2018).

4. Penggantian Tempat Tinggal Korban
Korban kekerasan seksual rentan kehilangan tempat tinggalnya karena terpaksa kabur,
menghindar dari pelaku atau kerabat pelaku, serta mengindari rasa trauma. Akan tetapi, akses
akan tempat tinggal yang aman masih relatif sulit bagi penyandang disabilitas terutama
apabila mereka tidak memiliki penghasilan sendiri. Ini juga menjadi salah satu penyebab
masih banyaknya korban yang tidak berani melaporkan kejahatan pelaku karena khawatir
kehilangan tempat tinggal.
Oleh sebab itu, penting untuk dipertimbangkan tempat tinggal ini demi memberikan ruang
yang aman bagi korban untuk memberikan perlindungan bagi korban dan menunjang
pemulihannya. Penyediaan tempat tinggal korban bisa dilakukan melalui berbagai skema,
salah satunya dengan menyediakan rumah aman (sebagai tempat tinggal sementara) dan
membebankannya sebagai restitusi serta pidana tambahan bagi pelaku.
Usulan yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

Penambahan huruf pada Bab II Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 8
1) Selain pidana penjara dan pidana denda, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat
dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. Pencabutan hak asuh anak atau pengampuan;
b. Pengumuman identitas pelaku;
c. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
d. Pembayaran restitusi; dan/atau
e. Penggantian tempat tinggal korban
f. Pembinaan khusus
g. Pemberhentian dari tempat bekerja, apabila kekerasan seksula dilakukan di tempat kerja
pelaku
Tambahan Pasal Bagian Keempat Restitusi (setelah Pasal 18)
1) Korban berhak menyampaikan pernyataan mengenai dampak kekerasan seksual terhadap
dirinya yang disampaikan secara langsung, melalui penerjemah melalui pendamping yang
dapat dipercaya atau dibacakan di depan persidangan
2) Pernyataan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Uraian mengenai kondisi fisik yang diderita sebagai akibat dari kekerasan seksual yang
dilakukan oleh terdakwa; dan
b. Kondisi psikologis/emosional yang diderita sebagai akibat kekerasan seksual yang
dilakukan oleh terdakwa; dan/atau kondisi kerugian secara ekonomi dan/atau sosial
dan/atau kehilangan tempat tinggal yang diderita korban sebagai akibat dari kekerasan
seksual yang dilakukan oleh terdakwa.
3) Restitusi berupa:
a. Ganti kerugian materiil dan immateriil atas kehilangan harta milik atau penghasilan;
b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana;
c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
d. Penggantian tempat tinggal yang layak
e. Permintaan maaf kepada korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
f. Pemulihan nama baik korban dan/atau keluarga korban.

5. Keterangan Korban atau Saksi dengan Disabilitas
Korban atau saksi dengan disabilitas memiliki kekuatan hukum yang sama dengan korban atau
saksi yang bukan penyandang disabilitas. Setidaknya ada 3 justifikasi mengenai hal ini:
1) Penyandang disabilitas merupakan subyek hukum, sehingga berwenang melakukan perbuatan
hukum. Oleh karena itu, tidak dibenarkan ada satu peraturan perundang-undangan atau
kebijakan yang menolak penyandang disabilitas berpartisipasi penuh dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan alasan tidak cakap hukum

2) Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahaan konvensi hak-hak penyandang
disabilitas (CRPD) Pasal 12:
1. Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak
atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada.
2. Negara-Negara Pihak harus mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek
hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan.
3. Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses
oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh
mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum.
4. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa semua kebijakan, yang menyangkut
pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum, mengandung pengamanan yang sesuai
dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan berdasarkan hukum hak asasi manusia
internasional. Pengamanan tersebut harus menjamin bahwa kebijakan menyangkut
pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum menghormati hak-hak, kehendak dan
pilihan penyandang disabilitas bersangkutan, bebas dari konflik kepentingan dan
pengaruh yang tidak semestinya, proporsional dan disesuaikan dengan keadaan
penyandang disabilitas bersangkutan, diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dan
dikaji secara teratur oleh otoritas atau badan judisial yang kompeten, mandiri dan tidak
memihak.Pengamanan harus bersifat proporsional hingga pada tingkat di mana kebijakan
semacam ini memberikan dampak terhadap hak dan kepentingan penyandang disabilitas
bersangkutan
5. Merujuk dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, Negara-Negara Pihak harus
mengambil segala kebijakan yang sesuai dan efektif untuk menjamin kesamaan hak bagi
penyandang disabilitas dalam memiliki atau mewarisi properti, dalam mengendalikan
masalah keuangan mereka dan dalam memiliki kesetaraan akses terhadap pinjaman bank,
kredit perumahan, dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan, dan harus menjamin bahwa
penyandang disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang.
3) Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas
• Pasal 28 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak
Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang
sama dengan lainnya.
• Pasal 29 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada
Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum
dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4) Disabilitas mental tidak selalu dalam keadaan kondisi psikologis yang tidak stabil, pada saat
disabilitas mental berada pada kondisi psikologi yang stabil mereka dapat memberikan
keterangan.
5) Disabilitas mental intelektual juga dapat memberikan keterangan sebagai saksi dan korban
dengan beberapa hal yang perlu dipenuhi:

a.
b.
c.
d.
e.

Situasi yang aman dan nyaman
Tidak merasa tertekan
Menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami
Menggunakan alat peraga
Berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi dan penyandang disabilitas intelektual tidak
memiliki kemampuan merekayasa cerita.
6) Banyak dari penyandang disabilitas mental dan intelektual yang tergabung dalam organisasiorganisasi disabilitas. Penyandang disabilitas yang bergabung dengan Perhimpunan Jiwa
Sehat misalnya banyak diantaranya yang berhasil, walaupun memiliki diagnosa seperti
skizofrenia dan bipolar. Ada diantaranya yang menyelesaikan S2, ada yang menjadi pegawai
negeri melalui jalur disabilitas, ada yang menjadi graphic designer, pembuat film dokumenter,
dll. Ini membuktikan bahwa apabila penyandang disabilitas mental mendapatkan dukungan
yang memadai, baik dukungan sosial maupun dukungan medis, penyandang disabilitas bisa
hidup seperti biasa sebagaimana orang-orang lain.
7) Penyandang disabilitas mental dan intelektual sama rentannya mengalami kekerasan seksual
seperti perempuan umumnya. Contohnya, pada tahun 2020-2021 Sasana Inklusi dan
Gabungan Advokasi Difabel (SIGAB) mendampingi 16 kasus kekerasan seksual dengan
korban disabilitas intelektual dan dua kasus dengan korban disabilitas mental. Kasus-kasus
tersebut terjadi di Jogja, Jawa Tengah, Makassar, dan Situbondo. Sebanyak sebelas kasus
diantaranya telah mendapat putusan pengadilan. Semua korban dalam 16 kasus di atas,
memberikan kesaksian di bawah sumpah kecuali satu orang karena korban masih usia anakanak (16 tahun).
Penambahan Ayat dan Perubahan Substansi pada Bab IV Penyidikan, Penuntutan, Dan
Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Bagian Kedua Alat Bukti Pasal 16
1) Keterangan seorang Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah
apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya.
2) Keterangan Saksi dari Keluarga sedarah, semenda sampai dengan derajat ketiga dari Korban
dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ini.
3) Keterangan Korban atau Saksi anak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan
keterangan Korban atau Saksi lainnya.
4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberikan dengan didampingi oleh
Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial profesional yang ditunjuk.
5) Keterangan Korban atau Saksi orang dengan disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang
sama dengan keterangan Korban atau saksi orang yang bukan penyandang disabilitas.
6) Keterangan korban atau saksi sebagaiaman ayat (5) termasuk didalamnya keterangan yang
didapat dari indera pendengaran, indera penciuman, dan indera peraba korban atau saksi.
7) Dalam hal kondisi korban penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) tidak memungkinkan memberikan kesaksian, maka pemeriksaan di setiap tahap
pemeriksaan menunggu kondisi yang memungkinkan bagi penyandang disabilitas.

6. Penambahan Bab baru terkait Hak Korban, Keluarga Korban, Saksi, Ahli, dan
Pendamping
Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik dalam posisinya sebagai
korban, keluarga korban, saksi, ahli, maupun pendamping, harus dilindungi dan dijamin hakhaknya. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan hak yang sesuai dengan kebutuhan, preferensi,
dan persetujuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Selama ini,
penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami kesulitan
mendapatkan keadilan sejak proses pertama upaya penanganan kasusnya, yakni pelaporan.
Ketika melaporkan kasusnya, aduan seorang penyandang disabilitas seringkali diragukan dan
tidak diterima karena disabilitas yang dialaminya. Selain tidak dipercaya, penyandang
disabilitas yang menjadi korban juga mengalami hambatan dalam melaporkan kejadian
kekerasan seksual yang dialaminya karena kanal aduan tersebut tidak menyediakan akomodasi
yang layak, seperti misalnya menyediakan juru bahasa isyarat, petugas yang memiliki
perspektif disabilitas, bangunan gedung yang aksesibel bagi penyandang disabilitas fisik, dll.
Kesulitan pun berlanjut ketika proses penyidikan, persidangan, dan pemulihan. Kondisi
ini semakin mempersulit korban untuk mendapatkan keadilan. Oleh sebab itu, pemenuhan hak
korban yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga dan penyedia layanan harus dijamin dalam
undang-undang ini sejak proses awal penangan kasusnya. Pemenuhan hak juga perlu
memperhatikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak khususnya bagi penyandang disabilitas
yang menjadi korban kekerasan seksual.
Selain korban, pihak lain yang sama rentannya dalam penanganan kasus kekerasan
seksual adalah keluarga korban, saksi, ahli, dan pendamping. Keluarga korban, saksi, ahli, dan
pendamping juga bisa seorang penyandang disabilitas. Oleh karenanya, pemenuhan hak
penyandang disabilitas yang menjadi keluarga korban, saksi, ahli, dan pendamping juga harus
memperhatikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak yang telah diatur dalam bab lainnya.
Aksesibilitas dan akomodasi yang layak ini sangat penting demi menunjang proses penanganan
kekerasan seksual yang adil bagi korban.
Beberapa usulan dari kami terkait hak korban, keluarga korban, saksi, ahli, dan pendamping
adalah sebagai berikut:
BAB …
HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN, SAKSI, AHLI, DAN PENDAMPING
Pasal…
Ketentuan mengenai penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak korban, keluarga
korban, saksi, ahli, dan pendamping yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tetap
berlaku kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.
Pasal…

Pemenuhan hak korban, keluarga korban, saksi, ahli, dan pendamping diselenggarakan oleh:
a) Lembaga layanan;
b) Organisasi Bantuan Hukum;
c) Rumah sakit;
d) Aparat Penegak Hukum;
e) Lembaga peradilan;
f) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
g) Rumah Aman;
h) Lembaga sosial;
i) Rumah tahanan/Lembaga persmasyarakatan;
j) Lembaga Rehabilitasi;
k) Lembaga lainnya;
Pasal ...
Pemenuhan hak korban, keluarga korban dan saksi diberikan sesuai kebutuhan dan persetujuan
korban, keluarga korban, dan/atau saksi.
Pasal ..
Pusat pelayanan terpadu wajib menyelenggarakan dan memfasilitasi tersedianya layanan
bantuan hukum, tempat tinggal sementara, layanan medis, psikososial, reintegrasi sosial,
pemberdayaan ekonomi, aksesibilitas dan akomodasi yang layak secara terpadu bagi korban
kekerasan seksual sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan.
Pasal ..
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal
Hak Korban meliputi:
a) Hak atas penanganan;
b) Hak atas pelindungan; dan
c) Hak atas pemulihan;
Pasal …
Korban tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau perdata terhadap peristiwa kekerasan
seksual yang dilaporkan dan/atau diadukan.
Pasal …
Hak korban atas pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:

a) Hak untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur dan fasilitas perlindungan;
b) Hak atas dukungan transportasi dan akomodasi;
c) Hak untuk mendapatkan pemberdayaan hukum dan terlibat dalam proses pelaksanaan
perlindungan;
d) Hak atas keamanan pribadi korban dan harta benda dari ancaman balas dendam, kekerasan,
perusakan, keberulangan kekerasan seksual, pemutusan pekerjaan, kehilangan akses
pendidikan dan tempat tinggal;
e) Hak untuk mendapatkan layanan rumah aman;
f) Hak untuk menyampaikan keterangan tanpa tekanan dan ancaman;
g) Hak atas kerahasiaan identitas dan/atau mendapat identitas baru, dan tempat kediaman
baru;
h) Hak untuk mendapatkan informasi dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan, atau
terpidana akan selesai menjalani masa hukuman;
i) Hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan korban;
j) Hak untuk tidak mendapatkan stigma dan perlakuan diskriminasi dan
k) Hak untuk tidak mendapatkan stigma dan perlakuan diskriminasi.
Pasal
Hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. ayat (1) huruf c meliputi:
a) Hak atas layanan pemulihan fisik;
b) Hak atas layanan pemulihan psikis;
c) Hak atas layanan pemulihan ekonomi;
d) Hak atas layanan pemulihan sosial dan budaya;
e) Hak atas pemulihan politik; dan
f) Hak atas ganti rugi.
Pasal
Hak keluarga korban meliputi:
a) Hak atas informasi;
b) Hak atas kerahasiaan identitas, keluarga, kelompok dan/atau komunitasnya;
c) Hak atas keamanan pribadi keluarga dan harta benda dari ancaman balas dendam,
kekerasan, perusakan, pemutusan pekerjaan, kehilangan akses pendidikan karena statusnya
sebagai keluarga korban tindak pidana kekerasan seksual
d) Hak untuk tidak dituntut pidana dan/atau digugat perdata atas laporan peristiwa kekerasan
seksual yang dialami anggota keluarganya;
e) Hak atas layanan hukum yang meliputi bantuan hukum dan penegakan hukum;
f) Hak mendapatkan layanan terapi medis, psikiatrik, dan konseling penguatan psikologis;
g) Hak untuk mendapatkan tempat tinggal sementara;
h) Hak atas pemberdayaan ekonomi keluarga dan perlindungan sosial;

i) Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan atau dokumen lain guna memperoleh hak
yang diatur dalam undang-undang ini.
j) Hak untuk mendampingi keluarga yang menjadi korban, saksi, dan pelapor;
k) Hak mendapatkan dukungan akomodasi dan transportasi; dan
l) Hak untuk tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi.
Pasal ...
Dalam hal pelaku adalah orang tua/salah satu orang tua/wali yang menjadi pencari nafkah utama
bagi anak korban, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan memastikan
anak korban kekerasan seksual mendapatkan pengasuhan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
Pasal...
Hak saksi meliputi:
a) Hak atas informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai saksi dalam proses peradilan
perkara tindak pidana kekerasan seksual;
b) Hak atas kerahasiaan identitas diri, keluarga, kelompok dan/atau komunitasnya;
c) Hak untuk memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan;
d) Hak untuk memperoleh surat pemanggilan yang patut, fasilitas atau biaya transportasi,
dan/atau akomodasi. Selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana
perkara tindak pidana kekerasan seksual;
e) Hak atas layanan psikolog klinis atau dokter spesialis kesehatan jiwa;
f) Hak atas layanan hukum yang meliputi bantuan hukum dan penegakan hukum;
g) Hak atas keamanan pribadi keluarga dan harta benda dari ancaman balas dendam,
kekerasan, perusakan, pemutusan pekerjaan, dan kehilangan akses pendidikan karena
statusnya sebagai saksi tindak pidana kekerasan seksual;
h) H.hak untuk mendapatkan layanan rumah aman;
i) Hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas kesaksiannya;
j) Hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan saksi untuk
memberikan kesaksian; dan
k) Hak untuk tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi
Hak ahli meliputi:
a) Hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai ahli dalam proses
peradilan perkara tindak pidana kekerasan seksual;
b) Hak untuk memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan
c) Hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, fasilitas dan/atau biaya transportasi
dan/atau akomodasi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;

d) Hak atas keamanan pribadi ahli dan harta benda dari ancaman balas dendam, kekerasan,
perusakan, pemutusan pekerjaan, dan/atau kehilangan akses pendidikan;
e) Hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas kesaksiannya;
f) Hak atas layanan hukum yang meliputi bantuan hukum dan penegakan hukum;
g) Hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan ahli untuk dapat
memberikan keterangannya; dan
h) Hak untuk tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi
Hak pendamping meliputi:
a) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
b) Hak untuk memberikan pendampingan sesuai kebutuhan korban;
c) Hak untuk mencari, mendapatkan dan menggunakan informasi berkaitan dengan
pendampingan yang dilakukan;
d) Hak untuk melakukan korespondensi kepada pihak terkait untuk kepentingan
pendampingan korban kekerasan seksual
e) Hak untuk memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan;
f) Hak untuk menyampaikan laporan pendampingan kepada penyidik, penuntut, hakim, uptd
ppa, pusat pelayanan terpadu, dan pihak lainnya yang terkait.
g) Hak untuk mendapatkan surat permohonan pendampingan yang patut dari penyidik,
penuntut, hakim, uptd ppa, pusat pelayanan terpadu, dan pihak lainnya yang terkait;
h) Hak untuk mendapatkan fasilitas atau biaya transportasi, dan/atau akomodasi selama
memberikan pendampingan

7. UPT PPAD (Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak)
Penyandang disabilitas khususnya perempuan memiliki kerentanan lebih besar
mengalami kekerasan seksual dibandingkan non-disabilitas. Namun sampai saat ini tidak ada
mekanisme pelaporan dan sistem penanganan yang jelas bagi korban kekerasan seksual. Secara
umum saat ini penanganan kekerasan seksual oleh UPT PPA hanya terbatas pada perempuan
dan anak, namun tidak secara tegas disebutkan bagi penyandang disabilitas. Selama ini UPT
PPA tidak secara spesifik dimandatkan oleh aturan hukum untuk juga melayani korban dengan
disabilitas. Sehingga, kebutuhan-kebutuhan khusus korban dengan disabilitas belum masuk
menjadi kebijakan, mekanisme, sistem, SOP dari UPT PPA termasuk tidak adanya anggaran,
pendamping, fasilitas yang aksesibel, penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang
disabilitas. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya penanganan oleh UPT PPA yang tidak
maksimal bagi korban penyandang disabilitas.
Oleh karena itu perlu adanya penambahan kewenangan secara tegas bagi UPT PPA
untuk juga melayani penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual baik di pusat
ataupun daerah. Kami berpendapat bahwa UPT PPA juga bisa strategis melayani penyandang
disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Disabilitas perlu disebutkan secara spesifik

karena pendampingan dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas membutuhkan fasilitasi
dan keterampilan khusus yang berbeda dengan pelayanan terhadap non disabilitas.
Perlunya penegasan kewenangan bagi UPT PPA untuk menangani penyandang disabilitas juga
didasarkan pada beberapa kasus yang terjadi , diantaranya:
1. Laporan CIQAL (Yogyakarta 2020)
Karena kurangnya pemahaman petugas UPT PPA terkait disabilitas, maka ketika
melakukan assessment, petugas UPT PPA seringkali menggunakan kalimat yang membuat
korban merasa disudutkan dan disalahkan. Contoh kasus, seorang korban tuna
grahita/disabilitas intelektual dari Yogyakarta mengakses layanan UPT PPA setempat.
Pelaku memanipulasi kondisi disabilitas korban untuk berhubungan seksual hingga korban
hamil. Petugas UPT PPA tidak memahami kerentanan dari seorang tuna grahita sehingga
alih-alih memberikan dukungan, petugas UPT PPA malah menyalahkan korban.
2. HWDI (Sulawesi Selatan 20219)
Ketika korban tuna rungu/disabilitas rungu dititipkan di rumah aman milik UPT PPA,
korban mengalami kesulitan karena pendamping tidak memahami bagaimana
berkomunikasi dengan korban tuna rungu.
3. Fasilitas UPT PPA yang tidak aksesibel
Hampir seluruh fasilitas UPT PPA saat ini belum mempertimbangkan keramahan bagi
penyandang disabilitas. Contohnya ruang assessment berada di lantai 2 yang tidak dapat
diakses oleh pengguna kursi roda, toilet yang tidak aksesibel, tidak ada ruangan khusus
untuk disabilitas. Semua bangunan masih didesain untuk orang nondisabilitas. Tidak ada
alur maupun penunjuk arah yang aksesibel yang bisa diakses oleh korban disabilitas netra
dan tuli untuk melapor secara mandiri.
Usulan pasal berdasarkan RUU TPKS Versi Baleg 2021
Pasal 1 (9)
Pasal 17 (1)
Pasal 17 (4)
Pasal 21 (1)
Pasal 21 (2)
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 25
Pasal 25 (2)
Pasal 25 (3)
Pasal 30 (2)

8. Penambahan Bab baru terkait Aksesibilitas dan Akomodasi yang layak
Setiap penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selama ini,
penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami kesulitan
mendapatkan pendampingan mulai dari proses penanganan, perlindungan, peradilan hingga
pemulihan. Masih sedikitnya pendamping korban dan aparat penegak hukum yang mengetahui
dan mengenal bentuk aksesibilitas dan akomodasi yang layak, menjadi kendala besar bagi
penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesamaan kesempatan dan kesetaraan dalam
seluruh tahapan proses pendampingan untuk penyandang disabilitas yang menjadi korban
kekerasan seksual.
Penyandang disabilitas harus dipandang sebagai subjek manusia yang utuh atas dasar
kesetaraan dengan yang lainnya. Keberagaman fisik, mental, sensorik maupun intelektual
adalah keberagaman manusia, sehingga kondisi disabilitas yang dialami setiap individu
bukanlah menjadi penghambat untuk mendapatkan kesetaraan dalam seluruh tahapan
pendampingan korban kekerasan seksual. Tersedianya aksesibilitas dan akomodasi yang layak
sesuai dengan kebutuhan setiap ragam disabilitas merupakan hak fundamental yang harus
dipenuhi oleh negara.
Seluruh tahapan proses pendampingan bagi penyandang disabiltas yang menjadi korban
kekerasan seksual, mulai dari proses penanganan, perlindungan, peradilan dan pemulihan harus
disediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan dan hambatan
penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas membutuhkan kemudahan yang harus tersedia
untuk mendapatkan pendampingan yang setara. Korban kekerasan seksual dengan disabilitas
perlu mendapatkan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk memperoleh
hak yang sama dalam seluruh proses pendampingan kekerasan seksual dan menentukan
pendekatan yang dibutuhkan oleh setiap individu dengan disabilitas.
Penyandang disabilitas tertentu membutuhkan penyesuaian dalam berkomunikasi,
mengakses informasi, dan sebagian penyandang disabilitas membutuhkan layanan dukungan
seperti pejemputan, alat peraga, dokter atau tenaga kesehatan lainnya seperti psikolog atau
konselor mengenai kondisi kejiwaan, dan/atau pekerja sosial mengenai kondisinya untuk
pendampingan pada proses pendampingan korban kekerasan seksual.
Dalam rangka mewujudkan proses pendampinan yang adil bagi korban kekerasan seksual
dengan disabilitas, maka Koalisi Nasional Disabilitas untuk RUU Tindak Pidana Kekerasan
Seksual meminta perlunya pembuatan bab khusus tentang aksesibilitas dan akomodasi yang
layak untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam
memperoleh kesetaraan dalam RUU ini, sebagai berikut:

BAB ….
AKSESIBILITAS DAN AKOMODASI YANG LAYAK
Pasal ...
Setiap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan akomodasi
yang layak sejak terjadinya kekerasan seksual, baik sebelum maupun selama, dan sesudah
proses peradilan.

Pasal ...
Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 17
meliputi diantaranya:
a. korban
b. saksi
c. pedamping
d. penerjemah
e. penasehat hukum
f. pelaku
g. pihak terkait lainnya
Pasal ...
Akomodasi yang layak baik sebelum, selama, dan sesudah proses peradilan sebagaimana
disebut pada pasal 17 meliputi semua tahapan diantaranya:
a. Mekanisme pengaduan
b. Pelaporan
c. Investigasi
d. Penilaian Personal
e. Penyidikan dan penyelidikan
f. Pra-penuntutan
g. Persidangan
h. Pasca putusan
i. Pemulihan
Pasal …
Akomodasi yang layak sebagaimana Pasal 17 diberikan sesuai ragam dan subragam disabilitas
dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas
Pasal ...
Akomodasi yang layak sebagaimana Pasal 17 diberikan oleh:
a. Lembaga layanan;

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Organisasi Bantuan Hukum
Rumah sakit
Aparat Penegak Hukum
Lembaga peradilan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Rumah Aman
Lembaga sosial
Rumah tahanan/Lembaga persmasyarakatan
Lembaga Rehabilitasi
Lembaga lainnya

Pasal …
Akomodasi yang layak sebagaimana ayat (1) diantaranya terdiri atas:
a. Pelayanan;
b. Sarana dan prasarana;
Pasal ...
Akomodasi yang Layak berupa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a paling
sedikit terdiri atas:
a. Perlakuan nondiskriminatif;
b. Pemenuhan rasa arnan dan nyaman;
c. Informasi yang aksesibel
d. Komunikasi yang efektif dan aksesibel;
e. Dukungan pengambilan keputusan
f. Pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses
peradilan;
g. Fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
h. Standar pemeriksaaan Penyandang Disabilitas dan standar pemberian jasa hukum
i. Pendamping Disabilitas.
j. Konseling
k. Penerjemah
l. Petugas lain yang terkait
Pasal
…
Dalam menyediakan akomodasi yang layak sebagaimana tercantum pada Pasal 18 ayat (5)
aparat penegak hukum wajib berkoordinasi dengan organisasi disabilitas
Pasal …

Dukungan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5) huruf e adalah
dukungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan untuk
membuat keputusan
Pasal ...
Dukungan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5) huruf e dapat
diberikan oleh diantaranya:
a. Pendamping
b. Penasehat hukum
c. Konselor
d. Keluarga, dan
e. Ahli lainnya
Pasal ..
Pendamping Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5) huruf i harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. Memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang
b. Disabilitas yang didampingi
c. Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk
d. Mengikuti proses peradilan dengan baik
e. Mendapatkan persetujuan dari Penyandang
f. Disabilitas atau keluarganya
g. Memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi, dan
h. Secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi.
Pasal …
1. Penerjemah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5) huruf i harus memenuhi
persyaratan pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif.
2. Penerjemah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (5) huruf i memiliki hak untuk
mendapatkan perlindungan hukum

Organisasi Pengusul:
1.

Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS)

2.

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA)Yogyakarta

3.

Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia

4.

Human Rights Watching Group (HRWG)

5.

Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS)

6.

Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin)

7.

Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (Yapesdi)

8.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

9.

Ikatan Disabilitas Purworejo (IDP)

10.

Organisasi Harapan Nusantara (Ohana)

11.

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)

12.

HWDI Sulawesi Selatan

13.

Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusi (Formasi) Disabilitas

14.

Revolusi Mental untuk Indonesia Inklusi (Remisi)

15.

LBH Disabilitas

16.

Independent Legal Aid (ILAI)

17.

SEHATI SUKOHARJO

18.

Paguyuban Penyandang Disabilitas (PPD) Klaten

19.

Pusat Pemberdayaan Disabilitas (Puspadi) Bali

20.

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Selatan

21.

Panitia Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas

22.

Yayasan Yogasmara

23.

Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities (CIQAL)

24.

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Tengah

25.

Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni)

26.

Cahaya Inklusi Indonesia (CAI)

27.

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Timur.

28.

Children and Youth Disabilities for Change (CYDC) Aceh

29.

Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI) NTT

30.

Pusat studi Disabilitas dan Kemanusiaan Univ. Muhammadiyah Yogyakarta

