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Ringkasan 
Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya yang dapat digunakan untuk memberikan 
perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pelecehan seksual secara verbal. 
Pelecehan seksual secara verbal seringkali juga dilakukan secara terselubung, baik melalui 
obrolan atau candaan yang seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Pengaturan tindak pidana 
pelecehan seksual secara verbal dalam KUHP  belum diatur secara tegas. KUHP hanya 
mengatur tentang tindak pidana kesusilaan dalam Pasal  281  "dengan sengaja  melanggar 
kesusilaan di tempat umum"  Hal ini yang menyebabkan korban pelecehan seksual secara 
verbal tidak mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
kualitatif dengan bersumber pada bahan-bahan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa disadari atau tidak tindak pidana pelecehan seksual secara verbal banyak terjadi di 
sekitar kita dan kaum perempuan adalah korbannya.  Beberapa kendala untuk melapor dan 
penegakan hukumnya  termasuk kesulitan dalam pembuktian khususnya  identifikasi pelaku, 
serta perumusan dalam undang-undang yang tidak jelas dan tegas. 

Kata Kunci:  perlindungan hukum, korban kejahatan, pelecehan seksual secara verbal 

 

I. Pendahuluan 

Pelecehan seksual secara verbal merupakan salah satu bentuk tindak pidana  kekerasan 
seksual, yang mana tindak pidana ini  terjadi karena  pergaulan yang bebas dan perkembangan 
serta penyalahgunaan  teknologi, seperti konten  yang bermuatan pornografi yang tersebar luas di 
media sosial. Pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual ini terdapat dalam 
rumusan Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Bab 
V (Draft RUU PKS, 2019) yakni1  : 

Pasal 11 
(1) Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual. 
(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. pelecehan seksual; 
b. eksploitasi seksual; 
c. pemaksaan kontrasepsi; 
d. pemaksaan aborsi; 
e. perkosaan; 
f. pemaksaan perkawinan; 
g. pemaksaan pelacuran; 
h. perbudakan seksual; dan/atau 
j. penyiksaan seksual. 

 
1  Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual No. 4 Tahun 2006 tentang Pelecehan Seksual 
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Dalam pelecehan seksual biasa yang menjadi korban adalah perempuan dan seringkali 
perempuan juga tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban  suatu tindak pidana. Di samping 
itu mayoritas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual cenderung menutup diri dan 
tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib,  karena pelecehan seksual dianggap hal 
yang memalukan bagi korban. 

Kasus Baiq Nuril  merupakan hal yang memprihatinkan kita, Baiq Nurul sebenarnya 
merupakan korban pelecehan seksual secara verbal, tapi karena ketìdaktahuannya dia harus 
menjadi terpidana. Pelaku tindak pidana pelecehan  seksual bahkan tidak tersentuh 
hukum. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 
menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di tahun 2018 masih tergolong tinggi. 
Jumlah laporan kekerasan mencapai 406.178 kasus. Sebagian besar adalah kekerasan seksual, 
seperti perkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual, dan perkosaan dalam perkawinan.  

Upaya untuk melindungi perempuan sebagai korban selalu dilakukan di pengadilan. Proses 
peradilan yang bergantung pada putusan hakim, seringkali melupakan hak-hak korban. Sistem 
peradilan cenderung berfokus pada proses pembuktian atas dakwaan jaksa terhadap terdakwa, 
namun tidak memperhatikan kondisi korban. 2Kimberly D. Bailey mengatakan: “a criminal justice 
solution is simply not the best choice for all victims”, karena peradilan tidak menciptakan akses 
yang lebih baik bagi korban kekerasan. 
 

II. Rumusan Masalah 

 Bagaimana perlindungan hukum bagi korban  tindak pidana pelecehan seksual secara 
verbal di tempat kerja? 
 

III. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan 
untuk menemukan dan mendeskripsikan kerangka konsep pada hukum positif. Penelitian ini 
bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan 
pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder yang secara garis besar melihat pada fenomena yang berkembang di 
masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan, serta bagaimana pelayanan pemulihan 
psikologi dapat memberikan andil untuk pemulihan korban dan keadilan dalam proses 
penegakan hukumnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan 
(dokumen) yang selanjutnya dianalisis secara silogisme. 

 

IV. Pembahasan 

a. Pengertian Pelecehan Seksual 

Tempat kerja merupakan salah satu tempat yang paling potensial bagi terjadinya pelecehan 
seksual.3  Fenomena pelecehan seksual di tempat kerja sudah ada sejak pertama kali perempuan 
memasuki pasar tenaga kerja atau setidaknya sejak kapitalisme berkembang di masyarakat. Lin 
Farrey menyebutkan bahwa “pelecehan seksual merupakan metode baru yang dikembangkan 
oleh kapitalisme dalam mengontrol tenaga kerja perempuan”.  4Kecenderungan kasus 
menunjukan bahwa pelecehan seksual sering terjadi di tempat kerja yang menempatkan 
perempuan sebagai minoritas. 

 
2  K. D. Bailey, “It’s Complicated: Privacy and Domestic Violence” . American Criminal Law Review, vol. 49, no. 4, Januari 

2012, pp. 1-44. Sumber: http://scholarship.kentlaw.iit.edu/fac_schol/39 
3  Farrley, Lin, 1978, Sexual Shakedown: the Sexual Harassment of women in the job, New York: McGraw Hill 
4  Shapland, Anna, et.al., 1985, Victim In The Criminal Justive System, England: Gower Publishing Company Limited 
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Kekerasan ini merupakan persoalan yang serius, sebagaimana disebutkan oleh Elizabeth L. 
MacDowell, bahwa “Domestic violence is a serious social problem that is frequently unrecognized, 
minimized, or ignored because of stereotypes about who is at risk and from whom” 5. Pelecehan atau 
kekerasan seksual dalam arti kamus bahasa Indonesia adalah suatu perihal yang bersifat, berciri 
keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan 
kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Dari penjelasan di atas, pelecehan 
merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau 
penderitaan orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau 
ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. 

Definisi seksualitas yang dihasilkan dari Konferensi APNET (Asia Pasific Network For Social 
Health) di Cebu, Fhilipina 1996 mengatakan seksualitas adalah sekpresi seksual seseorang yang 
secara sosial dianggap dapat diterima serta mengandung aspek-aspek kepribadian yang luas dan 
mendalam6. Seksualitas merupakan gabungan dari perasaan dan perilaku seseorang yang tidak 
hanya didasarkan pada ciri seks secara biologis, tetapi juga merupakan suatu aspek kehidupan 
manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan yang lain 7 

Dalam pelecehan seksual terdapat unsur –unsur yang meliputi : 1) Suatu perbuatan yang 
berhubungan dengan seksual; 2) Pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan; 
3) Wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik; 4) Tidak ada kesukarelaan. 8 Perbuatan pelecehan 
seksual, baik yang bersifat ringan (misalnya secara verbal) maupun yang berat (seperti perkosaan) 
merupakan perbuatan menyerang dan merugikan individu, yang berupa hak-hak privasi dan 
berkaitan dengan seksualitas. Demikian juga, hal itu menyerang kepentingan umum berupa 
jaminan hak-hak asasi yang harus dihormati secara kolektif. 

The Office for Civil Rights di U.S Departement of Education telah mempublikasikan 40 
halaman pedoman kebijakan yang menyangkut pelecehan seksual9. Dalam pedoman ini, mereka 
membuat pembedaan antara pelecehan seksual yang bersifat quid pro quo dan pelecehan seksual 
dalam lingkungan yang bermusuhan. 

Pertama, Quid pro quo sexual harassment terjadi apabila ancaman yang digunakan oleh 
seorang pegawai sekolah untuk membuat siswa taat terhadap perlakuan seksual yang tidak dapat 
diterima itu, memiliki konsekuensi terhadap pendidikan siswa tersebut (misalnya nilai). Kedua, 
Pelecehan seksual dalam lingkungan yang bermusuhan (hostile environment sexual harassment). 
Pelecehan seksual terjadi apabila siswa menjadi subjek dari perlakuan seksual yang tidak 
diinginkan, yang dilakukan secara berat, terus–menerus, sedemikian rupa sehingga membatasi 
kemampuan siswa untuk memperoleh keuntungan dari pendidikan yang ditempuh. 

 

b. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual 

Nina Tursinah dalam artikelnya yang berjudul ‘Apakah Memandang Termasuk Pelecehan 
Seksual?’ menyebutkan bahwa ada lima bentuk pelecehan seksual yakni 10 Fisik, atau kontak 
langsung dengan tubuh, bentuk pelecehan seksual ini terjadi apabila terjadi sentuhan secara 
langsung melalui panca indera. Seperti, mencubit, mencium, menatap dengan nafsu, mengelus, 
dan lain sebagainya; 

a. Lisan, atau pelecehan secara verbal, bentuk pelecehan seksual ini terjadi ketika pelaku 
mengucapkan suatu perkataan atau komentar yang tidak diinginkan baik itu berupa 
kehidupan pribadi atau hal-hal yang berbau seksual. Tindakan seperti ini menjadi salah 

 
5  MacDowell, Elizabeth L., “Theorizing from Particularity: Perpetrators and Intersectional Theory on Domestic 

Violence”, Journal of Gender, Race and Justice, 2013. 
6  Konferensi APNET (Asia Pasific Network For Social Health) di Cebu, Fhilipina 1996 
7  Komnas Perempuan, “Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018”, Jakarta, 6 Maret 2019. 
8  Kartika Febryanti, 2019, Apakah Memandang Termasuk Pelecehan Seksual, Sumber: https://www.hukumonline.com/ 

klinik/detail/ulasan/lt4ecccd3905227/apakah-memandang-termasuk-pelecehan-seksual-) 
9  The Office for Civil Rights di U.S Departement of Education 
10  Nina Tursinah dalam artikelnya yang berjudul ‘Apakah Memandang Termasuk Pelecehan Seksual?’ 
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satu bentuk pelecehan seksual yang acap kali tidak di sadari oleh perempuan sebagai 
sebuah pelecehan seksual. Tak jarang pula sosial masyarakat juga menilai bahwa 
pelecehan seksual secara verbal atau melalui lisan adalah hal yang lumrah 

b. Isyarat, pelecehan seksual ini dilakukan melalui bahasa tubuh untuk mengutarakan suatu 
maksud seksual; 

c. Media tulisan, gambar, atau video, bentuk pelecehan ini sering terjadi di era modernisasi 
seperti saat ini, cepatnya laju informasi di media sosial tak jarang konten- 

d. konten yang berbau seksual tersebar di media sosial secara bebas. Baik itu berbentuk 
tulisan, gambar, maupun video asusila atau porno yang diberikan kepada seseorang 
sedang ia tidak menghendaki memperoleh informasi tersebut. 

e. Psikologis maupun emosional, pelecehan ini dilakukan dengan memberikan ajakan 
secara terus menerus untuk berkencan yang mana terdapat penghinaan ataupun celaan. 

Isu kekerasan terhadap perempuan selalu dikaitkan dengan banyak persoalan, semisal 
persoalan budaya, interpretasi agama, psikologi, serta relasi antar gender, yang menjadikan 
persoalan ini menjadi sangat kompleks. Bahkan dalam kasus yang melibatkan perempuan sebagai 
korban, publik secara tidak sadar ikut menyudutkan korban dalam perspektif yang lain. Berikut 
gambaran kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (2008-2018) dalam tabel dan grafik. 

 

Tabel 1: Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2008-2018 

No Tahun Jumlah Kasus 

1 2008 54,425 

2 2009 143,586 

3 2010 105,103 
4 2011 119,107 
5 2012 216,156 
6 2013 279,688 
7 2014 293,22 
8 2015 321,752 
9 2016 259,15 
10 2017 348,446 
11 2018 406,178 

Sumber : catatan Komnas Perempuan 2018 

  

Grafik 1: Grafik Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2008-2018 

Sumber : catatan Komnas Perempuan 2018 
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Azas dan filosofi pemidanaan yang hanya berorientasi pada pelaku dan pengabaian 
terhadap eksistensi serta kepentingan korban dalam penyelesaian perkara kekerasan terhadap 
perempuan, secara tidak langsung menunjukkan bahwa tindak pidana dipahami sebagai konflik 
antara pelaku dengan negara (bukan lagi konflik antara pelaku dengan korban). Pelaku dianggap 
telah melanggar moralitas kehidupan bersama yang oleh negara telah ditetapkan dan dituangkan 
dalam aturan-aturan hukum. Dalam konteks demikian, penderitaan atau kerugian yang dialami 
oleh korban dianggap telah direpresentasikan dalam sanksi pidana yang diancamkan kepada 
pelaku. 

Keadaan ini diperparah dengan ketiadaan regulasi yang memadai menyebabkan pola 
penindakan pelecehan seksual secara verbal di tempat kerja menjadi terhambat. Belum ada 
aturan yang secara rigit mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual secara verbal. Pasal 
86 ayat (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa seorang pekerja berhak 
atas perlindungan atas moral dan kesusilaan. Namun selama ini tidak ada peraturan yang 
mengatur mengenai penindakan atas pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja. Fokus 
pemerintah hanya pada pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja dengan menyusun 
pedoman pencegahan melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11.Namun, Pasal 281 
dan Pasal 315 KUHP dapat dijadikan landasan hukum bagi penegak hukum untuk menjerat 
pelaku pelecehan seksual secara verbal, meskipun masih terdapat pro dan kontra dalam 
penerapannya. Selain itu, menurut teori feminis, (Mosse 2006)12, mengatakan bahwa bahwa 
ideologi yang paling kuat dalam menyokong perbedaan gender adalah pembagian dunia ke dalam 
wilayah publik dan privat, yang umumnya disebutkan bahwa laki-laki di ruang publik dan 
perempuan di ruang privat. Hal ini yang kemudian memanifestasi ketidakadilan gender terjadi di 
berbagai tingkatan struktur, bahwasannya ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki 
dalam relasi kuasa. Kontruksi sosial seperti ini yang berpotensi juga memicu pelecahan seksual 
secara verbal dengan korban perempuan semakin merebak. 

Seorang pelaku bisa saja dikenai ancaman pidana, kemudian di penjara. Namun dampak 
yang dialami oleh korban, dalam hal ini perempuan, tidak ada yang dapat menjamin 
perlindungan terhadapnya karena tidak ada sistem yang direncanakan oleh negara. Padahal, 
perempuan tidak hanya mengalami gangguan terhadap apa yang dialami secara verbal, namun 
juga terhadap psikologisnya. 

Dalam praktik, suatu perbuatan dapat disebut pelecehan seksual apabila perbuatan 
tersebut mempunyai efek untuk menciptakan sebuah lingkungan kerja yang mengintimidasi dan 
menyinggung perasaan, atau secara di-quid pro quo, perbuatan tersebut didasarkan pada proses 
hubungan kerja dengan imbalan perlakuan pelecehan seksual, yang tentunya tidak diinginkan 
oleh korban. Adanya keterlibatan psikologis korban tidak bisa disembuhkan dengan menghukum 
pelaku, namun harus ada upaya untuk memulihkan korban dari riwayat perbuatan tersebut. 

Pemulihan dilakukan agar perempuan dapat memperoleh hak-haknya sebagai korban 
berupa pemenuhan rasa keadilan, kebenaran, dan ketidak-berulangan peristiwa pelecehan 
seksual. Upaya pemulihan tersebut dapat berupa pelayanan pendampingan korban, konseling, 
bimbingan rohani, dan resosialisasi. Selama ini, belum ada peraturan mengenai pemulihan bagi 
perempuan sebagai korban pelecehan seksual di tempat kerja, yang ada hanya pemulihan bagi 
perempuan korban kekerasan rumah tangga  

Kenyataan bahwa banyak perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual tidak lagi 
mampu untuk kembali pada kondisinya semula, dikarenakan pemahaman mengenai 
kedudukannya sebagai perempuan yang masih terbatas juga secara psikologis ketiadaan jaminan 
bantuan pendampingan untuk memulihkan diri dari trauma akibat kejahatan si pelaku 
terhadapnya sehingga kesulitan untuk bangkit lagi. Ada semacam perasaan bahwa setelah 
menjadi korban, perempuan akan sulit menerima dirinya sendiri dalam lingkungan. 

 

 
11  No. SE.O3/MEN NAKERTRANS/IV/2011. 
12  Teori feminis, Mosse 2006 
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c. Model Perlindungan hukum Korban 

UU No. 13 Tahun 2006  jo UU No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
tidak mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban secara spesifik13. Capacity building itu 
tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi kantor dan kepegawaian. Namun termasuk 
model perlindungan yang akan diberikan kepada saksi dan korban. Begitupula dengan kerja sama 
yang akan dijalin dalam memberikan perlindungan.  

Menurut Yenti Ganarsih,  ada dua bentuk model perlindungan yang bisa diberikan kepada 
saksi dan korban. Pertama procedural rights model. Model ini memungkinkan korban berperan 
aktif dalam proses peradilan pidana. Korban diberikan akses yang luas untuk meminta segera 
dilakukan penuntutan. 

Bentuk perlindungan yang kedua bernama the service model.  Model ini menentukan 
standar baku tentang pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim. 
Misalnya pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi dan ganti rugi serta 
restitusi. 

Tidak hanya itu, korban juga berhak meminta dihadirkan atau didengarkan keterangannya 
dalam setiap persidangan dimana kepentingan korban terkait didalamnya. Termasuk 
pemberitahuan saat pelaku tindak pidana dibebaskan. Hal ini berkaitan dengan Victim Impact 
Statement, bentuk hak Korban untuk lebih memperoleh Keadilan dalam Sistem Peradinan 
Pidana14 

Victim Impact Statement (pernyataan dampak korban) dapat diartikan sebagai informasi 
dari korban dan/ keluarga korban kejahatan/viktimisasi, yang disampaikan dengan lisan, tertulis 
atau dengan audio visual, tentang bagaimana kejahatan telah mempengaruhi mereka baik secara 
fisik, psikologis, finansial maupun sosialkan. 

Ukuran keadilan harus bersifat fleksibel untuk merespon fakta-fakta penting, kebutuhan 
personal, dan penyelesaian dalam setiap kasus 15.Mekanisme pertanggungjawaban pelaku harus 
dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak, yaitu korban; pelaku; dan 
masyarakat, untuk mengidentifikasi dan menentukan kepentingan mereka yang terkait dengan 
akibat kejahatan, mengupayakan penyelesaian yang bertujuan menyembuhkan, perbaikan dan 
reintegrasi, serta pencegahan penderitaan di masa datang.16 
 

V. Penutup 

a. Simpulan 

Semakin beragamnya jenis dan jumlah kekerasan terhadap perempuan akibat globalisasi 
yang semakin berkembang, maka diperlukan perubahan dalam sistem pemidanaan terhadap 
pelaku kejahatan, dengan tidak menggantungkan pada putusan hakim di pengadilan, melainkan 
melalui upaya untuk mencapai keadilan dengan memberikan pelayanan perbaikan psikologis 
kepada korban untuk pemulihan secara psikis. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi 
korban pelecehan seksual tidak berani melaporkan kepada lembaga hukum untuk memperoleh 
keadilan. Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang ilegal menurut undang-undang, 
dikarenakan melanggar dan mencederai hak-hak korban. Akan tetapi, meskipun kasus ini selesai 
melalui putusan pengadilan, dampak secara psikologis bagi korban masih akan membekas, 
sehingga memerlukan proses pemulihan yang dilakukan secara teratur dan berjalan secara 
maksimal. 

 
13  Undang-Undang No. 13 Tahun 2006  jo UU No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
14  Angkasa, 2019, Urgensi Victim Impact Statement pada Sistem Peradilan Pidana   dalam Upaya Memberikan 

Perlindungan Hukum Bagi Korban secara Adil, Makalah pada seminar dan pelatihan Asosiasi Pengajar Viktimologi 
Indonesia (APVI), Tegal, 2019. 

15  Abu hraerah, 2007, Child Abuse (kekerasan Terhadap Anak), Bandung: Nuansa, hlm. 48 
16  Ibid. hlm. 49 
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b. Saran 

Negara melalui lembaga terkait sudah seharusnya menindak tegas pelaku pelecehan 
seksual yang menimpa perempuan, serta memberikan edukasi secara mendalam kepada 
masyarakat akan pentingnya melaporkan tindak pelecehan seksual kepada pihak yang berwenang 
, agar pelaku pelecehan seksual dapat dijerat pidana dengan seadil-adilnya. Juga perlu 
menyediakan ruang bagi perempuan untuk melaporkan setiap tindak pelecehan seksual yang ia 
alami. Di mana dalam ruang tersebut, perempuan dapat mengutarakan pelecehan yang ia peroleh 
dengan tetap menjaga privasi dan kerahasiaan serta memberikan pelayanan psikologis bagi 
korban untuk memulihkan trauma yang ia alami. 

 

Daftar Pustaka 

Abu hraerah, 2007, Child Abuse (kekerasan Terhadap Anak), Bandung: Nuansa 
Angkasa, 2019, Urgensi Victim Impact Statement pada Sistem Peradilan Pidana   dalam Upaya 

Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban secara Adil, Makalah pada seminar dan 
pelatihan Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI), Tegal, 2019. 

Farrley, Lin, 1978, Sexual Shakedown: the Sexual Harassment of women in the job, New York: 
McGraw Hill 

K. D. Bailey, “It’s Complicated: Privacy and Domestic Violence” . American Criminal Law Review, 
vol. 49, no. 4, Januari 2012, pp. 1-44. Sumber: http://scholarship.kentlaw.iit.edu/ 
fac_schol/39 

Kartika Febryanti, 2019, Apakah Memandang Termasuk Pelecehan Seksual, Sumber: 
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ecccd3905227/apakah-
memandang-termasuk-pelecehan-seksual-) 

Komnas Perempuan, “Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018”, Jakarta, 6 Maret 2019. 
Konferensi APNET (Asia Pasific Network For Social Health) di Cebu, Fhilipina 1996 
MacDowell, Elizabeth L., “Theorizing from Particularity: Perpetrators and Intersectional Theory 

on Domestic Violence”, Journal of Gender, Race and Justice, 2013. 
Nina Tursinah dalam artikelnya yang berjudul ‘Apakah Memandang Termasuk Pelecehan 

Seksual?’ 
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual No. 4 Tahun 2006 tentang Pelecehan Seksual 
Shapland, Anna, et.al., 1985, Victim In The Criminal Justive System, England: Gower Publishing 

Company Limited 
The Office for Civil Rights di U.S Departement of Education 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006  jo UU No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban 


