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FENOMENA kekerasan terhadap perempuan seperti gunung 
i, hanya sedikit yang nampak di permukaan. Fakta kejadian 

narnya cukup banyak namun tersembunyi. Kasus pem
bunuhan terhadap dokter Lety di Jakarta yang ditembak suaminya 
ketika masih dalam proses perceraian adalah kekerasan perem
puan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus ini sekaligus mem
perteguh keyakinan bahwa KDRT bersifat lintaskelas, tidak me
mandang status sosial ekonomi, tingkat pendidikan maupun etnis
dan agama.

KDRT merupakan bentuk nyata kekerasan berbasis jender. 
Meskipun pelaporan kasus-kasus semakin meningkat, namun mi
tos KDRT merupakan aib bagi keluarga jika perempuan bersuara, 
masih diyakini di masyarakat. Meskipun Undang-undang No 
23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 
sudah lama disahkan dan diimplementasikan namun data ke
naikan kasus-kasus KDRT signifikan dari tahun ke tahun. Kasus- 
kasus ini belum termasuk data kekerasan psikologis dalam rumah 
tangga. Juga pelantaran perempuan (dan anak) oleh suami.
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Kekerasan........
Data menunjukkan, kasus 

kekerasan seksual semakin 
meningkat. Masih segar dalam 
ingatan kita, kejadian tragis 
yaitu perkosaan YY di Beng
kulu, kasus perkosaan yang 
menimpa' EF di Tangerang. 
Juga pembunuhan gadis difa- 
bel di Sedayu Bantul pekan ini. 
Rasa kemanusiaan kita ter
cabik-cabik atas peristiwa 
tragis tersebut. Belum lagi 
banyaknya kasus kekerasan 
seksual yang banyak terjadi di 
belahan negeri tercinta ini, 
menjadi catatan kelam perja
lanan perjuangan untuk meng
hapuskan kekerasan terhadap 
perempuan.

Meningkatnya kasus-kasus 
kekerasan berbasis jender ini, 
mengingatkan kita akan pem
bahasan Rancangan Undang- 
undang Penghapusan Keke
rasan Seksual (RUU PKS) 
yang belum disahkan. Karena 
itu RUU PKS, menjadi sangat 
urgen untuk segera disahkan 
sebagai wujud komitmen ne
gara melindungi perempuan 
dari berbagai kasus kekerasan 
seksual. Kita harus bersepakat 
bahwa kasus kekerasan sek
sual merupakan pelanggaran 
Hak Asasi Manusia (HAM). 
Kasus kekerasan seksual 
bukan semata-mata atau ja
ngan direduksi sebatas 
masalah moralitas dan kesusi
laan semata. Namun meru
pakan potret ketimpangan re
lasi baik di ranah domestik 
maupun publik.

Masih tingginya angka keke
rasan terhadap perempuan 
sampai detik ini, menjadikan 
momen 25 November adalah 
penanda yang sangat penting 
untuk meneguhkan komitmen 
dan memperkuat gerakan un
tuk menghapuskan kekerasan 
terhadap perempuan. Dalam 
Deklarasi Penghapusan Keke
rasan Terhadap Perempuan 
dijelaskan bahwa kekerasan 
terhadap perempuan adalah 
setiap tindakan berdasarkan 
perbedaan jenis kelamin yang 
berakibat kesengsaraan atau 
penderitaan perempuan se
cara fisik, seksual, psikologis. 
Termasuk ancaman tindakan 
tertentu, pemaksaan, atau per
ampasan kemerdekaan se
cara sewenangnwenang, baik 
yang terjadi di depan umum 
atau dalam kehidupan pribadi. 
Oleh karena itu, alasan bahwa 
setiap tanggal 25 November 
ini dipilih sebagai peringatan 
hari Internasional Penghapus
an Kekerasan Terhadap Pe
rempuan karena adanya pe
ngakuan atas terjadinya keke-

Mirabal bersaudara adalah 
simbol perlawanan kedikta
toran untuk mewujudkan kead
ilan dan negara yang demo
kratis. Tanggal 25 November 
diperingati sebagai hari Anti 
Kekerasan Terhadap Perem
puan merupakan bentuk peng
akuan adanya kekerasan ber
basis jender pada tahun 1981.

Komnas Perempuan telah 
mengidentifikasi berbagai ben
tuk kasus kekerasan terhadap 
perempuan atau kekerasan 
berbasis jender: perkosaan, 
pelecehan seksual, eksploitasi 
seksual, penyiksaan seksual, 
perbudakan seksual, anca
man atau percobaan pe
merkosaan, prostitusi paksa, 
pemaksaan kehamilan, pe
maksaan aborsi, pemaksaan 
perkawinan, perdagangan 
perempuan untuk seksual, dan

pemaksaan kontrasepsi. Ma
sih tinggi angka kekerasan ter
hadap perempuan ini, maka 
komitmen untuk mengha
puskannya juga telah di
tuangkan dalam indikator 
Sustainability Development 
Goals (SDGs) tujuan kelima.

Untuk menghapuskan keke
rasan terhadap perempuan, 
upaya yang serius melindungi 
perempuan sebagai warga ne
gara dan sekaligus sebagai 
pemenuhan atas hak-haknya 
harus dilakukan. Pemerintah 
dari level nasional sampai de
sa juga masyarakat harus me
lakukan upaya pencegahan, 
penanganan, perlindungan, 
pemulihan korban dan menin
dak pelaku sehingga kekeras
an terhadap perempuan dapat 
dihapuskan. Semua harus 
berkomitmen membangun se-
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buah dunia yang damai, per
adaban baru yang ramah pada 
perempuan.

(Penulis adalah pakar sosi-. 
ologi kom unikasi Fisipol UM Y  
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