
SALAIsA 
PERATURAN REKTOR 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA 
NOMOR: B-3351/n.21/H0.07/08/2021 

TENTANG 

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL 
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA, 

Menimbang :a. bahwa Institut Agama Islam Negeri Salatiga sebagai satuan 
pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan Islamn 
wajib 
martabat, dan hak atas rasa aman dari ancaman dan praktik 
kekerasan seksual; 

b. bahwa terdapat kebutuhan hukum untuk mengatur pencegahan dan 

penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan Institut Agamna 
Islam Negeri Salatiga; 

memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, 

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut 

Agama Islam Negeri Salatiga tentang Pencegahan dan Penanganan 
Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Institut Agama Islam Negeri 

Salatiga 

:1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301); 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4586); 

Mengingat 

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

entang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5336); 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 1Tahun z007 

ang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47 

omor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan: 
Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang selanjutnya disingkat IAIN Salatiga adalah 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). 
Rektor adalah Rektor IAIN Salatiga. 
Fakultas adalah fakultas di lingkungan IAIN Salatiga. 
Pascasarjana adalah Program Pascasarjana di Lingkungan IAIN Salatiga. 
Program Studi adalah Program Studi di lingkungan IAIN Salatiga. 

Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. 

Tenaga Kependidikan adalah masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan 
tugas utama menunjang kependidikan tinggi di institut, baik Aparatur Sipil Negara 

(ASN) atau non Aparatur Sipil Negara (non-ASN). 

Masyarakat IAIN Salatiga adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan di 

lingkungan IAIN Salatiga. 

6. 

8. 

9. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang 
dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi 

reproduksi, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam 

kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas 

karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, yang berakibat atau dapat 

berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual yang dilakukan 

oleh dan/ atau kepada masyarakat IAIN Salatiga. 

Pencegahan kekerasan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya 

kekerasan seksual dan keberulangan kekerasan seksual di lingkungan IAIN Salatiga. 

9 

10. 

11. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa 

kekerasan seksual yang terjadi dan dilaporkan di lingkungan IAIN Salatiga. 

12. Korban adalah masyarakat IAIN Salatiga yang mengalami peristiwa kekerasan seksual 

di lingkungan IAIN Salatiga. 

13. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan 

13. 

14. Pelaku adalah masyarakat IAIN Salatiga yang 
melakukan tindakan kekerasan seksual. 

Unit Layanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat ULT adalah pusat pelayanan yang 

terintegrasi dalam upaya pencegahan dan penanganan 
kekerasan seksual yang 

dibentuk 

oleh 1AIN Salatiga dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat IAIN Salatiga yang 

meliputi pusat informasi, pusat konsultasi, layanan pengaduan, 
kesehatan tingkat awa, 

psikososial, konseling, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, dan 

rumah singgah (shelter). 

kekerasan seksual. 

14. 

15. 



RNG LNGK DAN TUAN 
p95NNGANAN DAN PEN ANIGANAN KEKERASAN SIEKSTUAL 

P 2 

e ekate theip sefi e a eendiaikkam menghine. t1emyerang, dan/ atatu 

e e leimre tehnda uhh heer sek seseorang. dan ata Aungsi reproduksi. 
re trek st hermertengen demga kehendak seseorang serta daiamm kondisi sesenrang itu 

rts ticdsk mam memberikan persetuaa dalan keadaan bebas karene ketimpangan relasi 

ksm der ta ela gender. yang berakibar at dapat berakihat penderitaan ata 

kesengserean sercare fisik peikis. seksua yang dilakukan oleh dan/ atau kepada masyarakat 
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Pasal 3 

Tujuar Perncegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi: 
Menjage standar nilai dan harkat kemanusiaan di lAIN Salatiga: 

Melindungi seluruh masyarakat 1AIN Salatiga dari segala bentuk kekerasan seksual: 
Mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap 

masyarakat IAIN Salatiga; 

Memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban dengan 
memastikarn adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan 

kckerasan scksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap masyarakat IAIN Salatiga; 

Mclaksanakan program anti kekerasan seksual di lingkungan IAIN Salatiga; 
Membangun lingkungan yang kondusif melalui dukungan penerimaan masyarakat 

IAIN Salatiga kepada korban; 
Mendorong pengembangan keilmuan terkait isu kekerasan seksual 

BAB II 

BENTUK KEKERASAN SEKSUAL 

Pasal 4 

(1) Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam peraturan rektor ini adalah: 

Pelecehan seksual; 
b. Intimidasi seksual; 

a. 

C. Eksploitasi seksual; 

d. Pemaksaan aborsi; 

e. Perkosaan dan pencabulan, 
f. Pemaksaan pelacuran; 

g. Perbudakan seksual; 
h. Penyiksaan seksual; 

i. Kekerasan seksual berbasis digital. 



(2) Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, relasi kerja. publik, dan situasi khusus 
lainnya sepanjang masih berada dalam lingkungan IAIN Salatiga. 

BAB IV 

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL 

Pasal 5 

Unit Layanan Terpadu 
Unit Layanan Terpadu (ULT) bertugas melakukan pencegahan dan penanganan 

kekerasan seksual di 1AIN Salatiga; 

a 

Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a ULT berwenang untuk 

menetapkan sanksi; 
Sanksi sebagaimana huruf b dijelaskan lebih lanjut dalam pedoman pencegahan dan 

penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh rektor. 

b. 

C 

Pasal 6 

Pencegahan Kekerasan Seksual 

(1) Pencegahan terhadap kekerasan seksual di lingkungan IAIN Salatiga berupa: 

a Membudayakan sikap dan pola pikir menolak kekerasan seksual sebagai nilai-nilai 

dasar bersosialisasi di kalangan masyarakat IAIN Salatiga, 
b. Memberikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat IAIN Salatiga mengenai 

upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta pengarusutamaan 

gender; 
Mendorong pengembangan kajian dan dokumentasi berkelanjutan tentang kekerasan . 

seksual; 
d. Mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulum pendidikan IAIN 

Salatiga; 
e. Melakukan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman dan nyaman; 

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh rektor dengan dekan 

fakultas/direktur program pascasarjana, serta pimpinan unit kerja terkait 
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Rektor melalui Unit 

Layanan Terpadu bersama dengan Pusat Studi Gender dan Anak. 

e. 

Pasal 7 

Pelaporan atau Pengaduan Kekerasan Seksual 

Mekanisme pelaporan atau pengaduan kekerasan seksual adalah sebagai berikut 
a. Korban dan/ atau pelapor melaporkan atau mengadukan kekerasan seksual baik 

secara langsung dan/ atau tidak lagsung kepada ULT; 

(1) 



bULT melakskan idemtifika den verifkasi laporan atau pengaduan dari korben 
daen att pelaer 

LT melektk en peranganan kekerasan seksusi sebagai tindak lanjut dari laporan 

atat pensgreaduen deri korban dan'ta pelapor 
2 LT sehagsimane dimaksud dalaen ay (1) dibentuk oleh rektor dengan pertimbangan 

dan Puset Stadi Gender dan Anak: 
3 LT sebagaimane dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur rektorat, dekanat, dosen. 

dan tenaga kependidikan 

Pasal8 

Perlindungan Saksi Kekerasan Seksual 

Saksi berhak 
Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta 

bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah 

diberikannya: 
Memberikan keterangan tanpa tekanan, 

Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 

Dirahasiakan identitasnya; . 
Mendapat pendampingan hukum. 

Pasal 9 

Perlindungan Korban Kekerasan Seksual 

Korban berhak: 

Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta 

bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah 

diberikannya; 

a. 

b. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 

Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 

Dirahasiakan identitasnya,

. 
C. 

Mendapat pelayanan kesehatan dan/atau psikososial dan/atau pendampingan hukum. 
e. 

Pasal 10 

Penanganan Terhadap Korban Kekerasan Seksual 

(1) Penanganan terhadap korban kekerasan seksual dilakukan oleh Unit Layanan Terpadu 
dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait 

(2) Penanganan terhadap korban kekerasan seksual sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui 

tiga macam yaitu: 

a. Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan oleh 

Klinik IAIN Salatiga dan/atau dirujukan ke Rumah Sakit; 
b. Penanganan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat 

dilakukan oleh Biro Konsultasi Psikologi IAIN Salatiga; 



c.Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan 
oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN Salatiga: 

Pasal 11 
Penanganan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual 

(1) Penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual yang berasal dari mahasiswa dan dosen, 

dilakukan berdasarkan rekomendasi ULT dan peraturan rektor tentang kode etik 

mahasiswa dan dosen dan/atau ketentuan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara; 
Penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual yang berasal dari tenaga kependidikan 
dilakukan berdasarkan rekomendasi ULT dan ketentuan bagi Aparatur Sipil Negara; 

(3) 

(2) 

Apabila hasil rekomendasi dari ULT terkategori sebagai tindak pidana, maka dapat 

disampaikan kepada pihak yang berwenang. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

(1) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual 

yang belum diatur di dalam peraturan ini akan dimuat dalam Pedoman Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan Seksual. 

(2) Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai pelaksanaan dari 
Peraturan Rektor ini wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan 

Rektor ini ditetapkan. 

Pasal 13 
Peraturan Rektor ini berlaku pada saat ditetapkan. 

Ditetapkan di Salatiga 
Pada tanggal 30 Agustus 2021 

Rektor, 
MENTEA 

#ZAKIYUDDIN REPUBL 


