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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sejarah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2017 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
29

 

Jaminan hukum yang melindungi perempuan telah ada dan negara wajib 

untuk memastikan bahwa perempuan sebagai warga negara memiliki 

perlindungan dari segala tindakan diskriminasi termasuk dalam sistem 

peradilan dan memiliki akses terhadap keadilan. Dalam implementasinya, 

perempuan tak mudah untuk mendapatkan persamaan didepan hukum dan 

akses terhadap keadilan. Perempuan sering dihadapkan pada hambatan 

berganda dalam rangka pemenuhan haknya karena adanya diskriminasi 

gender berdasarkan cara pandang terhadap pria dan perempuan yang 

stereotip. Pandangan yang stereotip gender dan perlakuan yang 

diskriminatif terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus 

dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Apabila 

perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan 

semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.
30
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Contohnya adalah kasus yang ada dalam Putusan Nomor: 

1390/Pid. B/2012/PN.LP (Lubuk Pakam). Pada Rabu, 4 Juli 2007, sekitar 

pukul 04.00 Terdakwa Yakup bersama dengan teman-temannya melihat 

korban di sebuah warung di wisata Pantai Gudang Garam, desa Kota Pari, 

Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dalam keadaan 

mabuk berat karena meminum minuman beralkohol. Tak berapa lama 

korban pingsan dan tidak sadarkan diri. Melihat itu, terdakwa bersama 

dengan teman-temannya memperkosa korban secara bergiliran. Dalam 

putusannya, Majelis Hakim memutus terdakwa terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap korban dalam keadaan 

tidak berdaya dan dijerat dengan Pasal 290 ayat (1) KUHP. Namun, dalam 

pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan perkosaan terjadi karena 

korban adalah perempuan nakal. Majelis Hakim memberi stereotype 

seperti itu karena korban sudah tidak perawan dan mempunyai kebiasaan 

buruk yaitu mabuk-mabukan. Dengan pertimbangan riwayat seksual 

korban, Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan 5 bulan penjara, 

lebih ringan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang 10 bulan penjara.
31

 

Menurut pertimbangan Majelis Hakim, korban dalam kasus 

tersebut adalah penyebab terjadinya tindak pidana perbuatan cabul dalam 

keadaan tidak berdaya. Walaupun terdakwa dinyatakan bersalah dan 

dijerat dengan Pasal 290 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa 

barangsiapa melakukan perbuatan cabul terhadap seorang padahal 
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diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya diancam dengan 

pidana penjara paling lama tujuh tahun.
32

  

Jadi tampak, bahwa, dalam kasus tersebut, hakim masih  

mempertanyakan riwayat seksual korban yang seharusnya tidak 

ditanyakan karena tidak relevan dengan perkara pidana yang terjadi. 

Akibat cara pandang yang stereotype tersebut, Majelis Hakim 

meringankan hukuman terdakwa. Cara hakim membuat keputusan ini 

menunjukkan, bahwa hakim itu tidak netral, yaitu dengan melampaui 

fakta-fakta perkosaan yang terungkap di pengadilan. Hakim tersebut 

membenarkan ideologi patriarki, bahwa tak mengapa memperkosa 

perempuan “nakal” yang sudah tidak perawan.  

Untuk itu Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi 

mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak adanya lagi  

diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. 

Salah satu langkah nyata Mahkamah Agung adalah dengan mengeluarkan 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017  

tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan 

Hukum.
33

  

Peraturan ini disusun oleh Mahkamah Agung dengan merujuk pada 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang 

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
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Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi 

Para Hakim Dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara serta 

peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman 

dan pengadilan. Peraturan ini dibuat agar para Hakim memiliki perspektif 

gender dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-

diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Selain itu, Mahkamah Agung 

berharap melalui peraturan ini, praktik-praktik diskriminasi berdasarkan 

jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan dapat berkurang secara 

bertahap, serta menegaskan proses pengadilan agar dilaksanakan secara 

berperspektif gender dan berintegritas.
34

 

Menurut Mahkamah Agung dan Masyarakat Pemantau Peradilan 

Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, gender merupakan 

pembedaan karakteristik, terkait posisi dan peran perempuan dan laki-laki 

di masyarakat. Dengan demikian gender dan perbedaan gender tersebut 

merupakan konstruksi sosial yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat. Konsep gender dapat berubah-ubah serta dapat dialihkan dan 

dipertukarkan menurut waktu, tempat, keyakinan dan budaya 

masyarakat.
35

  

Pembedaan karakteristik gender yang merupakan konstruksi sosial 

ini memicu ketidakseimbangan relasi antara perempuan dan laki-laki 

dalam masyarakat. Perempuan dianggap berada diposisi lebih rendah dari 
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laki-laki. Kesetaraan gender diperlukan karena di dalam interaksi 

antarmasyarakat masih terjadi berbagai ketidaksetaraan gender antara 

perempuan dan laki-laki. Tercermin pada masih rendahnya kualitas hidup 

dan peran perempuan termasuk tingginya kasus kekerasan terhadap 

perempuan. Contohnya adalah selama tahun 2016, ada 259.150 kasus 

kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh Komisi 

Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
36

  

Ada kesenjangan dalam hal akses dan partisipasi dalam pembangunan dan 

penguasaan sumber daya antara perempuan dan laki-laki. Sementara itu, 

peran serta partisipasi perempuan juga masih rendah dalam berbagai 

bidang. Tujuan keseluruhan dari kesetaraan gender adalah terciptanya 

masyarakat di mana perempuan dan laki-laki menikmati kesempatan, hak 

dan kewajiban yang sama di semua bidang kehidupan. Kesetaraan antara 

laki-laki dan perempuan ada saat kedua jenis kelamin tersebut dapat 

berbagi secara setara dalam distribusi kekuatan dan pengaruh, memiliki 

kesempatan dan akses yang sama untuk mendapatkan hak-haknya, serta 

benar-benar terbebas dari paksaan dan intimidasi. Kesetaraan gender yang 

dimaksud adalah kesetaraan substantif yang memberikan perhatian khusus 

pada peran dan perbedaan biologis perempuan, serta pada kesenjangan 

atau ketimpangan gender yang ada selama ini, dengan memastikan bahwa 
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kebijakan dan praktik yang ada tidak mendiskriminasi perempuan 

berdasarkan perbedaan biologisnya.
37

 

Dalam Perma No. 3 Tahun 2017 terdapat pasal-pasal yang 

menjunjung kesetaraan dan keadilan, antara lain: 

1. Pasal 5 

Dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum 

hakim tidak boleh:
38

 

a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan 

yang merendahkan, menyalahkan dan/atau 

mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan 

Hukum; 

b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap 

Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, 

aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun 

menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender; 

c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan 

mengenai pengalaman atau latar belakang 

seksualitas korban sebagai dasar untuk 

membebaskan pelaku atau meringankan hukuman 

pelaku; dan 

d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang 

Stereotip Gender.
 
 

2. Pasal 6 

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum:
 39

 

a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan 

Stereotip Gender dalam peraturan perundang-

undangan dan hukum tidak tertulis; 
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b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-

undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat 

menjamin Kesetaraan Gender; 

c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat guna 

menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang 

setara dan non-diskriminasi; dan  

d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan 

perjanjian-perjanjian internasional terkait 

Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi. 

3. Pasal 7 

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar 

mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, 

penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau 

membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, 

mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau 

latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan 

Hukum.
40

 

4. Pasal 8 

(1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai 

korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan 

untuk pemulihan. 

(2) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang 

haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai 

dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan 

restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, 

hakim agar: 

a. Konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi 

manusia; 

b. Bebas dari pandangan Stereotip Gender; 
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c. Mempertimbangkan situasi dan kepentingan 

korban dari kerugian yang tidak proporsional 

akibat ketidaksetaraan gender.
41

 

Disamping terdapat pasal-pasal yang menjunjung tinggi kesetaraan 

gender, dalam Perma No. 3 Tahun 2017 tercantum pula sebuah pasal yang 

memberikan perlakuan istimewa (special treatment) terhadap perempuan, 

yaitu:  

Pasal 4  

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan 

kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi 

fakta persidangan:
 42

 

a. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; 

b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada 

akses keadilan; 

c. Diskriminasi; 

d. Dampak psikis yang dialami korban; 

e. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; 

f. Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; 

dan 

g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi. 

Dengan dirumuskannya pasal-pasal dalam Perma No. 3 Tahun 

2017 tersebut, maka apakah para hakim dapat mewujudkan keadilan, 

kesetaran gender, persamaan di depan hukum, dan kepastian hukum bagi 

perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat diwujudkan dalam 

ruang pengadilan? Dapatkah hakim dapat bersikap netral seperti tuntutan 

dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman? 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas di sub-bab berikutnya.  
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B. Hubungan Antara Kesetaraan Gender, Kepastian Hukum, 

Persamaan Di Depan Hukum, Dan Netralitas Pengadilan 

Dalam sub-bab ini akan dibahas mengenai dilema hakim yang 

memeriksa perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum bila 

dihadapkan dengan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dan Pasal 4 Perma No. 

3 Tahun 2017. 

Tertulis dalam Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2017 bahwa hakim 

wajib mewujudkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, tetapi untuk 

itu hakim diminta mengakui ketidaksetaraan status sosial antara pihak 

yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum, diskriminasi, 

dampak psikis korban, ketidakberdayaan fisik dan psikologis korban, 

relasi kuasa yang mengakibatkan saksi/korban tidak berdaya, dan riwayat 

kekerasan dari pelaku terhadap saksi/korban yang terdapat dalam Pasal 4 

Perma No. 3 Tahun 2017. Maka, dilema pun terjadi karena hakim dituntut 

untuk memenuhi kesetaraan antara perempuan dan pria yang berhadapan 

dengan hukum (yang berarti hakim harus mewujudkan asas netralitas 

pengadilan dan persamaan di depan hukum) dan sekaligus 

mempertimbangkan, bahwa perempuan tidak setara secara gender dengan 

laki-laki. Perma No. 3 Tahun 2017 ini meminta hakim untuk menerapkan 

dua asas atau pendekatan yang kontradiksi, yaitu equal treatment dan 

special treatment. Seperti yang dikemukan di Bab II, asas atau pendekatan 

equal treatment menganggap perempuan dan laki-laki setara. Sementara 

asas atau pendekatan special treatment menganggap bahwa perempuan 
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lebih lemah daripada laki-laki, karena itu perlu diberi sejumlah perlakuan 

istimewa. Maka penerapan kedua asas atau pendekatan itu secara sekaligus 

di pengadilan akan mengurangi kemandirian dan kebebasan hakim dalam 

memeriksa dan memutus perkara. 

Sedangkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Perma No. 3 

Tahun 2017, menuntut hakim untuk memperlakukan perempuan yang 

berhadapan dengan hukum secara setara. Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2017 

dengan tegas melarang hakim untuk menujukkan sikap atau mengeluarkan 

pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi ataupun 

membenarkan terjadinya diskriminasi gender termasuk di dalamnya 

mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan pengalaman atau latar 

belakang seksual soal korban. Dengan demikian, bila hakim tidak 

mengajukan pertanyaan dan/atau pernyataan yang tidak relevan dengan 

perkara, maka hakim bersikap netral. Pasal 6 Perma No. 3 Tahun 2017 

semakin menegaskan persamaan perempuan di depan hukum kesetaraan 

gender. Pasal ini mengatur tentang pedoman bagi hakim yang mengadili 

perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk mempertimbangkan 

dan menggali nilai-nilai hukum juga rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat untuk menjamin kesetaraan gender. Pasal 7 Perma No. 3 

Tahun 2017 meminta agar hakim aktif untuk mencegah dan/atau menegur 

para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang 

bersikap diskriminatif dengan menggunakan latar belakang seksualitas 

perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pasal 8 Perma No. 3 Tahun 
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2017 juga meminta hakim bersikap aktif dengan menanyakan kepada 

perempuan sebagai korban mengenai kerugian, dampak kasus dan 

kebutuhan untuk pemulihan. Selain itu, hakim diminta memberitahukan 

kepada korban perihal haknya untuk melakukan penggabungan perkara 

atau permohonan restitusi seperti yang telah diatur dalam KUHAP. 

    Berdasarkan pendapat Lucinda M. Finley mengenai dikotomi yang 

terjadi di ruang publik dan di ruang privat seperti yang telah penulis 

uraikan pada Bab II, menurut penulis, Perma No. 3 Tahun 2017 ini masih 

terjebak dalam pandangan yang dikotomis tentang ruang publik dan ruang 

privat. Pandangan yang dikotomis ini akan menghasilkan keputusan-

keputusan hakim yang tidak netral. Untuk itu supaya hakim dapat netral 

sesuai dengan tuntutan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) 

dan UU Kekuasaan Kehakiman, maka yang perlu diperbaiki adalah ruang 

publik dalam hal ini netralitas lembaga peradilan itu sendiri. Lembaga 

peradilan harus ditata kembali agar dapat menerima perempuan dengan 

hak-hak asasinya, bukan dengan memunculkan ketentuan-ketentuan 

hukum yang masih memisahkan ruang publik dan ruang privat. Menata 

ruang publik bukan dengan memunculkan Perma No. 3 Tahun 2017. 

Peraturan ini akan menimbulkan dilema bagi para hakim karena meminta 

hakim untuk selain bersikap netral juga bersikap berpihak pada perempuan 

(prinsip perlakuan istimewa dari feminis liberal baru yang menganggap 

dalam kenyataannya perempuan lebih lemah dari pria dan karena itu harus 

diberi perlakuan istimewa). 
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Namun demikian di Indonesia memang masih ada beberapa 

permasalahan yang dihadapi oleh perempuan berhadapan dengan hukum. 

Pertama, aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif gender. 

Perempuan dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya 

tindak pidana karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu, cara 

berpakaian, dan riwayat seksualnya. Perempuan juga dianggap tidak 

berusaha melakukan perlawanan dan mudah terbujuk oleh janji-janji 

pelaku dan karena hal tersebut perempuan dianggap turut menikmati. 

Kedua, perempuan sebagai korban juga mengalami viktimisasi ganda 

dimana perempuan telah dirugikan secara fisik, psikis, dan sosial ditambah 

dengan hakim di persidangan yang memberikan pertanyaan dan 

pernyataan yang menjerat dan menyudutkan perempuan. Ketiga, hakim 

tidak memberikan kesempatan bagi perempuan untuk didampingi oleh 

pendamping.
43

 

Maka dari itu Mahkamah Agung menawarkan solusi agar 

ketidakadilan gender yang diterima oleh perempuan yang berhadapan 

dengan hukum dapat diminimalisir, yaitu dengan memberlakukan Perma 

No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum.  

Menurut Sulistyowati Irianto, Perma No. 3 Tahun 2017 tersebut 

merupakan ketentuan hukum yang bagus, karena memberikan perhatian 

khusus kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum. Sulistyowati 
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Irianto mengatakan, bahwa Perma No. 3 Tahun 2017 tersebut muncul 

karena Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak 

mampu mewujudkan keadilan bagi perempuan karena kedua ketentuan 

tersebut kental dengan nilai-nilai patriarki. Oleh sebab itu, dibentuklah 

Perma No. 3 Tahun 2017 sebagai aturan yang memperhatikan pengalaman 

perempuan dan memberikan tindakan afirmatif kepada perempuan di 

pengadilan.
44

 

Hal yang sama disampaikan oleh Evarisan. Menurutnya kehadiran 

Perma No. 3 Tahun 2017 disambut baik oleh para perempuan yang 

berhadapan dengan hukum. Karena Perma No. 3 tahun 2017 ini 

merupakan loncatan yang luar biasa dari Mahkamah Agung dalam 

membantu perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk 

mendapatkan akses keadilan dengan menjamin perempuan sebagai saksi 

maupun korban dapat memberikan keterangan tanpa ada rasa takut.
45

 

Sedangkan Syahrul Machmud berharap dengan hadirnya Perma 

No. 3 Tahun 2017 dapat menjadi kesempatan yang baik bagi lahirnya 

putusan-putusan hakim yang progresif dalam hal memenuhi hak-hak 

perempuan serta meminimalisir penafsiran rumusan-rumusan peraturan 

perundang-undangan yang berpotensi merugikan perempuan. Menurutnya 

poin penting dalam Perma No. 3 Tahun 2017, yakni Hakim, sebagai ujung 
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tombak dalam proses persidangan, dituntut bersikap aktif dalam 

mengakomodir hak-hak perempuan agar tercapai kesetaraan dan keadilan 

gender.
46

 

Apabila melihat pendapat ketiga narasumber tentang munculnya 

Perma No. 3 Tahun 2017, maka ketiga narasumber tersebut setuju dengan 

keberadaan Perma tersebut. Argumentasi mereka adalah Perma No. 3 

tahun 2017 dapat memberikan keadilan pada putusan-putusan hakim. 

Namun dalam wawancara tersebut Syahrul Machmud juga menyatakan, 

bahwa walaupun Perma No. 3 Tahun 2017 ini adalah ketentuan yang 

berpihak kepada perempuan, tapi dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Hakim (KEPPH) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hakim dilarang berpihak kepada para 

pihak yang berperkara dihadapannya. KEPPH dan UU Kekuasaan 

Kehakiman dapat digunakan untuk mengontrol sikap hakim agar dapat 

mewujudkan netralitas di pengadilan. Sebagai hakim, Syahrul Machmud 

menyadari, bahwa mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum 

akan membuat ia menghadapi dilema. Hakim mutlak untuk bersikap adil 

dengan tidak memihak kepada siapapun dalam pengadilan.
47

  

Berdasarkan pendapat Syahrul Machmud di atas, sebelum 

munculnya Perma No. 3 Tahun 2017 telah ada ketentuan-ketentuan hukum 

yang dapat menjamin keadilan dan persamaan di depan hukum khususnya 
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bagi perempuan yaitu KEPPH dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sehingga 

hakim dapat bersikap netral dengan memeriksa perkara perempuan 

berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. 

Apabila kedua ketentuan hukum dapat menjamin bahwa hakim bersikap 

netral, maka netralitas hakim di pengadilan tidak boleh dilemahkan oleh 

adanya Perma No. 3 Tahun 2017 khususnya dalam Pasal 4 yang membuat 

hakim menjadi tidak netral karena ia diminta memberikan perlakuan 

istimewa. Keberpihakan hakim pada perempuan akan membuat pengadilan 

tidak netral dan kepastian hukum tidak dapat terwujud. Menurut, Keith 

Cunningham-Parmeter, apabila negara memberikan perlakuan istimewa 

terhadap perempuan karena ia memiliki ciri khusus yang berbeda dengan 

laki-laki, maka negara setuju untuk melemahkan perempuan dan 

memperkuat bias gender yang telah ada.
48

  

Sistem hukum di Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat 

untuk mewujudkan kesetaraan gender antara pria dan perempuan yang 

berhadapan dengan hukum di Pengadilan. Hakim sebagai penegak hukum 

telah memiliki kode etik bagi hakim yang dibuat oleh Mahkamah Agung 

dan Komisi Yudisial melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah 

Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 

dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Hakim (KEPPH). Dalam KEPPH diatur 10 (sepuluh) aturan berperilaku 

hakim, antara lain: (1) Berperilaku adil, (2) Berperilaku jujur, (3) 

                                                           
48

 Keith Cunningham-Parmeter, 2015, Un(Equal) Protection: Why Gender Equality Depends on 

Discrimination, Vol. 109 No. 1, USA, hal. 21.  



42 

 

Berperilaku arif dan bijaksana, (4) Bersikap mandiri, (5) Berintegritas 

tinggi, (6) Bertanggung jawab, (7) Menjunjung tinggi harga diri, (8) 

Berdisiplin tinggi, (9) Berperilaku rendah hati, (10) Bersikap Profesional.
49

 

Menurut KEPPH, berperilaku adil dijabarkan sebagai berikut: 

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan 

memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu 

prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. 

Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan 

adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama 

(equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, 

seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang 

peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang 

adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-

bedakan orang.
50

 

 

Selain KEPPH, tuntutan bahwa hakim harus bersikap adil tercantum dalam 

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman yaitu, “Pengadilan mengadili menurut hukum 

dengan tidak membeda-bedakan orang”.
51

 

Asas persamaan di depan hukum tidak seharusnya diwujudkan 

dengan memberi perlakuan istimewa (special treatment) di dalam proses 

pengadilan karena akan menimbulkan kontradiksi dari sikap hakim yaitu 

hakim harus memastikan kesetaraan gender dan hakim memberikan 

perlakuan istimewa. Lalu, bagaimana mewujudkan “keberpihakan” 

terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum? Hal ini akan 

dibahas di sub-bab berikutnya.  
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C. Kepastian Hukum: Netralitas Pengadilan Dan Perlakuan 

Istimewa Di Luar Pengadilan 

Dibentuknya Perma No. 3 Tahun 2007 oleh Mahkamah Agung 

menjadikan hakim harus berpihak dengan memberi perlakuan istimewa 

(special treatment) kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum. 

Padahal hakim mutlak harus bersikap adil dengan tidak membeda-bedakan 

orang. Apabila hakim tidak netral dalam memeriksa kasus hukum, maka 

hakim tersebut dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung dan Komisi 

Yudisial kemudian dapat diberikan sanksi berdasarkan Kode Etik dan 

Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sanksi yang akan dijatuhkan oleh 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sesuai dengan latar belakang, 

tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga 

peradilan ataupun pihak lain.
52

  

Akan tetapi, hadirnya Perma No. 3 Tahun 2017 membuat hakim 

berpotensi mengalami sebuah dilema dalam memeriksa perkara dan 

membuat putusan. Bagaimanapun, hakim harus bersikap netral untuk 

setiap perkara di pengadilan dengan memeriksa perkara menggunakan alat 

bukti yang telah diatur dalam KUHAP. Agar hakim dapat keluar dari 

dilema antara mematuhi asas equal treatment dan special treatment 

kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum di pengadilan, maka 
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asas perlakuan istimewa (special treatment) itu harus diterapkan di luar 

ruang pengadilan.  

Asas perlakuan istimewa (special treatment) menghendaki 

penegakan persamaan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki agar 

perempuan dapat memenuhi standar laki-laki. Perlakuan istimewa 

mengakui adanya perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki yang 

disebabkan oleh perbedaan biologis keduanya, yaitu perempuan memiliki 

rahim. Hukum wajib memperhitungkan perbedaan biologis tersebut, yaitu 

dengan perlakuan yang istimewa agar setara dan dengan laki-laki.
53  

Pemberian perlakuan istimewa didasarkan pada berbagai macam 

pengalaman yang dialami oleh perempuan. Metode peningkatan kesadaran 

(consciousness raising) yang ditawarkan oleh Patricia A. Cain di Bab II 

diperlukan bagi perempuan terutama perempuan yang yang tidak memiliki 

pengetahuan dan cara untuk mendefinisikan dirinya di depan hukum. 

Peningkatan kesadaran ini diterapkan berdasarkan metode konseling 

dengan konselor. Menurut Donny Danardono
54

, “…perbincangan yang 

berlangsung antara konselor dan kliennya bersifat open-ended”. Dalam hal 

ini perempuan yang punya masalah hukum berkonsultasi dengan 

konselornya dan konselornya menerapkan metode peningkatan kesadaran 

ini. Metode peningkatan kesadaran akan mengungkap pengalaman-

pengalaman yang bersifat personal. Melalui ketentuan-ketentuan hukum 
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yang mendorong metode peningkatan kesadaran, perempuan yang tidak 

tahu mengenai hak-haknya dapat menjadi tahu bahwa dirinya berhak 

mendapatkan keadilan.
55

 

Metode peningkatan kesedaraan diwujudkan dalam bentuk 

pemberian perlakuan istimewa terhadap perempuan yang punya masalah 

hukum, yaitu dengan menerapkan metode pemeriksaan yang bersifat 

konseling di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dan 

Lembaga Bantuan Hukum yang khusus menangani perkara-perkara 

perempuan yang selanjutnya disebut LBH Perempuan. Selain itu juga 

dengan memberlakukan  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Undang-Undang ini 

mengatur bagaimana memperlakukan dan melindungi para saksi dan 

korban, termasuk perempuan yang menjadi saksi dan korban, saat mereka 

berhadapan dengan hukum. 

Sejarah munculnya Unit PPA diawali dengan pembentukan Ruang 

Pelayanan Publik (RPK) pada tanggal 6 April 1999. Proses pendirian RPK 

dirintis oleh sekelompok mantan polwan yang tergabung dalam Lembaga 

Bantuan Perlindungan Perempuan (LBPP) DERAP Warapsari. Pada 

awalnya, RPK didirikan di sembilan kantor polisi pada jajaran Kepolisian 

Daerah (Polda) Metrojaya, yakni di Polda Metrojaya, Kepolisian Resor 
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(Polres) Jakarta Utara, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Pusat, Polres 

Jakarta Timur, Polres Jakarta Barat, Polres Depok, Polres Tangerang, dan 

Polres Bekasi. Petugas RPK terdiri dari Polisi Wanita (Polwan) yang 

terlatih dalam pelayanan terhadap korban kekerasan.
56

 Beberapa tahun 

kemudian, keberadaan RPK diperkuat dengan dibentuknya kebijakan-

kebijakan internal Polisi Republik Indonesia (Polri) yaitu Peraturan 

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 10 Tahun 2007 

tentang Unit PPA) dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara 

Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (Perkap No. 3 Tahun 

2008 tentang RPK). 

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk 

perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban 

kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
57

 Ruang lingkup 

tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, 

yaitu perdagangan orang, penyelundupan manusia, kekerasan (secara 

umum maupun rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice 

(perjudian dan prostitusi), adopsi illegal, pornografi dan pornoaksi, money 

laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan 
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anak (sebagai korban atau tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga 

dan teman dan kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan 

anak.
58

 Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi 

korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya dilaksanakan 

di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
59

 Unit PPA berada di bawah Unit 

Reserse Kriminal (Reskrim) dan dipimpin oleh Kanit PPA yang 

anggotanya terdiri dari Panit Lindung dan Panit Idik.
60

 

Anggota PPA yang bertugas di RPK diutamakan Polisi Wanita 

(Polwan) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri Wanita. Namun, tidak 

menutup kemungkinan apabila tidak terdapat personel Polwan dan PNS 

Polri Wanita, maka RPK diisi oleh personel Polri pria.
61

 Para personel 

yang bertugas di RPK diwajibkan memiliki sikap kepedulian terhadap 

masalah perempuan dan anak.
62

 Sikap kepedulian tersebut yang menjadi 

dasar personel pria Polri dan Polwan dalam melakukan investigasi pada 

kasus-kasus perempuan dan anak. Investigasi yang dilakukan berbeda 

dengan investigasi yang dilakukan oleh Unit Reskrim. Investigas yang 

dilakukan oleh Unit PPA adalah investigasi berbasis konseling yang akan 

membantu korban memahami diri sendiri dan persoalan yang telah terjadi 

kepadanya, sehingga korban dapat menyampaikan persoalannya dengan 
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baik dan dengan dibantu oleh investigator, korban dapat menemukan 

solusi atas permasalahannya tersebut.  

Metode investigasi seperti yang dilakukan di RPK dari Unit PPA, 

adalah metode yang disarankan oleh Patricia A. Cain yang disebut metode 

“consciousness raising” atau “peningkatan kesadaran”.  Proses investigasi 

yang dilakukan bukan semata-mata menggali informasi untuk kepentingan 

hukum saja, namun juga membantu menguatkan dan memberdayakan 

korban sehingga korban tidak merasa tertekan dan dapat menjalani proses 

hukum dengan lebih mudah. Sebagai investigator, para personel RPK dari 

Unit PPA, diwajibkan menaati lima Prinsip Dasar Investigasi Berbasis 

Konseling, yakni:
63

 

1. Empati: menempatkan diri dalam posisi/situasi korban 

2. Peduli 

3. Menunjukkan dukungan 

4. Mendengar aktif 

5. Meminimalkan bias dan/atau pemaksaan keyakinan atau 

pandangan pribadi 

Dengan menunjukkan empati terhadap posisi atau situasi korban, dapat 

membuat korban yang sebelumnya tidak ingin menceritakan peristiwa 

pidana yang terjadi kepadanya karena rasa takut dan rasa malu, akan lebih 

terbuka untuk menceritakan kisahnya karena korban merasa nyaman 

bercerita dengan investigator. 

Pada pertengahan dekade 1990-an, Lembaga Bantuan Hukum 

(LBH) mulai bermunculan dan fokus pada kasus-kasus dikriminasi, 
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pelecehan, dan kekerasan terhadap perempuan. LBH perempuan secara 

eksplisit menerapkan “pendekatan hukum feminis” (feminist legal 

thinking) untuk melakukan pendampingan hukum. Selain melakukan 

pendampingan hukum, LBH perempuan juga melakukan advokasi untuk 

pembaruan hukum serta pelatihan untuk para penegak hukum. Pada saat 

yang sama, pendampingan bagi perempuan korban kekerasan dan 

pelayanan konseling disediakan melalui Women’s Crisis Centre (Pusat 

Krisis bagi Perempuan) di kota-kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta. 

Pelayanan yang diberikan oleh Women’s Crisis Centre antara lain, layanan 

hotline, layanan konseling tatap muka, pendampingan sosial, rujukan 

untuk bantuan hukum atau medis, serta penampungan sementara di rumah 

aman.   

  Perempuan berhadapan dengan hukum khususnya perempuan yang 

miskin dan termarginalkan apabila berhadapan dengan suatu perkara 

hukum dapat meminta bantuan kepada LBH Perempuan. Salah satu LBH 

yang menangani perkara-perkara perempuan di Semarang yaitu  Legal 

Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-

KJHAM). LRC-KJHAM memberikan layanan bantuan hukum dan 

pendampingan yang berkeadilan gender kepada perempuan miskin, 

marginal, dan rentan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut 

selain melakukan pekerjaan dibidang hukum juga melaksanakan 

penelitian, pengawasan dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi 
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perempuan untuk memperkuat kerja-kerja hak asasi guna mendorong 

perbaikan status kebijakan realisasi hak asasi perempuan di Indonesia.
64

 

Terbitnya UU PSK bertujuan agar saksi dan/atau korban dapat 

memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana dengan rasa 

aman.
65

 UU PSK memberikan jaminan agar hak-hak para saksi dan korban 

terpenuhi. Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban menyatakan, 

Saksi dan Korban berhak:  

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan 

harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan 

kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;  

b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 

perlindungan dan dukungan keamanan;  

c. memberikan keterangan tanpa tekanan;  

d. mendapat penerjemah;  

e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;  

f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;  

g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;  

h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;  

i. dirahasiakan identitasnya;  

j. mendapat identitas baru;  

k. mendapat tempat kediaman sementara;  

l. mendapat tempat kediaman baru;  

m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 

kebutuhan;  

n. mendapat nasihat hukum;  

o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

Perlindungan berakhir; dan/atau  

p. mendapat pendampingan.
66
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Adanya Unit PPA, LBH Perempuan, dan UU LPSK dapat 

menjamin kesetaraan gender perempuan yang berhadapan dengan hukum 

dengan pria. Ketiga hal tersebut akan memperkuat posisi tawar perempuan 

di hadapan hukum. Kesetaraan gender akan dapat dicapai apabila 

masyarakat dan penegak hukum memaksimalkan kinerja ketiganya 

dibanding dengan meminta hakim memberikan equal treatment dan 

special treatment sekaligus kepada perempuan di dalam persidangan. 

Sebab hal itu hanya akan membuat hakim berada dalam dilema saat 

memeriksa dan membuat keputusan. Bagaimanapun hakim dan pengadilan 

harus netral terhadap para pihak yang berperkara hukum agar dapat 

membuat keputusan yang adil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


