PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

NOMOR

l

TAHUN 2021

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTMJT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

Menimbang

:

a.

bahwa setiap civibs akademika yang ada di Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk
kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b.

bahwa setiap bentuk Kekerasan Seksual merupakan kejahatan terhadap
martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dicegah
dan ditanggulangl;

c.
d.

bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan
tujuan pendidikan tinggi;
bahwa dibutuhkan landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan
penanganan kekerasan sekual di lingkungan Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo; dan

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

2.

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

3.

158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor

4

Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tlnggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5500);

7.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo;

8.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;

9.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan

Tlnggi Islam;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset. dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksuat di Lingkungan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menelapkan: PERATURAN REKTOR INSTITUT

AGAMA ISI.AM NEGERI PONOROGO TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

DI INSTITUT AGAMA

ISLAM

NEGERI PONOROGO.

BAB

I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Reldor ini yang dimaksud dengan:
1.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau
tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan hasrat seksual seseorang, dan/atau
fungsi reproduksi, se@ra paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan
lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan
bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau

dapat berakibat penderihan atau kesengsaraan secara fisiK psikis, seksual, dan kerugian
secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya.

2

Insutut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang selanjutnya disingkat LAIN Ponorogo, adalah salah
satu bentuk perguruan tinggi Islam negeri yang merupakan badan hukum di bawah naungan
Kementerian Agama Republik Indonesia.

3

Reldor adalah organ institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi
pada IAIN Ponorogo.

4

Wakil Rektor adalah pejabat yang membantu Rektor IAIN Ponorogo'

5.
6.

Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung di lingkungan IAIN Ponorogo yang
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan.
Dekan adalah pemimpin fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan pendidikan di lingkungan IAIN Ponorogo.

7.
8.

Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan

yang menyelenggarakan

pendidikan

Program Maglster, Program Doktor, dan/atau Program Spesialis dalam multi disiplin ilmu
pengetahuan di lingkungan IAIN Ponorogo.
Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum
dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik di lingkungan IAIN
Ponorogo.

9.

Warga Kampus adalah civitas akademika, tenaga kependidlkan, dan tenaga penunjang
kependidikan.

10.

Dewan Etik adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan sanksi yang
anggotanya terdiri dari Wakil Rektor, Dekan, dan Kepala PSGA yang keanggotaanya disahkan
berdasarkan Surat Keputusan Reldor IAIN Ponorogo.

11.

Pusat Studi Gender dan Ana( yang selanjutnya disingkat PSGA adalah pusat studi yang
melaksanakan edukasi tentang keadilan gender dan pencegahan serta penanganan kekerasan
seksual dan anak.

12.

Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang
menyebabkan terjadinya segala bentuk kekerasan seksual.

13.

Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial dan
rehabilitasi kesehatan.

14.

Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk menangani proses hukum terhadap perkara
kekerasan seksual.

15. Korban adalah warga lGmpus IAIN

Ponorogo dan/atau keluarga warga kampus yang

mengalami kekerasan seksual.

16.

17.

Pelapor adalah warga kampus, keluarga korban, dan/atau orang yang diberlkan kuasa oleh
korban/keluarga korban yang memberikan laporan informasi, atau keterangan mengenai
tindakan kekerasan seksual yang ia alami, lihat, dengar, dan/atau diketahui.
Pelaku/terlapor adalah warga kampus IAIN Ponorogo yang melakukan tindak kekerasan
seksual.

18.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada
Korban/pelapor dan saksi.

19.

Pemulihan adalah upaya mendukung korban kekerasan seksual untuk menghadapi proses
hukum, pendampingan psikososial dan keagamaan dalam rangka mengupayakan kesejahteraan
dan kehidupan yang bermaftabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak Korban.

20.

Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penangan
kekerasan seksual.

21.

22.

Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah,
dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan,

atau memiliki hubungan perwalian atau pemeliharaan.
Sistem Layanan Terpadu adalah sistem pelayanan dan pemeriksaan yang dilakukan secara
koordinatif dan terintegrasi di tingkat institut.

23.

Unit Layanan Terpadu adalah unit pelaksana teknis di IAIN Ponorogo yang berfungsi untuk
memberikan layanan, pendampingan, perlindungan bagi korban, proses hukum, dan informasi
yang dibutuhkan termasuk menerima dan mendokumentasikan laporan dugaan kekerasan
seksual.
BAB

II

ASAS DAN TU]UAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini didasarkan pada asas:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

Non{iskiminasi;
Partisipasi;
Kerahasiaan;
Keadilan;
Kemanfaatan; dan
Kepastian hukum.
Pasal 3

Pencegahan dan penyelesaian kekerasan seksual beftujuan:

a.
b.
c.
d.
e.

Menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan warga kampus IAIN Ponorogo;
Mencegah segala bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh warga kampus IAIN Ponorogo;
Menangani, melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual;
Menindak pelaku kekerasan seksual;

Melakukan pendampingan dan penanganan keluarga warga kampus yang menjadi korban
kekerasan seksual;

f.

Melaksanaan program pencegahan kekerasan seksual terhadap warga kampus LAIN Ponorogo;
dan

g.

Mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.
BAB

III

RUANG UNGKUP
Pasal 4
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pencegahan;
Penanganan;
Pemeriksaan

Perlindungan;
Pemulihan Korban; dan
Penindakan Pelaku.

BAB IV
BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 5

Bentuk kekerasan seksual meliputi:

a.

Tindakan fisik atau non-fisik terhadap orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh
seseorang, atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi,
terhina, direndahkan, tidak aman, dan/atau dipermalukan;

b.

tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan
kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan
Kekerasan, ancrman kekerasan,

persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan sekseual atau interaksi seksual dengannya atau
dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait
dengan hasrat seksual, dengan makud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

c.

Kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu muslihat, atau
menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan
hubungan seksual; dan/atau

d.

Memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat,

rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau
menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.
Pasal 6

(1) Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal

4

meliputi peristiwa kekerasan

seksual dalam lingkup relasi personal, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya sepanjang
masih berada dalam lingkup IAIN Ponorogo.
(2) Bentuk Kekerasan Seksual sebagaimana dimakud pada Pasal (1) di atas, dapat terjadi baik secara
langsung, maupun tidak langsung dengan melalui media teknologi dan/atau media informasi.
BAB V
PENCEGAHAN

Pasal 7

IAIN Ponorogo melakukan pencegahan kekerasan seksual dengan:
1. Menyebarluaskan informasi tentang anti kekerasan seksual di lingkungan IAIN Ponorogo.

2.
3.

Menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan kekerasan seksual'

Memberikan materi anti kekerasan seksual dalam suatu kegiatan kepada warga kampus IAIN
Ponorogo.

4.

Meningkatkan pemahaman anti kekerasan seksual melalui pemberian materi orientasi pengenalan
akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi, pelatihan, maupun melalui media lain baik cetak
maupun elektronik serta dengan memanfaakan teknologi informasi di lingkungan IAIN Ponorogo.

5.

Mengembangkan klinik anti kekerasan seksual dalam bentuk konsultasi dan pendampingan bagi

6.

warga kampus IAIN Ponorogo.
Mengembangkan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman, ramah dan nyaman.

Pasal 8

1.

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan oleh Rektor, Dekan Fakultas,

Direktur Pascasarjdna, serta pirlpinan unit kefa terkait.

2.

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dilakukan

oleh Reldor, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, serta pimpinan unit kerja atau melalui pusat
studi yang terkait dengan kekerasan sekual berbasis pada pengarusutamaan gender yang
berlandaskan Pancasila.
BAB

VI

PEIAYANAN DAN PENANGANAN

Pasal 9

Pelayanan pengaduan kekerasan seksual di lingkungan IAIN Ponorogo dilaksanakan oleh Unit Layanan
Terpadu
Pasal 10

1.

Unit Layanan Terpadu adalah unit layanan teknis yang berkedudukan di bawah Pusat Studi Gender
dan Anak IAIN Ponorogo.

2. Unit Layanan

Terpadu dikelola oleh pengurus dan anggota yang dibentuk berdasarkan Keputusan

Rektor.

3.

Unit layanan terpadu di tingkat fakultas dilakanakan oleh Gender Vocal Point yang dibentuk oleh
Pusat Studi Gender dan Anak Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Pasal 11

1. Tugas, pokoK dan fungsi Unit Layanan Terpadu:
a. Konsultasi terhadap seluruh warga kampus Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dan/atau
keluarga warga kampus Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;

2.

b.

Pelayanan terhadap korban kekerasan seksual;

c.
d.

Proses pemeriksaan terhadap Pelakuf[erlapor melalui persidangan Unit Layanan Terpadu; dan

Pemulihan terhadap korban kekerasan sekual.

Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.
b.

Layanan medis dan/atau psikososial;

c.

Pendampingan;

d.
e.

Penegakan hukum;

f.

Konseling;

Perlindungan keamanan;
Penyediaan tempat tinggal ffika diperlukan);
Perlindungan atas kerahasiaan identiias;

g.
h. Penentuan kualifikasi jenis Kekerasan Seksual, penyusunan konologi kejadian,
dokumentasi laporan; dan/ atau

dan

i.
3.

4.

Layanan lain yang diperlukan

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dibantu oleh:

a.
b.

Psikolog;

c.

Psikiater;

d.
e.

Pekerja sosial;

Konselor;

Pendamping hukum;

f.

Pendamping keagamaan; dan/atau

g.

Pendamping lain sesuai dengan kebutuhan.

Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diuiamakan berjenis kelamin yang sama dengan
Korban.

5.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dilakukan sejak persyaratan

berkas

laporan yang diterima oleh Unit Layanan Terpadu dari Korban/Pelapor sudah dinyatakan lengkap.

6.

Sistem Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

dikoordinasikan oleh Rektor

bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan.
Pasal 12
PEMUUHAN KORBAN

l.

Pemulihan sebagaimana dimakud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf
proses pemeriksaan sampai pasca persidangan sejak pelaporan.

2.

Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

3.

d dilakukan terhadap

korban

a.
b.

Layanan kesehatan;

c.

Pemantauan keadaan korban dan keluarga;

d.
e.

Pendampingan spiritualitas dan keagamaan;

f.

Jaminan terhadap keberlanjubn pendidikan atau pekerjaan di lingkungan IAIN Ponorogo.

Penguatan psikososial;

Penguatan dukungan keluarga dan atau komunitas untuk pemulihan korban; dan/atau

Pemulihan dilakukan oleh Unit Layanan Terpadu bekerjasama dengan lembaga lembaga lain yang

terkait.
Pasal 13
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

1.

Penanganan kekemsan seksual

di lingkungan IAIN

Ponorogo dilaksanakan oleh Unit Layanan

Terpadu.

2.

Tahapan proses penanganan perkara kekerasan seksual meliputi:

a. Pendaftaran;
b. Pemeriksaan pendahuluan;
c. Penetapan Majelis Pemeriksa;
d. Penetapan hari sidang dan pemanggilan
e. Pemerikaan sidang;

f.

Pembuktian; dan

g.

Putusan;

para pihak;

Pasal 14
KEWENANGAN PEMERIKSAAN

1.

Kewenangan pemeriksaan dibagi menjadi dua yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan
perkara.

2.

Pemerilsaan pendahuluan adalah pemeriksaan berkas laporan pengaduan perkara kekerasan
seksua l.

3.

Pemerikaan perkara adalah tahapan persidangan yang dilakukan oleh majelis pemeriksa perkara
untuk memeriksa pokok perkara.
Pasal 15
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

1.

Kewenangan pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam rangkaian proses oleh Unit Layanan
Terpadu IAIN Ponorogo;

2.

Pelapor/Korban mendaftarkan laporannya ke bagian pendaftaran laporan Unit Layanan Terpadu
baik secara langsung (luring) maupun online (daring).

3.

Pelapor harus:

a.
b.

(l(IP/ ICM/ SIM/ Paspor)
Mengisi blangko yang berisi penjelasan ringkas mengenai duduk perkara, yang sedikitnya
Menunjukkan Identitas Pelapor/Korban dan Terlapor
memuat:

(1)
(2)
(3)
(4)

Waktu dan tempat kejadian perkara;
Kronologi perkara;
Bentuk Kekerasan Seksual;

Informasi mengenai Saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait dengan
dugaan tindakan Kekerasan Sekual;
(5) Informasi lain yang relevan dengan tindakan Kekerasan Seksual; dan
(6) Tuntutan Pelapor/Korban 6ika ada).

4.

Pelapor menyertakan bukti dalam bentuk dokumen yang mendukung laporan pada saat
mendaftarkan laporannya.

5.

Pelapor dalam hal mengisi blangko laporan dapat dibantu oleh Unit Layanan Terpadu atau lembaga

yang ditunjuk.

6.

Penanganan perkara terhadap pelaku

di luar warga IAIN Ponorogo bukan menjadi kewenangan

Unit Layanan Terpadu.

7.

Bagi korban kekerasan seksual di ayat (6) tersebut berhak diberikan pendampingan dari Unit
Layanan Terpadu.

8.

Putusan pemeriksaan pendahuluan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Unit Layanan Terpadu.
Pasal 16

1.

Kepala Unit Layanan Terpadu memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap penanganan
kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (8) kepada Rektor dan melakukan
tindakan lain sesuai hasil veriflkasi Unit Layanan Terpadu.

2.

Proses pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7
(tujuh) hari sejak Kepala Unit Layanan Terpadu mendapatkan dokumentasi dan hasil verifikasi Unit
Layanan Terpadu mengenai dugaan tindakan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 16

ayat (4).

3.

Rektor menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dengan memerintahkan

Kepala Unit Layanan Terpadu untuk melaksanakan persidangan perkara terhadap dugaan
kekerasan seksual.
BAB

VII

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN POKOK PERKARA

Pasal 17
PELAPOR DAN TERLAPOR

1.

Para pihak dalam pemeriksaan persidangan kekerasan seksual terdiri dari Pelapor/Korban dan
Terlapor yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu orang, kecuali memilikl kepentingan
hukum yang sama.

2.

Pelapor/Korban dan Terlapor wajib menghadiri secara langsung sefiap proses persidangan
dengan/atau tanpa didampingi oleh pendamping.

3.

Bagi korban dan terlapor dengan disabilitas prclses pendampingan harus memperhatikan kondisF
kondisi khusus terkait disabilibs.
Pasal 18
TAHAPAN DAN JANGKA WAKTU PERSIDANGAN

1.

Persidangan diperiksa dan diputus oleh majelis pemeriksa perkara yang dibentuk oleh Unit Layanan
Terpadu IAIN Ponorogo yang terdiri atas Ketua dan anggota yang ditetapkan dengan jumlah ganjil.

2.

Tahapan Proses Pemeriksaan Persidangan meliputl:

a.
b.

Pemeriksaan pokok permohonan;

c.

Mendengarkan keterangan para pihak;

d.
e.

Mendengarkan keterangan Saksi;

f.

Mendengarkan keterangan Pihak Terkait; dan

Pemeriksaan alat bukti tertulis;

Mendengarkan keterangan Ahli;

g. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan dan/atau persitiwa yang sesuai dengan
alat bukti lain yang dapat d'rjadikan petunjuk dan memeriksa alat bukti elektonik.
Pasal 19

wa6u persidangan pemeriksaan kekerasan seksual oleh Unit Layanan Terpadu paling lama 30
(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak hari sidang yang pertama dan dapat diperpanjang paling

Jangka

lama selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 20
PENETAPAN HARI SIDANG

Dalam hal laporan telah terpenuhl semua persyaratan dan prosedur, ketua nrerietapkan hari sidang
yang petama selambat{ambatnya 7 hari setelah berkas laporan dinyatakan lengkap.
Pasal 21
PENETAPAN MA]EUS PERSIDANGAN

1.
2.

Kepala Unit Layanan Terpadu menetapkan majelis pemeriksa perkara.

Majelis pemerika perkara sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) berjumlah 3 orang yang dipilih

dari anggota Unit Layanan Terpadu.
Pasal 22
PEMANGGILAN DAN KEHADIRAN PARA PIHAK

1,

Dalam hal Pelapor/Korban tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka
laporan dinyatakan gugur.

2.

Dalam hal Terlapor

:

a. l'ldak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan
b. lldak hadir kembali pada hari sidang kedua, maka majelis dapat

c.

kedua secara patut.

langsung memutus laporan

tersebut bnpa hadirnya Terlapor.
Pada sidang hari pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang

sah, maka laporan diperiksa dan diputus

s{:,ra

@nbadictuir (diputuskan tanpa kehadiran

pelapor).
Pasal 23
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

1.

Pada hari sidang pertama, majelis meminta Pelapor/Korban mengemukakan alasan-alasan
pelaporannya dan terlapor menyampaikan tanggapannya.

2.
3.

Terlapor dapat menyampaikan tanggapan secara lisan maupun tertulis.

Jika terlapor menghendaki tanggapan disampaikan secara tertulis, maka terlapor diberikan
kesempatan paling lama tiga hari untuk menyusun bnggapannya.
Pasal 24
PEMBUKNAN

1. Laporan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh Terlapor, tidak perlu dilakukan pembuktian.
2. Terhadap laporan yang dibantah, majelis pemeriksa perkara melakukan pemeriksaan pembuKian
berdasarkan bukti tertulis dan buKi pendukung lainnya sefta saksi-saksi yang diajukan oleh para
pihak.

3.

Jika diperlukan, majelis pemeriksa perkara dapat memanggil Saksi serta meminta keterangan ahli

untuk memperlancar proses persidangan.

Pasal 25
KESIMPUI.AN DAN PEMBELAAN

1.

Setelah proses pembuktian selesai, maka Pelapor/Korban diberikan kesempatan unluk
menyampaikan kesimpulan secara lisan/tetulis dan Terlapor juga diberikan kesempatan untuk
menyampaikan pembelaan secara lisan/tertulis.

2. Jika Pelapor menghendaki
3.

kesimpulan disampaikan secara tertulis, maka Pelapor diberikan
paling
kesempatan
lama tiga hari untuk menyusun kesimpulannya.
lika Terlapor menghendah pembelaan disampaikan secara tertulis, maka Terlapor diberikan
kesempatan paling lama tiga hari untuk menyusun pembelaannya.

4.

Kesimpulan

dan/abu Pembelaan yang dibuat secara tertulis wajib disampaikan dan dibacakan di

persidangan pada waktu yang ditentukan oleh Ketua Unit Layanan Terpadu.
BAB

VIII

PUTUSAN DAN BERITA ACARA PERSIDANGAN

Pasal 26

1.

Putusan majelis pemeriksa perkara diberikan setelah memeriksa dan mempertimbangkan
pelaporan/pengaduan, tanggapan, alat bukti, keterangan Saksi dan/atau ahli, pembelaan serta
mengadakan musyawarah dalam sidang tertutup.

2.

Putusan majelis pemeriksa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah putusan terbukti

atau tidak terbukti;

3.
4.

Ketua majelis membacakan putusan dalam sidang tertutup yang dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor.

Dalam hal Pelapor dan/atau Terlapor tidak hadir, ketua majelis menyampaikan pemberitahuan
putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan kepada Pelapor/Korban dan/abu
Terlapor.
Pasal 27

1.

Putusan terdiri dari atas:

a.
b.

Kepala putusan dengan irah-irahWng berbunyi "Bismillaahirrohmaanirrohiim"

c.

Uraian singkat mengenai duduk perkara

Identitas para pihak

d. Pertimbangan
e. Amar putusan

2.

hukum

Seketaris mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Pe6idangan yang ditandatangani
oleh seluruh majelis pemeriksa perkara.

BAB

X

PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 28

1.

Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 disampaikan kepada ReKor dan dewan
etik.

2.

Terhadap putusan atas terlapor, Unit Layanan Terpadu menyampaikan permohonan kepada Rekor
atau pejabat di atasnya untuk ditindaklanjuti.

3.

Dalam hal Rekor tidak menindaklanjuti putusan Unit Layanan Terpadu, Unit Layanan Terpadu
berhak melaporkan kepada pejabat di atas ReKor.
BAB X

SANKSI
Pasal 29
TUGAS DEWAN ETIK

Tugas Dewan Etik adalah memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan
seksual
Pasal 30
KETENTUAN SANKSI

1.

Penjatuhan sanksi dilaksanakan oleh Rektor atas peftimbangan Senat berdasarkan rekomendasi
Dewan Etik.

2.

Dalam hal Keputusan Rercor berupa

sanki bagi Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa, maka

penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan peraturan tentang kode etik Mahasiswa.

3.
4.

Dalam hal Keputusan Reltor berupa sanksi bagi Terlapor yang beEtatus sebagai ASN dan warga
kampus non ASN, maka penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan petimbangan etik dan/atau
ketentuan mengenai disiplin pegawai.
sanksi terdiri dari; terguran tertulis, penundaan kenaikan panSkat, penurunan pangkat pemecatan,
dan dikeluarkan.

5.

Apabila diperlukan, sanksi dapat memuat hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib mahasiswa
maupun disiplin pegawai.
BAB XI

PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 31

Dalam hal Terlapor berdasarkan Putusan Unit Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

ayat (2) tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual maka terhadap Terlapor diberikan
pemulihan nama baik
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BAB

XII

HAK PARA PIHAK
Pasal 32

1.

Selama proses persidangan, Terlapor berhak

a.

:

Mendapatkan kerahasiaan identitas; dan

b.

2.

Mengajukan pendampingan bantuan hukum jika diperlukan.
Selama proses persidangan Pelapor dan Saki mendapatkan jaminan:

a.

Perlindungan atas kerahasiaan identitas;

b.

Pendampingan oleh konselor, psikolog, psikiater, pendamping keagamaan, pendamping hukum,
atau pendamping lain sesuai kebutuhan;

c.

Perlindungan dari ancaman atau kekerasan dari Terlapor dan/atau pihak lain;
Jaminan terhadap keberlanjubn pendidikan atau pekerjaan di IAINf ponorogo; dan/atau;
Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal sementara (jika diperlukan).

d.

e.

BAB

NII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

L RIA&

pkan di Ponorogo

nggal 15 Desember 2021
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