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Yth.  

1. Para Wakil Dekan 

2. Para Koordinator Program Studi 

3. Para Koordinator Unit 

4. Koordinator Tata Usaha 

5. Para Sub Koordinator 

6. Dosen 

7. Tenaga Kependidikan 

8. Para Ketua Lembaga Mahasiswa 

9. Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

 

Menindaklanjuti ketentuan Bab II, Bab III, Bab V, dan Bab VII Peraturan Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 30 tahun 2021 (Permendikbudristek 

30/2021) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan 

Tinggi, bersama ini kami sampaikan hal-hal teknis sebagai berikut: 

I.  PENCEGAHAN OLEH DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (FEB 

Unud) tidak diperkenankan melakukan pertemuan dengan Mahasiswa secara individu: 

a. di luar area kampus FEB Unud; 

b. di luar jam operasional kampus FEB Unud yaitu pukul 08.00 - 16.00 Waktu Indonesia 

bagian Tengah (WITA); dan/atau 

c. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran yang berlaku di FEB Unud. 

2. Pertemuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan jika memperoleh persetujuan 

Koordinator Program Studi (untuk Dosen) dan Koordinator Tata Usaha (untuk Tenaga 

kependidikan). 

3. Pertemuan dengan mahasiswa secara individu masih dapat dilakukan apabila menggunakan 

metode dalam jaringan (daring/ online). 



 
 

4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau 

melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; 

b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Koordinator 

Program Studi (Koprodi) atau Koordinator Tata Usaha (KTU) sebelum pelaksanaan 

pertemuan; dan 

c. pemberian izin (persetujuan) dari Koprodi atau KTU harus didapatkan sebelum 

pelaksanaan pertemuan. 

5. Dalam hal Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan merupakan Wakil 

Dekan, Koprodi, Koordinator Unit (Kounit), KTU, atau Sub Koordinator maka persetujuan 

sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan oleh Dekan. 

6. Mekanisme permohonan dan pemberian izin diserahkan kepada Koprodi atau KTU.  

7. Pelanggaran terhadap edaran yang ditetapkan pada angka 1 dan 2 akan dikenakan sanksi 

berupa teguran tertulis; dimana jika terjadi keberulangan, maka akan dikenakan sanksi berupa 

penghentian untuk sementara dari tugas mengajar dan/atau membimbing (untuk Dosen), 

dan/atau tugas administratif (untuk Tenaga Kependidikan). 

8. Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual, 

dalam bentuk: 

a. sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di pertemuan perkuliahan atau pertemuan 

ketatausahaan; 

b. penyertaan tagar #hindarikekerasanseksual dan/atau #dukungpermendikbudristek302021 

pada bahan perkuliahan atau ketatausahaan; 

c. selalu mengingatkan bahaya terjadinya kekerasan seksual di lingkungan FEB Unud; 

dan/atau 

d. usaha lainnya yang dianggap perlu. 

 

II.  PENCEGAHAN OLEH MAHASISWA 

1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (FEB Unud) tidak 

diperkenankan melakukan pertemuan dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan secara 

individu: 

a. di luar area kampus FEB Unud; 

b. di luar jam operasional kampus FEB Unud yaitu pukul 08.00 - 16.00 Waktu Indonesia 

bagian Tengah (WITA); dan/atau 

c. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran yang berlaku di FEB Unud. 

2. Pertemuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan jika memperoleh persetujuan 

Koordinator Program Studi. 

3. Pertemuan dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan secara individu masih dapat 

dilakukan apabila menggunakan metode dalam jaringan (daring/ online). 

 



 
 

4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi 

elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan; 

b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Koprodi 

sebelum pelaksanaan pertemuan; dan 

c. pemberian izin (persetujuan) dari Koprodi harus didapatkan sebelum pelaksanaan 

pertemuan. 

5. Mekanisme permohonan dan pemberian izin diserahkan kepada Koprodi.  

6. Pelanggaran terhadap edaran yang ditetapkan pada angka 1 dan 2 akan dikenakan sanksi 

berupa teguran tertulis; dimana jika terjadi keberulangan, maka akan dikenakan sanksi berupa 

penundaan mengikuti perkuliahan atau penundaan menyelesaikan tugas akhir. 

7. Mahasiswa wajib berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual, dalam bentuk: 

a. kampanye di media sosial dalam bentuk tagar atau twibbon 

b. sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di pertemuan kemahasiswaan; 

c. penyertaan tagar #hindarikekerasanseksual dan/atau #dukungpermendikbudristek302021 

pada pertemuan kemahasiswaan; 

d. selalu mengingatkan bahaya terjadinya kekerasan seksual di lingkungan FEB Unud; 

dan/atau 

e. usaha lainnya yang dianggap perlu.  

 

III.  PENANGANAN 

1. FEB Unud menjamin terlaksananya Penanganan Kekerasan Seksual melalui: 

a. pendampingan; 

b. pelindungan; 

c. pengenaan sanksi administratif; dan 

d. pemulihan korban. 

2. Penanganan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diberikan kepada Korban atau saksi yang 

berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan. 

3. Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan 

persetujuan Korban atau saksi. 

4. Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana 

dimaksud pada angka 3, maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali Korban 

atau pendamping. 

5. Pembiayaan penanganan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan 

pada pelaku, dengan ketentuan: 

a. biaya akan dibebankan ke gaji dan/atau remunerasi yang bersangkutan jika pelakunya 

adalah Dosen atau Tenaga Kependidikan; atau 

b. biaya akan dibebankan ke jumlah nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester berjalan 

jika pelakunya adalah Mahasiswa.  



 
 

6. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berupa: 

a. konseling; 

b. layanan kesehatan; 

c. bantuan hukum; 

d. advokasi; dan/atau 

e. bimbingan sosial dan rohani 

7. Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b berupa: 

a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan Pendidikan bagi Mahasiswa; 

b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen dan atau Tenaga Kependidikan pada 

Universitas Udayana; 

c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau 

keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya 

ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum; 

d. pelindungan atas kerahasiaan identitas; 

e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; 

f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan; 

g. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau 

menguatkan stigma terhadap Korban; 

h. pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana; 

i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan; 

j. penyediaan rumah aman; dan/atau 

k. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 

yang diberikan. 

8. Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual akan dikenakan sanksi administratif. 

9. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c terdiri atas: 

a. Pengenaan sanksi administratif kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan 

b. Pengenaan sanksi administratif kepada Mahasiswa 

10. Pengenaan sanksi administratif kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana 

dimaksud dalam angka 9 huruf a terdiri atas: 

a. sanksi administratif ringan, yang terdiri atas: 

1. teguran tertulis; atau 

2. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus 

atau media massa. 

b. sanksi administratif sedang, yang berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa 

memperoleh hak jabatan; atau 

c. sanksi administratif berat, yang berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Dosen 

dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 



 
 

11. Pengenaan sanksi administratif kepada Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam angka 9 

huruf b terdiri atas: 

a. sanksi administratif ringan, yang terdiri atas: 

1. teguran tertulis; atau 

2. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus 

atau media massa. 

b. sanksi administratif sedang, yang berupa pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi: 

1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors); 

2. pencabutan beasiswa; atau 

3. pengurangan hak lain 

c. sanksi administratif berat, yang berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa. 

12. Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d berupa: 

a. tindakan medis; 

b. terapi fisik; 

c. terapi psikologis; dan/atau 

d. bimbingan sosial dan rohani. 

13. Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada angka 12 dapat melibatkan: 

a. dokter/tenaga Kesehatan lain; 

b. konselor; 

c. psikolog; 

d. tokoh masyarakat; 

e. pemuka agama; dan/atau 

f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas. 

 

IV.  MEKANISME PENANGANAN PELAPORAN KEKERASAN SEKSUAL 

1. Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Satuan Tugas yang dibentuk oleh Rektor 

Universitas Udayana. 

2. Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban dan/atau saksi pelapor dengan 

membawa bukti dan/atau saksi yang sekiranya dapat menguatkan laporan. 

3. Mekanisme penanganan laporan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada angka 2 

adalah sebagai berikut: 

a. penerimaan laporan; 

b. pemeriksaan; 

c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; 

d. pemulihan; dan 

e. tindakan pencegahan keberulangan 

4. Pelaksanaan teknis mekanisme penanganan laporan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud 

pada angka 3 mengikuti mekanisme yang telah ditentukan pada Permendikbudristek 30/2021. 



 
 

5. Dalam hal satuan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum terbentuk, maka 

mekanisme Penanganan Laporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada angka 3 

yang terjadi di lingkungan FEB Unud akan dilaksanakan dan dipimpin oleh Dekan bersama 

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

(PPKSFEB) yang dibentuk oleh Dekan sampai Satuan Tugas di tingkat Universitas Udayana 

terbentuk. 

6. Tim PPKSFEB terdiri atas unsur: 

a. 1 orang Perwakilan Dekanat. 

b. 1 orang Perwakilan Koprodi. 

c. KTU. 

d. 1 orang Dosen yang direkomendasikan oleh Koprodi. 

e. 1 orang Tenaga Kependidikan yang direkomendasikan oleh KTU. 

f. 1 orang Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) LMFEB. 

g. 1 orang Perwakilan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) LMFEB 

h. 1 orang Perwakilan Himpunan Mahasiswa (HIMA) 

i. 1 orang Mahasiswa yang direkomendasikan oleh DPM LMFEB 

7. Ketua dan Sekretaris Tim PPKSFEB ditunjuk oleh Dekan. 

8. Tim PPKSFEB bertanggungjawab kepada Dekan, dan memiliki tugas sebagai berikut: 

a. memeriksa laporan terkait kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf 

b; dan 

b. menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi sanksi administratif terhadap 

Pelaku kepada Dekan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c. 

9. Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan melalui: 

a. Telepon, pada nomor 082144071145; 

b. pesan singkat elektronik, pada nomor 082144071145; 

c. surat elektronik, pada alamat febcegahks@unud.ac.id; dan/atau 

d. layanan pengaduan dan keluhan (LAPAK) FEB Unud, pada alamat lapak.febunud.id 

10. Seluruh saluran pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dikelola dan hanya dapat 

diakses oleh Dekan, oleh karenanya seluruh pelaporan terkait kekerasan seksual agar 

ditujukan kepada Dekan. 

11. Dekan menjamin bahwa laporan yang diberikan melalui saluran sebagaimana dimaksud pada 

angka 9 hanya diterima oleh Dekan, dan dapat dibuka apabila diminta oleh Rektor. 

 

V.  HAK KORBAN DAN SAKSI 

1. Korban Kekerasan Seksual di FEB Unud berhak: 

a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; 

b. meminta pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan dari Pimpinan FEB Unud; dan 

c. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Pimpinan 

FEB Unud 



 
 

2. Saksi Kekerasan Seksual di FEB Unud berhak: 

a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau 

b. meminta pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan dari Pimpinan FEB Unud. 

 

Segala hal yang belum diatur pada Surat Edaran ini mengikuti aturan yang ditetapkan pada 

Permendikbudristek 30/2021. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2021, dan 

setiap saat akan disesuaikan dengan arahan kebijakan Rektor Universitas Udayana terkait 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Udayana.  

 

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh dengan 

tanggung jawab. 

 

 

Denpasar, 1 Desember 2021 

Dekan, 

 

 

Agoes Ganesha Rahyuda  

NIP. 198303252006041001 

 

Tembusan: 

1. Ketua Senat FEB Unud 

2. Arsip 
 

 


