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KATA
PENGANTAR

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan isu yang kompleks dan 
multidimensi. Kekerasan ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. 
Kekerasan juga bisa terjadi di ruang publik hingga di dalam rumah. Pelakunya 
pun bisa siapa saja, dari orang yang tidak dikenal hingga anggota keluarga 
sendiri. Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, rumah yang 
seharusnya menjadi tempat paling aman bagi perempuan dan anak, bisa 
berubah menjadi tempat menyeramkan bagi perempuan dan anak korban 
kekerasan. Ketika terjadi kekerasan dan korban berada dalam satu rumah 
dengan pelaku, maka akan menjadi lebih sulit bagi korban untuk 
menyelamatkan diri maupun meminta pertolongan. Selain itu, berbagai 
stigma, ketakutan, dan sulitnya akses terhadap layanan membuat korban 
enggan atau sulit melaporkan kekerasan yang menimpa dirinya. Apalagi 
ketika berhadapan dengan situasi krisis, seperti misalnya Pandemi Covid19, 
situasi korbanpun menjadi demikian sulit. Pandemi Covid-19 yang 
mengharuskan beraktivitas di dalam rumah, menjadikan korban kekerasan 
harus tinggal dan bertemu dengan pelaku setiap saat. 

Dalam kaitan itulah, dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan berbasis 
gender yang dialami perempuan dan anak pada masa pandemi, dibutuhkan 
komitmen pemerintah untuk merespon persoalan dan memastikan bahwa 
layanan pengaduan bagi korban berfungsi dengan baik dan mudah diakses 
oleh para korban. Namun, berdasarkan catatan WAHID Foundation, Pandemi 
Covid-19 telah menjadikan lembaga layanan pemerintah untuk melakukan 
jangkauan kepada korban Kekeranan Berbasis Gender (KBG) kurang optimal.  
Ini utamanya karena kurangnya dukungan dana operasional dan perhatian 
dari pemerintah karena terjadi pengalih fungsian pendanaan dan sumber 
daya untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Terkait dengan problem tersebut, penting kiranya memperkuat sistem 
perlindungan berbasis komunitas. Desa/Kelurahan sebagai unit 
pemerintahan terkecil memiliki peranan besar membangun sebuah sistem 
dan mekanisme perlindungan bagi warganya agar terhindar dari kekerasan 
berbasis gender, serta menyediakan akses informasi dan dukungan bagi 
korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan.  

PENDEKATAN DAN MEKANISME PERLINDUNGAN BERBASIS KOMUNITAS UNTUK
PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN MENGAKSES KEADILAN FORMAL DAN INFORMALi



Buku Panduan Pendekatan dan Mekanisme Perlindungan Berbasis Komunitas 
untuk Perempuan dan Anak dalam Mengakses Keadilan Formal dan Informal 
ini hadir sebagai upaya untuk memperkuat sistem perlindungan bagi 
perempuan dan anak korban kekerasan berbasis komunitas. Tujuan akhirnya 
adalah bagaimana komunitas bisa mendukung korban untuk memperoleh 
akses keadilan terhadap kekerasan yang dia alami. 

Buku ini disusun atas beberapa topik utama. Bab pertama sampai dengan 
bab ketiga buku panduan ini akan fokus pada prinsip-prinsip dasar yang 
menjadi landasan buku panduan, kepada siapa buku panduan ini digunakan 
dan  pengertian dasar terkait dengan kekerasan berbasis gender. Adapun 
Bab Keempat dan Bab Kelima lebih fokus pada kontekstualisasi kekerasan 
terhadap perempuan dan anak selama Pandemi Covid-19 dan juga contoh 
nyata usaha-usaha melindungi perempuan dan anak dari diskriminasi dan 
kekerasan berbasis gender di 10 Desa.  Sementara bab keenam dan 
seterusnya fokus pada petunjuk teknis bagaimana melakukan  
pendampingan dan perlindungan terhadap korban dalam memperoleh akses 
terhadap keadilan, baik secara formal dan informal. Kami berharap  buku 
panduan ini diharapkan mampu mendukung penguatan akses dan 
terwujudnya keadilan bagi para korban kekerasan. 

Akhir kata, atas terbitnya buku ini, kami mengucapkan terima kasih yang 
mendalam kepada Yenny Wahid, Mutiara Pasaribu dan kawan-kawan 
jaringan Wahid Foundation yang di tengah kesibukannya masih 
menyempatkan waktu untuk memberikan masukan dan terus mengawal 
penyelesaian buku panduan ini. Tak lupa, ucapan terima kasih juga kami 
berikan kepada UN Women yang telah mendukung program dan penerbitan 
buku panduan ini. 

Mujtaba Hamdi
Direktur Eksekutif Wahid Foundation
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DAFTAR
ISTILAH

Bhabinkamtibmas  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban    
    Masyarakat 

DP3A    Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan   
    Anak

KBG    Kekerasan Berbasis Gender

KPAI    Komisi Perlindungan Anak Indonesia

KPPPA   Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan   
    Perlindungan Anak

LBH    Lembaga Bantuan Hukum

LPSK    Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LPKS    Lembaga Penyelenggara Kesejateraan Sosial

LSM    Lembaga Swadaya Manusia

Musrenbang  Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Pokja    Kelompok Kerja

Polres   Kepolisian Resor

P2TP2A   Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan   
    dan Anak

PSBB    Pembatasan Sosial Berskala Besar

PPA    Perlindungan Perempuan dan Anak

PPKM    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

RAN PE   Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme

RAN P3AKS  Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan  P  
    Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Konflliks   

    Sosial. 

Satgas   Satuan tugas

SIMFONI   Sistem Informasi Online

Unit PPA   Unit Perlindungan Perempuan dan Anak korban   
    kejahatan

UPTD PPA   Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan   
    Perempuan dan Anak

VER    Visum et Repertum

WCC    Women Crisis Center
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1.

PRINSIP-PRINSIP
PANDUAN



Dalam melakukan perlindungan dan pendampingan terhadap korban KBG, 
pokja atau satgas diharapkan memegang prinsip-prinsip di bawah ini, yaitu:

Membantu korban/penyintas tanpa didasari oleh 
prasangka-prasangka yang tidak adil yang 
dilatarbelakangi oleh perbedaan identitas, seperti: ras, 
suku, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, 
kepemilikan harta, pilihan politik dan atau jabatan yang 
diduduki di masyarakat. 

Bab.1
Prinsip-Prinsip Panduan

Non
diskriminatif:

Pokja/satgas dapat mengumpulkan data/informasi 
mengenai korban berdasarkan persetujuan dari korban 
dan atau keluarganya. Demikian juga dalam hal 
menggunakan data tersebut haruslah dengan 
persetujuan korban dan atau keluarganya. Data korban 
yang dikumpulkan semata-mata digunakan untuk 
keperluan advokasi penanganan kasus dan tidak boleh 
disebarluaskan. Pokja/satgas hanya boleh 
menyerahkan data-data korban ke lembaga rujukan 
dan ke lembaga penegak hukum dalam rangka 
penuntutan terhadap pelaku atau ke institusi 
adat/pemerintah desa guna penyelesaian kasus di 
tingkat komunitas. Pokja/satgas memastikan privasi 
korban dan keluarganya terjaga dan tidak 
memposisikan korban dalam situasi yang menimbulkan 
resiko yang membahayakan keselamatan korban.

Menjaga
kerahasiaan
data korban dan
menghormati
privasi korban:

Pokja/satgas harus menghormati hak-hak korban demi 
melindungi hak hidup, martabat dan keamanan korban. 
Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban Bab II Pasal 5, 
hak-hak korban meliputi beberapa hal, diantaranya 
adalah hak untuk memperoleh keamanan, ikut serta 
dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan keamanan, memberi 
keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang 
menjerat, mendapat informasi mengenai 
perkembangan kasus, serta berhak untuk mendapat 
nasihat hukum. 

Menghormati
hak-hak korban
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Pokja/satgas memahami dan memperhitungkan 
perbedaan-perbedaan karakteristik dan pengalaman 
hidup antara perempuan dan laki-laki, sehingga strategi 
dan praktik-praktik advokasi yang ditempuh harus 
secara tepat merespon kondisi-kondisi yang ada. 

Responsif 
gender 

Dalam mengadvokasi kasus kekerasan berbasis gender, 
pokja/satgas harus berkoordinasi dengan P2TP2A atau 
UPTD PPA atau LBH/WCC dan kepolisian unit 
perlindungan perempuan dan anak di tingkat resort 
(Polres).

Berkoordinasi
dengan
P2TP2A/UPTD
PPA atau
LBH/WCC dan
kepolisian
unit PPA

Pokja/satgas tidak diperbolehkan untuk menempuh 
cara-cara penyelesaian kasus-kasus pidana berat  
melalui mediasi kekeluargaan, musyawarah mufakat 
atau adat-istiadat yang dapat berpotensi melanggar 
hak-hak korban. Pidana berat yang dimaksud di sini, 
antara lain: pembunuhan, penyiksaan, perkosaan, 
eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan 
perdagangan orang. Pokja/satgas harus 
memprioritaskan penyelesaian melalui jalur hukum 
yang berlaku di Republik Indonesia. 

Tidak
melakukan
mediasi
kekeluargaan
dalam
menyelesaikan
kasus-kasus
pidana berat 
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2.

SASARAN 
PENGGUNA 
PANDUAN



Pokja merupakan kelompok perwakilan masyarakat 
di desa/kelurahan damai. Pokja bertugas untuk 
menjalankan program desa damai dan memastikan 
tercapainya 9 indikator desa damai. Pokja juga  
menjalankan fungsi sistem pencegahan dini  
terjadinya ekstremisme kekerasan yang mengarah 
pada terorisme di tingkat desa. 

Bab.2
Sasaran Pengguna Panduan

1. Kelompok kerja desa/kelurahan damai:

Satgas merupakan kelompok perwakilan masyarakat 
di desa/kelurahan damai. Satgas memiliki mandat 
bagi perlindungan perempuan dan anak sebagai 
bagian rencana aksi desa/kelurahan damai 
(RADes/Kel) dan berfungsi memastikan bahwa 
RADes dapat dilaksanakan dan tercapai sejalan 
dengan RAN P3AKS dan RAN PE. 

2. Satuan tugas (Satgas) PPA  Aksi Desa/Kelurahan
    Damai:

Kelompok perempuan yang bekerja bersama untuk 
meningkatkan kualitas hidup perempuan di tingkat 
desa/kelurahan yang keanggotaanya terdiri dari 
perempuan warga desa/kelurahan dari berbagai latar 
belakang agama/kepercayaan, suku, ras, usia dan 
status ekonomi. 

3. Kelompok perempuan:

Pengurus administrasi desa/kelurahan yang bertugas 
untuk menjamin jalannya roda pemerintahan dan 
memastikan terpenuhinya hak warga masyarakat di 
tingkat desa/kelurahan. 

4. Pimpinan desa/kelurahan:
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Penegak hukum merupakan instrumen  hukum yang 
bertugas untuk mengayomi masyarakat, menjaga 
ketertiban dan menjamin keamanan. Yang termasuk 
dalam penegak hukum di antaranya: polisi, hakim 
dan jaksa. Instrumen hukum pendukung lainnya yang 
dapat ditemui di tingkat desa/kelurahan antara lain: 
bhabinkamtibmas dan paralegal terlatih dan 
bersertifikasi. 

5. Penegak hukum di tingkat desa/kelurahan:

Orang-orang yang dihormati oleh masyarakat karena 
pengetahuannya yang mendalam dan luas di bidang 
agama. Tokoh agama juga dipandang sebagai orang 
yang shaleh dan bijaksana yang mampu mengayomi 
pengikutnya untuk hidup berdampingan dan 
menjaga kerukunan.

6. Tokoh agama:

Orang-orang yang dihormati oleh masyarakat karena 
memiliki karakter kepemimpinan dan karisma. Tokoh 
masyarakat biasanya dipilih secara informal 
berdasarkan kemampuan khusus yang dimilikinya. 
Tokoh masyarakat biasanya diangkat/dipilih 
berdasarkan tradisi dan adat setempat. Tokoh 
masyarakat di tingkat desa antara lain: tokoh adat, 
kepala suku, bidan desa, dokter, guru, mantri 
kesehatan, pengusaha, dll. 

7. Tokoh masyarakat:
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3.

DEFINISI DAN 
BENTUK-BENTUK 
KEKERASAN 
BERBASIS GENDER



Kekerasan berbasis gender adalah tindakan-tindakan yang membahayakan 
dan mencelakakan yang ditujukan pada seseorang oleh karena identitas 
gender/jenis kelaminnya. Kekerasan ini berakar pada ketidaksetaraan 
gender, penyalahgunaan kekuasaan dan norma-norma yang merugikan 
(UNHCR).  

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 
bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender mencakup di antaranya (2020):

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka yang terjadi  
dalam konteks hubungan personal, relasi kerja dan kemasyarakatan dan   
konflik yang lebih luas.

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,  
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau     
penderitaan psikis berat pada seseorang.

• Perkosaan, 
• Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, 
• Pelecehan seksual, 
• Eksploitasi seksual, 
• Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, 
• Prostitusi paksa, 
• Perbudakan seksual, 
• Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, 
• Pemaksaan kehamilan, 
• Pemaksaan aborsi, 

Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan  
hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai,            
pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial   
dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual terdiri dari berbagai macam  
bentuk. Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) 
mengindentifikasi setidaknya terdapat 15 bentuk kekerasan seksual yaitu : 

Bab.3
Definisi dan Bentuk-bentuk 
Kekerasan Berbasis Gender
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1. Kekerasan fisik



Perbuatan seseorang yang menurut hukum atau karena persetujuan atau 
perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan 
kepada orang tersebut mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan 
cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam 
atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang 
tersebut

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 
memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 
dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi 
atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

• Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, 
• Penyiksaan seksual, 
• Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, 
• Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau       
  mendiskriminasi perempuan, 
• Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif dengan alasan    
  moralitas dan agama

KEKERASAN
FISIK

KEKERASAN
PSIKIS

KEKERASAN
SEKSUAL

PERDAGANGAN
MANUSIA

PENELANTARAN
EKONOMI

KEKERASAN
BERBASIS
GENDER

(KGB)
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5. Perdagangan manusia



Kekerasan berbasis gender secara online adalah sebuah tindakan intimidasi 
yang dilakukan dengan menggunakan perangkat Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK), seperti: laptop, telepon genggam, internet,  surat 
elektronik (email) maupun media sosial. Tindakan ini secara langsung 
dilakukan terhadap seseorang  dengan maksud menyerang orang tersebut 
berdasarkan gender. 

Pelecehan seksual online adalah kekerasan berbasis gender yang terjadi 
ketika pelaku mengirimkan pesan yang kasar, mengandung kekerasan, 
mengancam dan mengirimkan pesan cabul ke korban.

Penguntitan dunia maya (Cyberstalking) adalah  tindakan menguntit 
atau memata-matai secara berulang-ulang yang dilakukan oleh 
seseorang atau kelompok orang dengan maksud melecehkan. 

Menyebarkan gambar-gambar intim tanpa persetujuan (Revenge porn) 
adalah tindakan mendistribusikan gambar-gambar atau video yang 
mengekspolitasi seseorang secara seksual  di internet tanpa persetujuan 
orang tersebut. 

Trolling adalah tindakan memposting pesan-pesan, gambar-gambar, 
video-video dan pembuatan tagar (hashtag) untuk tujuan mengganggu, 
memprovokasi dan menyerukan kekerasan terhadap seseorang. Pelaku 
biasanya menggunakan akun palsu atau anonim.   

Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa 
persetujuan orang tersebut kepada publik melalui internet.  

Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender secara online:
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4.

KEKERASAN 
BERBASIS GENDER 
PADA MASA KRISIS 
PANDEMI COVID-19



Sejak diberlakukannya  PSBB dan PPKM berskala mikro di berbagai wilayah 
di Indonesia, kegiatan masyarakat banyak terpusat di rumah.   Krisis pandemi 
ini kemudian mengubah cara kita hidup dan berinteraksi  dengan 
orang-orang sekitar. Pembatasan ruang gerak memberikan dampak yang 
signifikan terhadap kesehatan mental manusia yang ditakdirkan sebagai 
makhluk sosial. Rumah yang pada awalnya merupakan tempat paling aman, 
ternyata berpotensi menjadi wilayah paling tidak aman bagi anggota 
keluarga lainnya, terutama perempuan dan anak. Menurut Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang 
Darmawati, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus 
meningkat selama masa pandemi. Dalam Rapat kerja dengan Komisi VIII DPR 
pada 13 Januari 2020,  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak memaparkan bahwa sepanjang tahun 2020,  terdapat 59,80 persen 
dari 6.620 korban perempuan dewasa yang menjadi korban kekerasan 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jumlah korban tersebut merupakan 
bagian dari 6.554 kasus yang dilaporkan dan tercatat dalam sistem SIMFONI 
. Sedangkan kasus kekerasan pada anak sepanjang tahun 2020 mencapai 
8.687 kasus dengan 9.513 korban. Prosentase terbesar ialah korban 
kekerasan seksual 54,58 persen.  

Kasus ini hanya merupakan sedikit kasus yang dapat terungkap dan diproses 
secara hukum. Angka kasus-kasus kekerasan berbasis gender (KBG) yang 
masuk dalam laporan diyakini hanya merupakan fenomena gunung es saja. 
Masih banyak kasus-kasus KBG yang belum terlaporkan oleh karena 
berbagai alasan, di antaranya yaitu: korban merasa malu dan takut 
disalahkan jika melaporkan kasusnya, korban tidak tahu harus melaporkan ke 
mana, korban mendapatkan ancaman dari pelaku, keluarga bahkan 
lingkungan sekitarnya, serta korban terkendala ekonomi untuk mengakses 
layanan hukum dan layanan lainnya. 

Krisis pandemi ini menjadi masa terberat bagi banyak orang. Banyak orang 
yang menderita karena kehilangan sumber penghasilannya, entah itu 
disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja maupun kebangkrutan usaha. 
Kepala keluarga yang kehilangan pekerjaannya atau sumber penghasilannya 
mengalami tekanan mental. Ketiadaan dukungan layanan kesehatan mental 
menyebabkan ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Seringkali emosi 
kemarahan disalurkan kepada orang-orang terdekat, misalnya pasangan 
(istri) dan anak. Perempuan/istri/anak (terutama anak perempuan) sering 
kali menjadi sasaran kekerasan anggota keluarga lainnya. 

Bab.4
Kekerasan Berbasis Gender Pada
Masa Krisis Pandemi Covid-19
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Selama masa PSBB dan PPKM mikro, peran  dan tanggung jawab perempuan 
juga semakin bertambah. Beberapa disebabkan karena perubahan metode 
belajar anak selama masa pandemi yang menggunakan metode 
pembelajaran jarak jauh (PJJ), serta perubahan aktivitas kerja kantor yang 
berpindah ke rumah (working from home/WFH). Perempuan dituntut untuk 
mampu melakukan tugas-tugas kantor (jika ia bekerja formal), mengerjakan 
pekerjaan rumah tangga, sekaligus menjaga anak dan menggantikan peran 
guru di rumah. Kondisi seperti ini memperburuk kesehatan mental 
perempuan selama masa pandemi.

Anak-anak juga tidak luput dari tekanan mental yang mereka hadapi selama 
masa pembelajaran jarak jauh. Banyak anak mulai mengeluhkan banyaknya 
beban tugas yang diberikan oleh guru, hal ini semakin diperburuk dengan 
ketiadaan/minimnya umpan balik yang positif dari guru terhadap tugas yang 
dikumpulkan. Padahal umpan balik positif menjadi sangat penting bagi anak 
didik untuk memotivasi semangat belajar anak.  Interaksi anak dengan 
teman-temannya juga menjadi sangat berkurang karena pembatasan ruang 
gerak, sehingga mereka merasa kesepian dan mudah tertekan. Belum lagi, 
anak-anak dari keluarga miskin menghadapi situasi yang lebih berat karena 
untuk melaksanakan PJJ, mereka tidak memiliki laptop/smartphone dan 
akses internet yang memadai, atau hanya memiliki satu gawai dalam satu 
keluarga sehingga mereka terpaksa harus bergantian menggunakan gawai 
yang sama dengan anggota keluarga lainnya. Situasi yang serba sulit ini 
semakin menimbulkan keputusasaan. 

PENDEKATAN DAN MEKANISME PERLINDUNGAN BERBASIS KOMUNITAS UNTUK
PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN MENGAKSES KEADILAN FORMAL DAN INFORMAL13



Penggunaan media sosial selama masa krisis pandemi juga meningkat 
sebagai alternatif berinteraksi dengan dunia luar. Sayangnya, penggunaan 
media sosial ini tidak disertai dengan kesadaran dan pengetahuan akan 
keamanan berinternet. Perempuan dan anak semakin rentan mengalami 
kekerasan di dunia maya. Selama masa pandemi, Lembaga Bantuan Hukum 
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta, pada 
Maret-November 2020, menerima 196 pengaduan. Jenis kekerasan berbasis 
gender daring yang dicatat oleh LBH APIK, di antaranya: Pencurian data 
(phising), menguntit, pelanggaran privasi, pelecehan daring, konten ilegal, 
ancaman distribusi foto/video pribadi.  Sedangkan SAFENet, sebuah 
lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada isu-isu keamanan 
internet, memaparkan bahwa lembaganya telah menerima 169 kasus 
penyebaran konten intim secara non-konsensual pada tahun 2020. Jumlah 
ini mengalami peningkatan dari angka pengaduan 45 kasus pada tahun 2019. 
Ini berarti selama masa pandemi, telah terjadi peningkatan kasus kekerasan 
online sebesar 375%.  

Dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender yang 
dialami perempuan dan anak pada masa pandemi, dibutuhkan komitmen 
pemerintah untuk berusaha secara nyata dan lebih keras dalam merespon 
persoalan ini dan memastikan bahwa layanan pengaduan bagi korban 
berfungsi dengan baik dan mudah diakses oleh para korban. 

Dari kegiatan diskusi terfokus yang dilaksanakan oleh Wahid Foundation 
dengan perwakilan DP3AKB Jawa Barat, DP3AKB Jawa Tengah dan P2TP2A 
Kota Batu pada tanggal 18 Februari 2021, diketahui bahwa krisis pandemi 
telah mengubah cara kerja lembaga layanan dalam merespon kasus-kasus 
kekerasan berbasis gender di komunitas. Re-focusing anggaran dalam 
pemerintahan untuk merespon persoalan pandemi ini, kemudian berdampak 
pada semakin berkurangnya alokasi dana bagi lembaga layanan untuk 
melakukan jangkauan/outreach kepada korban KBG di kampung-kampung. 
Alokasi anggaran operasional juga kurang mampu merespon kebutuhan 
lapangan, misalkan saja terbatasnya biaya bahan bakar untuk mobil 
operasional untuk dapat menjangkau ke kampung-kampung, serta 
ketiadaan/terbatasnya biaya telepon untuk kebutuhan operasional agar staf 
lembaga layanan dapat berkomunikasi via telepon degan korban. Minimnya 
angka pengaduan kasus sering kali disebabkan karena kurangnya sosialisasi 
layanan yang dimiliki oleh lembaga kepada masyarakat, khususnya 
perempuan dan anak. Termasuk juga selama masa pandemi, nomor telpon 
layanan pengaduan kasus (hotline) tidak tersosialisasikan secara maksimal 
dan dalam beberapa kasus, nomor tersebut tidak aktif sebagaimana 
mestinya. 
Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk juga memperkuat sistem 
perlindungan di tingkat komunitas. Desa/Kelurahan sebagai unit 
pemerintahan terkecil memiliki peranan penting untuk membangun sebuah 
sistem dan mekanisme perlindungan bagi warganya agar terhindar dari 
kekerasan  berbasis gender, serta menyediakan akses informasi dan 
dukungan bagi korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan.  
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5.

DESA/KELURAHAN 
DAMAI YANG RAMAH 
PEREMPUAN DAN ANAK:
Usaha-usaha dalam melindungi 
perempuan dan anak dari diskriminasi 
dan kekerasan berbasis gender



Usaha-usaha dalam melindungi perempuan dan anak dari diskriminasi 
dan kekerasan berbasis gender

Sejak awal munculnya inisiatif desa/kelurahan damai, para perwakilan 
komunitas yang hadir dalam workshop perwakilan desa/kelurahan pada hari 
peringatan perdamaian internasional di Sumenep pada tahun 2017 telah 
menyepakati sembilan indikator desa/kelurahan damai yang salah satu 
indikatornya adalah adanya partisipasi perempuan. 

Partisipasi perempuan tidak hanya diukur dari segi jumlah perwakilan 
perempuannya saja yang terlibat dalam rapat-rapat atau musyawarah 
desa/kelurahan, tetapi juga termasuk memastikan bahwa kepentingan 
perempuan dapat disuarakan dan dengan demikian juga diharapkan hak-hak 
perempuan dapat terpenuhi dalam segala aspek kehidupan di 
desa/kelurahan. Meskipun usaha-usaha afirmasi pelibatan perempuan mulai 
dilakukan di tingkat desa/kelurahan, dalam kenyataannya 
persoalan-persoalan terkait keamanan bagi perempuan dan kekerasan 
terhadap perempuan dan anak belum mendapatkan perhatian yang 
mendalam dari warga dan pimpinan desa/kelurahan. 

Dalam sebuah diskusi dengan perwakilan kelompok perempuan yang 
difasilitasi oleh Wahid Foundation pada 24 Februari 2021, beberapa peserta 
berbagi pengetahuan tentang contoh kasus kekerasan berbasis gender yang 
dialami perempuan dan anak: 

Bab.5
Desa/Kelurahan Damai yang Ramah
Perempuan dan Anak:

Kisah seorang anak perempuan yang tumbuh dan besar dalam keluarga yang sangat 
mendukung dan menyayanginya. Penampilan anak perempuan tersebut  sering dipandang 
oleh masyararakat sekitar kurang feminin dan cenderung seperti laki-laki. Tidak seperti anak 
perempuan lainnya, anak tersebut juga tidak suka bermain boneka atau permainan lainnya 
yang diasosikan sebagai permainan anak perempuan. 

Singkat cerita, pada usia remaja, teman-teman perempuannya banyak yang menghindar 
bermain dan berteman dengan anak tersebut karena khawatir si anak memiliki orientasi 
seksual sesama jenis. Beberapa orang tua juga mengingatkan anak perempuannya untuk 
tidak bergaul terlalu dekat dengan anak tersebut karena khawatir anak-anak mereka nanti 
akan tertular memiliki orientasi seksual sesama jenis. 

Oleh karena perlakuan-perlakuan diskriminatif yang didasari oleh berbagi prasangka 
negatif, anak tersebut sempat mengalami tekanan mental pada masa remajanya. Dia 
merasa diasingkan dalam pergaulan karena tidak memiliki penampilan fisik yang feminin 
dan tidak bermain seperti layaknya anak perempuan.  

Untungnya keluarga anak tersebut sangat mendukungnya ketika melewati masa remaja 
yang sulit hingga dia berhasil mengatasi tekanan yang dialaminya. Dia sangat menyesali 
perilaku diskriminatif masyarakat terhadap perempuan yang dianggap memiliki penampilan 
fisik yang menyimpang atau tidak feminin. Konstruksi gender yang berlaku tersebut di 
masyarakat kemudian menimbulkan ketidakadilan gender.  

Kasus 1
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Kasus 2

Kasus 3

Kisah seorang perempuan yang sudah dijodohkan oleh orang tuanya sejak dia masih di 
dalam kandungan. Perjodohan itu terus berlangsung  dan mulai diresmikan pada saat dia 
berusia balita. Ketika usia remaja, anak tersebut mulai menyadari perjodohan tersebut 
dan berusaha menolak, namun tidak berdaya  ketika berhadapan dengan perintah orang 
tua oleh karena alasan agama untuk patuh pada orang tua. 

Ketika dia duduk di bangku SMP, si anak perempuan tersebut mencari cara untuk 
menghindari perkawinan dan memohon orang tuanya untuk menunda perkawinan hingga 
dia lulus SMA. Ketika SMA, anak tersebut mencoba lagi mencari cara menghindari 
perkawinan dengan menggunakan alasan ingin menempuh kuliah dulu sebelum menikah. 
Keluarga calon mempelai laki-laki kecewa dan membatalkan perjodohan. Kejadian ini 
menjadi aib bagi keluarga perempuan. 

Orang tua dari anak perempuan tersebut kemudian mencarikan jodoh baru dan si ibu 
mengancam akan bunuh diri jika anak perempuan tersebut menolak perjodohan tersebut. 
Oleh karena ancaman tersebut dan mitos yang beredar di masyarakat bahwa perempuan 
yang menolak perjodohan akan menjadi “perawan tua”, maka dengan sangat terpaksa si 
anak perempuan tersebut menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Meskipun dia 
memiliki mimpi yang tinggi untuk terus menempuh pendidikan hingga S2, tapi dia harus 
mengubur mimpinya oleh karena tradisi yang dijalani oleh keluarganya. 

Kisah seorang perempuan yang sudah dijodohkan semenjak kecil oleh keluarga 
besar dari ibunya. Perjodohan terus berlangsung hingga remaja dan sempat juga 
antara kedua keluarga yang melakukan perjodohan bertemu. Anak perempuan 
tersebut menolak keras karena keinginannya untuk terus melanjutkan sekolah ke 
jenjang yang lebih tinggi. 

Ketika usia SMA, si anak perempuan tersebut menangis dengan perasaan tak 
berdaya memohon kepada orang tuanya untuk membatalkan perjodohannya. 
Anak perempuan tersebut mengatakan bahwa dia hanya mau menikahi laki-laki 
yang dia cintai saja dan bukan karena dijodohkan. 

Pada saat itu, ayah dari anak perempuan tersebut mendukung sikap dan pilihan si 
anak perempuan, namun keluarga besar dari ibu tidak setuju dan merasa sangat 
kecewa dengan pilihan anak perempuan tersebut. Dengan berbekal dukungan 
dari sang ayah, perjodohan tersebut akhirnya dibatalkan dan si anak terbebas dari 
perkawinan paksa dan dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 
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Tabel di bawah ini akan membantu kita mengidentifikasi lebih dalam lagi 
mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus-menerus 
terjadi dan menjadi bagian dari tradisi di masyarakat:

URAIAN KASUS 1 KASUS 2 KASUS 3

Bentuk kekerasan
berbasis gender 

Kekerasan psikis Kekerasan psikis 
dan seksual

Kekerasan psikis

Apakah kasus 
kekerasan tersebut 
bisa dihapuskan 
dari kebiasaan 
atau tradisi? 

Bisa Bisa Bisa

Bagaimana 
korban merespon 
kekerasan berbasis 
gender yang 
dialaminya?

Korban menerima 
dirinya sendiri 
secara positif 
seperti apa adanya 
dan mendapatkan 
dukungan keluarga. 

Korban terpaksa  
memenuhi tuntutan 
orang tua.

Korban mendapatkan 
dukungan untuk 
menghentikan 
perjodohan. 
Dukungan muncul 
dari ayah sebagai 
salah satu pemegang 
otoritas dalam keluarga.

Mengapa 
kekerasan 
tersebut 
terjadi?

Adanya konstruksi 
gender yang  ada 
di masyarakat yang 
mengharuskan 
perempuan 
bertingkah laku 
lembut dan feminin 
menimbulkan 
prasangka negatif 
terhadap perempuan 
yang tidak feminin. 
Perempuan kemudian 
dipandang memiliki 
perilaku yang 
menyimpang.   

Adanya tradisi 
turun-temurun 
untuk menjodohkan 
dan menikahkan 
anak sejak usia dini.

Kondisi ekonomi 
yang serba terbatas.

Adanya pemahaman 
terhadap nilai-nilai  
bahwa “orang tua 
tidak pernah salah 
dan  paling 
mengetahui yang 
terbaik bagi 
anaknya”. 

Adanya stigma 
negatif terhadap 
perempuan jika 
tidak menikah 
sejak usia dini. 

Adanya tradisi 
turun-temurun untuk 
menjodohkan dan 
menikahkan anak 
sejak usia dini.

Kondisi ekonomi 
yang serba terbatas.

Adanya stigma 
negatif terhadap 
perempuan jika 
tidak menikah 
sejak usia dini. 
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Dari ketiga contoh kasus di atas, kita dapat melihat bahwa kekerasan 
berbasis gender bukan hanya semata-mata persoalan perempuan dan anak 
saja, tetapi persoalan yang lebih luas lagi yaitu persoalan kehidupan 
bermasyarakat. Kekerasan berbasis gender tidak dapat diterima karena  
merendahkan martabat manusia , khususnya perempuan dan anak, serta 
melanggar pemenuhan hak atas keamanan individu/seseorang. Oleh karena   
itu dapat dikatakan bahwa masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang 
tidak mentolerir sama sekali adanya kekerasan terhadap perempuan dan 
anak di lingkungannya.  

Lalu di mana peran desa/kelurahan damai dalam mencegah dan merespon 
kasus-kasus kekerasan berbasis gender? Desa/kelurahan damai memiliki 
peran yang strategis dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan 
dan anak. Salah satu tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang harus 
dicapai oleh desa/kelurahan damai adalah kesetaraan gender. Bagaimana 
mencapai kesetaraan gender tersebut? Tentu saja dengan memberdayakan 
perempuan dan anak, khususnya anak perempuan. Memastikan bahwa 
perempuan dan anak perempuan bisa mendapatkan kesempatan 
mengembangkan diri dan mengeskpresikan pikirannya. 

Konstitusi Indonesia mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak 
yang sama sebagai warga negara dalam mengisi pembangunan. Suara dan 
pendapat perempuan dalam musyawarah dan rapat desa/kelurahan sama 
berharganya dengan suara dan pendapat laki-laki dalam proses memutuskan 
program-program desa/kelurahan. Jika desa/kelurahan damai dapat 
memenuhi indikator adanya partisipasi perempuan dalam proses 
pengambilan keputusan, maka diharapkan kepentingan perempuan terkait 
pemenuhan rasa aman dapat menjadi isu utama yang harus direspon dalam 
setiap program di desa/kelurahan. Desa/kelurahan memastikan ketersediaan 
sistem dan mekanisme perlindungan perempuan dan anak yang yang sesuai 
dengan konteks desa/kelurahannya masing-masing.  

URAIAN KASUS 1 KASUS 2 KASUS 3

Bagaimana 
menghapuskan 
kekerasan berbasis 
gender

1.  Memproses pelaku secara hukum karena telah melakukan kekerasan 
    (penegakan hukum). 
2. Memberikan layanan bagi korban kekerasan berbasis gender.
3. Mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai adil gender.
4. Menghentikan tradisi yang melanggar hak perempuan dan anak.
5. Membangun sistem perlindungan berbasis komunitas bagi perempuan 
    dan anak untuk mencegah tindak kekerasan.
6. Melakukan kampanye perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi 
    dan kekerasan.
7. Mengatasi persoalan-persoalan struktural di tingkat desa/komunitas, seperti: 
    kemiskinan, keterisolasian dan keterbelakangan pendidikan.
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Langkah-Langkah dalam 
Membangun Sistem 

Perlindungan Perempuan dan Anak
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Membentuk tim khusus (pokja/satgas) perlindungan
hak perempuan dan anak1.

Membangun mekanisme dan sistem kerja bagi tim khusus yang dibentuk,
termasuk di dalamnya rencana kerja, monitoring dan evaluasi2.

Menyediakan alokasi dana dalam anggaran desa untuk mendukung
program perlindungan perempuan dan anak3.

Melakukan kampanye-kampanye publik di tingkat desa mengenai pentingnya
menghormati hak perempuan dan anak, termasuk kampanye penghapusan KBG5.

Melakukan penyebarluasan informasi terkait layanan rujukan bagi penanganan 
kasus KBG, misal: layanan bantuan hukum, layanan konseling,

ayanan kesehatan, layanan rumah aman, dll
6.

Membangun sinergi kerja dalam penanganan 
kasus dengan lembaga-lembaga lainnya, 
misal: Kepolisian, Puskesmas, UPTD PPA, 

WCC, Dinas Sosial, paralegal, LBH, dll

7.

Meningkatkan kapasitas pokja/satgas dan
kelompok perempuan lainnya terkait kerja-kerja

advokasi penanganan kasus-kasus KBG di tingkat desa/kelurahan
4.

RP



Membentuk tim khusus (pokja/satgas) perlindungan hak perempuan dan 
anak.

LANGKAH 1

Membantuk tim khusus (pokja/satgas) yang akan menjadi tim   
pelaksana Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai.
Pokja/satgas perlindungan hak perempuan dan anak wajib 
mendapatkan pelatihan-pelatihan dasar agar mampu menjalankan 
program perlindungan perempuan dan anak dari KBG.
Anggota pokja/satgas merupakan warga desa/kelurahan dan bekerja 
di bawah koordinasi pemerintah desa/kelurahan.
Anggota pokja/satgas dipilih melalui mekanisme musyawarah, 
terbuka, berdasarkan kompetensi dan kesukarelaan dari yang 
bersangkutan. 
Anggota pokja/satgas terdiri dari orang-orang yang beragam 
identitas; jenis kelamin, agama, suku, ras dan status ekonomi.

• 

• 

• 

• 

• 

Membangun mekanisme dan sistem kerja bagi tim khusus yang dibentuk, 
termasuk di dalamnya rencana kerja, monitoring dan evaluasi.

LANGKAH 2

Tahap 1:  Pokja/satgas membuat rancangan program aksi 
perlindungan perempuan dan anak yang terintegrasi dengan rencana 
aksi desa/kelurahan damai melalui diskusi. Diskusi ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi masalah dan menentukan strategi rencana aksi.   
(Lihat panduan M&E perlindungan perempuan dan anak) 

Tahap2: Pokja/satgas membuat data baseline terkait potensi yang 
dimiliki desa/kelurahan dalam melakukan perlindungan terhadap 
perempuan dan anak dan praktik-praktik tradisi yang ada di 
masyarakat yang berpotensi melanggar hak perempuan dan anak. 

Tahap 3: Pokja/satgas melaksanakan program kerja yang telah 
disepakati. Program kerja termasuk didalamnya edukasi dan kampanye 
pencegahan terjadinya kasus-kasus KBG melalui kampanye, kerja 
berjejaringan dengan berbagai stakeholder, penanganan kasus-kasus 
KBG di desa/kelurahan, dll. 

Tahap 4: Pokja/satgas melakukan monitoring setiap 3 bulan untuk 
memastikan program kerja berjalan sesuai rencana. Selain untuk 
melihat capaian dalam 3 bulan kerja, monitoring juga mengidentifikasi 
tantangan dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. 
Informasi mengenai cara-cara pokja/satgas dalam mengatasi 
tantangan tersebut nantinya akan menjadi bagian pembelajaran yang 
berharga bagi komunitas. 
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Menyediakan alokasi dana dalam anggaran desa untuk mendukung 
program perlindungan perempuan dan anak.

LANGKAH 3

Pokja/satgas dapat melakukan lobby terhadap orang-orang yang 
nantinya akan terlibat pada proses pra-musrenbang desa/kelurahan 
dan/atau musrenbang desa/kelurahan. Tujuan lobby ini adalah untuk 
memastikan agenda perlindungan perempuan dan anak dari KBG 
dapat menjadi bagian dari program desa, sehingga program kegiatan 
memiliki peluang untuk mendapatkan alokasi anggaran desa. 

Jika hal ini tidak dapat diwujudkan oleh karena keterlambatan dalam 
melakukan lobby atau karena kurangnya komitmen peserta 
musrenbang desa/kelurahan terhadap isu-isu perempuan dan anak, 
maka alternatif lainnya adalah menggalang dana mandiri yang dalam 
pengelolaannya harus menjunjung akuntabilitas dan transparansi. 

Meningkatkan kapasitas pokja/satgas dan kelompok perempuan lainnya 
terkait kerja-kerja advokasi penanganan kasus-kasus KBG di tingkat 
desa/kelurahan.

LANGKAH 4

Pengetahuan dan ketrampilan pokja/satgas dan kelompok perempuan 
lainnya di desa/kelurahan memegang kunci dalam memastikan 
kesuksesan program perlindungan perempuan dan anak dari KBG. 
Pokja/Satgas harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan dasar 
dengan mengikuti beberapa pelatihan, antara lain: 

Tahap 5: Pokja/satgas melakukan evaluasi pada akhir masa program 
kerja. Evaluasi bertujuan untuk melihat capaian kerja secara 
keseluruhan, efektivitas kerja dan dampak yang dihasilkan dari 
implementasi program perlindungan perempuan dan anak di 
desa/kelurahan damai. Evaluasi bisa dilakukan oleh pokja/satgas atau 
pihak lain/konsultan. 

Mekanisme & Sistem Kerja Pokja/Satgas PPA

MERANCANG
PROGRAM

MEMBUAT
DATA BASE

PELAKSANAAN
PROGRAM

MONITORING EVALUASI
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Melakukan kampanye-kampanye publik di tingkat desa mengenai 
pentingnya menghormati hak perempuan dan anak, termasuk kampanye 
penghapusan kekerasan berbasis gender (kekerasan seksual, pelecehan, 
diskriminasi dan KDRT).

LANGKAH 5

Kampanye publik bertujuan mengedukasi masyarakat desa/kelurahan 
mengenai pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. 
Pokja/satgas mensosialisasikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap 
perempuan dan anak, serta cara-cara pencegahannya. Kampanye 
publik juga menyebarluaskan informasi mengenai bantuan yang dapat 
diberikan oleh pokja/satgas dalam penanganan kasus-kasus KBG di 
desa/kelurahan. Sosialisasi dan edukasi disarankan untuk tidak hanya 
melibatkan dan menyasar perempuan saja, tetapi juga harus 
melibatkan dan menyasar laki-laki, termasuk pemuda dan anak-anak.  

Melakukan penyebarluasan informasi terkait layanan rujukan bagi 
penanganan kasus KBG, misal: layanan bantuan hukum, layanan konseling, 
layanan kesehatan, layanan rumah aman, dll. 

LANGKAH 6

Pokja/satgas menyebarluaskan informasi terkait layanan-layanan 
penanganan kasus-kasus KBG yang diselenggarakan oleh negara dan 
kelompok independen lainnya yang memiliki kompetensi di isu-isu 
kesetaraan gender. Informasi ini dapat berupa pesan text yang 
disebarkan melalui chat grup desa/kelurahan/komunitas, media sosial 
atau brosur yang ditempel di tempat strategis di desa/kelurahan 
sehingga mudah dibaca oleh warga. 

• Pelatihan Gender dan KBG. 
• Pelatihan advokasi kasus-kasus KBG, termasuk di dalamnya  
   pelatihan pendampingan korban. 
• Pelatihan menyelenggarakan kampanye stop KBG dan promosi hak  
   perempuan dan anak. 
• Pelatihan menjalankan program perlindungan perempuan dan anak. 
• Pelatihan monitoring dan evaluasi program perlindungan  
   perempuan dan anak. 
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• Pelatihan Gender dan KBG. 
• Pelatihan advokasi kasus-kasus KBG, termasuk di dalamnya  
   pelatihan pendampingan korban. 
• Pelatihan menyelenggarakan kampanye stop KBG dan promosi hak  
   perempuan dan anak. 
• Pelatihan menjalankan program perlindungan perempuan dan anak. 
• Pelatihan monitoring dan evaluasi program perlindungan  
   perempuan dan anak. 

1. Layanan pendampingan komunitas

Pokja/satgas dapat menyediakan layanan dasar tingkat komunitas berupa 
pendampingan terhadap korban sehingga korban dapat mengakses layanan 
lainnya yang disediakan oleh negara maupun lembaga independen. Oleh 
karena itu, sangat penting bagi pokja/satgas membangun jaringan dengan 
lembaga layanan lainnnya yang ada di wilayahnya. 

Dalam memberikan layanan pendampingan, pokja/satgas wajib memegang 
prinsip-prinsip yang ada pada panduan ini dan memastikan bahwa korban 
dapat mengakses keadilan. Pokja/satgas tidak berperan sebagai penengah 
atau mediator dalam menyelesaikan kasus-kasus KBG di desa/kelurahan. 
Salah satu peran utama pokja/satgas adalah mendampingi korban 
mengakses layanan hukum, kesehatan, konseling dan bantuan sosial yang 
disediakan oleh negara maupun organisasi non-pemerintah (LSM). 

Beberapa LSM yang bergerak di isu-isu perempuan dan anak juga secara 
mandiri melakukan pendampingan bagi korban KBG. Organisasi tersebut di 
antaranya LBH APIK, Rifka Annisa dan LSM lokal lainnya. Pokja/Satgas wajib 
mengecek keberadaan LSM di tingkat lokal yang bergerak mendampingi 
korban KBG.

2. Layanan pendampingan UPTD PPA/P2TP2A, Komnas Perempuan, 
KPAI dan LPSK

Negara juga menyediakan layanan pendampingan bagi korban KBG secara 
gratis. Pokja/satgas dapat membantu korban dengan merujuk ke lembaga 
UPTD PPA/P2TP2A di kabupaten/kotanya masing-masing. Lembaga ini 
memiliki fasilitas layanan pendampingan kasus, konseling, bantuan hukum 
dan bantuan kesehatan yang dapat diakses secara gratis. Dalam bekerja, 
biasanya UPTD PPA/P2TP2A berkoordinasi dan bersinergi dengan Unit PPA 
Kepolisian Resor (Polres).

Pokja/satgas juga dapat melaporkan kasus KBG ke Komnas Perempuan dan 
KPAI. Komnas perempuan merupakan lembaga negara yang memiliki 
mandat memperjuangkan hak-hak perempuan dan menyediakan 
pendampingan perempuan korban (di antaranya bantuan medis dan 
psikososial), sedangkan KPAI memiliki mandat perlindungan anak yang 
menjadi korban kekerasan maupun memberikan pendampingan bagi anak 
yang menjadi pelaku kekerasan/kriminal. Untuk kasus-kasus yang cukup 
besar dan menyita perhatian publik, umumnya kedua lembaga negara ini 
biasanya turun tangan dalam pemantauan kasus dan pendampingan korban.

LPSK merupakan lembaga negara yang memberikan dukungan perlindungan 
bagi korban dan saksi yang sedang menjalani proses hukum dari ancaman 
yang membahayakan keselamatannya. Pokja/satagas dapat membantu 
korban untuk mengakses fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh 
lembaga-lembaga negara di atas. 
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3. Layanan bantuan hukum

Layanan hukum merupakan layanan berupa informasi hukum, konsultasi 
hukum, nasihat hukum dan pendampingan di dalam dan luar pengadilan. 
Layanan informasi hukum berupa informasi tentang hak-hak korban, pasal 
atau peraturan terkait kasus korban, prosedur pengaduan ke polisi, prosedur 
pemeriksaan perkara, dll. 

Layanan hukum dapat diakses dari berbagai sumber, di antaranya: paralegal, 
bhabinkamtibmas di desa/kelurahan, polisi, lembaga bantuan hukum, dll. 
Penjelasan lebih detil mengenai layanan hukum akan dijelaskan pada bab 
selanjutnya. 

4. Layanan kesehatan

Layanan kesehatan dibutuhkan untuk memberikan pengobatan kepada 
korban kekerasan fisik. Jika lokasi desa/kelurahan berada di tempat yang 
terpencil, maka bidan desa dapat menjadi rujukan untuk pengobatan yang 
sifatnya darurat. Namun hal ini juga tergantung dari derajat luka yang 
ditimbulkan dari kekerasan yang dialami oleh korban. 

Pokja/satgas juga dapat mendampingi korban untuk mendapatkan layanan 
di Puskesmas maupun RSUD/RS Swasta di wilayah tersebut. Biasanya 
korban bisa mendapatkan bukti VER untuk pemeriksaan luar yang mencakup 
luka derajat pertama (tidak membutuhkan perawatan lanjutan) dari dokter di 
Puskesmas. Sedangkan untuk kebutuhan medikolegal, biasanya pelaksanaan 
VER ini harus berkoordinasi dengan kepolisian (penyidik) dan dilakukan di 
rumah sakit. Sebelum melakukan VER, korban akan diminta untuk 
menandatangai informed consent (surat persetujuan) oleh pihak layanan 
kesehatan. 

Di beberapa daerah, alokasi dana untuk melakukan VER telah  tersedia dan 
menjadi bagian dari layanan UPTD PPA/P2TP2A dan Unit PPA Polres. Namun 
demikian, hal ini juga tergantung dari kebijakan pemerintah daerah di 
masing-masing wilayah. Pokja/Satgas dapat mengecek informasi ini 
langsung kepada pihak terkait. Jika, pemerintah daerah belum 
mengalokasikan dana tersebut, pokja/satgas desa damai, dapat menjadikan 
isu tersebut sebagai bagian dari advokasi terhadap kebijakan pemerintah.   

5. Layanan konseling

Kekerasan berbasis gender tidak hanya meninggalkan luka fisik, namun juga 
menimbulkan gangguan kesehatan mental bagi korban dan/atau keluarga 
korban. Beberapa lembaga independen memberikan layanan konseling bagi 
korban dan keluarganya secara gratis atau berbayar sesuai dengan 
kemampuan korban (sukarela). Pokja/satgas diharapkan mencari informasi 
terkait layanan konseling yang disediakan oleh LSM-LSM di sekitar 
desa/kelurahannya. 
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Selain dari lembaga independen, layanan konseling bagi korban juga 
disediakan oleh UPTD PPA/P2TP2A dan Dinas Sosial. Layanan konseling 
biasanya diberikan oleh psikiater dan psikolog bersertifikasi. Dalam situasi 
layanan yang serba terbatas, terkadang korban juga mencari bantuan 
konseling ke tokoh-tokoh agama, terutama tokoh agama perempuan, di 
tingkat komunitas. 

Pada masa pandemi ini KPPPA juga memberikan layanan konseling melalui 
hotline SEJIWA . Hotline ini merupakan saluran konseling melalui telpon, 
sehingga korban tidak perlu melakukan konseling tatap muka. Beberapa 
UPTD PPA/P2TP2A di tingkat kota/kabupaten juga telah membuka hotline 
layanan bagi korban KBG. 

6. Layanan bantuan sosial (dukungan ekonomi, rumah aman, dll)

Dinas sosial di beberapa kabupaten/kota telah memiliki rumah aman atau 
panti sosial yang dapat diakses oleh korban kekerasan, terutama jika korban 
dan pelakunya adalah anak. Sedangkan untuk perempuan korban KBG, 
biasanya pihak P2TP2A akan berkoordinasi dengan dinas sosial untuk 
memastikan adanya dukungan rumah aman bagi perempuan korban KBG. Di 
beberapa daerah, dinas sosial dan dinas pemberdayaan dan perlindungan 
perempuan dan anak juga menjadi satu lembaga. Tentu saja di tiap-tiap 
kabupaten/kota memiliki tingkat layanan yang berbeda terhadap korban 
KBG. Hal ini tergantung pada koordinasi dan kerja sama antar dinas terkait, 
khususnya DP3A dan Dinas sosial setempat.

Pokja/satgas dapat mengakses rumah aman yang disediakan oleh 
lembaga-lembaga independen yang ada di wilayahnya.  Lembaga sosial 
yang kemungkinan menyediakan rumah aman di antaranya LSM Perempuan, 
gereja, pesantren, dll.

PENDEKATAN DAN MEKANISME PERLINDUNGAN BERBASIS KOMUNITAS UNTUK
PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN MENGAKSES KEADILAN FORMAL DAN INFORMAL30



Membangun sinergi kerja dalam penanganan kasus dengan 
lembaga-lembaga lainnya, misal: Kepolisian, Puskesmas, UPTD PPA, WCC, 
Dinas Sosial, paralegal, LBH, dll.

LANGKAH 7

Pokja/satgas desa/kelurahan damai dianjurkan untuk membangun 
kerja sama dan sinergi dengan lembaga-lembaga penyedia layanan 
(service provider) yang menangani korban kasus KBG. Kerja sama dan 
sinergi penting dilakukan antara desa/kelurahan, penyedia layanan 
pemerintah, lembaga negara lainnnya dan lembaga independen (LSM).

Pokja/satgas desa/kelurahan damai juga dianjurkan untuk 
membangun jaringan dengan lembaga-lembaga independen (LSM) 
yang melakukan advokasi korban KBG. Pemetaan lembaga-lembaga 
independen ini dapat dikategorisasikan menjadi 3 tingkat, yaitu: 
tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Pada 
akhirnya, penting sekali untuk membuat sebuah protokol koordinasi 
yang diformulasikan bersama, sesuai dengan mandat masing-masing 
lembaga, sehingga terbangun sebuah sistem respon yang baik. 
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6.

PANDUAN LAYANAN 
HUKUM BAGI KORBAN/ 
PENYINTAS



6.1 Mengapa layanan hukum penting? 

Apa itu layanan hukum? Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 
tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu 
di Pengadilan memuat tentang Layanan hukum yang dapat diakses 
masyarakat tidak mampu berupa informasi hukum, konsultasi hukum, nasihat 
hukum dan pendampingan di dalam dan luar pengadilan

Layanan hukum sangat penting dan dibutuhkan oleh korban, agar korban 
dapat mengakses keadilan, terutama bagi perempuan dan anak yang miskin, 
terpinggirkan dan kelompok rentan. Perempuan dari kelompok ini, tidak 
memiliki kemampuan untuk menggunakan jasa pengacara/advokat yang 
mendampingi mereka ketika berhadapan dengan hukum. 

Bab.6
Panduan Layanan Hukum bagi
Korban/Penyitas

Bentuk Layanan Hukum:

Layanan informasi hukum berupa informasi tentang hak-hak korban, pasal 
atau peraturan terkait kasus korban, prosedur pengaduan ke polisi, 
prosedur pemeriksaan perkara, dll. 

Layanan konsultasi hukum memberi ruang kepada korban untuk 
menyampaikan permasalahan hukum yang dihadapinya dan pemberian 
saran atau langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh korban 
untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapinya. 

Layanan nasihat hukum berupa pemberian pendapat hukum untuk 
membela hak-hak tersangka/terdakwa  atau pihak-pihak yang sedang 
bersengketa. 

Layanan pendampingan di dalam pengadilan merupakan kegiatan 
mendampingi korban ketika memberi keterangan di persidangan 
sedangkan pendampingan di luar pengadilan merupakan kegiatan 
pendampingan terhadap korban ketika menghadapi lembaga atau institusi 
pemerintah maupun swasta termasuk lembaga adat.
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6.2 Peraturan tentang perlindungan hukum bagi 
       perempuan dan anak sebagai korban KBG 

Begitu juga dengan anak, yang dinilai masih belum dapat membela dirinya 
sendiri dan belum cakap bertindak secara hukum. Oleh karenanya layanan 
hukum yang disediakan negara melalui pemberian bantuan hukum oleh 
organisasi bantuan hukum yang terakreditasi akan sangat membantu 
perempuan dan anak korban KGB. Melalui cara ini diharapkan korban tidak 
perlu berkali-kali menjadi korban lagi dan berhadapan dengan hukum.  
Korban juga diharapkan dapat mengakses hak-haknya dan diposisikan 
sebagai subjek dalam proses peradilan. 

Dengan adanya layanan hukum yang dapat diakses oleh korban KBG, maka 
diharapkan para korban KBG yang memilih untuk melapor ke polisi akan 
memperoleh informasi tentang hak-haknya sebagai korban, seperti: hak atas 
informasi penanganan kasus, hak atas ganti rugi dan restitusi, hak untuk tidak 
dipaksa atau ditekan dalam memberi keterangan, hak atas rasa 
aman/perlindungan dari ancaman balas dendam pelaku, hak untuk 
didampingi dalam pemeriksaan, hak untuk dirahasiakan identitasnya, dll. 
Korban juga juga diharapkan dapat mengetahui prosedur pelaporan, 
penuntutan dan persidangan, memperoleh pendampingan pada saat 
memberi keterangan di setiap tingkat pemeriksaan, dapat mengakses 
layanan pemulihan/psikologis, dll. 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ada beberapa pasal yang dapat dipakai untuk melindungi perempuan 
korban kekerasan, yakni: 

- Pasal 251 – 256: tentang penganiayaan. Pasal ini dapat dipakai bila     
   melaporkan pelaku yang menganiaya korban.
- Pasal 285: tentang perkosaan. Pasal ini dipakai untuk melaporkan pelaku  
   perkosaan.
- Pasal 289: tentang perbuatan cabul. Pasal ini dipakai untuk melaporkan  
   pelaku pelecehan seksual fisik.
- Pasal 338 - 340: tentang menghilangkan nyawa. Pasal ini dipakai untuk  
   melaporkan pelaku yang membunuh korban.
- Pasal 310: tentang penghinaan. Pasal ini dipakai untuk melaporkan pelaku  
   yang mempermalukan korban atau memfitnah korban. 
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b. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
    Rumah Tangga

- Pasal 44: tentang kekerasan fisik. Pasal ini dipakai untuk melaporkan     
  pelaku yang melakukan kekerasan fisik.
- Pasal 45: tentang kekerasan psikis. Pasal ini dipakai untuk melaporkan     
  pelaku yang melakukan kekerasan  psikis.
- Pasal 46 - 48: tentang kekerasan seksual. Pasal ini dipakai untuk         
  melaporkan pelaku yang melakukan kekerasan seksual.
- Pasal 49: tentang penelantaran rumah tangga. Pasal ini dipakai untuk      
  melaporkan pelaku yang melakukan penelantaran rumah tangga.

c. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah
    diperbaharui melalui UU no. 35 tahun 2014.

- Pasal 77, dipakai untuk melaporkan pelaku yang diskriminatif terhadap  
  anak
- Pasal 77B, dipakai untuk melaporkan pelaku yang membiarkan,          
  menempatkan, melibatkan dan menyuruh anak dalam situasi perlakuan  
  yang salah dan penelantaran.
- Pasal 79, dipakai untuk melaporkan pelaku yang mengangkat anak bukan  
   untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- Pasal 80, dipakai untuk pelaku yang melakukan kekerasan pada anak
- Pasal 81, dipakai untuk pelaku yang bersetubuh dengan anak
- Pasal 82, dipakai untuk melaporkan pelaku percabulan terhadap anak
- Pasal 83, dipakai untuk melaporkan pelaku yang menculik anak
- Pasal 84 – 85 dipakai  untuk melaporkan transpalansi atau menjual      
  organ/jaringan tubuh anak.
- Pasal 86A, dipakai untuk melaporkan pelaku yang melarang anak untuk  
  menikmati budayanya, menjalankan ajaran agamanya dan menggunakan  
  bahasanya.
- Pasal 87, dipakai untuk melaporkan pelaku yang melibatkan anak dalam  
  kegiatan militer atau kegiayan yang membuat anak tanpa perlindungan 
- Pasal 89, dipakai untuk melaporkan pelaku yang melibatkan anak dapal  
  produksi dan distribusi narkoba atau psikotropika.

d. UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- Pasal 2, dipakai untuk melaporkan pelaku yang memperdagangkan orang  
  di wilayah Indonesia
- Pasal 3, dipakai untuk melaporkan pelaku yang memasukkan orang dari  
  luar wilayah Indonesia. 
- Pasal 4, dipakai untuk melaporkan pelaku yang memperdagangkan orang  
  ke luar wilayah Indonesia.
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- Pasal 5, dipakai untuk melaporkan pelaku yang mengangkat anak untuk  
  tujuan eksploitasi anak
- Pasal 6, dipakai untuk melaporkan pelaku yang mengirim anak ke leuar  
  negeri, berakibat anak mengalami ekspolitasi. 
- Pasal 7, dipakai untuk melaporkan pelaku jika mengakibatkan korban luka  
  berat atau meninggal dunia.
- Pasal 8, dipakai untuk melaporkan penyelenggara negara yang        
  mengakibatkan terjadinya perdagangan korban.
- Pasal 9, dipakai untuk melaporkan pelaku yang mengerakkan orang lain  
  supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- Pasal 10, dipakai untuk melaporkan pelaku yang membantu atau mencoba  
  tindak pidana perdagangan orang.
- Pasal 11, dipakai untuk melaporkan pelaku yang merencanakan atau     
  permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang
- Pasal 12, dipakai untuk melaporkan pelaku yang merupakan         
  korporasi/perusahaan.

e. UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU no, 16 tahun 2019 
tentang perubahan pertama UU perkawinan. 

Undang-Undang ini mengatur tentang batas usia untuk menikah, yakni 19 
tahun. Artinya, siapun tidak dapat menikahkan orang yang berumur di bawah 
19 tahun, kecuali ada ijin dispensasi dari Pengadilan. Dalam UU no. 16 tahun 
2019, diatur tentang persyaratan permohonan dispensasi dan pemeriksaan 
permohonan dispensasi yang mewajibkan hakim pemeriksa untuk 
menghadirkan anak-anak yang akan dimohonkan dispensasi untuk 
dinikahkan. 

f. UU No. 13 tahun 2016 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
dan UU no. 31 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang ini mengatur tentang mekanisme perlindungan terhadap 
saksi dan korban termasuk korban kekerasan seksual terhadap anak. Selain 
itu, undang-undang ini mengatur tentang tata cara restitusi dan ganti rugi 
terhadap korban.

g. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang ini mengatur tentang  tata cara mengadili anak yang 
berhadapan dengan hukum (anak yang berkonflik, anak korban dan anak 
saksi). Undang-undang ini memperkenalkan sistem keadilan restoratif yakni 
penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama 
mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
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Undang-undang ini juga memperkenalkan adanya diversi yakni pengalihan   
penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 
peradilan pidana. Artinya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak, 
dapat dilakukan diversi, dengan persyaratan tidak pidana yang dilakukan 
diancam pidana kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan 
tindak pidana (anak belum pernah melakukan tindak pidana).

Langkah pertama dalam pemeriksaan di tingkat kepolisian adalah:

6.3 Mekanisme dalam mengakses layanan hukum bagi 
      perempuan dan anak

Apabila korban memutuskan untuk menuntut pelaku secara hukum 
(mekanisme formal), maka korban harus memuat laporan atau aduan ke 
kantor polisi. Adapun mekanisme mengakses pelayanan hukum secara 
formal adalah:

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang 
berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak 
menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan 
yang merugikannya (Pasal 1 angka 25 KUHAP). Tindak pidana aduan 
artinya pelaku dapat dituntut jika korban mengadukannya ke polisi. 
Seperti kasus kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. 

A. Pemeriksaan di Kepolisian

1. Pengaduan/pelaporan. 

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi bertujuan untuk:
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Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang 
karena hak atau kewajibannya (berdasarkan undang-undang) kepada 
pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan 
terjadi peristiwa pidana (Pasal 1 angka 24 KUHAP). 

Pelaporan atau pengaduan atas terjadinya kekerasan berbasis gender, 
dilakukan ke kantor Polres di tempat terjadinya kekerasan. Misalnya 
korban bertempat tinggal di kota A, dan mengalami kekerasan di kota B, 
maka korban melaporkan kekerasannya tersebut di kantor Polres di kota 
B. Apabila korban mengadu ke Polres di kota A, biasanya korban 
diarahkan untuk mengadu ke kota B atau jikapun pengaduan korban 
diterima, maka proses pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan) akan 
dilakukan di Polres kota B. Kantor Polres berada di tingkat kotamadya 
atau kabupaten. 

Korban yang akan melapor, harus membawa kartu identitas (KTP, SIM, 
paspor atau akta kelahiran). Setelah sampai di Polres, pengaduan 
umumnya akan diterima di Sentra Pelayanan Khusus (SPK). Ruangan ini 
biasanya terletak di bagian depan kantor Polres, sehingga mudah 
diakses setiap orang yang ingin melapor. Petugas SPK yang menerima 
pengaduan, akan memperkenalkan diri dan menerima pengaduan 
korban.

Hal-hal yang penting untuk disampaikan pada saat mengadu atau 
melapor ke SPK adalah: 

Identitas korban. Untuk korban anak, penting disampaikan 
berapa usia korban, hal ini akan terkait dengan UU atau aturan 
yang akan dikenakan terhadap pelaku. Apabila usia korban 
masih dibawah 18 tahun, maka pelaku akan dituntut dengan 
Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
 
Uraian kekerasan yang dialami, menceritakan tentang kapan 
kekerasan terjadi, dimana tempat kejadian (misalnya, di dalam 
rumah, di halaman, di jalan, dll), siapa saksi (yang mengetahui, 
mendengar, melihat terjadinya kekerasan tersebut), barang 
bukti (alat yang digunakan pelaku, pakaian yang dipakai 
korban, dll), bagaimana cara pelaku melakukan kekerasan dan 
dampak/kerugian yang dialami korban.

Setiap orang yang mengetahui adanya tindak kekerasan
terhadap korban dapat melapor ke polisi,

meski korban tidak menuntut pelaku. 

Misalnya, seorang anak dianiaya oleh orang tuanya,
tetangga yang melihat tindak kekerasan
tersebut dapat melapor ke kepolisian.

1.

2.
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Pada saat melapor, sebaiknya korban menuntut pelaku untuk 
dihukum sesuai peraturan yang berlaku dan mengajukan ganti 
rugi atau restitusi. Ganti rugi yang dapat dituntut adalah 
kerugian materi akibat kekerasan yang dialami misalnya biaya 
pengobatan, kehilangan/kerusakan barang, biaya konseling. 
Selain kerugian materi, korban juga dapat mengajukan 
kerugiaan immaterill berupa dampak psikologis atau tekanan 
yang dialami korban sehingga korban membutuhkan biaya 
untuk konseling atau pemullihan psikologis, pemulihan ekonomi 
korban, kehilangan sumber penghasilan, dll. 

Korban akan menerima surat tanda penerimaan laporan dari 
petugas SPK yang menerima pengaduan/pelaporan korban. 
Sebelum korban menandatangani surat tanda terima tersebut, 
sebaiknya korban meneliti kembali data-data dan keterangan 
yang tertulis dalam surat keterangan tersebut termasuk 
pasal/peraturan yang akan digunakan untuk menuntut pelaku. 
Hal ini penting, karena pasal/peraturan yang dicantumkan dalam 
Surat Tanda Penerimaan Laporan yang akan menjadi dasar 
untuk dilakukan penyelidikan atau penyidikan atas kekerasan 
yang dialami korban. Misalnya korban mengalami perkosaan, 
seharusnya pelaku diancam dengan pasal 285 KUHP dengan 
ancaman 12 tahun pidana penjara, tetapi dalam surat tanda 
penerimaan laporan dicantumkan pasal 289 KUHP tentang 
perbuatan cabul yang ancaman hukumannya hanya 9 tahun 
pidana penjara.

Setelah korban menerima surat tanda penerimaan laporan, 
korban akan diarahkan untuk diminta keterangan singkat oleh 
penyidik yang sedang piket di bagian Badan Reserse Kriminal 
Umum (Bareskrimum). Penyidik  akan menggali keterangan 
lebih dalam lagi terhadap korban atas kekerasan yang 
dialaminya. Setelah itu, penyidik akan meminta korban untuk 
menandatangani berita acara keterangan tersebut. Sebelum 
menandatangani berita acara tersebut, korban harus membaca 
dengan teliti, apakah keterangan yang tertulis dalam berita 
acara tersebut sama dengan keterangan yang disampaikan 
korban kepada penyidik. Jika keterangannya ada yang salah 
atau kurang tepat, sampaikan kepada penyidik agar penyidik 
memperbaikinya. Setelah semua keterangan dalam berita acara 
sesuai, korban dapat menandantanganinya. Berita acara yang 
telah ditandangani korban akan disimpan penyidik dalam berkas, 
korban tidak mendapat salinannya. Setelah proses ini selesai, 
korban dipersilakan pulang dan menunggu surat panggilan dari 
kepolisian untuk proses penyelidikan.  

3.

4.

5.
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Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari 
dan menemukan suatu peristiwa atau kejadian yang diduga sebagai 
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 
penyidikan terhadap laporan atau pengaduan korban (Pasal 1 
angka 5 KUHAP). 

Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan memanggil pelapor, 
saksi-saksi, terlapor dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. 

Pemanggilan terhadap korban, saksi-saksi dan terlapor dilakukan 
secara tertulis (melalui surat resmi yang ditandatangani pejabat 
berwenang).

Surat tersebut memuat undangan klarifikasi kepada 
pelapor/saksi/terlapor untuk hadir ke kantor polisi guna 
memberikan klarifikasi atas pengaduan/pelaporan korban. 

Penyelidik yang mendapat tugas penyelidikan akan meminta 
keterangan pihak-pihak terkait dengan kekerasan yang dilaporkan 
(korban/saksi/terlapor) secara lengkap dan detail atas kekerasan 
yang terjadi. 

Proses pemberian keterangan klarifikasi akan dituangkan dalam 
berita acara klarifikasi. 

Setelah selesai memberi keterangan, penyelidik akan meminta 
korban/saksi/terlapor untuk menandatangi berita acara klarifikasi. 

Sama dengan saran sebelumnya, korban atau saksi harus membaca 
seluruh keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi, 
agar tidak merugikan korban dalam proses selanjutnya. 

Penyelidik akan melakukan gelar perkara untuk memutuskan 
apakah hasil penyelidikan tersebut dapat ditingkatkan menjadi 
penyidikan atau tidak. Jika hasil gelar perkara memutuskan bahwa 
hasil penyelidikan tidak menemukan adanya suatu peristiwa yang 
diduga sebagai tindak pidana kekerasan, maka penyelidikan kasus 
akan dihentikan. Artinya, pemeriksaan kasus kekerasan tidak dapat 
ditindaklanjuti.

2. Penyelidikan
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Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari 
dan mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak 
pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (Pasal 1 
angka 2 KUHAP). 

Kegiatan dalam penyidikan adalah mengumpulkan alat bukti, yaitu: 
1). keterangan saksi; 2).keterangan ahli; 3).surat; 4).petunjuk, dan 
5).keterangan terdakwa. 

Untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa (pelaku) bersalah, 
penyidik minimal harus mengumpulkan 2 (dua) alat bukti dari 5 
(lima) alat bukti yang sah. 

Penyidik mengumpulkan minimal dua alat bukti adalah dengan cara 
memanggil korban dan saksi-saksi. Penyidik akan meminta korban 
untuk menyerahkan atau menginformasikan barang bukti adanya 
kekerasan. 

Proses pemanggilan korban, saksi-saksi dan tersangka tidak 
dilakukan pada hari yang sama. Urutan yang biasa dilakukan adalah 
meminta keterangan korban, kemudian meminta keterangan 
saksi-saksi dan terakhir meminta keterangan tersangka.

Pada prakteknya, kadang kala Penuntut 
Umum selaku Jaksa akan menuntut 
agar penyidik mengumpulkan 
keterangan saksi sebagai salah satu alat 
bukti sah, meski penyidik telah 
mengumpulkan 2 alat bukti selain 
keterangan saksi. Sehingga kadang 
kala, penyidik kesulitan mengumpulkan 
alat bukti karena tiadanya saksi dalam 
kasus-kasus kekerasan seksual.

Keterangan saksi adalah keterangan 
yang disampaikan korban dan orang 
lain yang mengetahui, mendengar atau 
melihat secara langsung atau tidak 
langsung tindak/peristiwa kekerasan 
yang dialami korban. 

Saat ini, berdasarkan putusan judicial 
review, dibutuhkan minimal dua orang 
saksi. Jika hanya keterangan korban 
saja, sementara tidak ada saksi lain, 
maka keterangan korban belum 
dinilai/diterima sebagai satu alat bukti.

3. Penyidikan

Berdasarkan Pedoman No. 1 
Tahun 2021 Kejaksaan Agung RI, 

tentang Akses keadilan bagi 
perempuan &  anak dalam 

penanganan perkara

Penuntut Umum dituntut untuk 
memastikan korban telah mengajukan 

tuntutan ganti atau restitusi 
dalam BAP. 

Untuk perkara kekerasan seksual, 
Penuntut Umum harus memastikan 

berkas perkara tidak mencantumkan 
uraian secara detail, vulgar dan 
berlebihan guna penghormatan 

terhadap hak asasi, martabat dan 
privasi perempuan dan anak yang 
berhadapan dengan hukum serta 

mencegah reviktimisasi 
terhadap korban. 

Dokumen yang berisi gambar, ilustrasi 
dan/atau foto yang menunjukkan 

organ seks, aktivitas dan atau objek 
seksual, harus dipisahkan dari  berkas 
perkara. Termasuk juga merahasiakan 

identitas, informasi atau dokumen 
perkara.
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Seluruh keterangan yang disampaikan oleh korban, saksi-saksi dan 
tersangka akan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 

Korban dan saksi harus membaca dokuman BAP dengan teliti 
sebelum menandatanganinya. Setiap lembar dokumen BAP harus 
ditandatangani untuk memastikan dokumen tersebut tidak akan 
tertukar atau diganti. Korban atau saksi tidak mendapat salinan 
dokumen BAP.

Seluruh dokumen BAP korban dan saksi serta tersangka akan menjadi 
bahan dasar Penuntut Umum untuk menuntut pelaku di persidangan 
dan dasar bagi majelis hakim untuk memeriksa perkara di pengadilan. 

Korban harus menyampaikan fakta-fakta kekerasan yang dialami 
secara lengkap, serta mengajukan tuntutan hukum kepada tersangka 
serta tuntutan ganti rugi atau restitusi. Korban dapat meminta 
perlindungan hukum atau jaminan perlindungan keamanan diri dan 
keluarga, hal ini dapat disampaikan dalam BAP korban.

Setelah semua proses penyidikan, penyidik akan melimpahkan berkas 
perkara ke Kejaksaan untuk diperiksa oleh Penuntut Umum apakah 
berkas perkara sudah cukup atau tidak. 

Secara  hukum, penyidik wajib memberitahu kejaksaan bahwa 
penyidik mulai melakukan penyidikan melalui Surat Pemberitahuan 
Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal ini bertujuan, agar Kejaksaan mulai 
memberikan masukan atau saran agar proses penyidikan dapat 
berjalan maksimal.

Apabila berkas perkara yang dilimpakan kejaksaan masih ada lagi 
yang harus dilengkapi, kejaksaan akan melimpahkan kembali berkas 
perkara kepada penyidik disertai petunjuk (istilahnya P.19). 

Atas dasar P-19 tersebut, penyidik akan melengkapi berkas perkara, 
dan dapat memanggil kembali korban, saksi dan tersangka untuk 
meminta keterangan tambahan. Korban harus mempersiapkan diri 
untuk memberi keterangan lagi ke kantor polisi. 

Setelah semua petunjuk Penuntut Umum terpenuhi, penyidik akan 
mengirimkan berkas perkara kembali kepada Kejaksaan. Proses 
pengiriman berkas akan selesai, jika Penuntut Umum menyatakan 
bahwa berkas dinyatakan cukup (P.21) dan Penuntut Umum akan 
mempersiapkan surat dakwaan untuk diajukan ke Pengadilan Negeri. 

Selama proses penyidikan, penyidik dapat menahan 
pelaku/tersangka.
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B. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan berkas 
perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan 
permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang 
pengadilan. 

Penuntut umum memastikan kelengkapan formil dan materil. Penuntut 
umum memastikan harus ada visum et repertum, visum et repertum 
psikiatrikum dan pemeriksaan laboratorium atas cairan tubuh, rambut, 
atau sel tubuh pelaku maupun korban yang membuktikan adanya 
penetrasi dan atau ejakulasi ke dalam vagina, anus, oral, dll. 

Visum et repertum psikiatrikum untuk mengetahui dampak psikologis 
bagi korban dan kesiapan psikologis untuk menjalani proses peradilan 
pidana.
 
Bila dianggap perlu oleh penuntut umum, penuntut umum dapat 
bertemu dengan korban dan/atau saksi dengan cara mengundang 
korban dan/atau saksi dengan mencantumkan waktu dan alasan 
pemanggilan. 

Penuntut umum akan memberi informasi tentang proses peradilan; hak 
korban/saksi; konsekuensi jika korban/saksi tidak hadir dalam 
persidangan; memahami situasi dan kondisi korban/saksi; proses 
pemeriksaan langsung jarak jauh dan proses pemeriksaan dengan 
menggunakan rekaman jika korban tidak hadir ke persidangan karena 
alasan keamanan, kesehatan, keselamatan dan alasan yang sah 

PENDEKATAN DAN MEKANISME PERLINDUNGAN BERBASIS KOMUNITAS UNTUK
PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN MENGAKSES KEADILAN FORMAL DAN INFORMAL38



C. Pemeriksaan di Pengadilan 

Penuntut umum mengirim berkas perkara ke persidangan dan 
meminta kepada hakim agar perkara diperiksa dan diputus dalam 
persidangan

Pengadilan akan menunjuk hakim yang memeriksa perkara yang 
dilaporkan korban. 

Hakim yang memeriksa perkara kekerasan berbasis gender 
umumnya tiga orang. Untuk pemeriksaan kasus kekerasan seksual, 
dilakukan secara tertutup (proses pemeriksaan tidak boleh dihadiri 
oleh publik). 

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) no. 3 tahun 2017 tentang 
pedoman mengadilan perempuan berhadapan dengan hukum, 
mengatur tentang bagaimana cara memeriksa perempuan korban. 

Korban harus memberi keterangan di persidangan atas kekerasan 
yang dialaminya, kecuali korban dalam keadaan sakit, terancam 
keamanan dan keselamatannya atau alasan sah lainnya. 

Kesempatan terakhir korban untuk menyampaikan dampak atau 
akibat kekerasann yang dialaminya secara langsung ada di 
Pengadilan Negeri.
 
Disarankan korban untuk menyampaikan dampak fisik dan psikolgis 
yang dialaminya, serta tuntutan ganti rugi atau restitusi secara 
langsung kepada majelis hakim dalam persidangan. 

Setelah pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri, korban tidak 
akan dihadirkan atau diminta keterangannya lagi, meski Penuntut 
Umum atau Terdakwa mengajukan pemeriksaan di tingkat banding 
atau kasasi. 

Korban hanya dibutuhkan kehadirannya saat memberi keterangan 
sebagai korban di persidangan. 

Setelah hakim merasa cukup menggali keterangan korban di 
persidangan, korban tidak perlu atau tidak harus menghadir setiap 
proses persidangan. Namun jika korban ingin mengetahui dan 
memantau proses persidangan, korban dapat menghadiri proses 
persidangan sampai pembacaan putusan. 
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DIAGRAM PELAYANAN HUKUM FORMAL

PENGADUAN
ATAU

LAPORAN
KASUS KBG

POLRES/
POLDA

PENYELIDIKAN

KEJAKSAAN
NEGERI

PENGADILAN
NEGERI

PENYIDIKAN

SURAT
PENDAKWAAN

PEMBACAAN
DAKWAAN

PEMERIKSAAN
SAKSI &

TERDAKWA

PEMBACAAN
TUNTUTAN

PEMBELAAN
TERDAKWA

PUTUSAN
HAKIM

PENUNTUTAN
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7.

PERAN PENDAMPING
DALAM PENANGANAN 
LITIGASI 



Seorang pendamping (paralegal) dapat dilibatkan oleh pemberi bantuan 
hukum untuk melakukan pendampingan korban kekerasan terhadap 
perempuan dan anak secara litigasi dan non litigasi, sesuai dengan Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 tahun 2021 tentang Paralegal 
Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Langkah-langkah melakukan pendampingan korban secara litigasi adalah:

Pendamping mempersiapkan ruang yang aman dan nyaman untuk 
menerima korban. Ruang yang aman dan nyaman adalah ruangan 
dimana korban dapat bercerita dengan nyaman kepada Pendamping 
tanpa ada perasaan khawatir kalau ada orang lain yang ikut 
mendengarkan.

Pendamping menerima korban dengan perspektif gender dan korban 
(berempati, tidak menyalahkan korban, dapat dipercaya korban, 
menjaga kerahasiaan korban, tidak memaksa korban untuk melapor, 
tidak memaksa korban untuk melakukan mediasi, tidak memaksakan 
nilai-nilai pendamping kepada korban, memahami bahwa setiap 
kasus unik dan berbeda sehingga mampu merespon secara tepat 
atas kondisi-kondisi yang ada, dll).

Pendamping memberi informasi terkait hak-hak korban: hak atas 
penanganan (hak untuk memberi keterangan secara bebas dan tanpa 
tekanan, hak atas informasi hukum dan proses peradilan, hak untuk 
didampingi selama proses peradilan, hak untuk didengar keterangan 
di persidangan tanpa hadirnya terdakwa, hak untuk diperiksa secara 
langsung dengan jarak jauh dengan alasan sakit, keamanan, 
kesehatan dan alasan lain yang sah, dll), hak atas pelindungan 
(mendapat rumah tinggal sementara, mendapat perlindungan di 
rumah aman, bebas dari ancaman dari pelaku dan pihak-pihak pelaku, 
bebas dari ancaman kehilangan penghasilan/pemecatan dari tempat 
kerja, hak untuk tidak dipublikasikan identititas dan lingkungan 
aktifitas, hak atas pelindungan harta benda dan keluarga, hak atas 
pendidikan, dll), dan hak atas pemulihan (penguatan psikologis, hak 
atas ganti rugi atau restitusi dan kompensasi, hak atas pemberdayaan 
atau akses sumber daya, hak atas reintegrasi sosial, hak atas politik, 
dll).

Bab.7
Peran Pendamping dalam
Penanganan Litigasi

7.1 Mekanisme pendampingan korban KBG secara litigasi 

a. Penerimaan pengaduan dari korban
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b. Merujuk korban ke lembaga layanan hukum, layanan psikologis 
    dan layanan kesehatan

Pendamping memberikan informasi terkait proses peradilan yang 
akan dihadapi oleh korban dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Pendamping melakukan pemberdayaan hukum kepada korban 
sehingga korban dapat mengambil putusan atas kasusnya.

Pendamping menginformasikan adanya lembaga penyedia layanan 
yang dapat diakses sesuai kebutuhan korban. 

Pendamping membantu korban untuk membuat kronologis kasus. 
Kronologis kasus bermanfaat untuk membantu korban 
mendokumentasikan kekerasan yang dialaminya dan sebagai 
lampiran apabila pendamping akan merujuk korban ke lembaga 
layanan sehingga tidak harus menceritakan kekerasan yang 
dialaminya kembali kepada lembaga layanan.

Menginformasikan layanan yang dapat diakses oleh korban dari 
lembaya penyedia layanan tersebut.

Berkomunikasi dengan lembaga layanan sebelum merujuk korban ke 
lembaga layanan dan mempersiapkan persyaratan administrasi atau 
hal-hal lain yang diperlukan serta membuat janji tentang waktu 
korban mengakses layanan. Jam pelayanan dari setiap lembaga 
penyedia layanan berbeda-beda.

Mendampingi korban saat mengakses layanan dari lembaga 
penyedia layanan.

Menginformasikan tentang gambaran kasus yang dialami korban 
dengan melampirkan kronologis kasus.

Membangun komunikasi dengan lembaga penyedia layanan terkait 
proses dan perkembangan kondisi korban selama dan pasca 
mengakses layanan dari lembaga penyedia layanan.

Setelah menerima pengaduan korban, seorang Pendamping dapat merujuk 
korban untuk mendapat layanan hukum, psikologis dan kesehatan sesuai 
kebutuhan korban ke lembaga penyedia layanan yang ada di wilayah 
terdekat dengan tempat tinggal korban.  Lembaga penyedia layanan ada 
yang dibentuk oleh pemerintah daerah seperti Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan yang dibentuk 
masyarakat seperti LBH dan WCC. 

Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh Pendamping ketika akan merujuk 
korban ke lembaga penyediaan layanan adalah:
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c. Mendampingi korban di dalam dan di luar pengadilan.

Mendampingi dan memberikan penguatan psikologis kepada korban di 
setiap tingkat pemeriksaan agar berani menceritakan kekerasan yang 
dialaminya.

Memberikan informasi hukum terkait kasusnya dan kemungkinan 
respon atau tanggapan dari aparat penegak hukum atas 
pengaduannya.

Memberikan informasi bahwa sistem hukum di Indonesia, masih 
mengharuskan korban untuk menceritakan kembali kekerasan yang 
dialaminya di setiap tingkat pemeriksaan dan proses peradilan yang 
panjang dan lama.

Mengingatkan korban untuk menyampaikan informasi penting terkait 
kekerasan yang dialaminya dalam setiap tingkat pemeriksaan 
berdasarkan kronologis kasus.

Mencatat bagaimana respon dan sikap aparat penegak hukum dalam 
memeriksa korban

Mencatat bagaimana respon masyarakat baik yang ada di komunitas 
maupun yang ditemui atau menghadiri proses persidangan.

Mencatat aturan hukum yang dipakai oleh penegak hukum atas kasus 
yang dilaporkan korban.

Memperkenalkan diri kepada aparat penegak hukum, sebagai 
paralegal/pendamping korban

Mewakili korban untuk mengajukan kepada penegak hukum tentang 
kebutuhan korban didampingi dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Apabila korban memutuskan untuk melaporkan kasus kekerasan yang 
dialaminya ke polisi,  Pendamping dapat melakukan pendampingan sejak 
dari pemeriksaan di tingkat kepolisian sampai pengadilan. 

Hal-hal yang dilakukan Pendamping dalam mendampingi korban dalam 
proses peradilan adalah:
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7.2 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
      mengadvokasi KTP/A

Meminta persetujuan korban untuk mengadvokasi kasus 
kekerasan yang dialaminya.

Menjaga kerahasiaan identitas dan lingkungan aktivitas 
korban.

Memperhatikan dan mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi korban.

Menempatkan korban sebagai subjek dalam kegiatan 
advokasi.

Melibatkan korban dalam proses atau kegiatan advokasi 
sesuai kesiapan mental dan kemampuan korban. 

Membangun jaringan advokasi penanganan kasus.

Menyusun rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi 
kegiatan advokasi bersama jaringan.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kadang 
membutuhkan advokasi penanganan kasus agar memperoleh dukungan dan 
pengawasan bersama dari masyakarat dan atau lembaga hak asasi manusia 
serta kementrian terkait. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan pendamping dalam melakukan advokasi 
penanganan kasus adalah:

7.3 Mediasi dalam penanganan kasus KTP/A

Sesuai dengan UU no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, 
terdapat ruang bagi penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh anak 
(berumur 12 – 18 tahun) untuk diselesaikan di luar peradilan melalui diversi. 
Anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana,  tidak 
dapat dituntut secara hukum. Hal ini berarti bahwa anak yang melakukan 
tindak pidana yang usianya di bawah 12 tahun akan dikembalikan kepada 
orang tua atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan 
bimbingan dari instansi Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 
(LPKS).
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Berdasarkan ketentuan mengenai diversi dan sistem keadilan restoratif, 
apabila ada anak yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan upaya 
penyelesaian di luar pengadilan sesuai dengan persyaratan yang diatur 
dalam UU tentang sistem peradilan pidana anak.

Hal yang penting untuk dipahami, proses diversi harus mendapat 
persetujuan dari korban. Jika korban tidak menyetujuinya maka proses 
diversi tidak dapat terlaksana. Proses diversi masih dapat dilakukan selama 
proses pemeriksaan perkara masih berjalan dan belum putusan pengadilan 
negeri. Apabila telah terjadi kesepakatan atas proses diversi, maka 
kesepakatan antara korban dan pelaku tersebut berlaku sebagai 
penyelesaian atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

Setiap kesepakatan diversi dalam kasus anak, diserahkan oleh pimpinan 
Penyidik/Penuntut Umum kepada pengadilan negeri untuk mendapat 
penetapan. 

a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
c. keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  di lembaga  
    pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
d. pelayanan masyarakat.
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7.4 Peran Paralegal dalam penanganan kasus KTP/A 
      di komunitas

Paralegal bekerja dibawah Organisasi Bantuan Hukum (OBH). 
Identitas sebagai Paralegal dikeluarkan oleh LBH atau OBH yang 
melatih Paralegal tersebut. 

Paralegal dalam kesehariannya bertugas dan bekerja membantu 
pekerjaan yang dilakukan oleh seorang advokat dalam menangani 
atau mempersiapkan kasus-kasus dalam rangka membela 
kepentingan hukum kliennya. 

Biasanya paralegal berasal dari komunitas atau kelompok-kelompok 
marjinal/terpinggirkan atau  penyintas yang telah dilatih, sehingga 
mereka punya kemampuan memberikan informasi hukum dan 
memberdayakan komunitas/masyarakatnya. Dengan berada di 
komunitas, paralegal akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat 
karena ia berada di tengah-tengah masyarakat/komunitas tersebut.

Sulitnya kelompok miskin, rentan dan terpinggirkan (marjinal) untuk 
mengakses layanan bantuan hukum karena berbagai keterbatasan

Jumlah advokat yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat 
miskin pencari keadilan. 

Masih banyak wilayah terpencil yang susah mendapatkan akses 
informasi apalagi layanan bantuan hukum. 

a. Memberikan informasi hukum
b. Melakukan konsultasi hukum
c. Melakukan mediasi
d. Melakukan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa
e. Melakukan penyuluhan hukum 
f. Melakukan pemberdayaan hukum masyarakat
g. Mendampingi korban yang berasal dari komunitas  dalam         
    penyelesaian perkara di tingkat komunitas atau jika korban ingin  
    menuntut pelaku secara hukum.

Paralegal adalah setiap orang yang berasal komunitas, masyarakat, atau 
Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak 
berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima 
Bantuan Hukum di pengadilan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia RI No. 3 tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan 
Hukum. 

Paralegal dibutuhkan karena:

Peran paralegal di komunitas adalah:
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8.

KEADILAN INFORMAL 
DAN KEKERASAN 
BERBASIS GENDER 
DI KOMUNITAS



Mekanisme keadilan informal adalah mekanisme untuk mengakses keadilan 
melalui peradilan adat/tradisional maupun mediasi. Mekanisme peradilan 
adat/tradisional biasanya menghasilkan konsensus atau kesepakatan antara 
pihak yang bertikai. Di beberapa tempat di Indonesia, pendekatan ini dikenal 
dengan istilah “cara-cara kekeluargaan”. 

Sedangkan mediasi sendiri dikenal sebagai sebuah proses penyelesaian 
masalah non-litigasi. Proses ini banyak ditempuh untuk menyelesaikan 
konflik di komunitas dan untuk menyelesaikan kasus-kasus perdata. Dalam 
proses mediasi, para pihak yang berkonflik akan menunjuk pihak penengah 
(mediator) yang akan membantu proses penyelesaian masalah. Mediator ini 
biasanya adalah orang yang memiliki kompetensi dalam memediasi masalah 
atau memiliki sertifikasi sebagai mediator. 

Bab.8
Keadilan Informal dan Kekerasan Berbasis
Gender di Komunitas

8.1 Apa Itu Mekanisme Keadilan Informal?
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Mekanisme keadilan informal tidak disarankan untuk digunakan dalam 
menyelesaikan kasus-kasus kekerasan berbasis gender.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme keadilan informal dalam 
menyelesaikan kasus-kasus kekerasan berbasis gender belum menjadi 
mekanisme yang disarankan untuk digunakan karena belum adanya 
standarisasi panduan pelaksanaan mekanisme keadilan informal yang dapat 
menjamin terlindunginya hak-hak korban kekerasan berbasis gender 
(terutama perempuan dan anak).

Namun demikian, di Indonesia sering kali ditemukan kelompok masyarakat 
yang menempuh  mekanisme penyelesaian kasus-kasus KBG melalui 
cara-cara kekeluargaan dan mediasi adat. Ada beberapa alasan mengapa hal 
ini terjadi, di antaranya:

1. Masih terbatasnya akses bantuan hukum terhadap korban            
   kekerasan berbasis gender untuk mendapatkan keadilan.

2. Mekanisme keadilan tradisional dan mediasi dapat dilangsungkan  
    secara cepat dan tidak membutuhkan banyak biaya. 

3. Pemahaman masyarakat yang masih terbatas terhadap            
    mekanisme keadilan formal yang ada. 

4. Masyarakat tradisional di Indonesia masih memiliki persepsi   
    bahwa hukum adat dan tradisi lebih utama daripada hukum negara. 

Nilai-nilai dan praktek-praktek tradisional selalu memprioritaskan hak 
kolektif daripada hak individu. Ini berarti dalam setiap proses 
penyelesaian kasus, melindungi hak dan kepentingan 
komunal/masyarakat dan keluarga akan menjadi prioritas atau yang 
utama daripada melindungi hak dan kepentingan korban sebagai 
individu. Sehingga hak perempuan/anak yang menjadi korban 
berpotensi tidak terpenuhi. 

1.

8.2 Apakah Mekanisme Keadilan Informal Dapat 
      Digunakan untuk Menyelesaikan Kaus-kasus KBG?

Ada beberapa alasan mengapa keadilan informal tidak direkomendasikan 
dalam penyelesaian kasus-kasus-kasus KBG:

8.3 Mengapa Mekanisme Keadilan Informal Tidak 
      Direkomedasikan Dalam Menyelesaiakan Kasus-kasus
      KBG di Indonesia?
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Kepemimpinan tradisional biasanya didominasi oleh laki-laki yang 
menjadi tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. 
Partisipasi dan peran perempuan dalam proses pengambilan 
keputusan pada mekanisme keadilan informal biasanya sangat 
terbatas, bahkan hampir tidak ada. Hal ini dapat berimplikasi pada 
keputusan yang diambil yang tidak berpihak pada perempuan 
korban.

Masih terbatasnya pemahaman stakeholder tradisional/mediator 
akan isu-isu terkait hak-hak perempuan dan anak.  

2.

3.

1.

2.

3.

Mekanisme keadilan tradisional dan mediasi dapat dilakukan sebagai 
tahap awal dari proses pra-litigasi. Biasanya hal ini dilakukan untuk 
mengantisipasi timbulnya konflik yang lebih luas di masyarakat. 
Konflik yang dimaksud  di sini adalah konflik antara keluarga besar 
korban dan keluarga besar pelaku. Keputusan yang diambil melalui 
mekanisme ini biasanya terkait ganti-rugi berdasarkan aturan adat 
dan berhubungan dengan kepentingan komunal. Ganti rugi ini tidak 
menjadi pengganti/subtitusi dari tuntutan pidana kepada pelaku. 
Agar mekanisme ini menghasilkan keadilan bagi korban, dibutuhkan 
mediator yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai 
hak-hak perempuan dan anak.

Mediasi juga dapat dilakukan oleh paralegal dan mediator terlatih 
untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana ringan, misal; kasus terkait 
persoalan ekonomi, hak asuh anak, perselingkuhan, dan sebagainya.

Mekanisme keadilan tradisional dan mediasi dapat dilakukan sebagai 
proses pra-litigasi, jika tempat kejadian berada di tempat terisolasi 
dimana lembaga-lembaga pemberi layanan tidak tersedia, misalnya: 
di wilayah terpencil, di wilayah pegunungan, maupun di wilayah 
pulau-pulau kecil.     

Dalam situasi tertentu, mekanisme keadilan informal dapat dipertimbangkan 
untuk digunakan secara terbatas untuk menyelesaikan kasus-kasus KBG:

8.4 Kapan Mekanisme Keadilan Infoemal Dapat Digunakan?
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LAMPIRAN-



Lampiran 1. Format Kronologis Kasus

I. Identitas Para Pihak

II. Uraian Peristiwa*

Nama  :
Umur  : 
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

1. Korban

Nama  :
Umur  : 
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

.............,.................................**

(.............................................)***

2. Pelaku

KRONOLOGIS KASUS



Apa: Menerangkan tentang apa yang terjadi pada korban. Misalnya korban 
mengalami kekerasan seksual.

Siapa: Menerangkan tentang siapa yang menjadi korban,  siapa yang 
melalukan (pelaku), siapa saja yang mengetahui, melihat atau mendengar 
terjadinya kekerasan (saksi), dan pihak lain.
Informasi tentang siapa tidak terbatas pada nama saja tetapi identitas 
yang lainnya, misalnya: ibu Tina, umur -/+ 50 tahun, guru mengaji korban 
yang tinggal di sebelah rumah pelaku, mendengar pelaku memanggil 
nama korban pada saat itu. Saksi tidak melihat korban masuk kerumah 
pelaku.

Kapan: Menerangkan tentang waktu terjadinya kekerasan, termasuk pra 
dan pasca peristiwa. Misalnya,  pada tanggal 5 Februari 2021, pukul 14.00 
WIB, pelaku memanggil korban untuk masuk ke rumah korban kemudian 
pelaku mencabuli korban. 

Penulisan mengenai waktu sebaiknya dibuat berurutan, dengan 
menggunakan metode alur sejarah. Penulisan dapat dimulai dari waktu 
kejadian yang terbaru ke yang kejadian paling lama atau sebaliknya. 

Contoh penulisan uraian peristiwa dengan menggunakan metode alur 
sejarah:

Pada bulan Oktober 2020, korban berkenalan dengan pelaku melalui 
facebook. 
Pada tanggal 25 Desember 2020, Pelaku mengajak korban untuk 
merayakan malam pergantian tahun bersaama.
Pada tanggal 31 Desember 2020, pukul 13.00 WIB, korban meminta ijin 
kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah temannya karena akan 
mengadakan acara tahun baruan bersama.
Pada pukul 15.00 WIB, pelaku dan korban bertemu untuk pertama 
kalinya di alun-alun.
Pada pukul 19 WIB, pelaku mengajak korban ke rumah temannya 
dengan alasan akan bergabung bersama teman-teman pelaku untuk 
merayakan malam tahun baru.
Pada pukul 20 WIB, pelaku dan korban bertemu teman-teman pelaku di 
salah satu rumah teman pelaku. Di rumah tersebut ada 5 orang teman 
pelaku dan semuanya adalah laki-laki. Awalnya korban merasa tidak 
nyaman dan meminta kepada pelaku untuk pulang saja, tetapi 
teman-teman pelaku mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada 
beberapa teman perempuan mereka yang akan datang. Korban 
ditawari untuk makan dan minum yang tersedia di ruangan tersebut. 
Pelaku mengambil sebuah gelas dan menuangkan minuman dari botol 
minuman softdrink serta menyodorkan minuman tersebut kepada 
korban. Setelah meminumnya, korban merasa pusing dan tidak sadar. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Keterangan:

(*) Uraian Peristiwa diisi dengan informasi:



Mengapa: menerangkan mengapa terjadi  kekerasan. Misalnya: Sebelum 
mencabuli korban, pelaku menonton video porno yang baru saja dikirim 
temannya melalui whatsApp. Ketika melihat korban bermain sendiri di 
halaman rumah pelaku, pelaku tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya, 
kemudian memanggil korban ke dalam rumah korban dan mencabuli 
korban. 

Bagaimana: menerangkan tentang uraian kejadian. Misalnya, korban 
sedang bemain sendiri di halaman rumah pelaku. Kemudian, pelaku 
memanggil korban sembari memperlihatkan permen dan mengajak 
korban untuk masuk ke rumahnya. Setelah sampai didalam rumah, pelaku 
mengajak korban ke kamar pelaku dengan alasan untuk mengambil 
permen dan uang yang akan diberikan kepada korban. Sesampai korban di 
kamar pelaku, pelaku mencabuli korban dan setelah mengancam pelaku 
untuk tidak bercerita kepada orang tuanya. Jika korban bercerita, 
orangtuanya akan mati ditangkap hantu.

Penulisan kronologis dikerjakan bersama-sama dengan korban, seluruh 
informasi yang ditulis dalam kronologis kasus harus disetujui korban. Bila 
perlu, korban dapat membubuhkan nama dan tanda tangannya dalam 
dokumen kronologis kasus. Penulisan kronologis kasus dapat 
berkembang sesuai dengan informasi tambahan yang baru disampaikan 
korban setelah penulisan kronologis selesai. Artinya, pada saat penulisan 
kronologis awal, korban belum menyampaikan informasi tambahan 
karena lupa atau karena masih ingin menyimpannya dan baru 
menyampaikan setelah kronologis kasus selesai dibuat. 

Metode penulisan kronologis dengan alur sejarah akan membantu korban 
untuk mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi serta pihak-pihak yang 
membacanya lebih mudah  memahami uraian peristiwa yang terjadi.

(**)  Mencantumkan, tempat dan waktu korban bercerita kepada Pendamping.
        Misalnya, Malang, 15 Februari 2021. 

Keesokan harinya, pada tanggal 1 Januari 2021, saat korban terbangun, 
korban mendapati dirinya telah tidak berpakaian lengkap dan ada 
pelaku yang sedang tidur disampingnya. Korban membangunkan pelaku 
dan mempertanyakan apa yang terjadi semalam. Pelaku dengan 
santainya menyatakan bahwa korban dan pelaku sama-sama mabuk dan 
tidak sadar apa yang terjadi. Pada saat korban buang air kecil, korban 
merasakan perih pada alat kelaminnya.
Siang hari, pelakumengantar korban sampai ke alun-alun dan tidak 
bersedia mengantar korban ke rumahnya karena pelaku sudah ditunggu 
keluarganya. 
Pada tanggal 2 Januari 2021, korban tidak berani keluar kamar dan 
masih merasa sakit pada alat kelaminnya. Setelah didesak ibunya, 
korban bercerita tentang kejadian yang dialaminya di rumah teman 
pelaku. 

g.

h.

i.

(***) Mencantumkan nama dan tandatangan Pendamping yang menulis  
        kronologis kasus.



Dengan ini menyatakan bahwa saya telah meminta bantuan untuk pendampingan 
kasus kekerasan ............................................., yang saya alami kepada Pokja/Satgas 
Desa/Kelurahan ................... Kec................. Kab............... Provinsi...................

Bahwa untuk kepentingan penanganan dan advokasi penanganan kasus, saya 
telah menyerahkan keterangan dan data-data berupa...................... Melalui surat ini, 
saya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui penggunaan dan penyebaran 
data-data saya oleh Pokja/Satgas kepada pihak-pihak lain untuk kepentingan 
penanganan dan advokasi kasus kekerasan yang saya alami. 

Demikianlah surat persetujuan ini saya buat dalam keadaan sehat dan sadar, tanpa 
ada tekanan, paksaan atau ancaman dari pihak lain.

(***) Mencantumkan nama dan tandatangan Pendamping yang menulis  
        kronologis kasus.

Lampiran 2

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama  :
NIK  : 
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

.............., ......................
Yang membuat persetujuan,

(........................................)

Surat Persetujuan



Lampiran 3

Diagram Pendampingan Korban KBG

Terdapat kasus
KBG di

desa/kelurahan

Satgas
menerima
pengaduan

Satgas
melakukan

penjangkauan &
menerima pengaduan

dengan perspektif
gender & empati

Satgas
merujuk

korban ke
penyedia
layanan

Satgas 
mendampingi 

korban
saat 

di layanan 
rujukan  

Rumah sakit/
Puskesmas

Polres/Polda

UPTD PPA/
P2TP2A

Lembaga Bantuan
Hukum (LBH)

Kejaksaan
Negeri

Satgas melakukan pendampingan di luar dan dalam pengadilan
Satgas menuliskan 
laporan informasi 

penyelesaian
kasus KBG

Pengadilan
Negeri

Woman Crises
center

- Menuliskan kronologis kasus
- Menyediakan informasi layanan
- Memberi informasti terkait hak-hak 
  korban
- Menyediakan surat persetujuan/
  letter of consent

Putusan
Hakim
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