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BAB I KETENTUAN UMUM
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Pasal 1
7. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, perbedaan atau pengucilan yang langsung atau tidak
langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik
kelompok kelompok status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan yang
menyebabkan penurunan penyimpangan atau pengurangan pengakuan, pelaksanaan atau
penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun
kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
8. Kekerasan adalah tindakan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana
terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan
terampasnya kemerdekaa seseorang.
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin
yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik,
seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu,
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di
ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
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Apakah Anda Pernah
Melihat atau
Mengalami
Tindak Kekerasan
pada Perempuan
dan Anak?

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2
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Perlindungan perempuan dan anak dari
tindak kekerasan diselenggarakan
berdasarkan asas;
a. kemanusiaan;
b. keadilan dan kesetaraan gender;
C. pengayoman
d. kepentingan terbaik bagi perempuan
dan anak; dan
e. nondiskriminasi.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3
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Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak
kekerasan, untuk:
a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan
anak termasuk perdagangan orang;
b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi
terhadap perempuan dan anak;
c. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan
dan anak;
d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak
korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap
sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan
rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
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BAB III HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN
Pasal 4
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Perempuan dan anak korban tindak kekerasan
mendapatkan hak-hak sebagai berikut:
a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai
manusia;
b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari
penderitaan yang dialami korban;
c. hak menentukan sendiri keputusannya;
d. hak mendapatkan informasi;
e. hak atas kerahasiaan;
f. hak atas kompensasi;
g. hak atas rehabilitasi sosial;
h. hak atas penanganan pengaduan;
i. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan
kemudahan dalam proses peradilan; dan
j. hak atas pendampingan.
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BAB III HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN
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Pasal 5

Anak korban tindak kekerasan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga
mendapatkan hak-hak khusus sebagai
berikut:
a. hak kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang;
b. hak pelayanan dasar;
c. hak perlindungan yang sama;
d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
e. hak mendapatkan kebebasan

ERNI BAJAU

Banyak Korban Tidak Melapor, karena:

Saya
Melihat/
Saya
Mengalami

Apa yang
harus
saya
lakukan?

1. Merasa malu, atau menilai kasus yang dialami
sebagai aib,
2. Takut dengan ancaman pelaku,
3. Khawatir akan masa depan,
4. Khawatir masalah diketahui oleh banyak
orang,
5. Tidak tahu bahwa yang dialami adalah tindak
pidana kejahatan
6. Takut atau tidak tahu bagaimana menjalani
proses hukum
7. Khawatir akan mengeluarkan biaya dan tidak
mengetahui kemana harus lapor.
8. Dilarang keluarga besar
9. Dan sebagainya....
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Melapor itu
sangat
penting,
Kenapa???

1. Memberikan efek jera kepada pelaku karena akan
mendapatkan sanksi hukum dan sosial.
2. Korban akan mendapat layanan pemulihan,
3. Keluarga akan mendapat penguatan dan
dukungan,
4. Diberi informasi mengenai langkah-langkah yang
tepat sesuai hukum yang berlaku,
5. Menghindari dari permasalahan hukum yang
mungkin dihadapi dari tindakan penyelesaian yang
kurang tepat
6. Dapat dirujuk untuk layanan kesehatan yang lebih
tepat, utamanya untuk kasus kekerasan seksual
yang mungkin perlu penanganan khusus,
7. Mendapat akses layanan pendampingan selama
proses hukum,
8. Mencegah keberulangan peristiwa terjadi pada
korban atau korban lainnya.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
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Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab
dalam memberikan perlindungan
terhadap perempuan dan anak dari
tindak kekerasan merupakan
tanggung jawab bersama.
a. Pemerintah Daerah;
b. Masyarakat;
c. Keluarga; dan
d. Orangtua.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 7
(1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
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a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak
dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan
perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
c. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan
perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan
perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan
perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai
emampuan keuangan daerah; dan
f. membina perempuan dan anak dari tindak kekerasan. dan
mengawasi penyelenggaraan perlindungan

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 8
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(1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
(2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan
dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
(3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara
bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9
Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, yang
secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk
mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi
perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB V PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN
Pasal 10
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(1) Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah.
Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan
masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
(2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada aya (1), Pemerintah
Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun nonformal
b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan,
peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap
pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
f. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparatur penegak hukum, aparatur
pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak.
dan/atau peduli terhadap perempuan daN anak; dan
g. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tinda kekerasan.

BAB V PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN
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Pasal 11

(1) Pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan
dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan
oleh SKPD dan UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:
a. sosial;
b. kesehatan;
c. pendidikan;
d. ketenagakerjaan;
e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
f. mental dan spiritual; dan
g. ketenteraman dan ketertiban.
(2) Pencegahan tindak kekerasan oleh SKPD dan UKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan
berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.
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BAB VI PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
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Pasal 12
(1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan
anak korban tindak kekerasan, sebagai berikut:
a. pelayanan pengaduan;
b. pelayanan kesehatan;
c. bantuan hukum
d. pemulangan;
e. rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal;
f. pelayanan identifikasi; dan
g. pelayanan psikologis.
(2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai
standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan
dilaksanakan oleh SKPD dan UKPD yang tugas dan fungsinya di
bidang : pada ayat (1),
a. sosial;
b. kesehatan;
c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. mental dan spiritual;

BAB VI PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
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Pasal 12
(3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah
bekerjasama dengan instansi pemerintah,
pemerintah daerah lain, dan masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan
penanganan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13
Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan
pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan
anak dari tindak kekerasan.

BAB VI PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
Pasal 14
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Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga
pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan
atau rumah aman

Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan
pengaduan dan pelayanan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diatur
dengan Peraturan Gubernur.
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--->
---> STOP
STOP KEKERASAN
KEKERASAN PEREMPUAN
PEREMPUAN DAN
DAN ANAK
ANAK
--->
---> JANGAN
JANGAN DIAM
DIAM SEGERA
SEGERA LAPORKAN
LAPORKAN
--->
---> JAKARTA
JAKARTA TANPA
TANPA KEKERASAN
KEKERASAN

TERIMA
TERIMA KASIH
KASIH

