BUPATI TIMOR TENGAH SEI"ATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI TINDAK KEKERASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH SEI,ATAN,

Menimbang :

a.

bahwa eksistensi Perempuan sangat penting dalam
pembangunan bangsa yang berperan dalam proses
penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas

perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hakttatcnya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan
diskriminasi;
b. bahwa kekerasan terhadap perempurrn di Kabupaten
Timor Tengah Selatan masih tinggi sedangkan pelayanan
dan perlindungan dari tindak kekerasan selama ini
belum dilaksanakan secara oPtimal;
c.

Mengingat :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan dari Tindak Kekerasan;

Pasal t8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daeratr Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (I,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor L22, Tarxtbahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun L984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Conuention on the
Elimination of All Forms of Discrimanation Against Womenl
Tahun 1984
(Iembaran Negara Republik Indonesia
Republik
Negara
Nomor 29, Tambahan kmbaran
Indonesia Nomor 32771;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
1.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
fndonesia Nomor 44L9);

i.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244, Tatrrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2O1S tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56Z9l;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII"AN RAIflTAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SEI,ATAN
dan
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEI\IYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

1

Dal.am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Seiatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
sahran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan.

5.

Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang
oleh hulnrm diakui sebagai perempuan.
6. f.enggSahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya
tindak kekerasan terhadap perempuan.
7. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan
melindungi hak-hak perempuan dari tindak kekerasan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang
mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual,
psikologis termasuk penelantaran, ancarnan tindakan tertentu,
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik
yang terjadi di depan umum dan/atau dalam kehidupan pribadi.
9. Korban adalah perempuan yang mengalami tindak kekerisan.
10. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang
mengalami penderitaan baik fisik, menta-l maupun emosional, t<erugian
ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau pera.mpasan
hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia atau
tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat
negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang
perorangan
ll.Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh
tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling,
ryterapi dan advokasi guna penguatan dan rehabilitasi koiban klkerasan.

12. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh
pendamping selama proses pelayanan.
13. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai

keahlian melakukan pendampingan.

14. Pemulangan adalah u,paya pengembalian korban tindak kekerasan kepada

pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang

dapat
mgmberikan
perlindungan
pemenuhan
dan
kebutuhannya.
.
15. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial, fisik,
gsikis dan pengembalian keberfungsian sosial seCara wajar, baik dalam
keluarga maupun dalam masyarakat.
16. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban
dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya
yang dapat memberikan perlindungan.
17. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah
daerah dan/atau Lembaga swadaya Masyarakat yang melakukan
pendampingan.
18. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak yang
selanjutnya disingkat P2TP2A adalah unit pelayanan terpadu yang
dibenhrk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dalam
rangka pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak
kekerasan.
19. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi
dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam ranglia
melaksartakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan
terhadap perempuarl korban tindak kekerasan.
20' Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang diberikan untuk
memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang
telah ditentukan
21. Masyarakat adalah perseor€rngan, kelutrB4, kelompok, organisasi sosial,
o:ganisasi profesi, kmbaga Swadaya Masyarakat, organisasi keagarnaan
dan /atau organisasi kemasyarakatan.
22.Kehnrga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis
lurus ke atas atau ke bawatr dan garis menyamping sampai derajat kEtiga
atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi
tanggungan perempuan.
Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dari

dilaksanakan berdasarkan asas:
a. penghormatan terhadap hak-hak korban;
b. keadilandan kesetaraan gender;
c. non diskriminasi;
d. perlindungan korban; dan
e. kepentingan yang terbaik bagi korban.

tindak

kekerasan

Pasal 3

(1) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
adahh untuk:
a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan;
b' menglrapus segala benhrk kekerasan dan eksploitasi terhadap
perempuan:
c. melindungi dan memberikan rasa arnan bagi perempuan;
d. memberikan perlindungan dan petayanan kepada perempuan korban
,/indak kekerasan, pelapor dan saksi;

e.

memfasilitasi dan memediasi sengketa rumah tangga untuk
mewujudkan keutuhan rumah tangga ying harmonis dan sejihtera; dan

f. memberikan rehabilitasi dan p.mu"raayaan bagi pere*prL korban

tindak kekerasan.
(Z) Tqjuan penyelenggaraan perlindungan perempua.n dari tindak kekerasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) metiputi Lspek:
a.
, pencegahan;
b. pelayanan dan pendampirgan;
c. rehabilitasi.
d. reintegrasi losial; dan
e. pemberdayaan.
BAB II
HAK-HAK KORBAN
pasal 4
Setiap korban berhak:
a. dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;

b. mendapatkan Perlindungan dari keluarga, masyarakat, pemerintah
Daerah dan/atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan
penetapan perintah Perlindungan dari pengadilan;
c. mendapatkan informasi;
d. memperoleh gelayanan cepat, tepat dan optimal berkaitan pemulihan
e.
f.
g.
h.
i.
i.

kesehatan fisik, psikologis maupun psikososial sesuai penderitaan yang
dialami Korban Kekerasan;
memperoleh penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan
reintegrasi sosial;
memperoleh penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan
Korban;
memperoleh pendampingan secara psikologis dan hukum baik secara
litigasi maupun non litigasi;
memperoleh bimbingan rohani;
menentukan sendiri keputusannya; dan
mendapatkan jaminan atas hak yang berkaitan dengan status sebagai
anggota keluarga maupun anggota masyarakat.
BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan terhadap
perempuan korban tindak kekerasan.
(2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab da-lam
memberikan Perlindungan terhadap Perempuan korban dari tindak
kekerasan.

(3) KeYqiiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:
a. menetapkan-kebija\an, program, dan kegiatan perlindungal terhadap
perempuan dari tindak kekerasan;
b. nielahsanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuag dari tindak
kekerasan;
c. melakukan kerjas€una dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap
perempuan dari tindak kekerasan;
d. memfasilitasi keterlibatan perempuzln korban dari tindak kekerasan
aflalam pembangunan;

e.

memberikan dukungan sarana dan prasarana

pelaksanaan
perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan; f- mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan terhadap
perempuan dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan terhadap
perempuan dari tindak kekerasan;
h. menyediakan pelayanan pengaduan dalam rangka memberikan
perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekeraJan; dan
i. mendukung serta memfasilitasi pemberdayaan ekonomi terhadap
perempuan korban dari tindak kekerasan.
(+) Dalary rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana
dimahsud pada ayat l2l Pemerintah Daerah menetapkan program dart
kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dalam Rencana Aksi
Daeratr.
(5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana d.imaksud pada ayat (3) merupakan
bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 6
(1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggungiawab dalam memberikan
Perlindungan terhadap Perempuar].
(2) Kewqiiban d11 tanggungiawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada
aylt (U diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat y"rrg
meliputi:
a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan;
b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap
perempuan kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
c' turut serta dalam memberikan bantuan dan/atau penanganan terhadap
perempuan korban tindak kekerasan;
d. sosialisasi, pen5ruluhan, kampanye dan pelatihan-pelatihan;
e. melaporkan peristiwa kekerasan yang diketahui;
keterangan, data dan informasi kepada pihak yang
'f. memberikan
berwajib;
g. memberi rasa arnan bagi korban;
h. memberikan pertolongan darurat;
i. pendampingan korban;
j. mencegah berlangsungnya tindak kekerasan;
k. menciptakan lingkungan yang berkeadilan gender;
l. memberikan perlindungan;
m. rehabilitasi; dan
n. reintegrasi sosial.
BAB V
PEI{YELENGGAIRT\AN PERLI NDUNGAN

Bagran Kesatu
Kelembagaan
Pasal 7

(1) Dalam rangka memberikan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan
kepada perempuan dari tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk
P2TP,2,A sebagai pusat pelayanan terpadu bag perempuan dan anak
4korban tindak kekerasan.

Pembentukan {3n. pargembangan P2TP2A disesuaikan dengan
perkembangan prioritas kebutrrhan dan kemampuan keuangan Daeiah
serta kemampuan kelembagaan dan personil yang ada di DaeraL.
(3) P2TP2,A sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat mewadahi lembaga/
unit kerja yang memberikan pelayanan bagi Korban Kekerasan.
(4) unsrrr keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud, pad,a ayat (1)
terdiri dari:
a. Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera;
b. Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
c. Sosial Tenaga Keda dan Transmiglasi;
d. Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
e. Kependudukan dan Catatan Sipil;
f. Kesehatan;
g. Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
h. P€mberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
i. Satuan Polisi Pamong Praja;
j. Rumah Sakit Umum Daerah;
k. Kepolisian;
1. Kejaksaan Negeri;
m.Pengadilan Negeri;
n. kmbaga Keagamaan;
o. kmbaga Penyiaran Pub1ik RSPD;
p. Lembaga Swadaya Masyarakat;
q. Pergunran finggi; dan
r. Profesional.
(s) P2TY2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengupayakan pencegahan;
b. rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
c, memberikan perlindungan hukum;
d. melakukan koordinasi dan kerjasarna;
e. mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
f. monitoring dan pelaporan.
(6) DalaJm melaksanakan tugasnya, v2Tp2A sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berkoordinasi dengan mitra kerja P?rw,Alainnya.
(7t Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman dan Tata Cara Pembentukan
P2TP2,A diatur dengan Peraturan Bupati.
(21

Bagian Kedua
Upaya Pencegahan
Pasal 8

upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal z ayat (5) huruf a
meliputi:
a. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi yang berkaitan
dengan perlindungan hak-hak perempuan; dan
b. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat yang
berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan.
(2) Dalam hal upayan pencegahan sebagaimana dimaksud. pada ayat (1)
Y2TW,A dapat berkoordinasi dengan P2TP2A kecamatan dan/atau sLbutan
lain dan pih+ yang berkompeten dalam melakukan upaya pencegahan
terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan
(3) Ketenhran lebih laqiut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas
pencegc.Lran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peratuian

(1)

fupati.

Bagian Ketiga
Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial
Pasal 9

(U Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial sebagaimana d.imaksud. d.alam
Pasal 7 ayat (5) huruf b meliputi:
a. memberikan rahabilitasi fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
b. pelayan an m.edialegal;

c. membantu pemulangan korban;
d. memberikan perlindungan di Rumah Aman (slwlter), pusat rehabilitasi
sosial atau tempat lain yang dikehendaki korban;
e. memberikan rehabilitasi dan pendampingan psikososial;
f. memberikan pelayanan bimbingan rohani; dan
g.

melalrtrhan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan
ekonomi dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan
lainnya.

(21

D.uluI hal Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

sebagaimana

dimaksud pada ayat (t) P2TP2A dapat beikoordinasi dengan"y2Tp2A
keca.matan dan/atau sebutan lain dan pihak yang berkomf,eten dalam
melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak- kekerasin terhadap
perempuan.

(3)

Ketentuan lebih_ Ianjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas

Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada
diatur dengan Peraturan Bupati.

ayatltl

Bagran Keempat

Perlindungan Hukum
Pasal

1O

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal T ayat (s)
huruf e dengan melakukan pendampingan selama proses hukum pada
setiap tahapan pemeriksaan.
(2) Dalam melakukan tugas Perlindungan hukum tindak kekerasan
terhadap
perempuan, P2TV2A berkoordinasi dengan Y2TP2A Kecamatan dan atau
f
sebytan lainnya dan gihak yang berkompeten dalam melakukan upaya
pellindungan hukum tindak kekerasan terhadap perempuarl.
(3) Mekanisme pelaksanaan tugas_ perlindungan hukum
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denlan piraturan nupat.
(1)

Bagian Kelima
Koordinasi dan Kerjasama

t

Pasal 11
(1) Koordinasi

dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal
huruf d meliputi:

T

ayat

(S)

koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia 1ayanan
V bad korban kekerasan terhadap perempuan;
a-

. b. koordinasi dan kerjasama dengan:
1. pemerintah;
2. pemerintah provinsi;
3. pemerintah kabupaten/kota lain; dan

4. lembaga non pemerintatr.
(2) Koordinasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
, a. perfukaran data dan informasi;
b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
d. penyediaan barang bukti dan saksi, serta ditindaklanjuti sesuai dengan
hukum yang berlaku.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan
dalam bentuk kesepakatan bersama secara tertulis.
Bagian Keenam
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Pasal 12
(1)

(2)

Peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (5) huruf e adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu pencegahan dan
penarlganan korban kekerasan terhadap perempuan.
Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dilakukan dengan:
a. memberikan perlindungan bagi korban;
b. memberikan pertolongan darurat;
c. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang
penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan;
d. membantu pro ses pengajuan permohonan penetapan perlindungan ;
e. memberikan bantuan baik berupa uang, barang, *rupu, jasa;
f.

dan/atau
menyarnpaikan informasi kepada aparat yang berwenang terkait
dengan kasus kekerasan terhadap perempuan.
Bagran Ketqjuh
Monitoring dan Pelaporan

Pasal 13
(1) Monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat (5)
huruf f ditakukan terhadap seiuruh aspek kegiatan PzTP2Ayang meliputi:

a. pelayanan;
b. kinerja;
c. administrasi; dan
d. keuangan.
(2) Monitoring sebagaim€rna dimaksud pada ayat (1) ditakukan oleh Bupati
melalui SKPD yang membidangi urusan perlindungan perempuan.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan perlindungan perempuan.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
4ra-ling

BAB VI
PENDAMPINGAN
Pasal 14
(1)
(2)

(s)
(41

Pendampingan dapat dilaksanakan oreh orang dan/atau lembaga yang
bekedasama dengan P2TP2A.
Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan
korban kekerasan sebagaimana dimar<sua plaa-ayat (1) dilai<ukan dengan
prinsip:
a.non diskriminasi;
b.cepat, tepat, arnan, nyaman dan empati;
c. adarrya jaminan kerahasiaan;
d.mudah dijangkau;
e.keterpaduan; dan
f. tidal( dipungut biaya.

Mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),

diselenggarakan menurut standar operasional pro sedur.
llandar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII
PEI"AYANAN DAN PEMBERDAYAAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Bagran Kesatu
Pelayanan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 15

(1) Pelayanan yang diberikan kepada perempuan korban tindak kekerasan
meliputi:
a. pelayanan pengaduan;
b. pelayanan identifikasi;
c. pelayanan kesehatan;
d. pelayanan psikologis;
e. pelayanan bantuan huhrm;
f. pemulangan; dan
g. rehabilitasi serta reintegrasi sosial.
(2) Bentuk pelayanan sebagaim€rna dimaksud pada ayat (l), dilaksanakan
sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah Daerah
dan dilaksanakan oleh sKpD yang tugas dan fungsinya di bidang:
a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan ana{
b. sosial;
c. kesehatan;
d. pendidikan;
e. ketenagakerjaan;
f. mental dan spiritual; dan
g. ketenteraman dan ketertiban.
(3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota lain dan masyarakat.
(4) Ketentuan lebih_ lanjut mengenai tata cara pelayanan terhadap perempuan
korban tindak kekerasan sebagaimana dimakiud pada ayat 1i;, ayal
1z;,
1y'an ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan
Pasal 16
(1) Pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan dilakukan meliputi:
a.memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kewirausahaan dan
pelatihan keterampilan bagi perempuan korban tindak kekerasan, guna
_ melingkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan berusaha;
b. melakukan pendampingan dalam mengemb'angkan ,"rrr" ekonomi

produktif;
c. melakukan kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar,
serta lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha perempuan
korban tindak kekerasan;
d. me-nyediakan modal bagi perempuan korban tindak kekerasan; dan
e. memperluas akses informasi dan mempromosikan hasil produksi
program pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan.
(2) Dalam melakukan pemberdayaan perempuail korban tindak kekerasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menjalin
kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh
pemerintah, swasta dan pihak lainnya.
KER.TASA^I?T^SILMTrRAAN
Bagran Kesatu
Kerjasama
Pasal 17

(1) Dalam menyelenggarakan periindungan bagi korban kekerasan terhadap

perempuan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintatr,

Pemerinta.tr Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga lainnya.
(2) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dai pemerintah
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultasi,
koordinasi dan pelaporan.
(3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pad3 ayat (1) meliputi koordindsi, advokasi, ir-jukan,
pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan sistem peh]ranan
terpadu, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 18

(1) Pemerintatr Daerah membentuk kemitraan dengan d.unia usaha dan dunia
industri dalam rangka upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap
perempuan.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pemberian informasi kesempatan kerja bagr perempuarl korban tindak
kekerasan;
b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
c. bantuan pendidikan dan fasilitas pendukung bagr perempuan korban
tindak kekerasan yang putus sekolah; dan
d- menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan
tindak kekerasan.

,korban

(3) Kemitraan sebagaimarla dimaksud pada ayat (1) d.an ayat (2), dituangkan
dalam bentuk perjanjian kerjasama.
BAB IX
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19
Pengendalia1, nepb.qaan- dan pengaw_asan penyelenggaraan perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan dilakukanotetr nufrti
(2t Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan
sebagaimana
dimelreud pada ayat (1) dilakukan oreh sKpD vane membidangi.
(1)

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 20

semua kegiatan yang terkait d91san penyelenggaraan perlindungan
Perempuan dari tindak kekerasan, dibebankan paaal[,nggara; pendapafan
dan Bela4ia Daerah, Anggaran Pendapatan dan alunja oe6 dan sumber lain
yang sah dan tidak mengikat
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peratrrran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal d.iundangkan.

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
1g* setiap
inidengan
penempatannya dalam Lembaranbaeratr Ka6upaten Timor
P""t{
Tengah Selatan.
Ditetapkan di SoE
pada tanggal 28 Agustus 2015
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PEI{YELENGStffiil,B?I'H?HilfS^i'REMPUAN
I. UMUM.
Negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa arnan kepada warga
Negaranya dari ancarnan dan tindakan yang dapat *"rrgg'.rrggr. din
merusak keamanan kejiwaan, fisik, seksua_l maupun ikonomi. *
Hal tersebut secara filosofis dinyatakan pada pembukaan UUD 1945, bahwa
tqiY*. diaentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
melindungi segenap Bangsa dan Tumpah Darah Indonesia.
Oleh karena Pemerintah Indonesia telatr menandatangani DeklarasiUmum
Hak Asasi Manusia (DUHAM t94B) dan meratifikaJ'i cEDAw (undangundang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk
Diskrimrnasi terhadap Perempuan), makL wajib memenuhi- ketenfuanketentuan tersebut.

Hak Asasi Manusi menyatakan bahwa, penegakan dan pemenuhan Hak
Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara temtama pemerintah.
Perlindungan dari kekerasan yang mengancam keselamatan dan
kesehatannya harus diberikan sejak airri. p.rlindungan diperlukan untuk
mencegatr adarrya kekerasan dan eksploitasi fisik, mental d,a]n seksual.

Adanya perangkat hulium dan a.parat hukum yang membela kepentingan
perempu€ur diperlukan untuk upaya perlindungan ini. 'peraturan
perundang-undangan yang berprinsip membela kepentingan terbaik bagi
perempuan diperlukan untuk mem-wqiudkan perlindung"r, ya.rg bersifit

legal.

selanjutnya, tidak jarang ditemukan kasus perempuan yang mengalami
masalatr kekerasan fisik, psikis, seksual dan-sosij. Misalnyi perempuan
penganiayaan, penelantaran, pengusiran dan p"it"t**, salah
l.ltbq
(abuse) oleh orang-orang terdekat atauprin oiang lain.

Bagi perempuan yang mengalami masalah tersebut pemerintah harus
menyediakan Rumah Aman atau Pusat Pelayanan ferpadu (p2Tp2A) bagi
perempuan korban tindak kekerasan. Rumah Aman atau p2Tp2A
merupakan tempat yang aman dan bersifat friendly (bersahabat) bagi
'urr"r.
perempuan - P2TP2A tersebut dilengkapi dengan pendamping
dari
pendidik, dokter, psikolog, ulama/rohaniawan dan berjariigan dengan
pengacara perempuan serta Unit RpK di Kepolisian.

Nasib perempua'n korban tindak kekerasan hanrs diperhatikan oleh
pemerintah. Banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan
seringkali disebabkan karena faktor-faktor yang berkembani didalam
masyarakat, misalnya pldahnya tingkat ekonomi, pendidikan, tlngkungan
yang berada disektor industri. Oleh karena itu, korban tindak kekerasan
gegerti ini perlu mendapat perlindungan sesuai dengan prinsip keadilan,
kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan dan menjrrrr]r.rg ti"d hak asasi

Unhrk pemberdayaan bagi korban tindak kekerasan, pemerintah daerah
dapat membentuk
fusa! Pelayanan Terpadu Pemberdayaian perempuan dan
An€k (P2TP2A) sebagai
pusat pembeidayaan perempuan korban tindak
kekerasan yang secara khusus memiliki tugas pokoi dan fungsi untuk
pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Dari kerangka di atas, maka pemerintah bertanggungiawab untuk
melakukan tindakan-tindakan baik secara hukuml-poiitik, ekonomi
maupun sosial untuk mencegah, menekan, mingurangi, dan

menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuarr.

Dari berbagai upaya tersebut, maka akan terwujud kerangka hulnrm dalam
penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dari tinaat kekerasan.
II. PASAL.DEMI PASAL.
Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan "penglormatan terha.d.ap

luk-hok korbarf
adalah serangkaian tindakan menghormati, menghargai dan

menjamin terpenuhinya hak-hak korban.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "keadilan dan lcesetaraan gend.ef adalah
suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan
dan kesamaan kondisi bagr raki-laki dan per"*pua., untuk
memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar
marnpu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,
ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keam.r.ri Nasional dan
kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
Hunrf c
Yang dimaksud dengan 'nor1. diskrimina,s? adalah sikap d.an
perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbed.aan
atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama aurr antar
golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan operrindungan Korban, adalah segala
tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi korban dari

tindak kekerasan.
Huruf e
Yang dimaksud dgngan "Kepentingan gang terbaik bagi korbarf
adalah semua tindakan yang menyanglnrt forban y"rrg ?utotu11
oleh pemeln!1h, masyarakat, badan legislatif dan badin yudikatif,
harrrs menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek "pencegaharf adalah upaya

.,,ptrategi perlindungan melalui:
v

a.

Pencegahan primer, semua orang, keluarga, masyarakat

dan
negara dalam upaya meningkatkan k"*u.*pran
pengetahuan, pemahaman dan menjaga agar kekerasan
terhadap perempuan tidak terjadi,- melipiti sosialisasi

kebijakan, pelayanan yang memadai, t<eti3atan tempat
bekerja yang mendukung, serta peratiha* life skinbagi
perempuan.

Y"ng dimaksud d_engan "peratihantife skit? meliputi
penyelesaian konflik tanpa keirerasan,ketrampilan

menangani stress, manajemensumber daya, membuat

"
.

keputusan efektif, komunikasi interpersonal-secara efektif,
trrntunan perkembangan psikososial perempuan.
b. Pencegahan sektrnder, ditujukan Ua$ t<etcrinpok masyarakat
dengan risikotinggi dalam upaya meningkatkanketrampilan,
termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar
kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi pada generasi
berikut.
c. Pencegahan tersier, dimaksudkan untuk meningkatkan
kemampuan pengasuhan yang menjaga agar keterasan
terhadap perempuan tidak terulang tagi, di siniyangdilakukan
adafah pelayanan terpadu untuk perempuan yang menjad,i
korban kekerasan,melarui konseling, peiatihan t :t"l.k"rrp
stres.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek "pelaganan

dan

pendampingarf adalah kegiatan dan tindakan segera yang
dilakukan oleh tenaga profesional dan pendarnpiig sesuai
dengan profesi masing-masing berupa konseling, teiapi aan
advokasi guna penguatan dan rehabiiitasi korbari'kekerasan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan aspek "reha,bilitasi d,an reintegra^s{
adalah upaya mengembalikan dan memulihkan kondisi fisik
da'kejiwaan korban yang kemudian menyatukannya dengan

Pasal 4

keluarga korban dan masyarakatnya.
Huruf d
Y"ng dimaksud dengan aspek "pemberd.ayaarf adalah proses
meningkatkan peranmasyarakat untuk berpartisipasi -dalam
penyelenggaraan perlindungan bagr perlmpuan korban
tinda-k kekerasan yang bertujuan dapaf m"mperoleh akses
dan partispasi dalam proses perrindungan terhadap
perempuarl secara luas.

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksudk_an dengan "mend.apatkan perlindungarf adalah
mendapatkan perlindungan dari individu, kdlompok jan lembaga
baik pemerintah maupun non pemerintah.
Huruf c
Yang dimaksudkan dengan nmend.apatkan informas? adalah
aksesdan_ keterangan tentang keberadaan tempat pengaduan,
nrw,A dan segala hal-hal yang berhubungan dengan iemenut an
hak-haknya dan terlibat
proses perrgambian' keputusan
9"1*
dengan
pendampingan
q/*gberkaitan
dan perfembangan perkara.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "pelayanan optimay adalah pelayanan yang
mencakup medis, medicolegal ektensial, psikososial dan hukum.

Hunrf e
Yang dimaksud dengan "penanganan berlcelanjutan sampai tahap
. rchabilitasl a{alah penanganan yang tidak berhenti *a*p"i
penyembuhgn fisik dan psikis, tapi sampai korban dapat menjalani
kehidupan kembali dalam masyarakat termasuk dalam pemulihal
nama baiknya.

Huruff

dimaksud dengan openanganan secara rahasid adalah upaya

Y*g
jaminan
kepastian bag, koiban unhrk tidak disebarlua*kart
mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan

hukum.
Htrruf g
'

Yarrg dimaksud dengan "mendapatkan pendampingan secara
ysilalogi.* adatah bantuan yang diberikan oleh psit<otog kepada
korban yang menderita trauma/masalah kejiwaan lainnya untuk

memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.
sedangkan, pendampingan secara hukum adalah upaya bantuan
yang diberikan oleh orang dan/atau lembaga bantuan hukum
kepada korban pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama
proses hukum berjalan. Yang dimaksud dengan "mend.apatkan
pendampirugan secara Litigasi" adalah melakukan penyeiesaian
perkara melalui proses peradilan.
Yang dimaksud dengan "mend.apatkan pendampingan secara Non
Litigasi" adalah melakukan penyelesaian perkara diluar proses
peradilan.
Huarf h
Cukup jelas

Hurrf i

Cukup jelas
Huruf j

Yang dimaksud dengan "jaminan atas hak-twk aang berkaitan
dengan sfatus korbarf adalah upaya memberi kepastian dan

perlindungan bagi korban sebagai anggota keluarga dan

masyarakat.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)

Lembaga/unit kerja yang memberikan pelayanan bagi Korban
Kekerasan seperti, Rumah Aman, Rumah perlindungan sJsial Anak,
Rumatr Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial
wanita, Rumah singgah, Lembaga adat dan lain-lain kegiatan
pelayanan sesuai peratrrran perundang-undangan.
Ayat (a)
l0ukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cutmp Jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
dimaksud dengan "pelaganan m.edirclegal'adalah pelayanan
- . Yang
kesehatan yang berkaitan dengan kebutuhan sebagai bukti hukum,
. seperti visum et repertum, otopsi, perawatan kesehatan akibat
munculnya berbagai penyakit ikutan akibat dari perbuatan yang
dialami".

Huruf

c

Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Humf g
Cukup jelas.
Ayat

(2)

Ayat

(3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup je1as.
Pasal 12
Culnrp jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat ( 1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan "epaf adalah tindakan segera yang
dilakukan tanpa berbelit-belit atau prosedur dipermudah.
Yang dimaksud dengan "tepaf adalah tindakan segera yang
dilakukan sesuai prinsip-prinsip penanganan korban.
Yang dimaksud dengan "amant adalah jaminan perlindungan
pelayanan yang terasa nyaman, tidak diganggu dan dilayani
ramah, menghormati dan menghargai.
U
^flengan

rang dimaksud dengan " Ngamant
jaminan perlindungan
dan-pelayanan yangditat utan bagi
".dguh
korb; tilrk;enimbulkan
gejolak bagi bathin.
Yang dimaksud dengan "empat? adalatr tindakan
menghargai,
menghormati, menyayangi, bersahabat, d;-;;uarrigiarlan
y*.9 bertujuan menyenangkan dan *"rt"rri.ramkan hati
korban.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "ad.anya jaminan lcerahasiaarf
ad,alah
up?ya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak
i9"9h
disebarluaskan mengenai identitas diilnya, perawatan medis
dan penanganan hukum.
Huruf d

'

Yang dimaksud _ dengan "mudah dliangka{ adalah
Penyelenggaraan pelayanan dan pendampirigari
semua
or€u1g tanpa memandang status sosialnya, sJhingga
"nur.
pelayanan
tersebut murah bagi kalangan tidak mampu atariietatif lukup
bagi kalangan marnpu.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan "tid.ak dipungrut biagd

adarah
pelayanan
d;
yang
\:gr:errpen-yelenggaran
iendamp"ingan
.
dilakukan oleh p2Tp2A tidak
aiuebantcan p.a* korban.

Ayat (3)
Cukup je1as.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Culnrp jelas.
Pasa] 19
Cukup jelas.
Pasal 2O

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
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