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BAB 1: Pendahuluan



7

1.1 Profil LBH APIK Jakarta

LBH APIK dibentuk oleh Asosiasi Perem-

puan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) pada 

tahun 1995, dilatarbelakangi oleh suatu 

kepedulian bersama tentang perlunya pem-

berian pelayanan dan bantuan hukum kepada 

perempuan dengan sikap dan perspektif yang 

lebih berpihak kepada perempuan. Lembaga 

ini merupakan Lembaga bantuan hukum 

untuk perempuan pertama di Indonesia. Pada 

tahun 2001, LBH APIK menyatakan otonom 

dari APIK dan sejak 21 Februari 2003, LBH 

APIK secara resmi telah menjadi Yayasan LBH 

APIK Jakarta, berdasarkan Akte Notaris Rus-

naldy No.112/2003. 

LBH APIK Jakarta merupakan lembaga 

bantuan hukum yang bertujuan untuk mewu-

judkan masyarakat yang adil dan demokra-

tis, serta menciptakan kondisi yang setara 

antara perempuan dan laki-laki dalam segala 

aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial 

maupun budaya. Tujuan ini hendak dicapai 

dengan mewujudkan sistem hukum yang ber-

perspektif perempuan yaitu sistem hukum 

yang adil dipandang dari pola hubungan 

kekuasaan yang adil dalam masyarakat, khu-

susnya hubungan perempuan dan laki-laki. 

Hubungan ini diupayakan untuk diwujudkan 

dengan terus menerus berupaya menghapus-

kan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender 

dalam berbagai bentuknya.

Visi Lembaga: Terwujudnya masyarakat 

yang inklusif, setara, adil dan berkelanjutan 

melalui perubahan sistem hukum.  Sementara 

misi LBH APIK Jakarta adalah:

1. Menyediakan layanan hukum bagi per-

empuan pencari keadilan.

2. Mengupayakan perubahan hukum di 

tingkat substansi, struktur dan kultur.

3. Membangun gerakan sosial untuk 

keadilan bagi perempuan.

Konstituen Utama LBH APIK Jakarta 

adalah:

1. Korban kekerasan berbasis gender 

struktural

2. Pekerja rumah tangga (PRT);

3. Ibu rumah tangga yang tidak memiliki 

PRT;

4. Buruh perempuan;

5. Pekerja seks/perempuan yang dilacur-

kan;

6. Anak perempuan;

7. Anak perempuan dan perempuan 

jalanan;

8. Perempuan pembela HAM;

9. Perempuan tidak bekerja atau bekerja 

sebagai buruh atau karyawan dengan 

penghasilan di bawah standar atau 

kasus yang dapat mendorong perubah-

an kebijakan.

1�2 Latar Belakang

Laporan tahunan ini dituliskan berdasar-

kan pengalaman LBH APIK Jakarta bersama 

korban paralegal, Advokat Probono dan jarin-

gan dalam menangani kasus-kasus kekerasan 

berbasis gender yang terjadi di berbagai ruang 

kehidupan perempuan dan anak. Tahun 2022, 

kami mencatat adanya 1512 jumlah pengad-

uan. Angka tersebut meningkat jumlahnya, 

dibandingkan tahun 2021 lalu, yaitu sebanyak 

1321 kasus. Kenaikan angka tersebut bukan 

prestasi namun menjadi tantangan tersendi-

ri bagi LBH APIK Jakarta dalam memberikan 

layanan pengaduan online melalui hotline seh-

ingga bisa diakses lebih banyak masyarakat 

Indonesia dan tidak hanya fokus pada pengad-

uan kasus di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang 

dan Bekasi. Tidak semua kasus yang melaku-

kan konsultasi online mendapatkan pendamp-

ingan tindak lanjut secara litigasi maupun 

non-litigasi. Korban yang berada diluar jang-

kauan LBH APIK Jakarta akan dirujuk kepada 

LBH atau lembaga layanan perempuan korban 

kekerasan yang ada di wilayah tersebut 

dengan memberikan kontak person lembaga 

maupun melalui link carilayanan.com. 

Penanganan kasus masih memiliki masalah 

struktural yang sama dari tahun ke tahun yakni 

aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, 
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advokat) kurang memiliki perspektif terhadap 

korban dan pengetahuan tentang kekerasan 

terhadap perempuan berbasis gender dengan 

baik. Situasi ini menguat dengan adanya 

budaya hukum di masyarakat yang masih 

lemah dalam memberikan dukungan terhadap 

perempuan korban kekerasan. Hal ini sering-

kali memberi dampak negatif pada korban 

berupa reviktimisasi, di-kriminal-kan atau 

dianggap korbanlah yang harus bertanggung 

jawab atas kekerasan yang dialaminya. 

Dalam hal advokasi kebijakan, terdapat 

capaian di tingkat nasional dan daerah. Komu-

nitas di DKI Jakarta, LBH APIK Jakarta terli-

bat aktif dalam mendorong Sistem Peradilan 

Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan 

terhadap Perempuan (SPPT PKKTP), Perda 

Bantuan Hukum bersama jaringan dan tel-

ahmenghasilkan draft Perda Bantuan Hukum 

serta Naskah Akademik Perda Bantuan 

Hukum. Naskah Akademik ini disusun 

bersama dan diserahkan kepada DPRD serta 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Naskah 

akademk inimasuk menjadi program legislasi 

daerah 2023 yang menjadi inisiatif eksekutif. 

Pada tingkat komunitas, pencapaian LBH 

APIK Jakarta berupa pelibatan paralegal 

Ciracas dalam melakukan advokasi pada 30 

komunitas untuk mendapatkan identitas 

mereka, adanya pembukaan posko pengaduan 

paralegal Cipinang Besar Selatan dan sudah 

menangani 6 kasus kekerasan. Selain itu, 

keberhasilan yang lain adalah paralegal muda 

Lingkar Studi Feminis sudah berhasil men-

dorong adanya satgas tindak pidana pengha-

pusan kekerasan seksual di UIN Jakarta. Kami 

juga sudah melakukan Pelatihan Paralegal 

Muda tingkat lanjutan dengan jumlah peserta 

60 orang dari wilayah Jabodetabek, Palu dan 

Jawa Barat. Penambahan Pelatihan Paralegal 

Muda diharapkan dapat membantu anak-anak 

muda di komunitas dalam upaya penghapusan 

kekerasan berbasis gender dan seksual.

1�3 Tujuan

Laporan ini merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban publik LBH APIK 

Jakarta untuk mewujudkan masyarakat yang 

inklusif, setara, adil dan berkelanjutan melalui 

perubahan sistem hukum. Laporan ini juga 

sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas 

LBH APIK Jakarta sebagai lembaga layanan 

publik khususnya kepada Korban, Paralegal, 

Advokat Probono, komunitas, Jaringan serta 

masyarakat yang selama ini sudah member-

ikan dukungan kepada kami hingga dapat 

memberikan bantuan hukum kepada anak dan 

perempuan korban kekerasan berbasis gender 

dengan maksimal. Laporan ini juga menjadi 

bahan pijakan dan refleksi dalam meny-

usun agenda tahun 2023 agar kami semakin 

memaksimalkan layanan bantuan hukum yang 

sudah kami berikan. 

Kami berharap laporan tahunan ini dapat 

berkontribusi bagi upaya pemenuhan hak-hak 

perempuan dan anak dalam mengakses 

keadilan, memperkuat gerakan perempuan 

serta menjadi rujukan para pengambil kebija-

kan untuk melakukan perubahan dan mem-

bangun sistem hukum yang lebih adil pada 

korban kekerasan berbasis gender.

1�4 Sumber Data

1. Sumber Internal

Laporan Pengaduan Periode 
Oktober 2021-2022

Laporan Pendampingan 
Kasus Oktober 2021-2022

Berkas / Dokumen 
Penanganan Kasus

Laporan Program 2022

Laporan Penelitian 
atau Kajian

2. Sumber Eksternal terkait dengan 

laporan

Dokumen Peradilan

Peraturan 
Perundangan-undangan

Kajian Atau Publikasi Dari 
Lembaga Lain yang Terkait
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BAB II: Gambaran Umum Kasus 
dan Penanganan
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2�1 Gambaran Umum Pengaduan

Pengaduan masyarakat ke LBH APIK Jakarta pada tahun 2022 mencapai 1512 pengaduan. 

Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, yang mencapai 1321 pengaduan. Dalam tiga tahun 

terakhir, LBH APIK Jakarta telah menerima 4011 pengaduan. Hal ini bisa dilihat dalam grafik dan 

tabel berikut:

Grafik 2.1.1: Jumlah Pengaduan 2020-2022

0

500

1000

1500

2000

2020 2021 2022

1178
1321

1512

Tabel 2.1.1: Jumlah Pengaduan 2020 - 2022

No. Tahun Jumlah Aduan

1. 2020 1178

2. 2021 1321

3. 2022 1512

2�2 Wilayah Penanganan Kasus

Terdapat 12 wilayah kasus yang ditangani oleh LBH APIK Jakarta pada tahun 2022. Wilayah 

penanganan kasus yang paling tinggi berada pada wilayah DKI Jakarta; Jakarta Timur yaitu 224 

kasus, Jakarta Selatan 193 kasus, serta kasus di luar Jabodetabek yaitu 191 kasus. Berikut rincian 

wilayah penanganan kasus LBH APIK Jakarta.

Grafik 2.2.1: Wilayah Penanganan Kasus
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Tabel 2.2.1 Penanganan Kasus Berdasarkan Wilayah

No Wilayah Jumlah

1. Jakarta Timur 224

2. Jakarta Selatan 193

3 Luar Jabodetabek 191

4 Tidak Diketahui 126

4 Bekasi 128

5. Tangerang 113

6. Jakarta Barat 103

7. Depok 96

8. Jakarta Pusat 98

9. Jakarta Utara 80

10. Bogor 65

11. Tangerang Selatan 62

12. Bekasi Timur 23

13. Luar Negeri 10

Total 1512

2�3 Sarana dan Jumlah Pengaduan

Pengaduan kasus di LBH APIK Jakarta dapat menggunakan beberapa sarana. Jumlah pen-

gaduan kasus tersebar, yaitu pertama, pengaduan yang dilakukan melalui hotline sejumlah 813 

pengaduan. Kedua, rujukan dari lembaga jaringan sebanyak 252 pengaduan. Ketiga, pengaduan 

melalui telepon kantor LBH APIK Jakarta yaitu 183 pengaduan.

Tabel 2.3.1: Sarana dan Jumlah Aduan

No Media Jumlah

1. Hotline 813

2. Rujukan Lembaga Jaringan 252

3. Telepon 183

4. Media Sosial 174

5. Datang Langsung 56

6. Kasus Paralegal 26

7. Kasus Organisasi 5

8. Jemput bola 9

Total 1512
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Grafik 2.3.1: Sarana dan Jumlah Aduan
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2.4 Klasifikasi Kasus Pengaduan LBH APIK Jakarta

Berdasarkan catatan penangan dan pendampingan kasus LBH APIK Jakarta tahun 2022, dari 

total 1512 kasus pengaduan yang masuk ke LBH APIK Jakarta, terdapat 1185 (78,6%) kasus yang 

masuk sebagai kategori kasus kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan 332 (21,4%) kasus non 

Kekerasan terhadap perempuan.

Grafik 2.4.1: Klasifikasi Pengaduan

KTP
1185 Kasus

Non KTP
322 Kasus

78,6%

21,4%

Tabel 2.4.1: Klasifikasi Pengaduan

Jenis Kasus Persentase Jumlah

KtP 78,6% 1185

Non-KtP 21,4% 332

Total 1512

2.5 Demografis Korban dan Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan

2.5.1 Usia Korban dan Pelaku

Data kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke LBH APIK Jakarta menunjukan 

bahwa  korban kekerasan memiliki rentang usia yang beragam, begitu pula dengan usia pelaku. 
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Data LBH APIK Jakarta menunjukan bahwa korban menunjukan dalam rentang usia 25-40 tahun, 

dan  pelaku dalam rentang usia 25-40 tahun mendominasi angka kekerasan yang dilaporkan ke  

LBH APIK Jakarta.

Grafik 2.5.1.1 Grafik Usia Korban
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Grafik 2.5.1.2 Usia Pelaku
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Tabel 2.5.1.1 Usia Korban dan Pelaku

Usia Korban Pelaku

6 -12 tahun 3 2

13 - 18 tahun 56 5

19 - 24 tahun 227 119

25 - 40 tahun 335 172

41 - 60 tahun 116 83

> 60 tahun 4 54

Tidak Diketahui 2 49
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2.5.2 Pekerjaan Korban

Korban yang melaporkan kasusnya memiliki latar belakang dan profesi yang berbeda-beda. 

Pekerjaan korban korban yang mendominasi pelaporan yaitu karyawan sebanyak 594 pelapor, 

ibu rumah tangga sebanyak 327 kemudian pelajar/ mahasiswa sebanyak 231 pelapor.

Tabel 2.5.2.1 Pekerjaan Korban KtP Tahun 2022 

Pekerjaan Korban Jumlah

Karyawan 594

Ibu Rumah Tangga 327

Pelajar/ Mahasiswa 231

Wiraswasta 138

Belum Bekerja 118

PNS 29

Tidak Diketahui 75

Jumlah 1512

2.5.3 Pekerjaan Pelaku

Selain pekerjaan korban, klasifikasi pekerjaan pelaku dalam kasus-kasus kekerasan yang ditan-

gani oleh LBH APIK Jakarta juga beragam. Data menunjukan terdapat 445 pelaku berprofesi 

sebagai karyawan, pelajar atau mahasiswa sebanyak 392, dan wiraswasta sebanyak 228. Berikut 

rincian pekerjaan pelaku kekerasan terhadap perempuan yang terlapor dan korbannya didampin-

gi oleh LBH APIK Jakarta.

Tabel 2.5.3.1 Pekerjaan Pelaku KtP Tahun 2022

Pekerjaan Pelaku Jumlah

Karyawan 445

Pelajar/ Mahasiswa 392

Wiraswasta 228

Tidak Bekerja 187

Tidak Diketahui 160

TNI/ POLRI 45

PNS 30

Ibu Rumah Tangga 20

Tokoh Agama 5

Total 1512

2�6 Gambaran Penanganan Kasus

LBH APIK Jakarta dalam melakukan kerja-kerja penangananan dan pendampingan tidak ter-

lepas dari layanan pendampingan baik bersifat litigas dan non-litigasi. Pada tahun 2022, seti-

daknya terpotret penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dengan gambaran litigasi 

sebanyak 95 (4%) layanan dan layanan non litigasi sebanyak 2.598 (96%). Penangan non litigasi 

sangat tinggi jika dibandingkan dengan litigasi, karena situasi sistem hukum belum menempatkan 

korban dalam skema layanan yang sama dengan posisi tersangka, terdakwa maupun terpidana 

dan rentan dikriminalisasi. Oleh karenanya layanan non litigasi lebih strategis untuk diberikan 

kepada korban. Selain itu juga LBH APIK Jakarta memiliki keterbatasan Pendamping Pemberi 

Layanan yang hanya dilakukan oleh 6 Advokat dengan dibantu 9 advokat probono, 25 paralegal, 

12 relawan, 2 pendamping kasus, 2 konselor dan 1 mahasiswa magang.
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Grafik 2.6.1 Gambaran Penanganan Kasus
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Tabel 2.6.1.1 Gambaran Penanganan Kasus

Jenis Kasus Persentase Jumlah

Litigasi 4% 95

Non Litigasi 96% 2598

Total 2693

2.6.1 Penanganan Litigasi

Grafik 2.6.1.1 Penanganan KtP Secara Litigasi 2022
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Tabel 2.6.1.1 Penanganan KtP Secara Litigasi 2022

Penanganan Kasus Jumlah

Lapor Polisi 57

Putus di Pengadilan 32

Proses Kejaksaan 3

Dalam Proses Pengadilan 3

Total 95
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2.6.2 Penanganan Non Litigasi

Grafik 2.6.2.1 Penangan KtP Secara Non Litigasi 2022
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Tabel 2.6.2.1 Penangan KtP Secara Non Litigasi 2022 

Penanganan Kasus Jumlah 

Konsultasi 1169

Psikolog 367

Rujuk Lembaga Jaringan 343

Somasi 247

Mediasi 140

Surat dukungan 172

Rujukan ke Lembaga Keamanan 
Digital

125

Rumah aman 23

Monitoring kasus 5

Advokasi Kebijakan 5

Investigasi 2

Total 2598

2.6.3 Rumah Aman

LBH APIK Jakarta berinisiasi menyediakan rumah aman yang dimulai sejak masa pandemi di 

tahun 2019. Hal tersebut dilakukan karena kasus kekerasan terhadap perempuan terus mening-

kat, dan kebutuhan rumah aman bagi para korban kekerasan juga meningkat. Rumah aman ini 

yang bertujuan untuk menjauhkan korban dari pelaku yang biasanya merupakan orang terdekat 

korban.
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Grafik 2.6.3.1 Pengguna Rumah Aman
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Tabel 2.6.3.1 Pengguna Rumah Aman

Jenis Kasus Jumlah

Kekerasan Seksual (Anak 
& Dewasa)

18

KDRT 5

Total 23
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BAB III: Analisis Data dan 
Angka Pengaduan Kasus
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3�1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Pada tahun 2022, LBH APIK mencatat terdapat 473 kasus KDRT. Kekerasan ekonomi/penelan-

taran rumah tangga merupakan angka jenis KDRT tertinggi yang diterima oleh LBH APIK Jakarta, 

yaitu sebesar 181 kasus. Di peringkat kedua, kekerasan psikis 120 kasus dan ketiga, gabungan 

antara kekerasan psikis dan ekonomi yaitu 80 kasus. Pada umumnya, korban mengalami lebih dari 

satu jenis KDRT, namun pada umumnya korban mengalami lebih dari Bentuk-bentuk kekerasan 

yang dialami oleh korban KDRT kebanyakan mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan tetapi 

ada juga korban yang hanya mengalami satu bentuk. Berikut rincian kasus KDRT tahun 2022 yang 

terlapor di LBH APIK Jakarta.

3.1.1 Data Kasus KDRT Berdasarkan Jenis 2022
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Tabel 3.1.1 Data Kasus KDRT Berdasarkan Jenis 2022

Jenis Kasus Jumlah

Ekonomi 181

Psikis 120

Psikis dan Ekonomi 80

Fisik dan Psikis 55

Fisik 20

Fisik, Psikis dan Ekonomi 15

Seksual 2

Total 473

3.1.1 KDRT Dilihat dari Hubungan antara Korban dan Pelaku

Dari 473 kasus KDRT yang dilaporkan ke LBH APIK, hubungan yang antara pelaku dan korban 

bervariasi. Hubungan suami dan istri menempati urutan tertinggi yaitu 321 kasus. Kedua, hubun-

gan antara anak dengan orang tua sebanyak 103 kasus dan ketiga, hubungan antara saudara 

dengan saudara berjumlah 25 kasus. 
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Grafik 3.1.1.1 Data Kasus KDRT Berdasarkan  Hubungan 2022
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Tabel 3.1.1.1 Data Kasus KDRT Berdasarkan Hubungan 2022

Hubungan
Jumlah

Korban Pelaku

Istri Suami 321

Anak Orang Tua 103

Saudara Saudara 25

PRT Majikan 8

Menantu Mertua 6

Mertua Menantu 2

Ipar Ipar 5

Total 473

3.1.2 Penanganan Kasus KDRT:

Penangan kasus KDRT di LBH APIK Jakarta dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu jalur litigasi 

dan non litigasi.

1. Litigasi

Dari 473 kasus KDRT, hanya 34 kasus yang dapat diproses secara litigasi.  Hal tersebut dise-

babkan karena sulitnya membuat laporan di kepolisian. Lebih lanjut, LBH APIK juga mendoku-

mentasikan bahwa dari 473 kasus, hanya 13 kasus yang telah diputus di pengadilan baik pen-

gadilan perdata maupun pidana.
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Grafik 3.1.2.1 Ragam Penanganan Litigasi Kasus KDRT 2022
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Tabel 3.1.2.1 Ragam Penanganan Litigasi Kasus KDRT 2022

Tahapan Penanganan Jumlah

Pengadilan 12

Kepolisian 6

Kejaksaan 3

Jumlah 34

2. Non Litigasi

Selain penyelesaian kasus secara litigasi, korban KDRT ada juga yang memilih untuk menyele-

saikan kasusnya melalui proses non litigasi dengan cara mediasi dan melakukan konseling 

keluarga di bantu oleh tenaga ahli psikolog atau penanganan di luar pidana yang lain. Korban 

memilih penyelesaian ini karena menginginkan rumah tangganya dapat dipertahankan. Setelah 

mediasi, korban memilih untuk melakukan konseling keluarga dimana pelaku dapat melakukan 

rehabilitasi sehingga setelah proses mediasi diharapkan dapat terjadi perbaikan dalam situasi 

rumah tangganya.Grafik 3.1.2.2 Ragam Penanganan KDRT non Litigasi 2022
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Tabel 3.1.2.2 Ragam Penanganan KDRT non Litigasi 2022

Penanganan Jumlah

Konsultasi 473

Mediasi 125

Surat Dukungan 122

Konseling Psikologi 106

Surat Rujukan ke Lemba-
ga Jaringan

130

Somasi 67

Monitoring Kasus 5

Investigasi 2

Rumah aman 5

Jumlah 1035

3.1.2 Hambatan Penyelesaian Kasus KDRT secara Litigasi

Beberapa hambatan penyelesaian kasus KDRT secara litigasi yang diamati dan dialami oleh 

LBH APIK Jakarta selama tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang PKDRT sudah mengakomodir kepentingan korban tetapi implementasi di 

lapangan belum berjalan misalnya dalam pasal 55 UU PKDRT;

2. Perintah penetapan pengadilan pada pasal 10 UU PKDRT sampai saat ini belum dilak-

sanakan;

3. Batasan nominal untuk penelantaran ekonomi dalam pasal 49 UU PKDRT belum diatur;

4. Pembuktian kasus KDRT tentang cukup ada 1 saksi korban di tambah 1 alat bukti lainnya, 

sampai saat ini implementasi pelaksanaannya masih belum bisa dilaksanakan.

Mentari (perempuan, 27 tahun) merupakan korban KDRT fisik yang dilakukan oleh suaminya B (28 tahun). 

Mentari mendapatkan KDRT dari suaminya karena mengetahui suaminya berselingkuh. Mentari mengalami 

luka yang cukup serius di bagian wajahnya; hidung Mentari patah karena B memasukan jarinya ke lubang hidung. 

Mentari kemudian melaporkan kasusnya ke Polres Jakarta Timur dan kasusnya berlanjut hingga ke pengadilan. 

Namun sayangnya, hasil putusan pengadilan hanya menghukum pelaku selama 4 bulan penjara dari tuntutan 6 

bulan penjara yang diajukan oleh jaksa. 

Mendapati pelaku yang hanya di diberikan hukuman cukup ringan, LBH APIK Jakarta segera mengontak jaksa 

penuntut umum dan berkoordinasi untuk melakukan banding. Namun saat surat dukungan banding telah dikirim-

kan, ternyata jaksa penuntut umum telah mencabut memori banding. Mentari (perempuan, 27 tahun) merupa-

kan korban KDRT fisik yang dilakukan oleh suaminya B (28 tahun). Mentari mendapatkan KDRT dari suamin-

ya karena mengetahui suaminya berselingkuh. Mentari mengalami luka yang cukup serius di bagian wajahnya; 

hidung Mentari patah karena B memasukan jarinya ke lubang hidung. Mentari kemudian melaporkan kasusnya ke 

Polres Jakarta Timur dan kasusnya berlanjut hingga ke pengadilan. Namun sayangnya, hasil putusan pengadilan 

hanya menghukum pelaku selama 4 bulan penjara dari tuntutan 6 bulan penjara yang diajukan oleh jaksa. 

Mendapati pelaku yang hanya di diberikan hukuman cukup ringan, LBH APIK Jakarta segera mengontak jaksa 

penuntut umum dan berkoordinasi untuk melakukan banding. Namun saat surat dukungan banding telah dikirim-

kan, ternyata jaksa penuntut umum telah mencabut memori banding.
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3�2� Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Pada tahun 2022 terdapat 440 kasus KBGO. Ancaman penyebaran gambar atau foto yang 

bernuansa seksual merupakan bentuk KBGO yang paling tertinggi yaitu 212 kasus. Kasus kedua 

adalah ancaman penyebaran dan pemerasan uang serta seksual, sebanyak 122 kasus. Ketiga, 

penyebaran konten intim tanpa persetujuan (konsensus) 49 kasus. Berikut rincian kasus KBGO 

tahun 2022.

Tabel 3.2.1 Kasus KBGO Berdasarkan Jenis Kekerasan 2022

Jenis Kekerasan Jumlah 

Ancaman penyebaran yang bernuansa 
seksual

212

Ancaman penyebaran dan pemerasan 
uang dan seksual

122

Penyebaran Konten Intim Tanpa Konsen-
sual

49

Penguntitan Online bernuansa seksual 21

Perusakan Reputasi dengan Menggu-
nakan Gambar/ Tulisan/ Video yang 
Bermuatan Asusila 

14

Pelanggaran Privasi atau Perekaman 
Gambar/ Video/ Suara yang Bernuansa 
Seksual  Tanpa Izin

12

Pengambil Alihan Akun untuk Tujuan 
Menguasai Dokumen/ Gambar/ Video 
yang Bermuatan Asusila atau Seksual

10

Total 440

3.2.1 Hubungan antara Korban dan Pelaku

Grafik 3.2.1.1 Hubungan Antara Korban dan Pelaku KBGO 2022
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Tabel 3.2.1.1 Hubungan Antara Korban dan Pelaku KBGO 2022

Pelaku Jumlah

Mantan Pacar 182

Teman 107

Tidak Dikenal 91

Mantan Suami 31

Pacar 23

Suami 6
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3.2.2 Penanganan  Litigasi:

Tabel 3.2.2.1 Penanganan Litigasi KBGO 2022

Penanganan Jumlah

Lapor Polisi 8

3.2.3 Penanganan Non Litigasi:

Grafik 3.2.3.1 Penanganan Non Litigasi  Kasus KBGO 2022
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Tabel 3.2.3.1 Penanganan Non Litigasi  Kasus KBGO 2022

Penanganan Jumlah

Konsultasi 440

Somasi 155

Psikolog 115

Rujuk ke Lembaga keamanan digital 125

Rujuk ke Lembaga Jaringan 100

3.2.4 Hambatan Penanganan Kasus KBGO:

Beberapa hambatan penanganan kasus KBGO yang dialami oleh LBH APIK Jakarta selama 

tahun 2022 adalah:

1. UU ITE belum melindungi hak-hak korban ketika melaporkan kasusnya terkait dengan 

kasus-kasus kekerasan berbasis gender online. Korban cenderung dibebani untuk mencari 

alat bukti dan tidak ada jaminan untuk korban untuk tidak dilaporkan balik oleh pelaku,

2. Alat digital forensik untuk pembuktian kasus KBGO hanya dimiliki Polda dan Mabes Polri,

3. UU ITE tidak mengatur hak-hak korban tindak pidana penyebaran konten pribadi dan sidang 

dilakukan terbuka untuk umum,

4. Pengaturan mengenai KBGO di UU TPKS masih terbatas pada 3 bentuk tindak pidana tetapi 

dalam kenyataannya, pengaduan ke LBH APIK Jakarta terdapat 7 bentuk KBGO sehingga 

hal tersebut menjadi sulit untuk dilaporkan. 

3�3 Kekerasan Dalam Pacaran
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Pada tahun 2022 terdapat 126 kasus KDP (Kekerasan Dalam Pacaran). Ingkar janji menikah 

merupakan jenis kasus tertinggi, yaitu 45 kasus. Kedua, kekerasan psikis yaitu 25 kasus dan 

urutan ketiga, kekerasan fisik yaitu 5 kasus. Berikut rincian kasus KDP pada tahun 2022.

Grafik 3.3.1 Jumlah Kasus KdP Berdasarkan Jenis Kasus 2022
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Tabel 3.3.1 Jumlah Kasus KdP Berdasarkan Jenis Kasus 2022

Jenis Kasus Jumlah

Ingkar janji menikah 45

Penelantaran anak 31

Kekerasan psikis 23

Identitas anak 12

Eksploitasi ekonomi 10

Kekerasan fisik 5

Jumlah 126

3.3.1 Penanganan Litigasi

Tabel 3.3.1.1 . Penanganan KDP Secara Litigasi Tahun 2022

Penanganan Jumlah

Lapor Polisi 3
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Pelangi (perempuan, 26 tahun) berpacaran dengan pelaku F (36 tahun) sejak tahun 2018. Selama menjalin 

hubungan pacaran, F sering memberikan Pelangi hadiah-hadiah dan juga uang. Namun demikian, tidak pernah 

ada kejelasan mengenai status pacaran mereka. Ketika Pelangi menanyakan tentang status pacaran untuk ke 

jenjang lebih lanjut, F sering marah dan meminta agar barang-barang dan uang yang telah diberikannya untuk 

dikembalikan. Akhirnya Pelangi merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut dan menyampaikan keinginannya 

untuk memutuskan hubungan dengan F. F menjadi sangat marah. Tak lama kemudian, Pelangi mendapati foto - 

fotonya telah tersebar di beberapa website berita yang menggambarkan bahwa Pelangi adalah seorang pemberi 

jasa prostitusi online. Selain itu, Pelangi juga diancam melalui media sosial bahwa F akan menyebarkan foto - 

foto intim milik Pelangi. Akibat penyebaran berita tersebut, Pelangi dijauhi oleh teman - temannya dan juga ber-

dampak pada situasi di lingkungan pekerjaan Pelangi saat ini. 

Awalnya kasus ini sangat sulit untuk dapat ditindaklanjuti karena tidak ada satupun pasal yang mengatur 

pola pengancaman yang dilakukan terhadap Pelangi karena tidak menimbulkan ancaman secara fisik. LBH APIK 

Jakarta mendampingi Pelangi untuk melaporkan kasus ini di Polda Metro Jaya dengan menggunakan pasal 27 

ayat 1 UU ITE Jo Pasal 45 UU ITE.

3.3.2 Penanganan Non Litigasi

Grafik 3.3.2.1 Penangananan Kekerasan terhadap Perempuan secara Non Litigasi tahun 2022
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Tabel 3.3.2.1 Penangananan Kekerasan terhadap Perempuan secara Non Litigasi tahun 2022

Penanganan Jumlah

Konsultasi 1169

Psikolog 367

Dirujuk ke lembaga 
jaringan

343

Somasi 247

Mediasi 140

Surat dukungan 172

Rujukan ke lembaga 
digital

125

Rumah aman 23

Monitoring kasus 5
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Penanganan Jumlah

Advokasi Kebijakan 5

Investigasi 2

3.3.4 Hambatan Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)

Terdapat beberapa hambatan penanganan kasus KDP yang dihadapi LBH APIK Jakarta selama 

tahun 2022, yaitu:

1. Untuk kasus KDP, pengakuan identitas hukum dari anak yang dilahirkan masih belum ada 

aturan hukum yang mengatur. Sebagai akibatnya, perempuan mengalami kesulitan untuk 

menuntut hak anak tersebut secara keperdataan. Pembuktian untuk tes DNA dari anak 

yang dilahirkan dibebankan kepada perempuan yang biayanya sangat mahal,

2. Belum ada kebijakan satu pintu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan 

antar instansi penegak hukum,

3. KDP masih dianggap sebagai tindak pidana umum sehingga bentuk kekerasan psikis , 

ekonomi dan hak anak tidak dapat diakomodir menggunakan KUHP.

3�4� Kekerasan Seksual

3.4.1 Kekerasan Seksual Dewasa

Pada tahun 2022 terdapat 75 kasus kekerasan seksual dewasa. Pelecehan seksual fisik menjadi 

jenis kekerasan yang paling tinggi dilaporkan, yaitu 36 kasus. Kedua, perkosaan sebanyak 25 kasus 

dan ketiga pelecehan seksual non-fisik yaitu 7 kasus. Berikut rincian kasus kekerasan seksual yang 

dialami oleh perempuan dewasa pada tahun 2022.

Grafik 3.4.1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual berdasarkan Jenis Kekerasan tahun 2022
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Tabel 3.4.1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual berdasarkan Jenis Kekerasan tahun 2022

Jenis Kekerasan Jumlah

Pelecehan Seksual Fisik 36

Perkosaan 25 

Pelecehan Seksual Non-Fisik 7

Pemaksaan Aborsi 5

Percobaan Perkosaan 2

Total 75
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3.4.1.1 Kekerasan Seksual Dilihat dari Hubungan antara Korban dan Pelaku

Grafik 3.4.1.1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual berdasarkan Hubungan Korban dan Pelaku 2022
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Tabel  3.4.1.1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual berdasarkan Hubungan Korban dan Pelaku 2022

Hubungan Jumlah 

Pacar 37

Teman 25

Keluarga 15

3.4.1.2 Penanganan Litigasi

Tabel 3.4.1.2 1. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Secara Litigasi Tahun 2022

Penanganan Jumlah

Lapor Polisi 5

3.4.1.3 Penanganan Non-Litigasi

Grafik 3.4.1.3.1 Penanganan Kekerasan Seksual secara Non Litigasi tahun 2022
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Tabel 3.4.1.3.1 Penanganan Kekerasan Seksual secara Non Litigasi tahun 2022

Penanganan Jumlah

Konsultasi Hukum 75

Venus, perempuan (24 tahun) merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh teman semasa kuliah, 

R (24 tahun). Semasa berteman saat masih kuliah, keduanya tidak dekat. Namun setelah keduanya menjadi 

alumni, keduanya kembali berkomunikasi untuk organisasi alumni. Setelah bergabung ke dalam organisasi terse-

but, pelaku sempat mengajak korban untuk bertemu dengan melakukan staycation, namun tidak dilaksanakan. 

Awalnya komunikasi antara korban dan pelaku dilakukan melalui sosial media (instagram) dan saat pelaku 

kembali mengajak korban untuk bertemu, pelaku menghubungi korban melalui whatsapp. Kemudian keduanya 

sepakat untuk bertemu. Pelaku menjemput Venus di tower apartemen korban. Tanpa diketahui korban, pelaku 
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Penanganan Jumlah

Surat Rujukan ke Lembaga Jaringan 50

Rujukan Psikologis 30

Surat Dukungan 10

3.4.2 Kekerasan Seksual Anak

Terdapat 55 aduan kasus kekerasan seksual anak (KSA). Diantara 50 kasus tersebut, 20 kasus 

diantaranya adalah perkosaan terhadap anak. Sementara 35 kasus berbentuk pencabulan. Pelaku 

kekerasan seksual didominasi oleh tetangga, sebanyak 33 orang. Data LBH APIK menunjukan 

bahwa sebanyak 13 orang melaporkan kasusnya ke kepolisian, dan yang sudah diputus sebanyak 

19 kasus.

3.4.2.1 Hubungan antara Korban dan Pelaku

Grafik 3.4.2.1.1 Hubungan antara Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual Anak 2022 
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Tabel 3.4.2.1.1 Hubungan antara Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual Anak 2022

Hubungan Jumlah

Tetangga 33

Keluarga 14

Guru 5

Tokoh Agama 3

sudah menyewa satu unit apartemen yang hanya berbeda tower dengan korban. Korban tidak merasa janggal 

karena keduanya merupakan satu tim yang memiliki kontrak selama lima tahun. Tidak disangka-sangka, pelaku 

juga sudah menyiapkan alkohol. Korban tidak mempermasalahkan hal tersebut namun korban telah memperin-

gatkan pelaku bahwa korban tidak bisa meminum alkohol banyak-banyak. 

Di unit apartemen tersebut, korban dan pelaku berbincang-bincang, Korban sempat berhenti minum namun 

terus-menerus disuguhi minuman. Hingga akhirnya korban tidak sadarkan diri. Saat tersadar, korban sudah tidak 

menggunakan busana dan korban bisa mengingat sedikit kejadian yang terjadi saat korban masih setengah sadar, 

korban diminta oleh pelaku untuk melakukan oral sex. Setelah mencoba mengingat apa yang terjadi, korban beru-

saha untuk bergegas untuk keluar dari unit apartemen tersebut dan menghubungi sahabat-sahabat korban. Saat 

masih shock, korban menyadari bahwa daerah pangkal paha dan bagian vital korban merasakan sakit. Saat itu, 

korban juga langsung melakukan upaya untuk dapat mengakses CCTV apartemen, namun ditolak oleh pihak kea-

manan dengan alasan bisa diakses jika sudah ada laporan kepolisian. Hingga akhirnya korban melakukan pelapo-

ran dan saat ini kasus tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pelaku dinyatakan bersalah 

dan dihukum dengan hukuman 7 tahun penjara.
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3.4.2.2 Penanganan Litigasi

Tabel 3.4.2.2.1 Penanganan Litigasi Kasus Kekerasan Seksual Anak 2022

Penanganan Jumlah

Lapor Polisi 34
Putus pengadilan 19
Proses pengadilan 1
Kejaksaan 1

3.4.2.3 Penanganan Non-Litigasi

Grafik 3.4.2.3 Penanganan Non Litigasi Kasus Kekerasan Seksual Anak 2022
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Tabel 3.4.2.3 Penanganan Non Litigasi Kasus Kekerasan Seksual Anak 2022

Merkurius, anak (14) tahun, korban perkosan yang dilakukan oleh ayah tirinya. Merkurius mengalami 

kekerasan seksual selama 1 tahun. Pelaku kerap mengancam korban, jika memberitahukan ke ibunya maka 

pelaku akan menceraikan ibunya dan tidak akan menafkahi keluarganya. Ancaman yang kerap dilontarkan oleh 

pelaku membuat merkurius ketakutan dan tidak berani melaporkan ke ibunya. Karena terdapat perubahan fisik 

dan psikologis, maka keluarga menanyakan kondisi Merkurius. Akhirnnya Merkurius menceritakan kekerasan 

seksual yang dialami. 

Agustus 2022, keluarga mendampingi Merkurius membuat laporan polisi di Polres Jakarta Timur. Warga 

menyerahkan pelaku ke pihak kepolisian, namun keesokan harinya pelaku dibebaskan dengan alasan belum ter-

penuhinya bukti. Polisi telah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi; pelapor, terlapor dan pemeriksan visum 

et psikiatrikum maupun visum et repertum. Hingga saat ini, polisi belum menginformasikan perkembangan kasus 

dan terlapor belum ditetapkan sebagai tersangka.

Penanganan Jumlah

Konsultasi Hukum 55

Surat Dukungan 40

Surat Rujukan ke Lembaga Jaringan 43

Rujukan Psikologis 38

3.4.3 Hambatan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Sampai saat ini, peraturan pelaksanaan UU TPKS belum diatur. Selain itu substansi UU TPKS 

masih belum dipahami oleh APH sehingga masih ditemui APH meminta saksi yang melihat kejad-

ian karena masih mengacu pada KUHAP.
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3�5 Kriminalisasi Korban

Kasus kriminalisasi merupakan tindakan pelaku untuk menghentikan upaya korban untuk men-

gungkap atau melaporkan kekerasan yang terjadi kepadanya, misalnya melalui pelaporan balik 

atas tuduhan pencemaran nama baik. Tahun 2022, LBH Apik Jakarta mendampingi dan menan-

gani 6 kasus kriminalisasi korban. Adapun pelaku melakukan kriminalisasi terhadap korban agar 

korban tidak melanjutkan kasusnya ke proses lebih lanjut. Dalam proses pendampingan, LBH 

APIK Jakarta menemukan penyidik menerima laporan dari pelaku dengan pasal perbuatan salah 

terhadap anak padahal kasus yang dilaporkan pelaku tidak memenuhi unsur tindak pidan. Di 

sisi lain sebelum pelaku melakukan laporan tersebut, korban telah melaporkan pelaku dengan 

pasal KDRT penelantaran. Penyidik juga mengancam korban agar mau mencabut laporan dengan 

mediasi.3.5.1 Hambatan Penanganan Kasus Kriminalisasi Korban

Sejumlah hambatan yang ditemukan oleh LBH APIK dalama melakukan penanganan kasus 

kriminalisasi adalah: 

1. Dalam proses pendampingan, APH masih melakukan intimidasi terhadap korban sehingga 

korban takut melanjutkan kasusnya dan juga membuat korban tidak percaya diri dengan 

kasus yang dilaporkan,

2. Penyidik menginisiasi mediasi antara korban dengan pelaku. Apabila korban tidak bersedia 

maka kasusnya sebagai terlapor akan dilanjutkan. 

3. Belum adanya perlindungan hukum terhadap korban agar korban tidak dilaporkan balik 

oleh pelaku.

3.5.2 Contoh Temuan Hambatan Penanganan Korban

3.5.2.1 Temuan Kasus terkait Hambatan 

Penanganan KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi kasus yang paling tinggi dilaporkan ke LBH APIK 

Jakarta tetapi sampai saat ini yang dapat dilaporkan ke polisi hanya 6 kasus, dan 1 kasus yang 

dapat selesai di proses peradilan pidana sementara 12 kasus KDRT diselesaikan melalui proses 

perceraian. Dari 473 kasus yang dlaporkan ke kepolisian, hanya 6 kasus yang dapat di laporkan 

ke kepolisian karena banyaknya hambatan yang harus di hadapi oleh korban saat melaporkan 

kasusnya. Hambatan tersebut diantaranya adalah seringnya korban disalahkan sebagai pihak 

yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan juga banyak nya APH yang kemu-

dian justru memaksa untuk menyelesaikan masalah KDRT dengan mediasi tetapi tidak menggu-

nakan prespektive korban. Hasilnya, mediasi yang dihasilkan cenderung merugikan korban.  

Saat korban mendatangi LBH APIK Jakarta situasi sudah menjadi cukup rumit, karena korban 

sudah tidak mau lagi melakukan pelaporan di kepolisian tetapi lebih memilih untuk melakukan 

proses perceraian sebagai salah satu upaya untuk lepas dari pelaku. Tetapi upaya itupun sulit bagi 

perempuan korban yang tidak memiliki cukup biaya untuk memproses perceraiannya karena 

syarat untuk mengakses dana bantuan hukum memiliki persyaratan yang tidak sedikit, salah 

satunya yang sering menjadi kendala adalah mengenai kewajiban memiliki SKTM (Surat Keteran-

gan Tidak Mampu), akan sangat sulit untuk dapat diurus jika suami korban adalah aparat kelu-

rahan atau aparat desa setempat, selain itu juga terkait identitas yang masih terhubung dengan 

pelaku, menjadikan syarat administratif untuk menindaklanjuti proses perceraian pun bukan 

hal yang mudah. Selain permasalahan itu banyaknya kasus KDRT yang kemudian tidak berjalan 

adalah belum dapat dilaksanakannya mengenai cukup satu orang saksi korban dan alat bukti 



32

lainnya untuk dapat memproses kasus ini, padahal KDRT terjadi diruang privat yang minim akan 

saksi. 

Data LBH APIK Jakarta menunjukan, putusan hukuman yang diberikan kepada pelaku hanya 

4 bulan penjara dari tuntutan jaksa 6 bulan. Putusan itupun cukup ringan mengingat luka yang 

diakibatkan oleh kasus ini cukup berat yaitu luka pada hidung korban yang patah. Luka tersebut 

tidak dapat dikategorikan sebagai luka berat karena korban tidak mendapatkan rawat inap.

Hambatan lain yang muncul dalam kasus ini, adalah karena korban saat mengalami kasus ini 

tidak diberikan rujukan visum langsung oleh kepolisian. Pada saat kejadian, setelah mengalami 

luka, korban tidak langsung lapor ke kepolisian tetapi berobat terlebih dahulu karena mengala-

mi pendarahan pada hidungnya yang cukup berat. Setelah luka korban cukup membaik korban 

kemudian melaporkan ke kepolisian dan polisi tidak memberikan rujukan visum karena diang-

gap korban telah memiliki rekam medis. Setelah kasusnya tidak berjalan selama beberapa bulan 

barulah korban mendatangi LBH APIK Jakarta untuk menanyakan agar proses hukum terhadap 

kasus KDRT yang dialami nya dapat berjalan. 

Setelah LBH APIK Jakarta melakukan pendampingan, ditemukan banyak hambatan yang tidak 

biasa pada kasus ini.  Salah satuya adalah kasus KDRT yang dihadapi saat itu terjadi pada saat 

pandemi covid 19 dan sedang berada pada puncak kasus Omicron, tetapi polisi memaksakan agar 

dilakukan proses olah TKP yang jarang dilakukan pada kasus KDRT lainnya. Pada kasus ini salah 

satu hambatan terbesar lainnya adalah saat korban kesulitan mengakses rekam medis yang ada 

di rumah sakit, beberapa kali korban dan LBH APIK Jakarta harus bulak - balik untuk meminta 

rekam medis. Setelah rekam medis korban didapatkan, karena korban tidak melakukan rawat 

inap. Luka korban dianggap tidak serius tetapi lebih dianggap kehilangan bentuk estetika. Itulah 

yang kemudian dijadikan pijakan APH untuk mengkategorikan luka korban bukan luka berat seh-

ingga pada proses tuntutan hanya diberikan tuntutan selama 6 bulan penjara. 

Pada proses di pengadilan komunikasi pendamping dan jaksa pun berjalan tidak harmonis. 

Salah satunya saat hakim telah menjatuhkan putusan selama 4 bulan penjara. Jaksa saat itu juga 

mengajukan banding. Mendukung upaya banding Jaksa LBH APIK Jakarta bersama komnas per-

empuan dan rekan -rekan jaringan membuat surat dukungan agar kasus ini dapat diputus lebih 

berat ditingkat banding, namun saat LBH APIK Jakarta mengakses informasi melalui SIPP ternya-

ta jaksa mencabut memori bandingnya satu hari sebelum batas waktu banding di berikan.

3.5.2.2 Temuan Kasus terkait Hambatan Penanganan Kekerasan Seksual

Mars bekerja sebagai staff di salah satu partai besar sejak tahun 2017. Mars merupakan keper-

cayaan Pelaku untuk mengurus keuangan dan kegiatan kantor. Selama bekerja Mars kerap diminta 

untuk mengurus hal pribadi terlapor dan selama Mars bekerja kerap mengalami kekerasan seksual 

dan dimanfaatkan secara seksual. Mars merasa putus asa, tak berdaya dan tidak mendapatkan 

dukungan dari siapapun sehingga Mars baru memiliki keberanian untuk bercerita kepada keluar-

ga dan rekan kerjanya tahun 2020.

Mars didampingi membuat pengaduan ke Mabes Polri pada Mei 2022. Mabes Polri tidak men-

erbitkan laporan polisi dengan alasan peristiwa pidananya sudah lama dan minimnya bukti. Polisi 

hanya mengarahkan Mars membuat pengaduan Masyarakat. Polisi lalu melakukan pemanggilan 

dan pemeriksaan kepada pelapor, saksi dan terlapor, namun polisi menyatakan unsur kekerasan 

seksual tidak terpenuhi dan bukti tetap kurang sehingga pengaduan besar kemungkinan akan 

diberhentikan. Pada proses hukum Mars tidak dirujuk untuk mendapatkan pemeriksaan psiki-

ater (visum et psikiatrikum) oleh kepolisian karena kasusnya merupakan pengaduan masyarakat, 
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tidak memiliki dasar laporan polisi.

3.5.2.3 Temuan Kasus terkait Hambatan Penanganan KBGO

Kekerasan Berbasis Gender Online saat ini sudah memiliki pengaturan di dalam UU No 12 tahun 

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi pengaturannya masih sangat minimal pada 

3 bentuk, sementara dalam laporan pengaduan yang diterima oleh LBH APIK Jakarta setidaknya 

ada 7 bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online sehingga masih banyak celah hukum yang tidak 

dapat ditindak lanjuti di proses hukum.

Selain UU TPKS yang belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal, sehingga korban 

masih menggunakan UU ITE untuk melaporkan kasusnya, sementara dalam UU ITE perlindun-

gan terhadap korban masih sangat minimal karena UU ini memang tidak dibuat untuk melind-

ungi korban Kekerasan Berbasis Gender Online justru merugikan korban.  Mulai dari proses 

pengaduan yang tidak dapat dilakukan di unit khusus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 

yang akhirnya membuat korban menyurutkan niatnya untuk melaporkan kasusnya. Oleh karena 

itu dari 440 kasus yang dilaporkan ke LBH APIK Jakarta hanya ada 8 kasus yang dapat di tindak 

lanjuti untuk dilaporkan ke kepolisian. 

Penyerahan telepon genggam korban sebagai alat bukti juga menjadi kendala tersendiri, 

karena di dalam telepon genggam korban berisi banyak informasi pribadi lain yang dimiliki oleh 

korban sehingga korban menjadi enggan untuk menyerahkan telepon genggamnya. Tidak hanya 

telepon genggam tapi juga laptop yang digunakan oleh korban bisa dijadikan alat bukti, semen-

tara barang-barang elektronik tersebut merupakan alat yang digunakan korban untuk melaku-

kan aktifitas sehari-hari baik untuk pekerjaan maupun pendidikan.  Kendala lainnya adalah saat 

pelaku melakukan pengancaman kepada korban lewat media sosial akan penyebaran foto/video 

korban. Korban juga kesulitan untuk membuat laporan karena polisi mengutamakan menerima 

kasus yang diketahui pelakunya secara jelas.

3.5.3 Hambatan Penanganan di Internal APH 

Perspektif penyidik yang masih tidak berpihak dan cenderung menyalahkan korban.  Pada saat 

korban melaporkan kasusnya penyidik menanyakan riwayat seksual korban dan seberapa sering 

korban melakukan hubungan seksual dengan pelaku. Pertanyaan penyidik yang tidak berkaitan 

dengan kasus yang dilaporkan.  Hal ini yang membuat korban menjadi takut untuk melanjutkan 

kasusnya.

Lembayung, perempuan (40 tahun) dan suami (45 tahun) menikah pada tahun 2018 di Bitung, Sulawesi Utara. 

Mereka kemudian pindah ke Palembang, tempat suami Lembayung bekerja. Pada saat Lembayung mengandung 

anak kedua, suami Lembayung mendapat pekerjaan baru di Tangerang, sementara Lembayung tetap tinggal di 

Palembang karena sedang mengandung 7 bulan. Setelah melahirkan anak ke 2, Lembayung menyusul suaminya 

tinggal di Tangerang. Setelah sampai di Tangerang, ternyata suami Lembayung telah menceraikan Lembayung 

tanpa diketahuinya. Lembayung mengetahui bahwa dia telah diceraikan dari RT setempat. Saat itu juga Lem-

bayung pulang ke Bitung. Beberapa waktu kemudian Lembayung kaget karena mendapatkan surat panggilan 

dari kepolisian dengan laporan polisi “Perlakuan salah terhadap anak “dengan ancaman 5 tahun penjara. LBH 

APIK Jakarta mendampingi Lembayung untuk mengupayakan agar kasus ini dapat di SP3 karena tidak ada tindak 

pidana yang terjadi. Lembayung membawa anak - anaknya ke Bitung bukan atas kehendaknya, dan sampai saat 

pelaporan terjadi Lembayung tidak pernah menutup akses mantan suaminya untuk dapat bertemu dengan anak 

-anak. Lembayung awalnya justru melaporkan kasusnya di Bitung untuk KDRT penelantaran anak yang dilaku-

kan oleh suaminya karena setelah suaminya pindah ke Tangerang Lembayung tidak pernah lagi mendapatkan 

nafkah dari suaminya. Se Pelaporan Lembayung menggunakan pasal perlindungan anak “perlakuan salah terha-

dap anak” merupakan kriminalisasi terhadap Lembayung.
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Bab IV Hambatan, Struktur dan 
Dampak KtP dan Non KtP
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4�1 Kekerasan Terhadap Perempuan

4.1.1 Hambatan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

1. APH yang masih cenderung menyalahkan korban dan tidak ramah ketika korban membuat 

laporan. Hal ini meyebabkan korban takut dan hilang kepercayaan diri terhadap kasus yang 

dilaporkannya, 

2. APH masih menanyakan riwayat seksual korban yang tidak ada kaitannya dengan kasus 

yang dialami korban, 

3. APH masih meminta 2 alat bukti yang berkaitan dengan kasus yang dilaporkan,

4. APH tidak memiliki terobosan hukum untuk mendorong kasus KTP yang dilaporkan agar 

bisa diproses,

5. Proses penyelesaian kasus KtP cenderung didorong melalui mediasi atau Restorative 

Justice (RJ).

4.1.2 Struktur Penanganan Kasus KtP (Kekerasan terhadap Perempuan)

1. APH masih tidak peduli dengan kasus yang dialami korban sehingga banyak kasus yang 

tidak berjalan; 

2. Keterangan ahli tidak berpihak kepada korban sehingga banyak kasus yang dilaporkan di 

berhentikan (SP3); 

3. Sidang kasus asusila masih terbuka untuk umum.

4.1.3 Dampak Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap Perempuan memiliki dampak yang bervariasi. Berikut dampak KTP yang 

terdokumentasi oleh LBH APIK selama 2022.

Tabel 4.1.3.1 Dampak KTP tahun 2022 di LBH APIK Jakarta

Fisik Luka, lebam dan hilangnya fungsi anggota bagian tubuh.

Psikologis Trauma, hilangnya kepercayaan diri, tidak dapat melakukan aktivitas.

Seksual Kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual, aborsi

Ekonomi
Kerusakan properti, kehilangan pekerjaan, beban ganda dalam pemenu-
han kebutuhan, kehilangan tempat tinggal, serta kehilangan sumber 
nafkah.

Sosial
Dikeluarkan dari tempat pendidikan, kehilangan beasiswa, pembatasan 
ruang gerak, perusakan nama baik, diusir dari lingkungan masyarakat, 
dianggap merusak nama baik lingkungan.

4�2 Kasus Non Kekerasan Terhadap Perempuan

Selain kasus KtPBG, LBH APIK Jakarta juga mendapatkan pengaduan terkait kasus non 

kekerasan terhadap perempuan. Kasus non kekerasan terhadap perempuan yang paling tinggi 

adalah perdata keluarga dengan jumlah 99 kasus. Di peringkat kedua , tindak pidana umum, yaitu 

90 kasus dan ketiga, kasus hak anak yaitu 40 kasus. Berikut rincian kasus non kekerasan terha-

dap perempuan yang didampingi oleh LBH APIK Jakarta selama tahun 2022.
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Grafik 4.2.1 Kasus non Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2022
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Tabel 4.2.1 Kasus non Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2022

Jenis Kasus Jumlah

Perdata Keluarga 99

Tindak Pidana Umum 90

Hak Anak 44

Kasus di Luar Kategori APIK 41

Kasus dari Komunitas Paralegal 26

Ketenagakerjaan 22

Total 322

4.2.1 Hubungan antara Korban dan Pelaku dalam Kasus Non Kekerasan terhadap Perempuan

Hubungan antar pelaku dan korban yang paling sering ditemukan di tahun 2022 pada kasus 

non kekerasan terhadap perempuan adalah hubungan keluarga yaitu sebanyak 84 kasus, diikuti 

oleh teman sebanyak 62 kasus dan mantan suami sebanyak 59 kasus.

Grafik 4.2.1.1 Hubungan Korban dengan Pelaku dalam kasus non KTP tahun 2022
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Tabel 4.2.1.1 Hubungan Korban dengan Pelaku dalam kasus non KTP tahun 2022

Hubungan Jumlah 

Keluarga 84

Teman 62

Mantan Suami 59

Orang Tidak Dikenal 50

Tetangga 26
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Hubungan Jumlah 

Perusahaan 21

Negara 20

4.2.2 Penanganan Litigasi 

Penanganan litigasi yang paling banyak ditempuh untuk kasus non kekerasan terhadap per-

empuan adalah penanganan di tingkat kepolisian sebanyak 33 kasus. Terdapat 5 kasus di tahap 

kejaksaan dan 6 kasus di tahap pengadilan serta 1 kasus yang telah diputus oleh pengadilan.

Tabel 4.2.2.1 Penanganan Litigasi Kasus Non KtP tahun 2022

Penanganan Jumlah

Kepolisian 33

Kejaksaan 5

Pengadilan 6

Putusan 1

4.2.3 Penanganan Non-Litigasi

Penanganan non-litigasi terbanyak adalah konsultasi, sebanyak 322 kasus. Penanganan non-lit-

igasi terbanyak selanjutnya adalah mediasi sebanyak 44 kasus diikuti oleh rujukan psikologis 

sebanyak 22 kasus.

Grafik 4.2.3.1 Penanganan Non Litigasi Kasus Non KtP tahun 2022
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Tabel 4.2.3.1 Penanganan Non Litigasi Kasus Non KtP tahun 2022

Penanganan Jumlah

Konsultasi Hukum 322

Mediasi 44

Rujukan Psikologis 21

Surat Dukungan 5

Somasi 7

4.2.4 Dampak Kasus Non Kekerasan terhadap Perempuan

Terdapat sejumlah dampak dari kasus non kekerasan terhadap perempuan yang dialami oleh 

korban. Dampak-dampak tersebut diantaranya:

Fisik Luka, lebam dan hilangnya fungsi anggota bagian tubuh.

Psikologis
Trauma, hilangnya kepercayaan diri, tidak dapat melakukan aktifitas, kehilangan peker-
jaan, pembatasan ruang gerak,

Seksual
Trauma, hilangnya kepercayaan diri, tidak dapat melakukan aktifitas, kehilangan peker-
jaan, luka fisik.

Ekonomi
Kehilangan pekerjaan, beban ganda dalam pemenuhan kebutuhan, kehilangan tempat 
tinggal, serta kehilangan sumber nafkah.
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Sosial
Kehilangan akses pendidikan, pembatasan ruang gerak, perusakan nama baik, keluar 
atau dikeluarkan dari lingkungan sosial, 

Politik Tidak memiliki akses administrasi negara
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Bab V: Situasi Kebijakan Nasional dan Daerah
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5�1 Situasi Kebijakan Nasional

5.1.1 UU TPKS

Tahun 2022, advokasi RUU TPKS mengala-

mi kemajuan dengan masuknya RUU TPKS 

ke dalam PROLEGNAS, dan kemudian disah-

kan pada bulan April 2022. Sebelumnya LBH 

Apik Jakarta bersama masyarakat sipil telah 

melakukan advokasi UU ini sejak tahun 2016 

baik melalui  penyusunan bahan lobby, kertas 

kebijakan, lobby-lobby ke berbagai pihak, dan 

aksi kampanye dengan harapan pembahasan 

RUU TPKS segera dilakukan dan rancangan 

undnag-undang segera disahkan. 

Tahun 2022, pemerintah mulai melakukan 

percepatan pembahasan dengan membuat 

gugus tugas. Gugus tugas tersebut beranggo-

takan Kemenkumham, Kantor Staf Presiden, 

Kementrian Agama, Kejaksaan dan Kepoli-

sian. Gugus tugas ini dipimpin langsung oleh 

Wamenkumham untuk menyusun DIM versi 

pemerintah. Ketua Panja RUU TPKS menga-

gendakan pembahasan RUU ini hampir setiap 

hari. Situasi ini direspon oleh jaringan mas-

yarakat sipil dengan melakukan lobby-lob-

by dan pemantauan di gedung DPR RI untuk 

memastikan draft yang disusun oleh DPR RI 

mengakomodir kebutuhan korban.

Pasca pembentukan gugus tugas, pem-

bahasan RUU TPKS dipercepat di parlem-

en. LBH Apik Jakarta bersama JMS dan FPL 

segera merespon situasi ini. Pembahasan yang 

cukup cepat di DPR membuat masyarakat 

sipil melakukan konsolidasi hampir setiap 

hari untuk menyusun DIM dan memastikan 

masukan masyarakat masuk dalam pemba-

hasan RUU TPKS. Terdapat beberapa catatan 

penting yang didapat dari pemantauan, dian-

taranya draft RUU TPKS tidak memasukan 

definisi perkosaan dan kekerasan seksual ber-

basis online. Sedangkan kenyataannya, pada 

tahun 2021, LBH APIK Jakarta telah mener-

ima pengaduan kekerasan berbasis gender 

online paling tinggi yaitu sebanyak 489 kasus. 

Dalam pengalaman pendampingan LBH Apik 

Jakarta, banyak hambatan dalam penanganan 

kasus KBGO ini, bahkan tidak sedikit korban 

yang dikriminalisasi. Sebagai contoh, terdapat 

sejumlah korban kekerasan seksual yang dip-

idanakan atau dikriminalisasi dengan UU No. 

44 tahun 2008 tentang Pornografi dan UU 

No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE).

Intervensi yang dilakukan LBH Apik Jakarta 

adalah melakukan pendokumentasian kasus 

dalam bentuk Kertas Kebijakan tentang Pen-

gaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Berbasis Online dan Perlindungan Korban 

dalam RUU TPKS. Kertas Kebijakan ini juga 

disusun sebagai posisi LBH APIK Jakarta 

dalam memberikan pendapat tentang pentin-

gnya pasal yang mengatur kekerasan seksual 

berbasis online diatur dalam RUU TPKS, seka-

ligus membantah pendapat bahwa pengatur-

an tentang kekerasan seksual sudah cukup 

dengan UU ITE. Kertas Kebijakan ini kemudian 

disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat 

Umum (RDPU) pada tanggal 24 Maret 2022 

yang diadakan oleh Badan Legislasi DPR RI. 

Dokumen Kertas Kebijakan tersebut disam-

paikan langsung ke pimpinan Panja RUU TPKS 

untuk digunakan sebagai salah satu rujukan 

DPR RI untuk merumuskan pasal-pasal men-

genai tindak pidana kekerasan seksual ber-

basis online. Pasal-pasal mengenai kekerasan 

seksual berbasis online tersebut disepakati 

oleh Panja dan Pemerintah masuk ke dalam 

RUU TPKS dengan definisi Kekerasan Seksual 

Berbasis Elektronik menyesuaikan dengan 

UU ITE.

Setelah disahkan RUU TPKS menjadi UU 

TPKS No 12 Tahun 2022, penanganan kasus 

kekerasan seksual seperti Kekerasan Seksual 

Berbasis Elektronik (KSBE) belum mengala-

mi banyak kemajuan. Dari kasus KSBE yang 

dilaporkan ke LBH APIK Jakarta terdapat 7 

bentuk KSBE (lihat laporan kasus) sementara 

pengaturan mengenai KSBE di UU TPKS masih 

terbatas pada 3 bentuk tindak pidana yaitu; 

melakukan perekaman dan/ atau mengambil 

gambar atau tangkapan layar yang bermuatan 



41

seksual di luar kehendak atau tanpa persetu-

juan; mentransmisikan informasi elektron-

ik dan/ atau dokumen elektronik yang ber-

muatan seksual di luar kehendak penerima; 

melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan 

menggunakan sistem elektronik terhadap 

orang yang menjadi obyek dalam informasi/

dokumen elektronik untuk tujuan seksual. 

Situasi ini menyebabakan banyak kasus 

menjadi sulit untuk dilaporkan ke kepolisian.

Selain itu peraturan pelaksana UU TPKS 

belum diatur sampai saat ini, sehingga pelapo-

ran kasus kekerasan seksual terutama terh-

adap perempuan dewasa masih mengalami 

hambatan. Dari 75 kasus kekerasan seksual 

yang dilaporkan ke LBH APIK Jakarta pada 

tahun 2022, hanya 5 kasus yang berhasil lapor 

sampai tingkat kepolisian, sedangkan sisanya 

penanganan dilakukan secara psikologis, 

rujukan ke LPSK atau lembaga layanan lainnya. 

Hal tersebut dikarenakan substansi UU TPKS 

masih belum dipahami oleh APH dan belum 

ada perspektif keberpihakan terhadap korban 

sehingga APH dalam penanganan kasus masih 

berorientasi pada KUHAP seperti meminta 

saksi yang melihat kejadian. Meskipun pasca 

disahkannya UU TPKS, Kepolisian Republik 

Indonesia telah mengeluarkan juklak (petun-

juk pelaksanaan) untuk pelaksanaan UU TPKS 

di tingkat kepolisian, tetapi permasalahan 

substansi dan membangun perspektif di APH 

masih menjadi pekerjaan rumah. 

Berangkat dari persoalan di atas, LBH 

APIK Jakarta bersama jaringan masyarakat 

sipil masih terus melakukan advokasi imple-

mentasi UU ini melalui lobby dan audiensi ke 

Kementerian PPPA dengan tujuan agar mas-

yarakat sipil dilibatkan dalam menyusun pera-

turan pelaksana UU TPKS. Saat ini pemer-

intah sedang menyusun Peraturan Presiden 

tentang UPTD PPA, beberapa kali pertemuan 

dilakukan oleh KPPPA dalam rangka penyusu-

nan peraturan ini dengan mengundang mas-

yarakat sipil. 

Dalam pandangan LBH APIK Jakarta, pera-

turan yang sebaiknya disusun terlebih dahulu 

adalah yang tentang pelindungan, penanga-

nan dan pemulihan korban karena peratur-

an pelaksana ini sebagai panduan lembaga 

layanan maupun APH dalam pendampingan 

korban dan penganan perkara.

5.1.2 UU ITE

Kemajuan teknologi sebagai sarana digital 

populer selain memperluas hak informasi 

positif, namun juga berdampak terhadap keja-

hatan dalam dimensi baru, misalnya kasus 

kekerasan berbasis gender online (KBGO). Hal 

ini berangkat dari rekomendasi Komite Peng-

hapusan Diskriminasi terhadap Perempuan 

(Komite CEDAW) pada tahun 2017, dalam 

Rekomendasi Umum baru No. 35 yang mene-

gaskan bahwa kekerasan dapat terjadi melalui 

lingkungan yang difasilitasi oleh teknologi, 

seperti bentuk kekerasan kontemporer yang 

terjadi dalam dunia Internet dan ruang digital.  

Dampak dari kenyataan tersebut adalah per-

empuan rentan mengalami kekerasan di dunia 

siber/online di berbagai situs, blogs maupun 

dalam platform sosial media lainnya. 

Kekerasan dan diskriminasi terhadap per-

empuan bukan saja masalah di tingkat nasi-

onal namun juga di tingkat internasional. 

Kekerasan yang terjadi secara berlapis dan 

sistematis, tanpa henti dan sering kali ditoler-

ansi, bahkan terkesan diabaikan. 

Pengaturan siber dan transaksi elektron-

ik di Indonesia telah diatur melalui UU No. 

11 tahun 2008 tentang Informasi dan Tran-

saksi Elektronik,yang diubah dengan UU 

No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 

tentang ITE. UU ini menimbulkan banyak per-

soalan. Dalam kajian LBH APIK Jakarta, pen-

gaturan yang terbatas dan minim berpihak 

pada korban tersebut cenderung mengkrim-

inalisasi korban sebagaimana pasal 27 ayat 

(1) Jo. 45 UU ITE tentang larangan distribusi, 

transmisi dan dapat membuat diakses muatan 

kesusilaan serta Pasal 27 ayat (3) Jo. 45 UU 

ITE tentang larangan distribusi, transmisi dan 

dapat membuat diakses muatan pencemaran 
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nama baik.[1] 

Dalam tataran norma, jika disandingkan 

dengan konvensi tentang Kejahatan Siber, 

materi muatan yang diatur dalam kedua 

pasal tersebut tidak mengindahkan beberapa 

aspek. Pertama tidak memenuhi asas legalitas 

dalam norma pidana. Kedua, tidak menjang-

kau pengecualian untuk kondisi overmacht 

dan noodweer excess. Ketiga, rumusan norma 

membuka ruang diskriminatif, melanggar 

hak asasi manusia tentang perempuan dalam 

perlindungan di dunia maya. Selain itu, dalam 

temuan LBH APIK Jakarta, banyak perem-

puan korban dikriminalisasi menggunakan 

UU ITE sebagaimana digambarkan pada bab 

sebelumnya. Catatan ini diperkuat dengan 

temuan lain dari LBH APIK Jakarta, yaitu 

dalam Kajian Dampak UU ITE terhadap Per-

empuan Korban Kekerasan, dalam periode 

Putusan Tahun 2010-2021 setidaknya 

ditemukan 141 Putusan berdampak pada Per-

empuan. Diantaranya yaitu dari 141 putusan 

tersebut, sebanyak 76% (104 kasus) berkaitan 

larangan penghinaan atau pencemaran nama 

baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan sisanya 24% 

(37 kasus) berkaitan dengan pendistribusian 

informasi elektronik dan atau dokumen digital 

yang bermuatan kesusilaan.

Dari catatan LBH APIK Jakarta, ditemukan 

juga motif korban melakukan perbuatan atau 

mengirimkan konten kesusilaan atau penghi-

naan tidak dengan gambaran sebagai berikut:

Grafik 5.1.2.1 Motif Korban Pasal 27 (1) dan (3) UU 

ITE
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Dari diagram tersebut nampak bahwa ter-

dapat beberapa motif korban melanggar pasal 

27 aayat 1 dan ayat 3 UU ITE.

• Adanya kekerasan terhadap perem-

puan. Kekerasan terhadap perempuan 

menjadi alasan dengan persentase ter-

besar, yaitu 60% (84 kasus) dari kes-

eluruhan jumlah kasus. Adapun bentuk 

kekerasan terhadap perempuan yang 

dialami korban ialah kekerasan dalam 

pacaran, kekerasan dalam rumah 

tangga, eksploitasi seksual, diskriminasi, 

dan pembelaan dari kekerasan seksual.

• Kebebasan berpendapat dan berekspre-

si. Sebanyak 8% (12) perempuan korban 

yang didakwa dengan UU ITE adalah 

mereka yang mengemukakan pendapat 

dan ekspresinya terkait dengan layanan 

publik dari negara, layanan dari kor-

porasi, dan ketidakadilan hak pekerja 

yang dialami.

• Permasalahan Pribadi. Sebanyak 27% 

(38) perempuan korban melakukan tin-

dakan yang didefiniskan melanggar UU 

ITE oleh APH karena adanya permas-

alahan pribadi dengan pihak pelapor. 

Permasalahan pribadi tersebut meliputi 

penghinaan terhadap personal, hutang 

piutang, hak asuh anak, kesalahpahaman 

jual beli, permasalahan tanah, penipuan, 

pencurian, serta pemalsuan identitas.

• Membela nama baik pasangan atau kelu-

arga. Adapun 4% (6) perempuan korban 

membela nama baik pasangan atau kelu-

arga dari pihak pelapor yang melakukan 

penghinaan dan tuduhan berhutang.

• Tidak Diketahui. Sebanyak 1% (1) 

tidak diketahui alasan motif perbuatan 

korban karena tidak dicantumkan dalam 

putusan.

Gambaran di atas mempertegas bahwa 

keberadaan kedua pasal Pasal 27 ayat (1) dan 

(3) tentang kesusilaan atau penghinaan tidak 

memberikan jaminan perlindungan kepada 

perempuan korban dalam pemajuan hak 

asasi manusia. Perempuan saat menyuarakan 

hak-haknya rentan dikriminalkan menggu-

nakan UU ITE. Padahal pada saat yang sama 

Indonesia telah meratifikasi konvensi CEDAW 

melalui UU No. 7/1984 Tentang Pengesah-

an Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

terhadap Perempuan (CEDAW), yang men-

egaskan negara pihak konvensi wajib mene-

gaskan asas mengenai tidak dapat diteriman-

ya diskriminasi, menyatakan bahwa semua 

manusia dilahirkan bebas dan sama dalam 

martabat dan hak, bahwa tiap orang berhak 

atas semua hak dan kebebasan yang dimuat 

di dalamnya tanpa perbedaan apapun, ter-

masuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin 

(gender).

Potret ini memperlihatkan bahwa kerangka 

pengaturan UU ITE tidak melihat kebutuhan 

khusus perempuan berkaitan dengan ancaman 

keamanan siber dan potensi konflik di dunia 

maya. Penting dipahami secara interseksional, 

bahwa ancaman dapat dilakukan atau diper-

buruk melalui teknologi, dan hal ini membuat 

korban menjadi terancam dan rentan dikrim-

inalisasi. Ancaman pada perempuan korban 

harus ditempatkan dalam dinamika dan keti-

daksetaraan kekuasaan yang mendasarinya. 

Oleh sebab itu, strategi pencegahan keja-

hatan dalam kerangka hukum informasi dan 

transaksi elektronik penting memperhatikan 

perbedaan kebutuhan akan dampak terhadap 

laki-laki dan perempuan dan mempertimbang-

kan kebutuhan khusus kelompok masyarakat 

yang rentan, dalam hal ini perempuan.

Adanya Kekerasan Terhadap Perempuan

Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Membela Nama Baik Keluarga dan Pasangan

Masalah Pribadi

Tidak Diketahui



43

membela nama baik pasangan atau kelu-

arga dari pihak pelapor yang melakukan 

penghinaan dan tuduhan berhutang.

• Tidak Diketahui. Sebanyak 1% (1) 

tidak diketahui alasan motif perbuatan 

korban karena tidak dicantumkan dalam 

putusan.

Gambaran di atas mempertegas bahwa 

keberadaan kedua pasal Pasal 27 ayat (1) dan 

(3) tentang kesusilaan atau penghinaan tidak 

memberikan jaminan perlindungan kepada 

perempuan korban dalam pemajuan hak 

asasi manusia. Perempuan saat menyuarakan 

hak-haknya rentan dikriminalkan menggu-

nakan UU ITE. Padahal pada saat yang sama 

Indonesia telah meratifikasi konvensi CEDAW 

melalui UU No. 7/1984 Tentang Pengesah-

an Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

terhadap Perempuan (CEDAW), yang men-

egaskan negara pihak konvensi wajib mene-

gaskan asas mengenai tidak dapat diteriman-

ya diskriminasi, menyatakan bahwa semua 

manusia dilahirkan bebas dan sama dalam 

martabat dan hak, bahwa tiap orang berhak 

atas semua hak dan kebebasan yang dimuat 

di dalamnya tanpa perbedaan apapun, ter-

masuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin 

(gender).

Potret ini memperlihatkan bahwa kerangka 

pengaturan UU ITE tidak melihat kebutuhan 

khusus perempuan berkaitan dengan ancaman 

keamanan siber dan potensi konflik di dunia 

maya. Penting dipahami secara interseksional, 

bahwa ancaman dapat dilakukan atau diper-

buruk melalui teknologi, dan hal ini membuat 

korban menjadi terancam dan rentan dikrim-

inalisasi. Ancaman pada perempuan korban 

harus ditempatkan dalam dinamika dan keti-

daksetaraan kekuasaan yang mendasarinya. 

Oleh sebab itu, strategi pencegahan keja-

hatan dalam kerangka hukum informasi dan 

transaksi elektronik penting memperhatikan 

perbedaan kebutuhan akan dampak terhadap 

laki-laki dan perempuan dan mempertimbang-

kan kebutuhan khusus kelompok masyarakat 

yang rentan, dalam hal ini perempuan.

Adanya Kekerasan Terhadap Perempuan

Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Membela Nama Baik Keluarga dan Pasangan

Masalah Pribadi

Tidak Diketahui

Oleh karenanya LBH APIK Jakarta sebagai 

lembaga layanan pendamping korban, men-

dorong pentingnya revisi UU ITE untuk men-

dukung upaya perlindungan perempuan 

korban. Melalui riset kajian Dampak UU ITE 

terhadap Perempuan Korban Kekerasan dan 

diskusi dengan pemerintah dan RDPU, LBH 

APIK Jakarta mendorong pemerintah dan 

DPR RI untuk mempertimbangkan pengala-

man LBH APIK Jakarta dalam melakukan 

revisi UU ITE yang saat ini masuk ke dalam 

Prolegnas Prioritas DPR 2022.

Meskipun pemerintah sudah mengirimkan 

Surpres Revisi UU ITE kepada DPR, namun 

hingga saat berakhirnya masa sidang tahunan, 

DPR dan pemerintah belum melakukan pem-

bahasan revisi UU ITE padahal pembahasan 

tentang situasi rumusan norma, dampak dan 

urgensitasnya sangat penting segera dilaku-

kan. Komitmen revisi UU ITE belum serta 

merta menjadi political will bagi DPR dan 

Pemerintah, ditandai dengan tidak segera 

dilakukannya pembahasan revisi UU ITE pada 

tahun ini. Dalam perkembangannya, situasi 

tersebut justru direspon dengan direvisi 

melalui R-KUHP. 

Berdasarkan perkembangan terbaru yang 

dimuat oleh Kompas, wakil Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar 

Sharif Hiariej mengatakan, Rancangan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) 

menghapus sejumlah pasal pada Undang-Un-

dang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE) agar tidak menyebabkan disparitas. Dia 

menyebutkan bahwa pasal dalam UU ITE yang 

dihapus oleh R-KUHP adalah pasal pence-

maran nama baik dan penghinaan. Agar tidak 

terjadi disparitas dan gap, maka ketentuan di 

dalam UU ITE dimasukkan ke dalam RKUHP, 

tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian 

yang dengan sendirinya mencabut ketentuan 

pidana khususnya Pasal 27 dan 28 yang ada 

dalam UU ITE. 

Meskipun pasal-pasal dalam UU ITE terse-

but dicabut secara terbatas dalam R-KUHP, 

dalam penelusuran LBH APIK Jakarta masih 
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ditemukan pasal serupa yang hampir mirip 

dengan yang terdapat dalam UU ITE. 

Pasal 409 pengganti 27 ayat (1) ITE:

(1) Setiap Orang yang memproduksi, 

membuat, memperbanyak, menggandakan, 

menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 

mengekspor, menawarkan, memperjualbe-

likan, menyewakan, atau menyediakan Por-

nografi, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana 

denda paling banyak kategori VI. 

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya 

seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau 

ilmu pengetahuan.

Pasal 435 pengganti 27 ayat (3) ITE:

(1)  Setiap Orang yang dengan lisan 

menyerang kehormatan atau nama baik orang 

lain dengan cara menuduhkan suatu hal, 

dengan maksud supaya hal tersebut diketahui 

umum, dipidana karena pencemaran, dengan 

pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan 

atau pidana denda paling banyak kategori II. 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau 

gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau 

ditempelkan di tempat umum, dipidana karena 

pencemaran tertulis, dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau 

pidana denda paling banyak kategori II. 

(3)  Perbuatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilaku-

kan untuk kepentingan umum atau karena 

terpaksa membela diri. 

Dari penelusuran tersebut di atas, upaya 

penghapusan pasal UU ITE melalui R-KUHP 

tidak serta merta menjadi jawaban atas 

harapan pendamping dan korban kekerasan. 

Karena pemidanaan terhadap korban tetap 

saja diatur dan bahkan dipindahkan melalui 

R-KUHP. Karenanya korban belum mendapat-

kan harapan untuk tidak dikriminalisasi meng-

gunakan UU ITE ataupun R-KUHP.

5.1.3 Permendikbud-Ristek

Pada tahun 2021, negara melalui Kement-

erian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi (Kemenristek) menyatakan komit-

mennya untuk menciptakan kampus merdeka 

dari kekerasan seksual dengan mengesah-

kan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 

2021 tentang Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguru-

an Tinggi. Aturan ini merupakan angin segar 

ditengah maraknya kasus kekerasan seksual 

yang terjadi. Namun dalam perjalananya 

yang belum genap satu tahun, Ketua Umum 

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau 

(LKAAM) mengajukan uji materiil Pasal 5 ayat 

(2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l dan 

huruf m. 

Pemohon berpandangan bahwa penggu-

naan frasa “tanpa persetujuan” sebagaima-

na dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, 

huruf f, huruf g, huruf h, huruf l dan huruf m 

memberikan ruang bebas untuk terjadinya 

perjanjian perilaku asusila dan aktivitas seks 

bebas di lingkungan perguruan tinggi, bahkan 

membuka peluang terjadinya transaksi seks, 

sehingga menjadi transaksi keperdataan 

yang dilegalkan. Pemohon juga menyam-

paikan bahwa peraturan ini tidak memenuhi 

prinsip-prinsip pembentukan perundang-un-

dangan sebagaimana diatur dalam dalam UU 

Nomor 12 Tahun 2011 dan dianggap ber-

tentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi.

Merespon uji materi tersebut, LBH APIK 

Jakarta bersama koalisi masyarakat sipil untuk 

Pendidikan Tanpa Kekerasan Seksual meny-

usun dokumen hukum (amicus curiae) untuk 

mengintervensi perkara hukum Ketua Umum 

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangka-

bau (LKAAM). Peran LBH APIK Jakarta dalam 

pembuatan amicus curiae ini adalah mema-

sukan pengalaman korban kekerasan seksual 

di perguruan tinggi serta hambatan dalam 

memprosesnya untuk memperkuat pasal 5 

dan memberikan gambaran tantangan penan-
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ganan kasus kekerasan seksual di perguruan 

tinggi.

Dokumen hukum ini menekankan 5 hal 

argumentasi untuk memperkuat pasal 5 Per-

mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan 

melawan argumentasi pemohon. Pertama, 

Permendikbud 30/2021 telah disusun dengan 

memperhatikan UU No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perun-

dang-undangan. Kedua, materi yang dimuat 

dalam Permendikbud 30/2021 adalah men-

genai kekerasan seksual, sedangkan materi 

permohonan adalah soal menjaga kesusilaan. 

Ketiga, pentingnya konsepsi persetujuan 

atau konsen harus menjadi dasar pengaturan 

tentang kekerasan seksual. Keempat, Permen-

dikbud 30/2021 mengisi kekosongan hukum 

yang ada. Kelima, objek materi muatan pasal 

yang dimohonkan pemohon yang menjadi 

dasar adalah phrasa “tanpa persetujuan” dan 

phrasa “yang tidak disetujui” di dalam Pasal 

5 ayat (2) huruf b, f, g, h, j, l, dan m Permen-

dikbud 30/2021. Permohonan Uji Materiil 

Pemohon, poin VI.13, tidak memiliki hubun-

gan sebab akibat (causal verband) antara ker-

ugian pemohon dengan objek permohonan 

pemohon. Permohonan LKAAM berpotensi 

mengkriminalisasi korban kekerasan seksual 

di institusi perguruan tinggi.

Koalisi menyerahkan dokumen hukum 

tersebut kepada Mahkamah Agung RI dan 

diterima oleh Panitera Mahkamah Agung 

(MA) RI, DR. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. ber-

tempat di ruang rapat Kepaniteraan MA RI, 

Gedung MA, Jakarta Pusat pada tanggal 14 

April 2022. Dari pertemuan tersebut, panit-

era MA menyampaikan pengaturan tentang 

amicus curiae akan dibahas bersama para 

hakim agung di MA, dan dokumen ini akan dis-

ampaikan ke Hakim Perkara Judicial Review. 

Pada akhir April 2022, MA membuat keputu-

san yang baik yaitu menolak JR yang diajukan 

LKAAM.

5.1.4 RKUHP

Pasca disahkannya UU Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual pada 12 April 2022 menjadi 

UU No. 12 Tahun 2022, negara berkewajiban 

melakukan upaya pemenuhan, perlindungan 

dan pemulihan terhadap korban kekerasan 

seksual. Ditegaskan dalam konsideran, bahwa 

korban berhak mendapatkan pelindungan 

dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan 

atau perlakuan yang merendahkan derajat 

martabat manusia. Bahwa kekerasan seksual 

bertentangan dengan nilai ketuhanan dan 

kemanusiaan serta mengganggu keamanan 

dan ketenteraman masyarakat; serta menga-

kui bahwa peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan kekerasan seksual saat 

ini dirasa belum optimal dalam memberikan 

pencegahan, pelindungan, akses keadilan, dan 

pemulihan secara komprehensif.

Sejalan dengan itu, dalam penindakan secara 

eksplisit UU TPKS mengatur 9 (sembilan) jenis 

tindak pidana kekerasan seksual dan 10 jenis 

tindak pidana kekerasan seksual lain diatur 

dalam dalam UU lain.  Seperti tindak pidana 

perkosaan, pencabulan, dll meski sudah diatur 

secara terbatas dalam KUHP namun, jenis 

tindak pidana yang diatur dalam KUHP terse-

but belum bisa memastikan kepentingan hak 

korban baik dalam pembuktian maupun akses 

hak korban. 

Dalam dampingan LBH APIK Jakarta, 

ditemukan bahwa korban perkosaan sulit 

mendapatkan akses keadilan karena minim-

nya alat bukti dan rendahnya pemahaman 

aparat penegak hukum tentang relasi kuasa 

yang terjadi dan menjadi hambatan LBH APIK 

Jakarta dalam proses pendampingan. Pada 

tahun 2022, salah satu korban dampingan 

LBH APIK Jakarta harus berjuang melawan 

ketidakadilan karena kasusnya dihentikan 

di tingkat pemeriksaan penyelidikan. Kasus 

tersebut dianggap kurang alat bukti sehing-

ga sulit ditemukan peristiwa pidananya dan 

kepolisan menghentkan kasusnya melalui 

surat ketetapan penghentiaan penyelidikan 

(SKP2). Atas situasi dan hambatan inilah, LBH 

APIK Jakarta mendukung revisi R-KUHP yang 

beririsan dengan amanat dalam UU TPKS 
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untuk mendukung kepentingan hak korban 

yang selama ini tidak dipertimbangkan dalam 

KUHP. 

Saat ini pemerintah sedang membuka 

kembali pembahasan, tak terkecuali pas-

al-pasal yang berkaitan dalam UU TPKS dalam 

R-KUHP. Pada 6 Juli 2022, pemerintah resmi 

menyerahkan RUU DIM RKUHP kepada DPR 

sebagai tindak lanjut (carry over) pembahasan 

RUU KUHP sebelumnya, pada tahun 2019 

lalu. Menurut pemerintah, setidaknya ada 7 

(tujuh) penyempurnaan formula baru yang 

dilakukan berdasarkan usulan  pemerintah 

sebagai hasil sosialisasi sebelumnya. Setelah 

masuk ke DPR, RUU KUHP akan kembali 

dibahas oleh Komisi III DPR bersama dengan 

pemerintah, khusus fokus pada 14 isu krusial 

mengingat RUU ini merupakan RUU operan 

(carryover) DPR periode 2014-2019 sebelum-

nya. Berdasarkan penelusuran, Komisi III dan 

pemerintah akan menyelesaikan RUU KUHP 

khususnya terkait dengan 14 isu krusial RUU 

KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan 

tingkat selanjutnya. 

Dalam draft RKUHP yang diterbitkan pada 

Juli 2022 dalam: rkuhp.pdf (peraturan.go.id), 

setidaknya ada beberapa irisan yang perlu 

diperhatikan dalam R-KUHP. Pertama pasal 

tentang alat pencegah kehamilan dan penggu-

guran kandungan, pasal   perzinaan, perbua-

tan cabul, pasal aborsi dan pasal perkosaan 

maupun pasal yang belum diatur dalam 

R-KUHP. Dalam catatan LBH APIK Jakarta, 

meski ada perubahan dan kemajuan dalam 

bab-bab tersebut, tetapi banyak juga perso-

alan disharmoni antara pengaturan R-KUHP 

dengan yang ada dalam UU TPKS. Oleh kare-

nanya, LBH APIK Jakarta bersama Jaringan 

dan Forum Pengada Layanan melakukan 

serangkaian diskusi publik guna mendapat-

kan informasi dan perkembangan subtansi 

yang memiliki irisan terhadap Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual dalam R-KUHP. Temuan 

LBH APIK, ternyata tidak sedikit pasal yang 

perlu diharmonisasikan dengan UU TPKS dan 

bahkan kontra produktif demi kepentingan 

korban.

Dalam catatan LBH APIK Jakarta, setida-

knya ada yang perlu diperbaiki, khususnya 

perkembangan draft 9 November 2022 versi 

Pemerintah yang terdiri dari 43 Bab dan berisi 

624 Pasal. Khusus pasal tentang Tindak Pidana 

perkosaan, yakni: 1) perlunya Penegasan 

pidana kekerasan seksual dalam R-KUHP 

selaras dengan UU TPKS; 2) Membuat pen-

yambung pasal (bridging article) bahwa TPKS 

dalam R-KUHP bagian dari UU TPKS sebagai 

tindak pidana khusus seperti Narkotika, Ter-

orisme, HAM, dll; 3) Menambahkan pember-

atan harmonis dengan UU TPKS, khususnya 

Pasal 475 R-KUHP selaras dengan Pasal 15 

UU TPKS; dan 4) Mempertegas alasan pembe-

nar sesuai harmonisasi dengan UU TPKS. 

Intervensi dengan melibatkan akademisi, 

jaringan dan Lembaga layanan untuk melaku-

kan perubahan subtansi hukum menjadi 

sangat penting untuk dilakukan. Di tengah 

situasi pembahasan terbaru, DPR dan Pemer-

intah telah menyetujui bahwa draft R-KUHP 

telah diputuskan di tingkat pertama dan selan-

jutnya draft R-KUHP segera disahkan menjadi 

UU dalam rapat paripurna. Oleh sebab itu, 

LBH APIK Jakarta merasa penting terlibat 

dalam berbagai rangkaian diskusi publik, 

kampanye publik, FGD dan melakukan aksi 

bersama jaringa aliansi reformasi R-KUHP 

untuk menolak disahkannya R-KUHP jika sub-

tansinya tidak berpihak kepada korban.

5.1.5 RUU PPRT

Pada tahun 2022, LBH APIK Jakarta telah 

menerima 8 laporan kasus pekerja rumah 

tangga (PRT). Penanganan kasus PRT selama 

ini menggunakan UU PKDRT karena Indo-

nesia tidak mengenal PRT sebagai pekerja 

sehingga penanganan kasus kekerasan yang 

dialami PRT sering menemui hambatan 

di lapangan baik dalam proses pelaporan 

maupun peradilan. Ketika penanganan kasus 

PRT masuk dalam UU PKDRT, hal tersebut 

menunjukan bahwa kasus yang dialami antara 

PRT dan majikan dianggap bagian dari masalah 
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domestik, dan bukan masalah antara pekerja 

dengan pemberi kerja atau majikan. Akibatn-

ya dari kasus-kasus yang dilaporkan, banyak 

PRT memilih jalur non-litigasi atau mediasi 

sehingga jarang sekali kasus kekerasan terha-

dap PRT naik sampai tingkat peradilan. 

Seharusnya advokasi PRT ditangani sama 

seperti advokasi pekerja dan pemberi kerja 

karena PRT adalah orang yang bekerja kepada 

orang lain untuk mendapatkan upah. Namun 

demikian, pemahaman ini tidak akan pernah 

sampai kepada masyarakat khususnya para 

pemberi kerja atau aparat penegak hukum 

ketika aturan mengenai PRT tidak dibuat. 

Sebenarnya advokasi RUU Perlindungan 

Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sudah 

dilakukan sejak tahun 2004, artinya sejak 

18 tahun yang lalu. Selama 18 tahun ini juga 

belum ada kemajuan signifikan terkait penge-

sahan RUU ini. Upaya - upaya seperti lobby, 

audiensi, penelitian, penyusunan kertas kebi-

jakan selalu dilakukan tetapi pembahasan 

RUU ini di parlemen berjalan lambat, apalagi 

dukungan masyarakat terhadap RUU ini juga 

belum masif. 

Salah satu penyebab isu RUU PPRT belum 

menjadi mainstream adalah bagi media massa 

isu PRT bukan merupakan isu yang menarik 

diulas, sehingga publisitas RUU PPRT ini 

dapat dikatakan cukup rendah. Isu PRT bukan 

saja isu yang berkaitan dengan ketidakadilan 

gender karena ranah pekerjaan PRT di domes-

tik cenderung dianggap pekerjaan “perem-

puan”, tetapi juga sarat dengan isu kelas seh-

ingga isu ini cukup sulit masuk dalam ranah 

media massa. 

Berdasar perkembangan tersebut, pada 

tahun 2022, untuk memperluas kampanye 

RUU PPRT dan mendukung advokasi terha-

dap RUU ini, LBH APIK Jakarta melakukan 

workshop sosialisasi RUU PPRT bersama 

orang muda. Workshop ini bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan mengapa RUU 

PPRT harus didukung oleh orang muda, teru-

tama admin akun feminis muda yang memiliki 

follower cukup banyak di media sosial. Hara-

pannya workshop ini dapat mendorong narasi 

baru di media sosial sebagai narasi alternatif 

yang selama ini diproduksi media massa. seh-

ingga advokasi ini menjangkau ke kalangan 

yang lebih luas, melibatkan banyak orang khu-

susnya dalam bidang kampanye, untuk men-

dorong segera disahkannya RUU PPRT yang 

sedang dibahas di parlemen.

Selain itu, LBH APIK juga melakukan diskusi 

perkembangan advokasi RUU PPRT bersama 

Forum Pengada Layanan (FPL) dari berbagai 

kota. Lembaga-lembaga layanan seperti LBH 

atau WCC ini juga memberikan pendamp-

ingan terhadap kasus-kasus PRT di wilayah 

mereka. Mereka juga mengalami kesulitan 

yang sama seperti LBH APIK Jakarta dalam 

pendampingan kasus PRT. Oleh sebab itu, 

penting melibatkan FPL untuk menjadi bagian 

yang melakukan advokasi terhadap RUU dan 

juga sebagai salah satu strategi untuk mem-

perluas kampanye serta dukungan advokasi 

RUU PPRT sampai ke tingkat daerah. 

5�2 Situasi Rancangan Peraturan Daerah 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Penyelenggaraan bantuan hukum di DKI 

Jakarta saat ini masih mengacu kepada 

Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum. Di mana, kelompok-kelom-

pok penerima manfaat bantuan hukum masih 

terbatas pada kategori miskin. Salah satu per-

syaratan untuk mengakses bantuan hukum 

tersebut adalah dengan kepemilikan SKTM/

KIS dan juga KTP DKI Jakarta.  Namun, sayan-

gnya tidak semua korban yang datang melapor 

ke LBH APIK Jakarta memiliki kedua dokumen 

tersebut. Terdapat setidaknya dua (2) kasus 

KDRT yang ditangani oleh LBH APIK Jakarta 

pada tahun 2022 ini yang merupakan korban 

KDRT, namun permohonan SKTM-nya tidak 

Aurum adalah seorang korban KDRT yang memi-

liki penghasilan sebesar lima belas juta per bulan. 

Namun, Aurum merupakan penyintas kanker yang 
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membutuhkan biaya pengobatan sebesar lima belas 

juta per bulan. Aurum merasa kesulitan jika harus 

membayar biaya proses hukum yang tidak sedikit. 

Aurum kemudian memutuskan untuk membuat 

SKTM agar bisa mendapatkan bantuan hukum. Say-

angnya, permohonan SKTM Aurum ditolak karena 

dianggap gaji Aurum tidak masuk dalam kategori 

kurang mampu.

bisa dikabulkan. 

Pemberian bantuan hukum berdasar-

kan UU Bankum juga masih memprioritas-

kan tersangka. Situasi ini bermasalah dan 

dapat mengurangi kesempatan perempuan 

korban untuk mengakses keadilan. LBH APIK 

Jakarta menerima ribuan pengaduan korban 

kekerasan terhadap perempuan. Di antara 

ribuan tersebut, hanya beberapa saja yang 

dapat di-reimburse atau diganti biaya penan-

ganan kasusnya.

Tabel 5.2.1 19 Data Kasus yang Bisa Di-reimburse 

Biaya Penanganannya

Tahun 2020 2021 2022

Kasus Di-Reimburse 21 15 20

Penanganan Litigasi 5 7 11

Penanganan Non Litigasi 16 8 9

Kendala dalam pemenuhan akses bantuan 

hukum, korban melalui skema yang ada saat 

ini mengakibatkan perlu adanya peratur-

an daerah terkait penyelenggaraan bantuan 

hukum. Peraturan daerah ini nantinya dihara-

pkan mampu memperluas definisi kelompok 

rentan penerima bantuan hukum sehingga 

mencakup korban kekerasan terhadap per-

empuan dan meniadakan syarat administratif 

yang memberatkan korban.  

Untuk dapat meningkatkan akses keadilan 

korban, LBH APIK Jakarta terus berupaya 

mendorong adanya Perda Bantuan Hukum 

DKI Jakarta sejak tahun 2014. Upaya men-

dorong Perda Bantuan Hukum DKI Jakarta 

dilakukan bersama Jaringan Bantuan 

Hukum DKI Jakarta. Adapun jaringan terse-

but beranggotakan LBH Apik Jakarta, LBH 

Jakarta, LBH GP Anshor Jakarta, LBH Mas-

yarakat, LKBH UNKRIS, PBHI, OPSI Jakarta, 

Suara Kita, Bandungwangi, Parinama Astha, 

MaPPI, ILRC, Suaka, FBHUK, LBH Perjuangan 

dan LBH Jayakarta, dll.

Langkah-langkah yang dilakukan LBH APIK 

Jakarta bersama jaringan di tahun 2022 meli-

puti advokasi dan kampanye. Total advokasi 

yang telah dilakukan oleh LBH APIK Jakarta 

dan Jaringan Bankum sebanyak empat kali. 

Dua kali advokasi dilakukan kepada dua fraksi 

partai di DPRD DKI Jakarta. Kemudian, dua 

advokasi lainnya dilakukan dengan pihak 

Pemerintah Daerah DKI Jakarta, tepatnya 

Biro Hukum. 

Di samping melakukan advokasi kepada 

pihak eksekutif dan legislatif, LBH APIK 

Jakarta bersama dengan Jaringan Advoka-

si Bantuan Hukum DKI Jakarta membuat 

policy brief. Policy brief ini disusun oleh LBH 

APIK Jakarta bersama jaringan berdasarkan 

pada pengalaman pendampingan selama ini. 

Adapun tujuan pembuatan policy brief ialah 

sebagai bahan bacaan untuk semua pihak 

tentang pentingnya penyelenggaraan pera-

turan daerah tentang bantuan hukum di DKI 

Jakarta. 

Tidak hanya meyakinkan pihak eksekutif 

dan legislatif akan pentingnya Perda Bankum 

DKI Jakarta, LBH APIK Jakarta bersama jarin-

gan juga melakukan kampanye untuk mening-

katkan dukungan publik terhadap Perda 

Bankum DKI Jakarta. Kampanye tersebut 

dilakukan secara daring dan luring sebagai 

bagian penting dalam mendapatkan dukungan 

tentang pentingnya perda bantuan hukum 

DKI Jakarta. 

Pada akhir November 2022, Raperda 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum masuk 

dalam daftar 35 Rancangan Peraturan Daerah 

yang masuk dalam program pembentukan 

Peraturan Daerah (Propemperda) 2023. 

Meskipun begitu, LBH APIK Jakarta dan Jar-

ingan Bantuan Hukum DKI Jakarta masih 

akan terus memantau dan mendorong pem-

bahasannya bersama DPRD dan Pemda DKI 
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Jakarta. 

Tantangan dalam melakukan advokasi 

Perda Penyelenggaraan Bankum DKI Jakarta 

meliputi beberapa hal. Pertama, baik ekse-

kutif mapun legislatif di tingkat DKI Jakarta 

belum memandang penting penyelenggaraan 

bantuan hukum. Kedua, kurangnya pema-

haman mereka tentang kerentanan kelom-

pok-kelompok masyarakat yang ada di DKI 

Jakarta. Ketiga, masyarakat luas masih belum 

melihat isu penyelenggaraan bantuan hukum 

sebagai isu bersama layaknya isu kekerasan 

seksual.

5�3 Kebijakan Layanan dan Perda Perlindun-

gan Perempuan

LBH APIK Jakarta melakukan upaya advo-

kasi implementasi Sistem Peradilan Pidana 

Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terha-

dap Perempuan (SPPT PKKTP) di DKI Jakarta 

sejak Tahun 2015 dengan melibatkan beber-

apa pihak seperti aparat penegak hukum, 

pemerintah daerah dan lembaga masyarakat 

sipil untuk mewujudkan mekanisme hukum 

yang mengedepankan pemenuhan hak dan 

memperhatikan pengalaman perempuan 

korban kekerasan.

Sebagai bagian dari upaya advokasi pelak-

sanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pen-

anganan Kasus Kekerasan terhadap Perem-

puan (SPPT PKKTP), pada tahun 2022 LBH 

APIK Jakarta tetap melakukan rapat koordi-

nasi dengan melibatkan berbagai pihak;aparat 

penegak hukum di wilayah DKI Jakarta, Dinas 

PPAPP, Dinas Sosial, Dinas kesehatan, Dinas 

Pendidikan, Disnakertrans, Kantor wilayah 

Hukum dan HAM dan Bappeda serta beber-

apa lembaga masyarakat sipil yang bergerak 

di isu perempuan dan anak. Rapat koordina-

si tersebut dimaksudkan untuk mengetahui 

perkembangan situasi penanganan kasus 

kekerasan berbasis gender serta menyusun 

strategi bersama. Hasil dari koordinasi terse-

but pada tahun 2022, Polda Metro Jaya 

membuat Panduan dan SOP Penanganan 

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan 

Anak. Panduan ini berisi tentang mekanisme 

pengaduan, pemeriksaan laporan, penyidikan 

dan penyelidikan, pemeriksaan dan peninda-

kan kasus kekerasan terhadap perempuan dan 

anak. Dalam SOP tersebut diatur tentang alur 

konseling korban KTPA, penanganan KTPA 

dalam masa Pandemi Covid 19, penanganan 

kasus kekerasan seksual, fisik dan psikis.

Pada tahun 2021, Pemda DKI Jakarta 

mengeluarkan kebijakan terkait visum et psy-

chiatricum tidak berbayar melalui Keputusan 

Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 Tentang 

Perubahan kedua atas Keputusan Gubernur 

Nomor 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan 

Visum untuk Korban Tindak Kekerasan Pada 

Perempuan dan Anak. Hal ini merupakan 

suatu langkah maju bagi pemenuhan hak 

korban dan patut dicontoh oleh daerah lain di 

Indonesia karena sebelumnya korban justru 

harus dibebani biaya visum yang jumlahn-

ya beragam pada setiap rumah sakit, bahkan 

sampai dengan Rp 1.500.000,- padahal visum 

merupakan bagian dari alat bukti tindak 

pidana. Secara teori, karena visum merupakan 

bagian dari alat bukti tindak pidana, dia masuk 

ke dalam anggaran penyelesaian perkara 

pidana berdasarkan pasal 136 KUHAP dan 

seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Dalam perkembanganya ada beberapa 

tantangan yang dialami korban saat mengak-

ses layanan visum baik pembiayaan, kualitas 

maupun layanan. Untuk mengintervensi hal 

ini, LBH APIK Jakarta membuat Kertas Kebija-

kan tentang Pelayanan Visum Bagi Perempuan 

dan Anak Korban Kekerasan di DKI Jakarta. 

Kertas kebijakan ini bertujuan untuk melihat 

gambaran pelaksanaan kebijakan daerah DKI 

Jakarta tentang layanan visum bagi perem-

puan dan anak korban kekerasan serta mem-

berikan rekomendasi kepada pemerintah 

serta aparat penegak hukum untuk pelak-

sanaan visum tidak berbayar sebagai upaya 

mendekatkan akses keadilan bagi perempuan 

korban kekerasan.

Dalam proses pengumpulan data ditemu-

kan ada beberapa hambatan dalam mengak-
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ses layanan visum, seperti beberapa kasus 

KDRT psikis hasil visum et psikiatrikum tidak 

menunjukan adanya dampak kekerasan pada 

perempuan korban (nihil). Hambatan lain 

adalah APH belum memberikan rekomenda-

si untuk pelaksanaan visum ke rumah sakit 

lain yang terdaftar dalam Keputusan Guber-

nur sehingga korban kesulitan mendapatkan 

layanan karena lokasi visum yang jauh serta 

penumpukan proses visum di dua Rumah Sakit 

yakni RSCM dan Polri. Visum masih berbayar 

di beberapa Rumah Sakit, layanan dari rumah 

sakit atau sikap tenaga medis yang kurang 

sensitive terhadap persoalan kekerasan terh-

adap perempuan adalah hambatan lain yang 

muncul dan ditemukan LBH APIK Jakarta. 

Ketidaksensitifan tersebut muncul dalam 

bentuk pertanyaan dari tenaga medis yang 

menurut korban terlalu ‘personal’ dan tidak 

ada hubungannya dengan kekerasan yang 

dialami korban. Hambatan terakhir adalah 

hasil visum terutama hasil psikologi yang 

membutuhkan waktu lama untuk keluar.

5�4 Analisis Kebijakan Gender Struktural

Tahun 2021 lalu menjadi tahun tantangan 

serius bagi LBH APIK Jakarta, dimana angka 

kekerasan terhadap perempuan meningkat 

tajam. Tantangan tersebut berkaitan dengan 

pola pendampingan kasus di tengah situasi 

Covid-19 mewabah di Indonesia. Berdasar-

kan Catatan Tahunan YLBH APIK Jakarta 

tahun 2021, setidaknya ada 1.321 kasus 

aduan yang masuk ke YLBH APIK Jakarta. 

Angka tersebut meningkat drastis jika diband-

ingkan tahun 2020 sebanyak 1.178 kasus. 

Tercatat dari total pengaduan yang masuk 

pada tahun 2021, kasus kekerasan seksual 

berbasis gender online (KBGO) menjadi kasus 

yang paling banyak dilaporkan yakni seban-

yak 489 kasus, disusul kasus KDRT sebanyak 

374, tindak pidana umum 81 kasus, kasus 

kekerasan dalam pacaran 73 kasus, kasus 

kekerasan seksual dewasa 66 kasus. 

Catatan tersebut memperlihatkan dalam 

kurun 5 (lima) tahun terakhir pendampingan 

YLBH APIK Jakarta, biasanya KDRT menjadi 

kasus yang paling tinggi diadukan. Namun 

tahun 2021 kasus KBGO menempati posisi 

tertinggi menggeser posisi KDRT. Hal ini mele-

gitimasi pola kekerasan terhadap perempuan 

mudah terfasilitasi dan beralih wujud menjadi 

kekerasan secara virtual/online. Dampak 

KBGO terhadap korban sangat serius, meng-

ingat kecepatan transmisi dan distribusi 

dokumen elektronik (video, suara dan teks) 

sangat cepat dan tak terkendali membuat 

korban mengalami trauma secara berkepan-

jangan yang berdampak secara fisik, psikis, 

ekonomi, politik dan social. 

Berdasarkan hasil refleksi penanganan 

kasus LBH APIK Jakarta, situasi dan kondisi 

penanganan kasus pada tahun 2021 masih 

belum berpihak kepada korban. Setidakn-

ya tercatat ada sejumlah hambatan dalam 

melakukan pendampingan, penanganan dan 

upaya perluasan akses keadilan bagi korban: 

pertama lemahnya kebijakan yang belum 

berpihak kepada korban, kedua, kuatnya 

budaya patriarki tidak hanya didunia nyata 

tetapi meluas ke dunia maya atau online, 

ketiga lemahnya perspektif aparat penegak 

hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat 

membuat korban rentan reviktimisasi dan 

kriminalisasi. Keempat, minimnya upaya 

pemulihan korban dari negara membuat 

korban sulit berdaya terhadap situasinya. 

Situasi ini juga diperkuat adanya budaya mas-

yarakat yang masih lemah dalam memberikan 

dukungan terhadap perempuan korban. 

Melihat kegentingan potret buramnya pen-

anganan dan perlindungan perempuan korban 

kekerasan seksual di ranah virtual atau online, 

LBH APIK Jakarta memotret catatan tersebut 

melalui Policy Brief tentang Penanganan dan 

Pendampingan Korban Kekerasan Seksual 

Berbasis Online dari tahun 2017-2021. Kertas 

Kebijakan ini setidaknya dibuat sebagai bahan 

masukan kepada Pemerintah dan DPR untuk 

melihat pentingnya pengaturan tentang pen-

anganan, perlindungan dan pemulihan bagi 

korban kekerasan seksual melalui legislasi 
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RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang 

kala itu belum disahkan menjadi UU No. 12 

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual. Meski UU No. 12 Tahun 2022 

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

mengatur khusus (lex specialis), sistematis 

dan menyeluruh mengenai kekerasan seksual 

namun kemampuan penanganan dan pemuli-

han kepada hak korban masih terbatas. 

Sementara itu UU TPKS masih membutuh-

kan setidaknya 5 PP dan 55 Perpres aturan 

turunan untuk bisa diejawantahkan dalam 

konteks pencegahan, penanganan dan pemu-

lihan korban yang hingga saat ini masih memi-

liki keterbatasan soal itu. Kedua kultur hukum, 

dimana ada banyak pandangan masyarakat 

yang melihat cara pandang, nilai-nilai dan 

kebiasaannya belum memiliki perspektif terh-

adap korban di tengah aspek struktur hukum 

seperti Institusi pemerintahan, Peradilan dan 

para penegak hukumnya juga belum banyak 

memiliki perspektif dan berpihak kepada 

korban. Sebagaimana dalam rangkuman 

umum dalam temuan LBH APIK Jakarta:

Struktur

• APH (Aparat Penegak Hukum) yang masih cend-
erung menyalahkan korban dan tidak ramah ketika 
korban membuat laporan membuat korban takut 
dan hilangnya kepercayaan diri terhadap kasus 
yang dilaporkan; 

• APH masih menanyakan riwayat seksual korban 
yang tidak ada kaitannya dengan kasus yang diala-
mi korban

• APH masih memintakan 2 alat bukti yang berkai-
tan dengan kasus yang dilaporkan

• APH tidak memiliki terobosan hukum untuk men-
dorong kasusnya agar bisa diproses

• Proses penyelesaian kasus KtP cenderung di-
dorong dengan mediasi atau Restorative Justice 
(RJ)

• APH masih tidak peduli dengan kasus yang dialami 
korban sehingga banyak kasus yang tidak berjalan

• Keterangan ahli tidak berpihak kepada korban 
sehingga banyak kasus yang dilaporkan diberhen-
tikan (SP3); Sidang kasus asusila masih terbuka 
untuk umum.

Substansi

• Meski ada UU TPKS namun masih memiliki kenda-
la, karena belum adanya aturan turunan UU TPKS 

• KUHP, UU ITE, UU Pornografi dan KUHAP masih 
menjadi acuan dalam penanganan kasus kekerasan 
seksual yang rentan mengkriminalkan korban

• Belum adanya aturan yang spesifik yang mengatur 
tentang tata cara penanganan kasus perempuan di 
tingkat Kepolisian

Budaya

• Ada ancaman akan dilaporkan balik oleh Pelaku 
karena melanggar norma adat budaya

• Adanya rasa takut dan malu karena pelaku adalah 
orang yang memiliki pengaruh di lingkungan 
sekitar

• Adanya stigmatisasi di masyarakat
• Dianggap aib bagi keluarga dan masyarakat ketika 

hendak melaporkan kasusnya
• Tidak ada dukungan dari pihak keluarga/lingkun-

gan sekitar/komunitas
• Persepsi masyarakat yang masih menyudutkan 

korban

Oleh sebab itu, LBH APIK Jakarta men-

dukung penuh upaya reformasi ketiga aspek 

tersebut, dengan cara melakukan segala 

intervensi melalui audiensi dan diskusi publik 

dengan Pemerintah khususnya KPPPA dan 

Kepolisan untuk mendukung percepatan pem-

buatan aturan turunan UU TPKS. Selain itu, 

LBH APIK juga membuat kajian komprehen-

sif mengenai analisis gender struktural dalam 

pendampingan kasus sebagai bahan acuan 

bagi stakeholder dalam membuat dan meng-

harmonisasi peraturan perundang-undangan 

yang berpihak kepada korban, sebagai bagian 

upaya pemenuhan Negara dalam memberikan 

hak asasi manusia untuk melakukan pencega-

han, perlindungan dan pemulihan sebagaima-

na yang diatur dalam kerangka CEDAW.

Sejak 2019 LBH APIK Jakarta melakukan 

kerjasama dengan Facebook dan Instagram 

dengan tujuan melakukan penanganan kasus 

kekerasan berbasis gender dan seksual yang 

ada di media sosial tersebut. LBH APIK Jakarta 

menjadi safety center yang dapat membantu 

facebook dalam penanganan kasus yang ada 

di Indonesia. Facebook memberikan pengua-

tan kapasitas bagaimana melakukan penan-

ganan kasus dan membuat laporan sementara 

LBH APIK Jakarta mendapatkan kemudahan 

dalam respon cepat yang dilakukan. Selain 

kemudahan dalam penangnan kasus di Face-
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book, Facebook juga membantu LBH APIK 

Jakarta dalam pembuatan konten kampa-

nye hingga memberikan rekomendasi untuk 

mendapatkan pendanaan dari Global Giving 

untuk membantu penangnan kasus kekerasan 

berbasis gender dan seksual yang ditangani 

oleh LBH APIK Jakarta. 

Selain bersama Meta Group, LBH APIK 

Jakarta juga melakukan kerja sama dengan 

Twitter dalam upaya penghapusan kekerasan 

berbasis gender dan seksual yang ada di 

platform tersebut.  Pengguna Twitter dapat 

melakukan pengetikan “KDRT, kekerasan 

seksual” dalam kolom pencarian maka akan 

muncul Komnas Perempuan, KPPA dan LBH 

APIK Jakarta sebagai lembaga yang dapat 

diakses oleh korban yang membutuhkan 

bantuan. LBH APIK Jakarta dan Twitter juga 

telah melakukan serangkaian kampanye 

penghapusan kekerasan berbasis gender dan 

seksual dalam Twitter Space. Twitter juga 

turut serta meberikan bantuan dana hibah 

kepada LBH APIK Jakarta untuk pendanaan 

bantuan hukum. 

Upaya pelibatan privat sektor dalam upaya 

pengahpusan kekerasan berbasis gender 

sangat efektif dilakukan. Penghapusan 

kekerasan berbasis gender dan seksual harus 

dilakukan bersama-sama dengan melibat-

kan banyak pihak, terlebih lagi perusahaan 

penyedia layanan media sosial yang selama ini 

juga menyumbang kasus kekerasan berbasis 

elektronik yang ada di Indonesia. Langkah ini 

efektif dan dapat menjadi praktik baik yang 

bisa diadopsi oleh privat sektor yang lain.
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BAB VI: Pemberdayaan Hukum Masyarakat
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6�1 Peningkatan Kapasitas dan Pengorgani-

siran Komunitas (Penyintas, Kelompok Per-

empuan, Orang Muda, Orang dengan HIV 

dan Paralegal)

6.1.1 Peningkatan Kapasitas

Kasus kekerasan terhadap perempuan 

masih menjadi fenomena gunung es, yang ter-

lihat hanya di permukaan saja. Hal itu men-

gundang kekhawatiran tersendiri tentang 

bagaimana memastikan keadilan bagi korban 

agar bisa diakses dengan mudah dan ber-

pihak kepada korban. Berdasarkan catatan 

LBH APIK Jakarta pada tahun 2022, pengad-

uan yang masuk ke LBH APIK Jakarta tidak 

sebanding dengan komposisi jumlah pemberi 

bantuan hukum yang ada, seperti advokat, 

paralegal atau pendamping LBH APIK Jakarta 

saat ini.

Tahun 2021 lalu, LBH APIK Jakarta telah 

melatih 60 paralegal muda di wilayah Jabo-

detabek, Jawa Barat dan Palu. Melihat kebu-

tuhan akan pendampingan di lapangan, diper-

lukan upaya peningkatan kualitas paralegal. 

Pada tahun 2022 ini, LBH APIK Jakarta telah 

melakukan pelatihan tambahan kepada 30 

paralegal yang telah dilatih di tahun sebelum-

nya dan terlibat aktif dalam isu komunitas dan 

jaringan kaum muda. 

Pelatihan tambahan tersebut adalah salah 

satu upaya LBH APIK Jakarta dalam memba-

ngun gerakan bantuan gender struktural yang 

lebih mudah dijangkau dan tepat sasaran, 

yakni berada dalam komunitas dan daerah 

mereka sendiri. Diharapkan melalui pelatihan 

ini akan semakin mempermudah kerja-kerja 

paralegal pada tiap tingkatan pendampingan 

karena pelatihan tambahan ini fokus pada 

teknik-teknik pendampingan di lapangan.

Selain itu, LBH APIK Jakarta juga melaku-

kan pelatihan produksi konten kampanye 

media sosial bagi 18 orang penyintas muda, 

baik penyintas dampingan LBH APIK Jakarta 

ataupun non-dampingan LBH APIK Jakarta. 

Harapan dari pelatihan ini adalah dapat mem-

perluas wawasan penyintas muda mengenai 

KBGS serta memperluas pengetahuan men-

genai KBGS melalui kampanye terbitan peny-

intas muda.

Selain memberikan peningkatan kapasi-

tas berupa pelatihan, pada akhir tahun 2022, 

LBH APIK Jakarta bekerja sama dengan 

Yayasan Pulih melakukan penguatan psikol-

ogis bagi penyintas muda melalui youth peer 

group healing dan pemberian psikososial kit. 

Harapan dari penguatan psikologis ini dapat 

menjadi media untuk pemulihan dan sarana 

berbagi pengalaman perempuan korban 

kekerasan.

6 .1.2. Pengorganisiran Komunitas

Dalam upaya mewujudkan masyarakat 

yang setara, adil dan berkelanjutan, LBH APIK 

Jakarta salah satuya adalah dengan melaku-

kan perubahan sistem hukum baik substan-

si, struktur maupun budaya hukum. Dalam 

tataran budaya hukum, LBH APIK Jakarta 

melakukan perubahan cara pandang sosial 

budaya dalam masyarakat dengan perspek-

tif yang luas dan pengetahuan hukum terkait 

kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan ini 

dilakukan melalui pengorganisiran komuni-

tas. Pemberdayaan di komunitas selama ini 

dilakukan untuk mendorong lahirnya para-

legal yang berbasis komunitas. Komunitas 

yang dibangun LBH APIK Jakarta berada di 

wilayah dengan tingkat kerentanan terhadap 

kekerasan terhadap perempuan, peminggiran, 

dan diskriminasi yang cukup tinggi. Komuni-

tas dampingan LBH APIK Jakarta yang aktif 

sepanjang tahun 2022 memiliki latar belakang 

dan wilayah yang berbeda seperti:

• Komunitas pedagang di Kalibaru – 

Jakarta Utara,

• Komunitas ibu rumah tangga di Cipinang 

Besar Selatan – Jakarta Timur,

• Komunitas kader kelurahan – Depok,

• Komunitas relawan kesehatan – Bogor,

• Komunitas pekerja seks di Ciracas - 

Jakarta Timur,
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• Komunitas pendamping ODHA – 

Jakarta Timur,

• Komunitas mahasiswa – Tangerang,

• Komunitas pekerja rumah tangga-Ja-

karta Selatan,

• Komunitas Penyintas-JABODETABEK

Pada tahun 2022, LBH APIK Jakarta men-

dampingi komunitas sesuai dengan isu dan 

kebutuhan masing-masing komunitas. Di 

Cipinang Besar Selatan, pasca melakukan 

pendekatan kepada kelurahan dan ketua RW 

02 Cipinang Besar Selatan (CBS), Komunitas 

CBS meluncurkan pembukaan posko pengad-

uan paralegal. Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh 

masyarakat di RW 02 dan Babinkamtibmas. 

Dengan adanya posko ini diharapkan dapat 

mendekatkan akses keadilan bagi perempuan 

dan anak korban kekerasan. Layanan pen-

gaduan tidak hanya terbatas bagi warga RW 

02 namun tetap bersinergi dengan pengurus 

masing-masing RW. Hingga bulan Novem-

ber 2022, sudah ada 6 perempuan dan anak 

korban kekerasan yang melakukan pengad-

uan ke posko.

Sementara itu, Komunitas Kalibaru dan 

Bogor fokus pada pelaksanaan MoU yang 

telah terbangun di tahun sebelumnya, yakni 

melakukan pendampingan bagi perempuan 

korban kekerasan maupun pendampingan 

hak dasar. Komunitas melakukan pertemuan 

secara online dengan pihak yang terlibat dalam 

MoU, dimana masing-masing pihak menyam-

paikan hal-hal yang sudah dilakukan dan ham-

batan pelaksanaan, serta strategi yang akan 

dilakukan untuk pelaksanaan MoU. Pasca 

pertemuan ini terbangun koordinasi yang baik 

antara komunitas Bogor dengan Komandan 

Distrik Militer (Dandim) untuk bekerjasama 

dalam penanganan kekerasan terhadap per-

empuan dan anak di wilayah Bogor. Namun 

sayangnya, koordinasi pelaksanaan MoU ini 

mengalami kendala karena beberapa pihak 

dalam MoU sudah berganti kepemimpinan 

dan saat diundang tidak semuanya hadir seh-

ingga informasi mengenai pelaksanaan MoU 

ini tidak merata.

Komunitas di wilayah Ciracas tahun ini 

masih fokus pada advokasi hak atas identi-

tas, pasca melakukan audiensi dengan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta 

Timur untuk mendorong mekanisme akses 

identitas yang mudah. Komunitas Ciracas 

telah melakukan pendampingan terhadap 30 

orang untuk mendapatkan identitas baik KTP, 

Kartu Keluarga ataupun akta kelahiran. 

Dalam perkembanganya hanya wilayah 

Jakarta Timur yang mudah mengakses 

kartu identitas ini. Sementara untuk wilayah 

lain, yang tidak di advokasi, masih men-

galami hambatan seperti syarat pengajuan 

yang masih melalui RT dan RW serta kewa-

jiban adanya penjamin di RT setempat. Hal 

ini tidak sesuai dengan mandat Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kepen-

dudukan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administra-

si Kependudukan pasal 22 yang berbunyi 

“Bupati/wali kota melaksanakan kewenan-

gan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang 

Administrasi Kependudukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e 

secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, 

dan tidak memungut biaya dari Penduduk”.

Komunitas Mahasiswa Tangerang pada 

tahun 2022 melakukan dialog dengan Univer-

sitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah untuk 

mengadvokasi kebijakan kampus terkait 

pencegahan dan penanganan kekerasan 

seksual sebagai implementasi dari Kepu-

tusan Dirjen Pendis No. 5494 tahun 2019 

dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 

2021 tentang Pencegahan dan Penanga-

nan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. 

Sebelum melakukan dialog, komunitas 

melakukan inventarisir masalah dalam Surat 

Keputusan Rektor yang dibuat oleh kampus, 

kemudian hasil inventarisir tersebut disam-
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paikan dalam dialog tentang  pelibatan seluruh 

civitas akademik termasuk mahasiswa dalam 

pembentukan satuan tugas PPKS, sosialisasi 

kepada seluruh civitas akademik, memasukan 

prinsip kepentingan terbaik bagi korban, inde-

penden dan jaminan ketidakberulangan serta 

adanya poin sanksi bagi pelaku kekerasan 

seksual.

Kegiatan diskusi untuk penguatan pengeta-

huan komunitas pada tahun 2022 mayoritas 

masih dilakukan secara online. Diskusi-di-

skusi tersebut diantaranya KDRT Dalam Pan-

dangan Islam dengan judul “Benarkah KDRT 

adalah Bentuk Kasih Sayang?”, Pendampingan 

Perempuan Korban dengan Disabilitas, Peran 

Paralegal dalam Pendampingan KBGS, Hak 

Atas Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi 

Perempuan dan Remaja.

Komunitas juga terlibat aktif melakukan 

perencanaan dan pelaksanaan kampanye 

mendorong Pengesahan RUU PPRT, Hak Atas 

Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Orang 

Muda, Peringatan Hari Perempuan Internasi-

onal, peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terh-

adap Perempuan melalui aksi mendorong per-

lindungan korban kekerasan berbasis gender 

di car free day serta pembuatan video singkat 

dan infografis.

Dalam pendampingan kasus kekerasan 

terhadap perempuan terdapat sebanyak 26 

kasus yang didampingi oleh paralegal komu-

nitas dan dilaporkan ke LBH APIK Jakarta. 

Kasus yang didampingi beragam, terdiri dari 

kekerasan dalam rumah tangga, perdata kel-

uarga, kekerasan dalam pacaran, hak dasar, 

pidana umum dan kekerasan seksual anak.

6�2 Kampanye dan Media Sosial

Media sosial adalah sarana informasi yang 

banyak dimanfaatkan untuk memperluas 

sebaran ide dan gagasan. Karakteristik media 

sosial yang mudah diakses; kapan dan dimana 

pun serta mampu menjangkau khalayak luas, 

membuat media sosial menjadi sarana yang 

efektif untuk menyebarkan kampanye dalam 

waktu yang cepat dan dalam jangka relatif 

panjang. Jangkauan dari kampanye media 

sosial sendiri lebih inklusif sebab hampir dari 

semua rentang umur produktif memiliki dan 

menggunakan media sosial sebagai salah satu 

sarana informasi.

Kampanye sendiri merupakan panggilan 

untuk perubahan. Kampanye dilakukan untuk 

menyuarakan persoalan kelompok yang 

menginginkan perubahan, mempengaruhi 

orang banyak dan pihak yang berkepentingan 

dengan memaparkan bukti-bukti. Kampanye 

menggunakan media sosial merupakan salah 

satu bentuk kampanye interaktif. Pemilik 

konten kampanye dapat menyesuaikan konten 

kampanyenya dengan target yang diinginkan. 

Pemilik konten kampanye juga dapat menga-

jak audience untuk melakukan komunikasi 

aktif melalui konten kampanyenya dalam isu 

yang sedang diangkat.

Untuk menentukan konten kampanye 

media sosial, LBH APIK Jakarta memiliki time-

line yang disesuaikan dengan momentum 

dalam menyampaikan kampanye. LBH APIK 

Jakarta memfokuskan pada kesadaran men-

genai kesetaraan serta pentingnya menyuara-

kan kekerasan berbasis gender dan seksual 

(KBGS) yang disuarakan melalui platform, 

antara lain adalah instagram, twitter, face-

book, youtube, tiktok hingga website.

Dalam perkembangannya, platform-plat-

form ini tidak hanya berfungsi sebagai alat 

kampanye namun juga menjadi pintu pembuka 

akses informasi pengaduan kasus kekerasan 

yang mudah dijangkau oleh perempuan dan 

anak korban. Selama tahun 2022, terdapat 

kasus-kasus yang dilaporkan ke LBH APIK 

Jakarta melalui media sosial.

Pada masa transisi pandemi COVID-19, 

LBH APIK Jakarta menerapkan metode kom-

binasi bekerja dari kantor dan bekerja dari 

rumah. Situasi ini mempengaruhi strategi 

kampanye yang dilakukan yakni strategi luring 

dan daring. Bentuk-bentuk kampanye luring 

yang mulai kembali dilakukan adalah aksi atau 
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pawai budaya bersama dengan paralegal dan 

komunitas, serta pelatihan kampanye bagi 

penyintas muda. Sementara kampanye daring 

yang dilakukan oleh LBH APIK cukup beragam 

dan inovatif  karena melibatkan multi-stake-

holder mulai dari diskusi online melalui ins-

tagram live, webinar melalui platform zoom 

meeting dengan siaran langsung ke kanal 

youtube, video kampanye bersama dengan 

influencer, hingga penyebarluasan konten 

edukatif berupa poster, video dan infograf-

is melalui instagram, twitter, facebook dan 

tiktok.

Dalam melakukan kampanye melalui media 

sosial, LBH APIK Jakarta tidak terlepas dari 

tantangan. Salah satu tantangan adalah isu 

keamanan digital bagi seluruh individu dalam 

lembaga. Selain itu, adanya kelompok oposisi 

yang menentang isu yang sedang dikampa-

nyekan juga menghambat sampainya tujuan 

utama kampanye, serta regulasi pemerintah 

yang mempersempit ruang gerak LBH APIK 

Jakarta terutama untuk mengkampanyekan 

isu yang sensitif.

Terhitung 2 tahun terakhir, LBH APIK 

Jakarta memfokuskan kampanye pada 2 isu 

utama, yakni UU TPKS dan UU ITE. Namun, 

isu lainnya seperti advokasi Perda Bantuan 

Hukum di DKI Jakarta hingga RUU PPRT tetap 

dimasukkan dalam daftar kampanye di media 

sosial. LBH APIK Jakarta juga menggunakan 

media sosial sebagai sarana penggalangan 

donasi publik yang ditujukan untuk pemenu-

han akses keadilan dan kebutuhan layanan 

rumah aman bagi perempuan dan anak korban 

kekerasan.

Media sosial Instagram LBH APIK Jakarta 

dalam kurun waktu 90 hari terakhir (23 

Agustus – 20 November 2022), telah menjang-

kau 20.973 akun dengan persentase 70,5% 

perempuan dan 29,4% laki-laki. Jangkau-

an non-followers sebesar 11.000 akun yang 

berada di rentang usia 25-34 tahun dengan 

persentase 42,2%, diikuti dengan rentang usia 

18-24 tahun di angka 35,8%, usia 35-44 tahun 

dengan persentase 13.2% dan usia 45-54 

tahun dengan persentase 4,3%. Terdapat pula 

penambahan sekitar 505+ followers dalam 

jangka waktu tersebut.

Dari 251 postingan yang telah dirilis di 

Instagram selama 2022, yang paling dimina-

ti adalah unggahan “Pernyataan Sikap atas 

Update Terbaru Kasus GH” dengan reach 

sebanyak 39,600+ dan likes sebanyak 4958, 

diikuti oleh unggahan “KDRT Bukan Candaan” 

dengan reach sebanyak 7.856+ dan likes 

sebanyak 838. IGTV Instagram LBH APIK 

Jakarta yang lebih sering ditonton adalah 

Diskusi Online Reborn Episode 16 dengan 

judul “Suara Pekerja Rumah Tangga” seban-

yak 473+ penonton, diikuti dengan Diskon 

Reborn Episode 15 dengan judul “Memban-

gun Hubungan Sehat tanpa Kekerasan” seban-

yak 390+ penonton.

Sementara itu media Sosial facebook LBH 

APIK Jakarta selama ini hanya digunakan 

untuk menyebarluaskan konten yang juga 

telah disebarluaskan di instagram. Saat ini 

jumlah pengikut Facebook (Page) LBH APIK 

Jakarta adalah 798 pengikut yang sebelum-

nya 732 pengikut di 2021. Tepat pada tahun 

2022 ini, Facebook (Page) LBH APIK Jakarta 

mendapatkan verifikasi dari pihak Meta.

Media sosial twitter LBH APIK Jakarta 

mengalami peningkatan pengikut yang cukup 

signifikan selama November 2021-Novem-

ber 2022. Pada November 2021, pengikut 

twitter LBH APIK Jakarta berjumlah 6.219 

dan sampai dengan pertengahan November 

2022, pengikut twitter LBH APIK Jakarta ber-

tambah mencapai 10.000. Pada tahun 2022 

ini, twitter LBH APIK Jakarta cukup aktif men-

elurkan cuitan-cuitan sehingga jumlah cuitan 

(tweets) twitter LBH APIK Jakarta bertambah 

menjadi 1.601 pada pertengahan November 

2022. 

Cuitan di LBH APIK Jakarta yang paling 

populer selama kurun waktu November 

2021-November 2022 ialah tentang “Per-

nyataan Sikap atas Update Terbaru Kasus 

GH” yang memperoleh 1,79 juta penayangan. 

Cuitan yang di-post pada bulan Maret 2022 
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tersebut tidak hanya mendapat respon positif, 

namun juga respon negatif terutama dari pen-

dukung pelaku. Cuitan kedua yang menduduki 

posisi kedua terpopuler ialah cuitan tentang 

Pengesahan UU TPKS pada bulan April 2022 

dengan total 84,7rb penayangan. Respon ter-

hadap cuitan pengesahan UU TPKS tersebut 

semuanya bernada positif dan mendukung UU 

TPKS.

Pada tahun 2022 ini, akun Youtube LBH 

APIK Jakarta lebih banyak menayangkan 

siaran langsung kegiatan diskusi publik, 

webinar, launching, maupun sosialisasi kajian 

yang dibuat LBH APIK Jakarta. Tahun 2022 

Youtube LBH APIK Jakarta diisi oleh 14 siaran 

langsung dan tiga (3) video. Terdapat penam-

bahan 10 subscriber sepanjang November 

2021-November 2022. Video yang paling 

banyak ditonton pada tahun 2022 ialah film 

paralegal muda berjudul “Yang Muda, Yang 

Membela” ditonton sebanyak 396 kali. Semen-

tara itu, siaran langsung paling banyak diton-

ton sepanjang November 2021-November 

2022, yaitu siaran langsung “Catatan Tahun 

LBH APIK 2021 ditonton sebanyak 491 kali.  

Media sosial tiktok LBH APIK Jakarta 

yang dibuat pada Juli 2021 lalu, mengung-

gah 53 unggahan selama tahun 2022. Jumlah 

yang jauh meningkat dibandingkan dengan 

tahun 2021 yang lalu. Rata-rata views konten 

tiktok LBH APIK Jakarta adalah sejumlah 296 

viewers. Total followers akun tiktok LBH APIK 

Jakarta juga meningkat, dari yang hanya ber-

jumlah 5 akun pada 2021 menjadi 83 akun 

pada 2022. Jumlah penayangan terbesar yakni 

726 kali pada 31 Agustus dan 615 kali pada 16 

Agustus dengan topik pembahasan menge-

nai kekerasan dalam pacaran dalam 2 video 

tersebut. Topik pembahasan selanjutnya yang 

paling diminati adalah mengenai informasi 

magang yang diunggah pada 12 September 

dengan total penayangan sebanyak 571 kali.

Pada tahun 2022 ini, website LBH APIK 

Jakarta banyak diisi oleh tulisan-tulisan 

karya paralegal muda dan pemagang di LBH 

APIK Jakarta. Terdapat 11 artikel di website, 

dengan total 4 artikel dari pemagang dan 7 

artikel dari paralegal muda. Selain itu juga, ada 

6 siaran pers yang dikeluarkan oleh LBH APIK 

Jakarta bersama jaringan dalam berbagai isu 

seperti RUU PPRT, Perda Bankum, Kekerasan 

Seksual di Perguruan Tinggi, dan UU TPKS.

Per-November 2022 terdapat 48 artikel 

website. Sementara itu, tiga bulan terakhir 

total jumlah pengunjung mencapai 14,7 ribu 

pengunjung dengan paling banyak referen-

si melalui google yang rata-rata pengunjung 

tiap bulannya 3000-5000. Tampilan website 

LBH APIK Jakarta juga mengalami pembaha-

ruan agar lebih mudah diakses dan ditemu-

kan oleh masyarakat luas. Di tahun 2022 ini, 

fitur donasi kembali mengalami modifikasi 

agar lebih mudah diakses dan informasinya 

dapat ditemukan terpisah dari informasi yang 

lainnya.

Terdapat lima artikel di website LBH APIK 

Jakarta dengan pengunjung tertinggi, yaitu;

1. [SIARAN PERS] CATATAN AKHIR 

TAHUN LBH APIK JAKARTA 2021 

dengan 2075 pengunjung,

2. CATAHU 2021 LBH APIK Jakarta: 

Kekerasan terhadap Perempuan 

Meningkat, Negara Wajib Memberikan 

Ruang Aman dengan 836 pengunjung,

3. Artikel karya paralegal muda berjudul 

Fenomena Glass Ceiling di Indonesia 

dengan 583 pengunjung,

4. Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ber-

basis Online dan Perlindungan Korban 

dalam RUU TPKS dengan 527 pengun-

jung,

5. Buku Saku Pendampingan Kasus 

Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual 

bagi Paralegal Muda dengan 395 pen-

gunjung.t
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BAB VII: Kelembagaan
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7�1 Situasi Keuangan (Sumber Penerimaan dan Pengeluaran )

Sumber Penerimaan

Funding
Rp 4�819�940�834

Donasi

Dana Cadangan 
Lembaga
Rp 882�246�682

Rp 841�593�269

Dana Bantuan Hukum - BPHN
Rp 64�425�200

1%

73% 13%

13%

Tabel 7.1.1 Funding dan Donasi Diterima LBH APIK Jakarta

Funding Jumlah Donasi Jumlah

RUTGERS  Rp            919.015.676 Twitter Asia Pasifik  Rp            322.598.796
EUROPEAN UNION - IBJ  Rp        3.327.929.055 Global Giving - META  Rp            136.676.300 
BOTNAR  Rp            108.814.146 Donasi Publik  Rp            382.318.173
VOICE - SAPA INSTITUTE  Rp            121.027.836
AMNESTY INTERNATIONAL  Rp            280.000.000
Kedubes Prancis  Rp              63.154.121

Sumber Pengeluaran

Penanganan Kasus
 Rp 2�649�432�848 

Advokasi Kebijakan
Rp 1�700�844�526 

Operasional

Lembaga
Rp 978�563�792 

Penguatan 
Kelembagaan
Rp 147�319�068 

45% 29% 17%

3%
Pemberdayaan 
Komunitas
Rp 208�817�407 

4%

Kampanye
Rp 181�635�250 

3%
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7�2 Situasi PPHAM di Lembaga (Perlindungan 

Keamanan, Keselamatan dan Kesejahteraan)

LBH APIK Jakarta adalah salah satu lembaga 

Perempuan Pembela HAM. Teror, ancaman, 

dan kekerasan yang dialami akan dilekatkan 

dengan ketubuhan dan peran-peran gendern-

ya sebagai perempuan.  Perempuan Pembela 

HAM adalah perempuan yang melakukan 

pembelaan HAM, dalam semua dimensi dan 

konteks, baik individu maupun kolektif. 

Perlindungan keamanan diberikan kepada 

seluruh pekerja HAM LBH APIK Jakarta saat 

penanganan kasus selama Covid-19, para pen-

damping dan pengacara di berikan Pengaman-

an APD (Alat Pelindung Diri), disediakan 

tempat pencuci tangan beserta sabun, setelah 

bertemu dengan pendamping dan pengacara, 

korban yang datang diberikan jarak dengan 

membagi meja dua dan di batasi oleh kaca 

pelindung dan mengunakan masker serta dis-

infektan. 

Keamanan kantor LBH APIK Jakarta sudah 

menggunakan pintu masuk dengan teknolo-

gi canggih untuk meningkatkan keaman-

an karena setiap tahun LBH APIK Jakarta 

mendapatkan ancaman dari kerja-kerja yang 

sudah dilakukan. Pemasangan CCTV guna 

memantau apabila ada kejadian kejahatan 

diluar dan di dalam kantor. 

Kesejahteraan Staff LBH APIK Jakarta juga 

diupayakan dengan mengalokasikan dana 

kesehatan bagi perempuan pembela HAM, 

dengan adanya masing-masing staf LBH APIK 

Jakarta sudah memiliki asuransi BPSJ keseha-

tan dan Ketenagakerjaan.

LBH APIK Jakarta juga sudah memberikan 

hak cuti, antara lain: seperti cuti tahunan, dan 

cuti haid bagi perempuan. Terdapat juga cuti 

besar yang cutinya diambil selama satu bulan 

dan tetap menerima gaji penuh kepada staf 

yang sudah lima tahun bekerja berturut-turut, 

ada juga cuti untuk keluarga misalkan cuti 

menyunatkan anak, cuti menikah bagi yang 

bersangkutan, cuti keagamaan, dan cuti mela-

hirkan. Cuti melahirkan diberikan selama tiga 

bulan penuh dengan gaji penuh diterima 

yang bersangkutan, ini juga diberikan kepada 

suami yang istrinya melahirkan selama dua 

minggu. Ada juga hak-hak lain yang menun-

jang kesejahteraan staf salah satunya adalah 

capacity building dan wellbeing bagi staf, 

relawan dan paralegal.
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Bab VIII: Kesimpulan dan Rekomendasi



63

8�1 Kesimpulan

Berdasarkan catatan pengaduan, penanga-

nan dan upaya perluasan akses keadilan dan 

advokasi kebijakan, LBH APIK Jakarta melihat 

situasi kekerasan terhadap perempuan dan 

anak pada pada tahun 2022 dapat disimpul-

kan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 terdapat 1.512 aduan 

yang masuk ke LBH Apik Jakarta. Angka 

tersebut meningkat drastis jika diband-

ingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 

1.321 kasus. Tercatat dari total pengad-

uan yang masuk, kasus kekerasan terh-

adap perempuan sebanyak 1.185 dan 

non kekerasan terhadap perempuan 

322 kasus. Bahwa dari kasus kekerasan 

terhadap perempuan kasus KDRT paling 

banyak dilaporkan yaitu 473 kasus, 

dan berikutnya kasus KBGO yaitu 440 

kasus. 

2. Berdasarkan hasil refleksi penanganan 

kasus LBH APIK Jakarta, situasi dan 

kondisi penanganan kasus pada tahun 

2022 masih belum berpihak kepada per-

empuan korban kekerasan, setidaknya 

tercatat ada sejumlah hambatan dalam 

melakukan pendampingan, penanganan 

dan upaya akses keadilan, yaitu: masih 

ada subtansi hukum yang belum ber-

pihak kepada korban, kuatnya budaya 

patriarki tidak hanya didunia nyata 

tetapi meluas ke dunia maya, lemahn-

ya perspektif bagi aparat penegak 

hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan 

advokat sehingga menyebabkan ban-

yaknya kriminalisasi terhadap perem-

puan korban. Situasi ini juga diperkuat 

dengan budaya hukum di masyarakat 

yang masih lemah untuk memberikan 

dukungan terhadap perempuan korban 

sehingga memberi dampak negatif pada 

korban berupa reviktimisasi, kriminal-

isasi, ancaman kekerasan dan bentuk 

kekerasan lainnya. 

3. Berdasarkan refleksi penanganan dan 

pendampingan kasus yang diadukan ke 

LBH APIK Jakarta bahwa korban men-

galami dampak yang serius baik fisik, 

psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan 

pendidikan. Hal itu menunjukan bahwa 

belum adanya kebijakan yang kompre-

hensif dari negara sebagai komitmen 

penghapusan kekerasan terhadap per-

empuan dan tanggung jawab negara 

kepada masyarakat.

4. Dalam upaya perluasan akses keadilan, 

LBH APIK Jakarta berperan aktif 

melakukan serangkaian advokasi kebi-

jakan di level nasional dan daerah. 

Meskipun terdapat sejumlah capaian 

di tingkat nasional seperti disahkanya 

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 

(P-KS) menjadi Undang-undang Nomor 

12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual, namun upaya 

pencegahan, perlindungan, peninda-

kan dan pemulihan belum sepenuhnya 

bisa dilakukan karena belum ada aturan 

turunan yang disahkan meskipun UU 

TPKS mengamanatkan 2 (dua) tahun 

sejak disahkan harus ada 10 aturan 

pelaksana baik PP/Perpres untuk men-

dukung pencegahan, perlindungan, pen-

anganan dan pemulihan hak korban.

5. Bahwa keberadaan subtansi hukum 

yang belum menempatkan perem-

puan korban menjadi subyek hukum 

yang harus dilindungi sehingga kelom-

pok perempuan sangat rentan menjadi 

korban. Karenanya LBH APIK Jakarta 

mendorong percepatan pembahasan 

dan pengesahan aturan pelaksana UU 

TPKS, melakukan revisi R-KUHP sejalan 

dengan UU TPKS, melakukan revisi UU 

ITE yang memiliki perspektif terhadap 

korban, mendorong pengesahan RUU 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(PPRT), serta melakukan revisi pera-

turan perundang-undangan yang tidak 

mengakomodir kepentingan perempuan 

korban, sehingga hak-hak perempuan 

menjadi terjamin dan terlindungi oleh 
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negara.

6. Di tingkat daerah, meskipun terdapat 

sejumlah capaian kebijakan akses 

layanan bagi perempuan korban, namun 

disisi lain, komitmen tersebut belum 

sepenuhnya berpihak karena hingga 

saat ini belum ada peraturan daerah 

yang menjamin akses keadilan bagi per-

empuan dan kelompok rentan. Meski 

progresnya Perda Bantuan Hukum DKI 

Jakarta sudah masuk ke dalam priori-

tas 35 Propemperda tahun 2023 DPRD 

DKI Jakarta, namun pembahasan pada 

tahun selanjutnya belum tentu terwujud 

karena situasi politik dan legislasi masih 

banyak pekerjaan rumah Pemda DKI 

Jakarta yang belum dilakukan dalam 

menjamin akses keadilan bagi mas-

yarakat dan kelompok rentan. 

8� 2 Rekomendasi

Berdasarkan laporan pendampingan kasus 

dan advokasi kebijakan LBH APIK Jakarta 

kami merekomendasikan kepada:

1. Pemerintah Pusat cq. KPPPA dan 

Kemenkumham

a. Segera membuat 10 (sepuluh) aturan 

turunan UU TPKS yang berpihak 

kepada perempuan korban kekerasan 

dengan tetap mempertahankan 

prinsip pencegahan, penanganan dan 

pemulihan korban sebelum 2 (dua) 

tahun pasca disahkannya UU No. 12 

Tahun 2022 tentang TPKS;

b. Perlu memastikan adanya UU yang 

mengatur khusus KBGO; mulai dari 

tingkat pelaporan hingga tingkat 

di pengadilan yang berprespektif 

korban, pengadilan yang tertutup, 

adanya lembaga khusus yang dapat 

membantu untuk menghapus konten 

– konten yang mengarah pada KBGO.

c. Melakukan revisi R-KUHP yang 

selaras dan harmonis dengan UU 

TPKS khususnya bab tentang 

perkosaan, perbuatan cabul, pemak-

saan aborsi, dll agar berpihak kepada 

korban dan menolak rumusan norma 

hukum yang mengkriminalisasi per-

empuan korban, khususnya bab 

tentang perkosaan, 1) untuk ditegas-

kan sebagai tindak pidana kekerasan 

seksual dalam R-KUHP selaras dengan 

UU TPKS; 2) Membuat penyambung 

pasal (bridging article) bahwa Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) 

dalam R-KUHP adalah bagian dari UU 

TPKS sebagai tindak pidana khusus 

seperti Narkotika, Terorisme, HAM, 

dll; 3) Menambahkan Pemberatan 

harmonis dengan UU TPKS, khususn-

ya Pasal 475  R-KUHP selaras dengan 

Pasal 15 UU TPKS; dan 4) Memperte-

gas alasan pembenar sesuai harmonis 

dengan UU TPKS;

d. Membuat peraturan pelaksana UU 

PKDRT mengenai perintah menjaga 

jarak antara korban dan pelaku, dan 

terkait cukup 1 (satu) orang saksi 

korban dan alat bukti lainnya yang 

saat ini masih menjadi kendala ter-

besar untuk dapat memproses tindak 

pidana kekerasan dalam rumah 

tangga.

e. Melakukan revisi KUHAP dengan 

mengintegrasikan Sistem Peradilan 

Pidana Terpadu untuk Penanganan 

Kasus Kekerasan terhadap Perem-

puan.

2.  DPR RI:

a. Menunda pengesahan pasal-pasal 

yang berpotensi mengkriminalkan 

perempuan korban dalam R-KUHP, 

seperti pasal tentang hukum yang 

hidup di masyarakat, Alat pencegah 

kehamilan dan pengguguran kand-

ungan, pasal Aborsi, Perzinahan dan 

Kohabitasi.  

b. Menunda pengesahan revisi R-KUHP 

karena pertama tidak selaras dan har-
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monis dengan UU TPKS khususnya 

bab tentang perkosaan, perbuatan 

cabul, pemaksaan aborsi, dll, kedua 

R-KUHP belum menagaskan secasra 

khusus bahwa tindak pidana yang 

diatur dalam UU TPKS adalah bagian 

dari TPKS secara khusus, seperti 

Narkotika, Terorisme, HAM, dll; dan 

ketiga R-KUHP belum menambahkan 

Pemberatan harmonis dengan UU 

TPKS.

c. Mahkamah Agung memastikan 

kepada peradilan umum, Peradilan 

Militer, Peradilan Agama dan 

Peradilan Tata Usaha Negara untuk 

mengimplementasikan PERMA No 3 

tahun 2017 tentang Pedoman Men-

gadili Perkara Perempuan Berhada-

pan dengan Hukum.

d. Kejaksaan Agung memastikan sosial-

isasi, internalisasi dan pelaksanaan 

Peraturan Kejaksaan No. 1 tahun 

2021 tentang Akses Keadilan Bagi 

Perempuan dan Anak dalam Penan-

ganan Perkara Pidana di seluruh ting-

katan Kejaksaan.

e. Kepolisian RI membuat kebijakan pel-

aporan penyelidikan dan penyidikan 

yang berpihak kepada perempuan 

korban meskipun telah diatur dalam 

Peraturan POLRI No. 8 tahun 2021 

tentang Penanganan Tindak Pidana 

Berdasarkan Keadilan Restoratif dan 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2009 Tentang Implementasi Prinsip 

dan Standar Hak Asasi Manusia dalam 

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, namun 

kebijakan yang ada saat ini belum 

sepenuhnya berpihak kepada korban. 

f. Pemerintah dan aparat penegak 

hukum menegakan implemen-

tasi Undang- Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga, 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, Undang 

-Undang No 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak serta aturan 

kebijakan positif lainya secara mak-

simal untuk kepentingan perempuan 

korban.

3. DPRD dan Pemda DKI Jakarta: Melaku-

kan pembahasan dan pengesahan Perda 

Bantuan hukum karena selain daftar 

masuk Propemperda tahun 2023 namun 

juga sebagai bagian upaya perluasa 

akses keadilan bagi kelompok rentan 

dalam mengkases bantuan hukum.
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Lampiran

Refleksi Relawan

1. Deliana Listiantie 

Menjadi suatu kesempatan berharga bagi saya untuk dapat ikut tergabung menjadi 

bagian dari LBH APIK Jakarta sebagai relawan penanganan kasus. Banyak sekali wawasan 

serta pengalaman baru yang saya dapatkan pada kerja-kerja penanganan kasus kekerasan 

terhadap kelompok marginal dalam hal ini perempuan dan anak yang menjadi fokus issue 

yang diampu LBH APIK Jakarta. Saya jadi memiliki banyak kesempatan mengembangkan 

potensi yang ada dalam diri, misalnya saja ketika bernegosiasi dengan pihak terkait untuk 

kepentingan mitra yang mana menjadikan saya ikut terlatih untuk dapat berkomunikasi 

lebih baik lagi, melakukan pendampingan kasus baik secara litigasi pada proses di kepoli-

sian dan pengadilan maupun secara non litigasi, serta melatih untuk dapat berpikir analitis 

dan runut ketika menangani kesulitan pada kasus yang ditangani. Namun, meskipun demiki-

an yang paling saya sukai adalah ketika mengalami kebuntuan pada saat menangani kasus, 

para kakak senior di LBH APIK Jakarta selalu urun rembuk memberikan solusi terbaik. Akhir 

kata, terima kasih LBH APIK Jakarta sudah memercayakan saya untuk turut berkontribusi 

dalam pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak di Indonesia.

2. Vily Easter (Alumni Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

Pertama-tama saya mengucapkan banyak terimakasih kepada LBH APIK Jakarta karena 

telah memberi saya kesempatan untuk banyak belajar mengenai pendampingan kasus, 

banyak hal yang saya dapatkan selama menjadi relawan LBH APIK Jakarta seperti bagaima-

na melaporkan kasus ke polisi, bagaimana membuat pengaduan ke LPSK, bagaimana kita 

melakukan koordinasi dengan jaksa ketika akan melakukan pendampingan Mitra di persi-

dangan, dan banyak hal lain yang tidak bisa disebutkan satu satu. LBH APIK Jakarta juga 

memberi ruang dalam hal advokasi isu isu mengenai kekerasan seksual di beberapa tempat. 

Harapan saya semoga suatu saat nanti LBH APIK Jakarta lebih banyak lagi menjangkau kor-

ban-korban kekerasaan seksual.

3. Sabila Fadhiah (Alumni Magister Hukum Universitas Indonesia)

Saya senang bisa terjun langsung dalam pelayanan hukum bagi perempuan dan anak di 

Jakarta bersama LBH APIK Jakarta. Sangat banyak pelajaran dan penyadaran yang saya 

dapatkan melalui tugas-tugas di LBH APIK Jakarta, yang tidak akan saya dapatkan di bangku 

kuliah. Saya menyadari bahwa begitu berat menjadi Anak dan Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum di Indonesia, dengan masih kurangnya payung hukum yang melindungi dan 

komplikasinya hubungan dengan Aparat Penegak Hukum yang seharusnya menjadi pelind-

ung terdepan para ABH & PBH. Namun meski berat, saya tetap optimis bahwa dengan ker-

jasama para Mitra dan LBH APIK Jakarta serta lembaga-lembaga penyedia layanan lainnya 

dapat meringankan sedikit beban Mitra dan membantu terwujudnya keadilan bagi pihak-pi-

hak yang membutuhkan. Saya berharap agar seluruh jajaran LBH APIK Jakarta sehat selalu 

dalam menjalankan visi dan misi Lembaga.
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4. Nabil

Muhammad Nabil Hafizhurrahman (Alumni UIN Jakarta). Saya bersyukur telah diberi kes-

empatan bergabung menjadi bagian dari LBH APIK Jakarta. Ada beberapa pengalaman yang 

saya dapatkan. Pertama, saya berkesempatan menerima konsultasi mitra tentang permas-

alahannya, mulai dari kasus kekerasan dalam pacaran, kekerasan berbasis gender online dan 

kekerasan dalam rumah tangga. Suatu hal yang membuat kaget adalah, setiap hari selalu ada 

pengaduan yang menimpa korban perempuan dan anak. Kedua, saya berkesempatan men-

dampingi pemeriksaan mitra di tingkat penyidik dan berhadapan dengan polisi. Ketiga, saya 

berkesempatan mengunjungi beberapa lembaga yang berkaitan dengan advokasi kasus. 

Ketiga kesempatan tersebut memberikan arti kepada diri saya, bahwa keadilan gender perlu 

diupayakan secara terus menerus agar tidak ada lagi korban korban. Sensitifitas empati ter-

hadap kasus kekerasan gender juga perlu diasah.

5. Eivria Ardianti (Mahasiswi Magister Universitas Persada Indonesia Y.A.I)

Terima kasih banyak untuk segala kesempatan dan pengalaman yang telah di berikan oleh 

Tim LBH APIK Jakarta. Sebuah privileges bagi saya karena telah diberikan kepercayaan 

untuk bisa membantu dalam pendampingan mitra dan kerja-kerja pelayanan hukum lainnya. 

Melihat dari banyaknya kasus pelaporan kekerasan seksual yang dialami perempuan dan 

anak serta bagaimana implementasi UU TPKS dilapangan sangat membuka mata saya bahwa 

jalan panjang mencari keadilan bagi penyintas masih panjang. Menjadi relawan di LBH APIK 

Jakarta memberikan banyak pelajaran berharga pada saya terutama dalam mengasah sensi-

tivitas dan empati agar kedepannya saya bisa terus mengingat untuk terus berpihak kepada 

korban dan tidak berhenti mengupayakan ruang-ruang yang lebih adil.

6. Deirdre O’Sullivan, Australian Volunteers International, December 2022

It has been a great experience to be a Australian Volunteer (AVI)  English teacher at 

LBHAPIK Jakarta for the past 4 months. Unfortunately, there is only 2 more months to go 

before I return to Australia in Febuary. But I plan to continue working with some staff at 

LBH APIK via Zoom. Nevertheless, to be in the same office and teach face to face is irre-

placeable as I got to know first hand the dedication, the multifaceted responsibilities and 

collective spirit which drives LBHAPIK. I very much enjoyed my classes from beginner level, 

elementary, intermediate and advanced as well as special interest and intensive groups and 

I hope everyone improved their English Language ability and feel motivated to keep learn-

ing. You can’t learn a language in a short time unless you are a polyglot…not me for sure as 

I still struggle with Bahasa Indonesia after too many years. But language is a window to the 

wider world and its cultures and I recommend keeping that window open to see and feel 

new enriching perspectives on in our pursuit  of gender equality, tolerance of difference and 

the elimination of violence in human relationships. LBHAPIK is a lighthouse for a brighter 

future for Indonesians and I wish you all great strength and growth in the years to come. 

Thank you for having me.

7. Ifahrul Anam (Alumni Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Hukum)

Saya sebagai salah satu relawan terpilih di LBH APIK Jakarta sangat bangga bisa menjadi 

bagian dalam salah satu upaya penegakan hukum dan membantu terhadap seluruh keluh 

kesah mitra, dibantu dan di bimbing oleh senior senior baik dan berpengalaman yang sangat 

ringan dalam mentransmisikan ilmunya. Dengan latar belakang saya yang memiliki kebu-
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taan terhadap issue perempuan dan anak, membuat daya tarik terhadap kasus seperti ini 

layak untuk diperjuangkan, kemudian saya belajar mengenai gimana sulitnya akses hukum 

terhadap orang lemah. Tekat ini yang membuat saya tertarik untuk terus ikut berkontribu-

si bersama LBH Apik Jakarta, saya berharap kepada senior dan kawan kawan untuk tidak 

patah semangat untuk terus bersama memperjuangkan hak-hak terhadap orang yang ter-

tindas dan juga selalu sabar dalam menangani semua kebaikan ini.

8. Meiliana

Meiliana Kamila (Mahasiswa Hukum, UPN Veteran Jakarta) Saya sangat berterima kasih 

kepada kakak-kakak yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi relawan di 

Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta, karena selama menjadi relawan saya mene-

mukan banyak pelajaran yang berharga untuk bekal saya kedepannya. Terutama mengenai 

berbagai isu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang sering kali saya temui saat 

pendampingan, membuat saya sadar akan pentingnya kasus-kasus yang masih terus terjadi 

sampai saat ini dan betapa sulitnya untuk memperjuangkan hak-hak korban yang masih 

mendapatkan diskriminasi dari lapisan masyarakat. Berkat LBH APIK Jakarta saya sangat 

bersyukur bisa berkontribusi dan ikut serta dalam membantu para korban Kekerasan Ter-

hadap Perempuan dan Anak. Semoga kedepannya LBH APIK Jakarta sukses selalu dalam 

menjalankan visi dan misinya, juga bisa terus memperjuangkan keadilan untuk para korban 

perempuan dan anak.

9. Putri Armelia Maharani (Mahasiswa Hukum - Universitas Indonesia)

Selama kurang lebih 6 (enam) bulan menjadi relawan di LBH APIK Jakarta, khususnya 

di divisi pelayanan hukum, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman tak ternilai. Saya 

bersyukur bisa menjadi bagian dari LBH APIK jakarta dimana sedikit banyak saya bisa 

berkontribusi untuk membantu para korban perempuan dan anak dalam memperjuang-

kan hak-haknya. Di LBH APIK saya banyak belajar ilmu yang tidak saya dapatkan di bangku 

perkuliahan. Saya juga menjadi lebih aware akan isu-isu kekerasan seksual dan hal itu mem-

bangkitkan motivasi saya untuk bisa terus berkontribusi lebih banyak lagi. Selain itu saya 

juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak divisi pelayanan hukum yang 

telah banyak membantu dan membimbing saya selama 6 (enam) bulan menjadi relawan di 

LBH APIK, terkhususnya kepada Kak Said selaku mentor saya. Kedepannya saya berharap 

LBH APIK Jakarta bisa terus konsisten dalam menggapai semua visi misi, terutama dalam 

menegakkan keadilan bagi para perempuan dan anak.

10. Yehand 

Yehand Permata Sari (Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya) Saya sangat ber-

terima kasih kepada LBH APIK Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya 

dan teman-teman relawan yang lain untuk berkontribusi dalam penanganan kasus perem-

puan dan anak. Saya juga sangat senang karena mendapatkan teman-teman baru dengan 

concern yang serupa dan bersama-sama juga memperjuangkan serta merawat kepedulian 

kami terhadap isu perempuan dan anak.  Selama menjadi relawan dan pendamping korban 

cukup banyak yang saya pelajari, seperti Menjadi penerima konsul pertama korban adalah 

hal yang menurut saya tidak mudah karena banyaknya korban yang melakukan pelaporan 

dengan kondisi psikis yang berbeda-beda dan emosi yang berbeda pula sehingga cukup sulit 

bagi beberapa dari mereka untuk menguraikan kembali kejadian secara runtut, namun saya 
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belajar untuk tetap menjadi teman cerita korban sekaligus penerima konsul yang tetap pada 

tujuannya yaitu berusaha untuk menggali kejadian yang di alami korban dan menuliskan kro-

nologis korban agar kasusnya bisa di tindak lanjuti sesuai dengan harapan korban. Saya dan 

teman-teman relawan lainnya juga di beri kesempatan untuk turun ke lapangan dan melaku-

kan proses surat menyurat, seperti mendampingi korban ke Kepolisian untuk membuat LP, 

mengikuti sidang di pengadilan, membuat laporan pengaduan ke LPSK, membuat surat 

undangan mediasi dan mengikuti mediasi, membuat SKB hasil mediasi, membuat surat 

somasi, membuat surat rujukan konseling untuk korban ke Yayasan Pulih, serta mewakili LBH 

APIK Jakarta untuk menghadiri acara undangan, yang tentunya beberapa proses litigasi dan 

non litigasi tersebut cukup mengasah kemampuan kami di bidang hukum dan sebagai pen-

damping korban. Kami sebagai pendamping juga di hadapkan dengan tantangan yang tidak 

mudah, contohnya pada tahap membuat LP beberapa dari kami ditunjukkan realita yang 

cukup menyedihkan, seperti betapa sulitnya implementasi dalam membuat Laporan kasus 

KS, terlebih lagi APH yang belum berperspektif korban sehingga menghambat kami  dalam 

memperjuangkan keadilan dan hak-hak korban. Bagaimanapun juga kasus KS akan tetap 

masif dan saya berdoa semoga LBH APIK Jakarta akan selalu bisa berupaya memberikan 

advokasi & bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak sebagai 

korban, juga terus bisa menyebar luaskan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan 

kasus KS & Isu Perempuan dan Anak, dll. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih 

kepada kakak-kakak pengacara dan semua rekan-rekan di LBH APIK Jakarta yang telah 

membimbing, membantu, bekerja sama, dan memberikan insight baru kepada saya ketika 

saya melakukan tugas-tugas di LBH APIK Jakarta, terima kasih kepada Kak Zuma, Kak Said, 

Kak Uli, Kak Husna, Kak Tuani, Bu Mumun, Dee, Eiv, Meyla, Vily, Mae, Deliana, Sarah, Armel, 

Nabil, Meili, Femmy, Fakhrul, Sabila, Kak Natha, Kak Melva, Mbak Lasmi, Kak Piu, Kak Sasha, 

Kak Dinov, Kak Robby, dan untuk semua teman-teman yang lain, terima kasih banyak. 

11. Sarah Haderizqi (Mahasiswa Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) 

Sebagai orang yang sejak SMA mempunyai ketertarikan besar di isu perlindungan anak 

dan perempuan, aku sangat bersyukur bisa menghabiskan tahun terakhir kuliahku bersama 

LBH APIK Jakarta. Yang biasanya aku hanya melihat dan mendengar berita kekerasan di 

media, akhirnya mata, telinga, dan hatiku semakin terbuka. Aku jadi sadar bahwa kekerasan 

terhadap anak dan perempuan banyak sekali bentuknya, tidak seperti apa yang aku pikirkan 

sebelumnya. Aku juga jadi mendapatkan pengalaman yang luar biasa yang belum aku dapat 

di perkuliahan. Aku yang senang menulis di cerita Instagram dan Kompasiana mengenai 

isu-isu tersebut merasa semakin bersemangat untuk membagikan wawasan yang aku dapat, 

minimal kepada orang-orang yang berteman denganku di media sosial. Ada sedikit tantan-

gan yang pernah aku rasakan selama membantu menangani kasus di LBH APIK Jakarta, yaitu 

perasaan kurang nyaman ketika mendengar dan membaca kronologi kasus yang bisa men-

trigger-ku, namun dari situ aku belajar untuk lebih bisa mengelola perasaan, tapi aku tidak 

belajar sendiri. Kalau bukan karena penanggung jawab timku, Kak Tuani dan Meyla, serta 

teman-temanku: Kak Sabila, Kak Mae, Armel, Kak Eiv, Fahrul, Meili, Kak Yehand, Fahrul, Kak 

Nabil, Femmy, Vily, aku mungkin belum bisa seperti itu. Tidak lupa juga aku ucapkan terima 

kasih kepada Kak Uli, Kak Zuma, Kak Husna, Kak Said, Kak Natha, Bu Mumun, Kak Sasha. 

Doa-doa terbaikku semoga bisa selalu mengiringi.
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12. Siti Maesyaroh (Alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila) 

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada LBH APIK Jakarta karena telah memberi-

kan kesempatan kepada saya untuk menjadi relawan di divisi pelayanan hukum. Banyak sekali 

ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan selama menjadi relawan di LBH APIK Jakarta. 

Khususnya mengenai pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya 

juga menjadi lebih peka terhadap isu isu kekerasan seksual karena selama menjadi relawan 

saya melihat banyak perempuan dan anak yang mengalami kendala saat mengakses keadilan 

ketika mereka mengalami kekerasan seksual. Selain itu saya ingin mengucapkan Terima 

kasih kepada seluruh staff LBH APIK Jakarta, khususnya staff di divisi pelayanan hukum 

karena sudah sabar membimbing saya dalam melakukan pendampingan, terima kasih juga 

kepada teman-teman sesama relawan atas bantuannya selama 6 bulan ini. Semoga LBH 

APIK Jakarta sukses dalam menjalankan visi misi nya. Saya juga berharap seluruh staff dan 

jajarannya sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.
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