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Bagaimana Cara Login ke Sistem Database Titian Perempuan? 
 

1. Link login sistem database Titian Perempuan bisa dilihat di website FPL: http://fpl.or.id. 
Link berada di bawah kanan website.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atau bisa diakses melalui link berikut: 
https://seknasfpl.maxapex.net/apex/f?p=100:LOGIN_DESKTOP:877385597257::::: 
 

2. Setelah masuk ke laman login Titian Perempuan, masukkan username dan password 
lembaga, kemudian Sign In.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Catatan: 

a. Untuk pengguna baru/ pertama kali login, pengguna diberikan password default 

1234, kemudian setelah masuk ke sistem database, pengguna diharuskan mengganti 

password tersebut. 

b. Jika lupa username/ password, silakan hubungi Admin. Nanti admin akan me-reset 

password-nya dan menginfokan kembali password baru sementara. Setelah 

mendapatkan password baru dari admin, pengguna harus mengganti password 

tersebut (Password yang sudah dibuat pengguna tidak akan terbaca oleh admin 

http://fpl.or.id/
https://seknasfpl.maxapex.net/apex/f?p=100:LOGIN_DESKTOP:877385597257:::::
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sekalipun karena password dienskripsi otomatis oleh sistem dalam bentuk huruf 

yang panjang dan acak).   

Tips: 

Simpan link URL sistem database Titian Perempuan di desktop untuk memudahkan 

mengakses halaman login. Caranya: 

a. Terlebih dahulu buka link sistem database di website FPL. Atau klik tautan ini: 

https://seknasfpl.maxapex.net/apex/f?p=100:LOGIN_DESKTOP:9374696434201::::: 

b. Cara Pertama: Buatlah Bookmark. Klik ikon bintang untuk menyimpan URL database 

di bidang browser seperti di bawah ini (posisinya di kanan atas samping bidang URL). 

Untuk mengakses bookmark, klik ctrl+shift+o bersamaan di keyboard. 

 

 

 

 

c. Cara Kedua: Buatlah Shortcut di desktop. Caranya: di browser (Chrome/ Mozzila), 

perkecil jendela browser dengan klik ikon kotak seperti di bawah ini: 

 

                                                                                            Atau 

 

                                                Chrome                                                                                          Mozilla Firefox 

d. Setelah jendela diperkecil sehingga layar desktop terlihat, klik dan tahan ikon 

gembok disamping alamat URL kemudian drag/ tarik dan lepaskan di layar desktop, 

seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Hasilnya terlihat seperti gambar disamping. Cara kedua ini lebih cepat dan 

mudah, karena di hari yang lain jika ingin mengakses sistem database, 

pengguna cukup klik shortcut-nya, akan membuka browser sekaligus halaman 

login sistem database di waktu bersamaan (untuk mengubah default browser 

ke Chrome/ Firefox, ubah di Setting Windows > Apps > Default Apps). 

https://seknasfpl.maxapex.net/apex/f?p=100:LOGIN_DESKTOP:9374696434201:::::
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Bagaimana Cara Mengganti Password/ Reset Password? 
 

1. Setelah login berhasil, pengguna akan masuk ke dashboard sistem database 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Untuk mengganti password, klik username lembaga (pojok kanan atas). Kemudian pilih 
Reset/ Change Password. 

 
 

 
 
 
 
 
Catatan: 
a. Password baru yang akan dibuat harus mudah diingat tetapi juga tidak mudah 

ditebak. 

b. Kenapa dan kapan password harus diganti? 

 Untuk pengguna baru, password default diganti untuk mencegah akses 

masuk ke database tidak disalahgunakan orang lain. 

 Password diganti ketika staff database sebelumnya tidak bekerja lagi di 

lembaga/ ada pergantian staff database/ password diketahui pihak lain di 

luar lembaga. 
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Apa sih Dashboards Sistem Database? 
 

Dashboards adalah antarmuka pengguna (interface user). Dashboard menampilkan 
halaman utama dengan menu navigasi yang berada di sebelah kiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
a. Home, beranda sistem database. 
b. Dashboards – PowerBI, didalamanya berisi visualisasi grafik dari data yang sudah 

diinput oleh semua pengguna. Ada 12 halaman berisi visualisasi data jumlah kasus, 
korban, pelaku dan lainnya dalam bentuk chart/ grafik dan tabel. Penjelasan lengkap 
tentang Dashboards – PowerBI, silakan baca di halaman 

c. Profil Lembaga, berisi lembaga anggota FPL yang terdaftar sebagai pengguna sistem 
database. Di Profil  Lembaga, semua pengguna bisa mengedit/ meperbarui profil 
lembaganya masing-masing. Semua lembaga juga bisa melihat profil lembaga 
lainnya (alamat, kontak, wilayah kerja dan daftar layanan lembaga).  

d. Korban (Victim), di menu ini pengguna bisa melihat daftar korban dan membuat 
profil korban baru. 

e. Pelaku (Perpetrator), berisi daftar pelaku yang sudah diinput semua pengguna. 
f. Peraturan Perundangan, berisi daftar peraturan/ UU yang dilanggar oleh pelaku. 

Peraturan/ UU ini diinput oleh pengguna. 
g. Petunjuk Pengguna (User Manual), berisi panduan pengisian mencakup pengertian, 

definisi dan thesaurus.  
h. Download Dataset, berisi tabel korban, pelaku & hukuman, dampak & penanganan 

dan bentuk kekerasan. Tabel data tersebut bisa diolah dan di download oleh 
pengguna dalam bentuk excel.  
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Bagaimana Cara Mengisi dan Mengedit Profil Lembaga? 
Di menu Profil Lembaga, pengguna bisa mengedit data lembaga (nama lembaga, alamat 
lemabaga, kontak lembaga, website lembaga dan logo lembaga). Pengguna juga bisa 
tambah/ edit Profil Staf/ Pengurus, Wilayah Kerja Lembaga dan Daftar Layanan 
Lembaga. Semua data ini bisa kapan saja ditambahkan/diedit jika belum lengkap 
dan/atau ada perubahan data lembaga (misalnya pindah alamat kantor, ganti nomor 
telepon dan lainnya).   
 

Edit Profil Lembaga 
1. Untuk mengedit, pilih menu Profil Lembaga. Kemudian ketik nama lembaga 

pengguna di kolom pencarian di sebelah kiri, kemudian tekan Enter di keyboard. Jika 

nama lembaga sudah muncul, pilih nama lembaga kemudian klik tombol Edit di 

sebelah kanan atas (di bawah create). 

 

 

 

 

 

 

2. Edit dan lengkapi data lembaga di bidang yang tersedia.  
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3. Bidang link diisi dengan alamat webiste lembaga, jika tidak ada, boleh dikosongkan. 

Pengguna juga bisa melampirkan logo lembaga di bidang paling bawah. Jika sudah 

lengkap, klik tombol biru Apply Changes. 

 

Input/ Edit/ Hapus Profil Staf/ Pengurus di Lembaga: 
1. Untuk menambah data staf/ pengurus di lembaga, di bawah data lembaga yang 

sudah tersimpan, pilih menu Profil Staf/ Pengurus di Lembaga. Kemudian klik New 

Data untuk menambahkan profil staf/ pengurus.  

 

 

 

 

 

 

2. Lengkapi form yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jika sudah selesai, simpan form yang sudah terisi dengan mengklik Create.  

4. Pengguna bisa menambahkan sebanyak-banyaknya data staf/ pengurus di 

lembaganya dengan klik kembali New Data di bagian Profil Staf/ Pengurus di 

Lembaga. 
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5. Untuk mengedit data Profil Staf/ Pengurus di Lembaga, klik ikon pensil kuning 

disamping nama/ diawal baris data staf/ pengurus. 

 

 

 

 

 

6. Cara yang sama berlaku untuk menghapus salah satu staff/ pengurus jika staff/ 

pengurus bersangkutan sudah tidak bekerja di lembaga. Caranya: klik ikon pensil 

kuning, jika data staf/ pengurus yang mau dihapus sudah terbuka, klik tombol 

Delete. 

 

 

 

 

Input/ Edit/ Hapus Wilayah Kerja Lembaga:  
1. Di menu Wilayah Kerja Lembaga, silakan tambahkan Provinsi, Kota/ Kabupaten dan 

Kecamatan-Kecamatan sesuai wilayah kerja seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Untuk membuat baris data baru wilayah kerja, caranya klik Add Row (kanan atas di 

menu Wilayah Kerja Lembaga). 
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3. Setelah di klik Add Row, akan muncul baris kosong seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

4. Klik kolom pertama di baris kosong untuk memilih Provinsi yang tersedia di sistem 

seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Setelah Provinsi terpilih, klik kolom kedua di baris kosong untuk memilih Kota/ 

Kabupaten yang tersedia di sistem seperti gambar di bawah ini: 
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6. Setelah Kota/ Kabupaten terpilih, klik kolom ketiga di baris kosong untuk memilih 

Kecamatan yang tersedia di sistem seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 Pilih kecamatan yang tersedia, lalu klik tanda panah satu > yang mengarah ke 

kanan. 

 Memilih Kecamatan bisa lebih dari 1 (dengan tekan di keyboard ctrl+click di 

nama kecamatan) / bisa memilih semuanya (dengan klik tombol tanda panah 

dua yang mengarah ke kanan >>). 

 Untuk membuang nama kecamatan terpilih di bidang kanan, gunakan tanda 

panah sebaliknya/ tanda panah ke kiri (< atau <<). 

 

7. Jika Provinsi, Kota/ Kabupaten dan Kecamatan sudah terpilih, klik Save.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 Tanda biru yang berada di sebelah kanan di setiap kolom seperti gambar di atas 

artinya data yang sudah terpilih belum di Save/ belum tersimpan di sistem. 

Jangan lupa Save. 

 Silakan pilih Provinsi, Kota/ Kabupaten dan Kecamatan lainnya dengan langkah-

langkah yang sama seperti di atas jika wilayah kerja lembaga lebih dari 1 Kota/ 

Kabupaten, sehingga terlihat seperti gambar di atas. 
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8. Untuk mengedit data wilayah kerja lembaga, klik kolom yang akan diubah, provinsi, 

Kota/ Kabupaten, Kecamatan. Kemudian Save. 

9. Untuk menghapus data wilayah kerja lembaga, klik ikon:          Pilih Delete Row. 

Kemudian jangan lupa klik Save. Jika tidak ada perubahan, klik Refresh Row. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input/ Edit/ Hapus Daftar Layanan Lembaga 
1. Untuk Menambah Daftar Layanan Lembaga, langkah-langkahnya sama dengan 

menambah Wilayah Kerja Lembaga yang sudah dibahas sebelumnya. Klik Add Row. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pilih kolom pertama untuk memilih bentuk layanannya 
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3. Pilih kolom kedua untuk memilih deskripsi layanannya. Kemudian klik Save. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Untuk mengedit data bentuk layanan, klik kolom Bentuk Layanan dan Service Desc 

kemudian setelah data diubah, klik Save. 

5. Untuk menghapus baris layanan, klik ikon:          Pilih Delete Row. Kemudian jangan 

lupa klik Save. (Jika tidak ada perubahan, klik Refresh Row). 

 

Bagaimana Cara Menambah Kasus Baru? 
Untuk menambah kasus baru ke sistem database, pengguna harus mengisi Profil Korban 

terlebih dahulu, kemudian mengisi Profil Kasus yang didalamnya ada komponen 

Kronologi, Kekerasan, Dampak dan Penanganan, Pelaku dan Hukuman.  

 

Tambah Profil Korban 
1. Untuk menambahkan profil korban baru, pilih menu Korban (Victim) di menu 

dashboards, kemudian klik Create. Penting! Sebelum menambahkan profil korban 
baru ke sistem, silakan cari dan cek nama korban di tabel terlebih dahulu untuk 
memastikan apakah nama korban yang akan diinput sudah ada di sistem database 
atau belum. Jika belum ada, lanjutkan klik Create (tombol biru di kanan atas). 

 
 
 
 
 
 
Catatan: 
Kalau profil korban sudah ada di sistem database (muncul dalam pencarian di tabel 
korban dan menemukan kesamaan Nama Korban + Nama Ibu Korban + Tempat Lahir + 
Tanggal Lahir), maka pengguna tidak boleh membuat profil korban lagi, tetapi cukup 
menambahkan kasus baru ke profil korban yang sudah ada tersebut. 
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2. Setelah muncul form Profil Korban, silakan lengkapi biodata korban. Kalau pengisian 
data sudah lengkap dan benar, klik Create. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
a. Nama Korban (Nama lengkap sesuai KTP/ KK. Misal Intan Rembulan) 
b. Nama Alias (Nama inisial korban. Misal IR) 
c. Nama Ibu Korban (Nama lengkap ibu Korban. Jika nama ibunya belum diketahui, isi 

dengan Ibunya Intan Rembulan). 
d. Tgl. Lahir (Sesuai KTP/ KK. Jika tanggal dan bulan lahir belum diketahui, silakan pilih 

tanggal 1 Januari dan tahun lahir. Minimal diketahui tahun lahirnya. Jika yang 
diketahui hanya usianya, hitung tahun sekarang dikurangi angka usia). 

e. Tempat Lahir (Sesuai KTP/ KK) 
f. Gender (Pilih: Perempuan) 
g. Pendidikan (Pilihan: Tidak Sekolah, Putus Sekolah, TK/ Playgroup, SD, SMP, SMU, D3, 

D2, S1, S2, S3). Pendidikan/ lulus terakhir. 
h. Etnis/ Suku (Contoh: Sunda, Batak, dll.) 
i. Bentuk Pekerjaan (Formal, Informal, Tidak Bekerja). Jika pilih Tidak Bekerja, bagian 

deskripsi kosongkan saja, kecuali untuk pelajar. 
j. Deskripsi Pekerjaan (Keterangan dari Bentuk Pekerjaan. Misalnya Guru, Buruh Pabrik 

dll jika bentuk pekerjaannya formal).  
k. Bentuk Disabilitas (Fisik, Intelektual, Mental, Sensorik, Ganda/ Multi, Lainnya. Jika 

tidak ada, kosongkan) 
l. Deskripsi Disabilitas (Keterangan dari Bentuk Disabilitas. Jika Bentuk Disabilitas 

tidak ada, kosongkan) 
m. Penjelasan lengkap untuk bidang-bidang di atas, lihat melalui menu Petunjuk 

Pengguna di sistem database atau baca di Lampiran buku ini. 
 

Tambah Kasus Baru 
1. Setelah data Profil Korban di-Create, akan muncul di bawahnya tombol Tambah 

Kasus Baru untuk menambahkan kasusnya. Klik Tambah Kasus Baru. 
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2. Kemudian akan muncul form Pendataan Profil Kasus. Setelah data kasus diisi 
dengan lengkap dan benar, klik Create. 
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Keterangan: 
a. Judul Kasus (Misalnya: Perkosaan, Pelecehan Seksual, Kekerasan Fisik dll.) 
b. Tanggal Pelaporan (Tanggal pertama kali korban melapor) 
c. Nomor Registrasi Kasus (Misal: 01/KDRT-YEP/IV/2018. Setiap lembaga punya nomor 

registrasi berbeda). 
d. Status Kasus (Pelaporan/ Pengaduan, Proses Penanganan, Kasus Selesai). Status 

diubah sesuai perkembangan kasus. 
e. Rujukan (Putus, Layanan, Bersama/ Jaringan, Bukan Rujukan) 
f. Kasus ini diterima/ dirujuk dari (Jika Status Kasus Rujukan) 
g. Kasus ini akan dirujuk kepada lembaga (Jika Status Kasus Rujukan) 
h. Ranah (Ranah Domestik, Ranah Publik, Ranah Negara). Baca penjelasan ranah di 

lampiran. 
i. Penjelasan lengkapnya, baca Petunjuk Pengguna di sistem database atau baca di 

Lampiran buku ini. 
j. Lokasi Kejadian (Lokasi kejadian kasus/ TKP. Misalnya: rumah, kebun, toilet dll. 

Jangan diisi alamat lengkap). 
k. Waktu Kejadian (Dinihari, Pagi, Siang, Sore, Malam) 
l. Tanggal Kejadian (Jika tanggal tidak ingat, pilih tanggal 1 dan bulan 1) 
m. Negara (Hanya diisi jika kasus terjadi di luar negeri). Jika memilih negara lain, 

Malaysia misalnya, pilihan di kabupaten dan keamatan dipilih: Luar Negeri. 
n. Provinsi. Kabupaten/ Kota. Kecamatan (Alamat kejadian) 
o. Pembelajaran/ Manfaat dari proses penanganan (Isi dengan pembelajaran yang 

dihadapi selama proses penanganan). 
p. Penjelasan lengkap, lihat melalui menu Petunjuk Pengguna di sistem database atau 

baca di Lampiran buku ini 
 

3. Masih di Profil Kasus, di bawah data kasus yang sudah tersimpan, ada menu 
Kronologi, Kekerasan, Dampak & Penanganan, Pelaku & Hukuman. Klik New Data 
dimasing-masing menu untuk membuka form dan mengisinya. 

 

 
 
 
 
 
 

4.  



Panduan Input Data Kasus Sistem Database Titian Perempuan Forum Pengada Layanan (FPL) 

 

 18 

5. Lengkapi form Kronologi. Setelah terisi klik Create. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan: 

 Untuk mengisi form Kronologi, gunakan rumus 5W1H. Lihat panduannya melalui 
menu Petunjuk Manual di sistem database atau di Lampiran buku ini. 

 Jika bidang kronologi tidak muat menampung kronologi yang panjang, buatlah 
lanjutannya di kronologi baru . 

 
6. Lengkapi form Bentuk dan Deskripsi Kekerasan/ Diskriminasi. Setelah terisi klik 

Create. 

 
 
 
 
 

 
Keterangan: 

a. Bentuk kekerasan dan/ atau diksriminasi (Sosial, Ekonomi, Fisik, Seksual, 
Psikologis, Penelantaran, Diskriminasi Langsung, Diskriminasi Tidak Langsung) 

b. Deskripsi kekerasan dan/ atau diksriminasi (pukul, tampar, cubit, dll—Isi bidang 
ini dengan kata dasar, tidak diperbolehkan menggunakan imbuhan). 

c. Penjelasannya baca melalui menu Petunjuk Manual di sistem database atau di 
Lampiran buku ini. 

d. Catatan: Jika bentuk kekerasan/ diskriminasi lebih dari 1, Create data terakhir 
kemudian buat yang baru dengan New Data. 
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7. Isi form Dampak & Penanganan. Setelah Bentuk Dampak dan Jenis/ Deskripsi 
Dampak terisi, klik New Data Penanganan/ Handling untuk menambahkan detail 
Penanganan.  

 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: 
a. Bentuk Dampak (Fisik, Psikologis, Sosial, Ekonomi, Seksual Reproduksi, 

Perceraian, Pendidikan, Politik) 
b. Jenis/ Deskripsi Dampak.  
c. Penjelasannya baca melalui menu Petunjuk Manual di sistem database atau di 

Lampiran buku ini. 
e. Jika dampak dan penanganan lebih dari 1, Create data terakhir kemudian buat 

yang baru dengan New Data. 
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 Keterangan: 
a. Nomor Urut (Nomor urut penanganan, karena penanganan bisa lebih dari 1 kali) 
b. Bentuk Penanganan (Pengaduan/ Laporan Kasus, Pelayanan Kesehatan/ Rehabilitasi 

Medis Psikologis, Rehabilitasi Sosial, Bantuan-bantuan Penegakan Hukum, 
Pemulangan/ Reintegrasi Sosial). 

c. Tanggal Penanganan (Isi dengan tanggal penanganan) 
d. Tanggal Penanganan Selesai (Isi dengan tanggal penanganan selesai) 
e. Deskripsi/ Jenis Penanganan (Isi dengan jenis penanganan) 
f. Ringkasan Penanganan yg diterima (Jelaskan penanganan yang diterima korban) 
g. Pemberi Penanganan (Siapa pemberi penanganan. Misal: WCC—Kepolisian, Psikolog 

dll.) 
h. Biaya Penanganan (Berapa total untuk biaya penanganan. Meskipun layanan gratis, 

tetapi ada biaya-biaya yang harus dimasukkan, misalnya transport dll.) 
i. Setelah semua form Dampak & Penanganan terisi, klik Create. 
j. Untuk menambah penanganan di hari yang lain, buat yang baru dengan New Data. 
 

8. Isi dan lengkapi form Pelaku & Hukuman.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Keterangan: 
a. Nama Pelaku (Pilih Nama Pelaku di daftar jika sebelumnya profil pelaku sudah dibuat 

di sistem. Atau klik New Pelaku jika pelaku belum ada di database sistem). 
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b. Modus (Isi dengan modus yang dilakukan pelaku terhadap korban, Misalnya: rayu 
dll.) 

c. Relasi Pelaku dengan Korban. Isi hubungan pelaku dengan korban. Jadi yang 
dimasukkan adalah si-pelakunya. Misal: suami (bukan korbannya/ istri). Disepakati 
menggunakan kata Ayah (bukan Bapak, Babeh, Abah). Begitu juga Ibu (bukan 
mamah, nyokap dll). Jika ada dua suku kata, gunakan undersore. Misalnya Ayah_Tiri 
dst. Jika hubungan pelaku dan korban pacaran, jangan diisi pacaran, tapi isi dengan 
pelakunya, dalam hal ini Pacar. 

d. Tipe Pelaku (Pilih salah satu: Individual, Kelompok/ Komunitas, Korporasi, Negara) 
e. Pilih New Data Hukuman & Peraturan Terlanggar (Untuk menambahkan hukuman 

dan peraturan yang dilanggar pelaku dalam kasusnya). 
 

9. Jika profil pelaku belum ada di database, klik New Pelaku untuk membuat profil 
baru. Berikut form detail Profil Pelaku: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Catatan: 

 Ciri-ciri pelaku isi dengan ciri-ciri fisik, misalnya tinggi besar/ kurus dll. Bidang ini 
tidak wajib diisi. 

 Kewarganegaraan bisa diisi WNI atau WNA. 

 Jika data belum lengkap, bidang lainnya bisa diisi/ diedit dikemudian hari. 
 

10. Klik New Data untuk menambahkan Hukuman & Peraturan Terlanggar (Khusus 
Hukuman hanya diisi jika sudah ada putusan pengadilan).  
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Keterangan: 
a. Untuk memasukkan Peraturan Terlanggar, pilih UU/ KUHP yang terlanggar yang 

berada di sebelah kiri, kemudian klik tanda panah kanan untuk menambahkan ke 
sebelah kanan. Untuk menghapus, pilih UU/ KUHP yang di sebelah kanan, kemudian 
klik tanda panah kiri. Peraturan yang dilanggar bisa ditambahkan lebih dari 1. 

b. Klik tombol biru Tambah Peraturan untuk jika peraturan belum ada di daftar. 
c. Setelah selesai, klik Create. 

 
11. Jika UU belum ada di sistem database, silakan masukkan detil dan lengkapi 

peraturannya. Setelah selesai, klik Create. 
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Bagaimana Cara Mengedit atau Menghapus Kasus yang Sudah 

Diinput? 
Mengedit profil korban dilakukan jika sebelumnya ada kesalahan input biodata korban. 

Hal yang sama ketika mengedit kasus, diedit karena ada perubahan data kasus atau ada 

perubahan kronologi, kekerasan, dampak dan perubahan status penanganan serta 

pelaku dan hukuman. Sedangkan menghapus profil korban dan kasus hanya dilakukan 

ketika ada kesalahan input/ data double. 

Keterangan Tombol:  
Data yang sudah tersimpan, bisa diubah/ dihapus menggunakan tombol merah Edit/ 
Delete. Jika data mau dihapus, klik Delete. Klik Cancel untuk membatalkan pengeditan 
dan klik tombol biru Apply Changes untuk menyimpan hasil edit. 

  

 
 
 
                        Ikon pensil kuning, untuk edit data  

           (untuk edit data kasus, kronologi, bentuk kekerasan, dampak penanganan, pelaku) 

 
 
Penting! Untuk menghapus profil korban/ kasus yang sudah diinput di sistem, pengguna 
harus menghapus terlebih dahulu komponen-komponen yang ada di Profil Kasus 
(Kronologi, Kekerasan, Dampak dan Penanganan dan Pelaku dan Hukuman). 
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Jika komponen-komponen di dalam Profil Kasus sudah bersih, lalu hapus Profil Kasus, 
kemudian hapus Profil Korban.  

 
 

 

 

 

 
Peringatan error jika langsung menghapus profil korban tanpa menghapus terlebih dahulu 

komponen-komponen yang ada di dalam Profil Kasus. 

 
 

 

 

Bagaimana Cara Mengelola Tabel? 
Di menu Profil Lembaga, Korban (Victim), Pelaku (Perpetrator), Peraturan Perundangan 

dan Download Dataset, halaman utamanya menampilkan tabel yang bisa dikelola. Data 

yang sudah tersimpan bisa di-search, di-filter, di-download (kecuali tabel korban), 

disortir dan lainnya. 

 

 

 

 

Keterangan: 

 Di tabel korban di menu Korban (Victim), pengguna bisa mencari nama korban 

sebelum membuat profil korban baru, melalui form pencarian.  

 Jumlah baris data yang tampil di tabel bisa dipilih, misalnya 20 baris, 50 baris, 

100 baris dst. Gunakan navigasi tanda panah untuk melihat halaman berikutnya. 
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 Di bagian Actions, data bisa disaring menggunakan filter, group by dll. 

Ketika menggunakan fitur pencarian di tabel, sistem akan menyimpan riwayat pencarian 

seperti di bawah ini: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Penting!: 

 Jangan lupa untuk menghapus/ close/ uncheck  riwayat pencarian setiapkali pengguna 

akan membuat pencarian baru. Jika riwayat pencarian sebelumnya tidak dibersihkan, 

maka pencarian baru tidak akan menampilkan hasil. 

 Dalam gambar di atas, riwayat pencarian tesadi belum dihapus, ketika pengguna 

membuat pencarian baru dengan kata kunci TesAja, maka TesAja tidak akan muncul di 

hasil pencarian, padahal data TesAja ada di sistem database.  

Semua judul tabel bisa digunakan untuk sortir dan filter data. Pengguna bisa klik setiap judul 

tabel yang berwarna biru. 
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Bagaimana Cara Mengelola Dataset? 
Ada 4 dataset di menu Download Dataset yang bisa dikelola langsung di sistem. Dataset ini 

merupakan kumpulan data kasus milik lembaga masing-masing.  

 

 

Filter data 
Filter data digunakan untuk menyaring data yang banyak agar mudah dalam mengkategorikan atau 

mengelompokkan data berdasarkan apa yang kita inginkan. 

 

Latihan 1: Filter Single 

Di Dataset A Profil Korban, pengguna ingin mengetahui berapa banyak korban yang tingkat 

pendidikannya SD. Cara filter-nya:  

1. Di dataset, klik Actions, kemudian pilih Filter seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: Pastikan tidak ada riwayat pencarian aktif. 
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2. Akan muncul jendela Filter, kemudian pilih Filter Type – Column (karena hanya 

membutuhkan hasil pencarian 1 nilai). Di bawahnya, pilih Bentuk Pendidikan di 

bagian Column - Organisation Shortname: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Kemudian pilih Expression yang tersedia di sistem dengan meng-klik tanda panah 

seperti gambar di bawah ini, kemudian klik Apply. 
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4. Hasilnya, tabel akan menampilkan jumlah korban yang tingkat pendidikannya SD. 

Dalam gambar di bawah ini, jumlah data terlihat di kiri atas dekat tombol navigasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Untuk mengubah nilai pencarian, misalnya diganti jadi tingkat pendidikan SMP, klik 

riwayat filternya untuk mengedit filter. 

 

 

 

 

 

 

Latihan 2: Filter Double/ Multiple 

Di Dataset A Profil Korban, pengguna ingin mengetahui berapa banyak korban yang tingkat 

pendidikannya SD dan SMP. Cara filter-nya:  

1. Di dataset, klik Actions, kemudian pilih Filter seperti gambar di bawah ini: 
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2. Karena akan menggunakan nilai lebih dari 1 dalam hal ini SD dan SMP, maka pilih 

Row di Fiter Type-nya. Isi bebas dibagian Name. Misalnya SD SMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Silakan isi Filter Expression dengan meng-klik pilihan variabel di bagian Columns dan 

dibagian Functions/ Operators. Berikut perintah menampilkan data korban dengan 

tingkat pendndikan SD dan SMP: CD='SD' OR CD='SMP'. Untuk ‘SD’ dan ‘SMP’ 

perintahnya diketik. Pastikan penulisan kapital/ tidaknya disesuaikan dengan 

penulisan di database. Di database, penulisan SD huruf kapital semua. 
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Keterangan: 

 Di dalam sistem, kode CD adalah kode untuk Bentuk Pendidikan. Simbol = (tanda 

sama dengan) adalah operator yang berfungsi untuk memberikan nilai kepada 

variabel. Jadi dengan tanda sama dengan, nilai harus sama dengan nilai yang 

ada di database.  

 

 Nilai SD harus diawali tanda petik tunggal dan diakhiri lagi dengan tanda 

petik tunggal: ‘SD’. Setelah tanda petik tunggal yang terakhir, klik operator 

OR dibagian functions/ operators (OR bisa juga ditulis langsung dengan 

catatan harus menggunakan spasi sebelum dan sesudah OR). 

 

 Setelah OR klik perintah CD= untuk mengulangi perintah menampilkan nilai 

dari bentuk pendidikan. Contoh: CD='SD' OR CD='SMP'. 

 

 Jadi, kalau filter expressionnya CD='SD' OR CD='SMP' artinya: pengguna akan 

menampilkan jumlah korban di tabel yang mempunyai nilai Bentuk Pendidikan=’SD’ 

atau Bentuk Pendidikan=’SMP’. 

 

 Sedangkan kalau filter expression ditambah jadi CD='SD' OR CD='SMP' OR CD='SMU' 

artinya: pengguna akan menampilkan jumlah korban di tabel yang mempunyai nilai 

Bentuk Pendidikan=’SD’ atau Bentuk Pendidikan=’SMP’ atau Bentuk 

Pendidikan=’SMU’. 

 

 Selain boleh lebih dari 1, variabel juga bisa berbeda. Misalnya di sistem, CD=Bentuk 

Pendidikan dan CE=Bentuk Pekerjaan. Jadi kalau rumus CD='SMU' OR CE ='Formal' 

artinya: pengguna akan menampilkan jumlah korban yang tingkat pendidikannya 

SMU dengan bentuk pekerjaan formal. Silakan pelajari variasi rumus Filter 

Expression lainnya. 

Group By 
Group By berfungsi untuk pengelompokan data. Misalnya pengguna ingin mengelompokan data 

berdasarkan tingkat pendidikan/ usia. Berikut langkah-langkah sederhananya: 

1. Di Dataset A Profil Korban, klik Actions dan pilih Group By 
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2. Pilih kolom yang akan ditampilkan. Misalnya Bentuk Pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Di Functions, pilih Count yang berfungsi untuk menghitung jumlah datanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hasilnya dalam bentuk tabel seperti ini: 
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Chart 
Chart berfungsi untuk memvisualisasikan data dalam bentuk grafik untuk mempermudah 

membaca tren kasus, kategori pendidikan, usia dsb. Selain itu berguna untuk keperluan 

presentasi, pembuatan infografis dsb. 

1. Di Dataset, klik Actions dan pilih Chart. Di dalam Chart, pengguna bisa memilih Chart Type 

untuk menampilkan data dalam model grafik yang diinginkan. 

2. Di Label, pilih variabelnya. Misalnya Bentuk Pendidikan. 

3. Di Function, pilih Count. 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. Hasilnya: 

 

 

 

 

 

 

5. Hasil untuk Label Bentuk Pekerjaan dalam model grafik pie. 
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Download Data 
Semua data kasus yang sudah diinput atau difilter oleh pengguna bisa diunduh 

(download) dalam bentuk file excel untuk dikelola lebih lanjut sesuai kebutuhan. 

Langkah-langkahnya: 
1. Masuk ke menu Download Dataset. 

 
 
 

2. Di dataset, klik Actions, kemudian pilih Download seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Setelah muncul jendela Download, klik pilihan CSV dan simpan file ke PC/ laptop. 
(Sebaiknya buat  folder khusus untuk menyimpannya). 
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4. Setelah file excel berhasil di download, buka file menggunakan Office Excell. 
Hasilnya seperti gambar di bawah ini. Tabel data sudah bisa digunakan sesuai 
kebutuhan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. Tapi hasil download excell isinya bisa berbeda tergantung versi excell-nya. Ada hasil 

yang sudah rapi dalam bentuk tabel seperti gambar di atas. Tapi ada hasil yang masih 
berantakan yang hanya dipisahkan dengan koma seperti contoh dibawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
File dengan data seperti ini bisa dibuka dengan Excel Google Online (import dan download).  
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6. Atau solusinya bisa dirapikan dengan Excel desktop. Caranya: Buka lembar dokumen 
baru di Office Excel, kemudian pilih tab Data kemudian pilih From Text (letaknya di 
versi Excel lain mungkin berbeda). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Import file excel .csv yang sudah didownload sebelumnya. 
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8. Setelah diimport, akan muncul jendela Text Import Wizard. Klik pilihan Delimited 

centang My data has headers. Kemdian klik Next >. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Di tahap selanjutnya, centang pilihan Comma. Di tahap ini, terlihat di Data preview, 

tabel sudah rapi. 
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10. Di tahap selanjutnya, langsung klik Finish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Langkah terakhir, klik OK. 
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12. Hasilnya seperti gambar di bawah ini. Silakan kelola tabel, mengganti judul, menghapus 

kolom, filter dst sesuai kebutuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara lain untuk merapikan file excel hasil download, bisa menggunakan Excel Google online. Silakan 

search Excel Google di mesin pencarian Google. Silakan klik hasil pencarian yang kedua. 
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Buka aplikasinya. Kemudian pilih Blank untuk membuka lembar kerja halaman Excel. Import file yang 

sudah didownload di excel google: File > Import. Di jendela import, pilih Upload, klik Select a file from 

your device untuk meng-upload file dari laptop/ PC ke excel online.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah berhasil diimport, file otomatis akan rapi, kemudian silakan download: File > Download. 
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Bagaimana Cara Membaca Dashboard – PowerBI? 
Di menu Dashboard-PowerBi, ada 12 halaman yang menampilkan grafik/ visualisasi data kasus 

yang sudah diinput oleh semua lembaga. Di menu ini, pengguna dengan mudah membaca total 

kasus, tren kasus, kategori usia, pendidikan dll dalam bentuk tabel dan grafik.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Di halaman pertama, ada menu utama yang mempermudah pengguna mengakses kategori data 
di setiap halamannya. 
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Selain menggunakan menu di halaman pertama, pengguna juga bisa menggunakan 
navigasi tanda panah untuk memilih nomor halaman atau klik di tengahnya untuk 
melihat daftar isi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di setiap halaman, terdapat menu filter yang terletak di sebelah kiri. Secara default, 
halaman akan menampilkan rekapitulasi data kasus dari semua anggota FPL, semua 
tahun pelaporan dst. Dengan menggunakan filter, pengguna bisa memilih untuk 
menampilkan data kasus dari anggota FPL yang dipilih, menampilkan data kasus di 
rentang tahun tertentu, wilayah, kategori usia, pendidikan dst.  
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Di setiap kotak grafis, ada pilihan Mode fokus untuk melihat tampilan lebih besar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di setiap grafis juga, bisa di klik kanan untuk melihat tabelnya. Seperti gambar di bawah ini, 
visual untuk data kosong bisa bisa di klik kanan dan pilih Tampilkan titik data… untuk melihat 
data kasus mana saja yang datanya masih kosong dan perlu dilengkapi oleh lembaganya. 
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Lampiran: 
 

Bentuk dan Jenis Kekerasan/ Diskriminasi 

Bentuk Kekerasan/ Diskriminasi 
Secara kesepakatan ada 6 bentuk, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya bentuk baru 
sehingga sistem memberi keleluasaan  bagi operator untuk menambah. Akan tetapi hendaknya 
bentuk baru tersebut kemudian dibahas / ditetapkan dengan stakeholder lainnya untuk 
menyamakan pemahaman 

Sebelum menambahkan bentuk baru, coba diperiksa apakah bentuk tersebut tergolong jenis 
turunan dari bentuk yang sudah ada? 

1. Kekerasan Fisik  
adalah tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin 
berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik termasuk ancaman 
tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara 
sewenang-wenang baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi. 

2. Kekerasan Seksual  
adalah tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin 
berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara seksual termasuk ancaman 
tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara 
sewenang-wenang baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi 

3. Kekerasan Psikologis  
adalah tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin 
berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara psikologis termasuk 
ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan 
secara sewenang-wenang baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan 
pribadi 

4. Penelantaran Rumah tangga  
adalah tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin 
berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan mengakibatkan kehidupan, 
perawatan atau pemeliharaan tidak terjamin dan ketergantungan secara ekonomi 
dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam ata di 
luar Rumah tangga sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (UU No. 23 
Tahun 2004 Tentang PKdRT) 

5. Diskriminasi langsung  
adalah pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dilakukan secara langsung oleh 
pejabat negara ataupun melalui peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang 
mengakibatkan  berkurangnya penikmatan , kebebasan-kebebasan pokok di bidang 
politik, ekonomi, social, budaya, sipil atau apapun lainnnya oleh kaum Perempuan.  
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6. Diskriminasi tidak langsung  
adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau melalui 
peraturan perundang-undangan yang sepintas tidak secara eksplisit mengucilkan, 
membatasi, membedakan, tetapi dalam implementasinya  mengakibatkan, pengucilan, 
atau pembatasan yang dilakukan oleh pejabat negara ataupun melalui peraturan 
perundang-undangan atau kebijakan yang secara langsung mengakibatkan 
berkurangnya penikamatan, kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, 
social, budaya, sipil atau apapun lainnnya oleh kaum Perempuan (GC no. 20 Ecosoc 
Committee tahun 2009). 

Jenis Kekerasan / Diskriminasi 
Diisi dengan free teks sesuai dengan jenis dari bentuk kekerasan yang dialami korban. Dapat 
diisi dengan lebih dari satu kata (Fisik; ditampar, dipukul, ditendang), (Psikologis; diselingkuhi, 
dimaki), (Seksual; diperkosa, diraba) (Penelantaran; Tidak di nafkahi). 

Bisa diisi lebih dari satu jenis, contoh penulisan: tampar, pukul, tonjok, tendang, jambak 
Sebisa mungkin penulisan tidak menggunakan kata sambung di- , me- dan lainnya. Sehingga 
sistem bisa memberikan perhitungan akurat (pada dashboard Jenis Kekerasan yg sering terjadi). 
 

Thesaurus: 

KtP adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin 
berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis 
termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan 
kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan 
pribadi (Deklarasi PBB Tentang Penghapusan KtP Tahun 1993) 

Bentuk dan Jenis Kekerasan 
Bentuk Kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini disepakati terdiri dari 4 bentuk adalah: 

1. Kekerasan Fisik  
adalah tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin 
berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik termasuk ancaman 
tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara 
sewenang-wenang baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi 
(tambahan) : Eksplotasi tenaga untuk bekerja  (Referensi: UU No 21 TPPO Tahun 
2007 pasal 1) 

2. Kekerasan Seksual  
adalah tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin 
berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara seksual termasuk 
ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan 
kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi didepan umum atau dalam 
kehidupan pribadi. 
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3. Kekerasan Psikologis  
adalah tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin 
berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara psikologis termasuk 
ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan 
kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi didepan umum atau dalam 
kehidupan pribadi 

4. Penelantaran Rumah tangga  
adalah tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin 
berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan mengakibatkan kehidupan, 
perawatan atau pemeliharaan tidak terjamin dan ketergantungan secara ekonomi 
dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam ata di 
luar Rumah tangga sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (UU No. 
23 Tahun 2004 Tentang PKdRT) 

Jenis Kekerasan terhadap Perempuan: 

1. Jenis Kekerasan Fisik  
dapat berupa didorong, dicubit,ditendang, dijambak, dipukul, dicekik, dibekap, 
disekap, ditampar, dibakar, diseret, disiram, dibanting, ditusuk, dipasung, digigit, 
diseterika, diinjak, dibenamkan, disundut dan lain-lain baik menggunakan alat 
maupun anggota tubuh. 

2. Jenis Kekerasan Seksual  
dapat berupa pelecehan seksual baik yang body contact maupun yang non body 
contact, perkosaan, penghamilan paksa, pemaksaan aborsi, pemaksaan 
perkawinan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan pelacuran, 
eksploitasi seksual. 

3. Jenis Kekerasan Psikologis  
dapat berupa antara lain, dihina, dibohongin, dicaci maki, dihujat,  dibanding-
bandingkan, diancam, diselingkuhi, dipoligami, diabaikan, dibatasi kreatifitas, 
dibatasi aksesnya, dipermalukan. 

4. Penelantaran Rumah tangga  
antara lain dilarang bekerja, tidak diberi nafkah lahir/batin, dibatasi bekerja, 
diputus akses terhadap pendidikan, tidak dirawat, pembebanan hutang, 
penguasaan harta, diusir dari rumah.  

Diskriminasi  
Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar 
jenis kelamin, yang mempunya pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan 
pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok 
di bidang politik, ekonomi, social, budaya, sipil atau apapun lainnnya oleh kaum Perempuan, 
terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan laki-laki dan Perempuan (pasal 1 
CEDAW) 
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Bentuk Diskriminasi  
1.    Diskriminasi langsung  
adalah pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dilakukan secara langsung oleh pejabat 
negara ataupun melalui peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang 
mengakibatkan  berkurangnya penikmatan , kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, 
ekonomi, social, budaya, sipil atau apapun lainnnya oleh kaum Perempuan.  

2.    Diskriminasi tidak langsung  
adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau melalui 
peraturan perundang-undangan yang sepintas tidak secara eksplisit mengucilkan, membatasi, 
membedakan, tetapi dalam implementasinya  mengakibatkan, pengucilan, atau pembatasan 
yang dilakukan oleh pejabat negara ataupun melalui peraturan perundang-undangan atau 
kebijakan yang secara langsung mengakibatkan berkurangnya penikamatan, kebebasan-
kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, social, budaya, sipil atau apapun lainnnya oleh 
kaum Perempuan (GC no. 20 Ecosoc Committee tahun 2009). 

Jenis diskriminasi  

 
1.    Diskriminasi langsung  
diantaranya adalah undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974, Undang-undang 
kewarganegaraan, Undang-undang ketenagakerjaan, PP no 10 , tes keperawanan, Kompilasi 
Hukum Islam.  
 
2.    Diskriminasi tidak langsung  
diantaranya adalah qanun jinayah, Undang-undang Pemilu, Perda penyakit masyarakat, 
Undang-undang Perbankan. 
 

Dampak dan Penanganan 

Pada bagian ini di mungkinkan untuk memberikan lebih dari satu penanganan dari 1 dampak 
yang dialami korban, akan tetapi yang di tuliskan hanya penanganan yang benar-benar telah 
diberikan pada korban. 

Manfaat dari Penanganan  
Dapat diisikan manfaat untuk korban, keluarga korban, dan lingkungan sekitar  

1. Setiap Dampak dan deskripsinya bisa mendapatkan penanganan lebih dari 1, akan tetapi 
setiap dampak bisa diberikan penanganan hingga tuntas.  

2. Setiap Penanganan, memiliki data yang harus dilengkapi, mulai dari: 
a. Nomor urut diisi sesuai dengan tahapan penanganan, jika penanganan pertama maka 
diisi 1, jika penanganan kedua maka diisi 2 begitupun seterusnya  
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a. Tanggal penanganan diberikan/dimulai, tanggal penanganan selesai.  

Contoh apabila dibutuhkan rawat medis dan menginap, atau dipindahkan di sebuah 
rumah aman selama periode beberapa bulan (estimasi pun juga bisa diisikan), dan jika 
penanganan tersebut selesai dalam satu hari maka tanggal penanganan dan tanggal 
penanganan selesai diisikan dengan tanggal yang sama  

b. Bentuk penanganan memiliki 5 pilihan berdasarkan SPM ,yaitu: 

 Pelayanan/Penanganan pada saat Pengaduan/Pelaporan 

 Pelayanan/Penanganan Kesehatan (Medis dan Mental/Psikologis) 

 Pelayanan/Penanganan Rehabilitasi Sosial 

 Pelayanan/Penanganan Penegakan dan Bantuan hukum 

 Pelayanan/Penanganan Pemulangan dan Reintegrasi sosial. 
c. Deskripsi/Jenis penanganan, Pemberi penanganan 

Deskripsi/Jenis Penanganan berupa freetext dan contohnya: BAP 
Pemberi penanganan bisa berupa rumah sakit / instansi / lsm. Untuk keamanan bila 
dirasa perlu, maka tidak perlu mencantumkan nama instansi 

d. Biaya 
bisa diisikan dengan jumlah estimasi maupun berdasarkan kwitansi dan total saja yang 
dicantumkan 

e. Ringkasan Penanganan yang diterima  
Berisi apa yang telah diberikan kepada korban dalam penanganan yang telah dilakukan 
serta perkembangan korban/kasus setelah diberikan penanganan 

 

Dampak kekerasan terhadap Perempuan dan penanganannya  

Pengertian dampak 
Dampak adalah  kesengsaraan, penderitaan atau kerugian yang dialami perempuan secara fisik, 
seksual, psikologis, politik, ekonomi, social, budaya, sipil atau apapun lainnnya, akibat dari 
adanya tindakan berdasarkan pembedaan, pembatasan, pengucilan, pengurangan atas dasar 
perbedaan jenis kelamin, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi 

Jenis-jenis dampak 

a. Fisik antara lain memar, luka, tidak berfungsinya bagian tubuh, kematian.   
b. Seksual antara lain hamil, robek/rusak alat kelamin, menimbulkan penyakit, keguguran 

kandungan, tidak bisa menikmati hubungan seksual. 
c. Psikologis antara lain trauma, depresi, gangguan perilaku dan social, psikosomatis, 

menyakiti diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, hilang rasa percaya diri. 
d. Politik antara lain akses berpolitik hilang, tidak punya hak serikat, tidak punya hak untuk 

bicara, tidak punya hak dipilih dan memilih, tidak diberikan kesempatan dalam 
pendidikan.  
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e. Ekonomi antara lain tidak mendapat kesempatan untuk bekerja, tidak mendapatkan 
upah yang layak, tidak mendapat layanan kesehatan, hilangnya sumber penghidupan.ss 

f. Sosial antara lain dikucilkan, stigma negative, tidak dilibatkan dalam kehidupan 
sosialnya,  

Penanganan  
Pengertian penanganan  
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan untuk menindaklanjuti laporan 

adanya tindak kekerasan terhadap perempuan yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat dalam 

rangka pemenuhan hak-hak korban kekerasan terhadap Perempuan. 

Adalah setiap tindakan yang diambil atau setiap layanan yang diberikan kepada korban oleh 
lembaga layanan mulai dari pengaduan/pelaporan hingga pemulangan-reintegrasi sosial, atau 
saat korban mengadu-melapor hingga penanganan akhir yang diberikan oleh suatu lembaga 
terhadap korban 

Bentuk-Bentuk Penanganan 

a. Pengaduan/Laporan Kasus  

baik pengaduan langsung maupun tidak langsung. adapun pengaduan langsung adalah korban 

yang datang sendiri ke lembaga layanan untuk mendapatkan layanan. Sedangkan Tidak 

langsung adalah diwakili oleh keluarga saudara oriang tua atau orang lain selain korban untuk 

mendapatkan layanan. 

 

b. Jenis pengaduan  

 Registrasi 

 Identifikasi kondisi dan Kebutuhan Korban (bentuk penanganan dan jenisnya),   tindak 
kekerasan yang dialami korban 

 Menginformasikan bentuk, jenis penanganan yang akan diberikan serta prosedurnya 
kepada korban dan/atau pendamping dan/atau keluarga 

 Identifikasi lembaga penanganan lanjutan dan/atau rujukan 

 Pencatatan/ Pendokumentasian/ Pengarsipan 

c.  Pelayanan Kesehatan/Rehabiliasi Medis, Mental/Psikologis  
Adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan, untuk identfikasi, 
pemeriksaan, pengobatan dan pemulihan  atas kerusakan, cidera, gangguan fisik, psikis dan 
seksual korban kekerasan terhadap Perempuan oleh penyelenggara layanan pemerintah 
ataupun masyarakat. Upaya yang dilakukan berdasarkan assessment kebutuhan korban baik 
dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ataupun rujukan. 
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b.1.    Identifikasi atau pemeriksaan kerusakan, cidera, gangguan fisik, psikis dan seksual 
b.2.    Pengobatan atas kerusakan, cidera, gangguan fisik, psikis dan seksual 
b.3.    Perawatan atas kerusakan, cidera, gangguan fisik, psikis dan seksual 
b.4.    Rehabilitasi medis atas kerusakan, cidera, gangguan fisik, psikis dan seksual 
b.5.    Pemulihan psikologis atas  gangguan psikis. 

 Registrasi 

 Pemeriksaan medik/mental 

 Pengobatan dan/atau tindakan 

 Pemulihan 

 Pengajuan surat rekam medic/rekam psikis apabila dibutuhkan 

Alur dan jenis layanan ini bisa disesuaikan dengan prosedur dan ketetapan lembaga 
layanan medic dan/atau mental/psikologis 

d. Rehabilitasi social  
Adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan 
seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara 
wajar. 

c.1.    Merujuk ke Rumah aman/panti  
c.2.    Penguatan psikososial  
c.3.    Bina/ pelatihan  kerja  
c.4.    Pemulihan  psikososial 
c.5.    Penguatan keluarga korban 
c.6.    Bantuan penegakan hukum 

e. Penegakan hukum  
Adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan 
perundang-undangan. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping 
hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan 
terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. 

d.1.  Konsultasi hukum  
d.2.  Penandatanganan surat kuasa  
d.3.  Pendampingan melapor ke polisi 
d.4.     Pendampingan visum et repertum dan psikiatrikum 
d.5.    Pendampingan BAP  
d.6.    Audiensi dengan JPU 
d.7.    Pembuatan gugat cerai ke pengadilan agama 
d.8.    Koordinasi dengan APH 
d.9.    Pendampingan sidang di pengadilan  
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f.  Pemulangan dan reintegrasi sosial 
Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar 
negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daeah asal. 
Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga 
pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan 
bagi korban. Tidak terbatas pada kasus perdagangan orang saja, tetapi ada kebutuhan-
kebutuhan untuk pemulangan dan reintegrasi kasus yang lainnya yang lintas wilayah.  
Pemenuhan hak atas Pendidikan, Tempat Tinggal, Pekerjaan (berhubungan dengan dampak 
yang diterima korban) . 

 
e.1.    Koordinasi dengan dengan aparat desa/kelurahan  
e.2.    Berkoordinasi dengan dinas terkait  
e.3.    Mediasi dengan pihak keluarga. 
e.4.    Mengantar pulang korban kekeluarganya 
e.5.    Penguatan keluarga korban 

Double Counting 

Untuk memastikan tidak terjadi double counting berdasarkan  
profil korban yang akan diinput, maka Rangkaian data khusus  
(Nama Korban + Nama Ibu Korban + Tempat Lahir + Tanggal Lahir)  
akan divalidasi.  

Bila sudah ada data:  
Nama Korban A, Nama Ibu Korban B, Tempat Lahir C, Tanggal Lahir 10 
lalu bila data berikutnya yang akan diinput sama persis,  
sistem akan menolak.  
 
Tapi apabila data berikutnya seperti: 
Nama Korban A, Nama Ibu Korban M, Tempat Lahir C, Tanggal Lahir 10   
maka sistem akan menerima input 
 

Hak-Hak Korban dan/ atau Saksi 
Terdapat 19 jenis Hak Hak bagi Saksi dan Korban termasuk Saksi Pelaku dan Pelapor serta Ahli, 

hak mana diberikan dalam keadaan tertentu dan dalam kasus pidana tertentu sesuai keputusan 

LPSK, antara lain sebagai berikut : 

1) Keamanan atas diri dan Keluarga serta harta bendanya dan bebas dari ancaman 

yang berkenaan dengan  kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya ; 

2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan keamanan; 

3) Memberi keterangan tanpa tekanan ; 

4) Mendapat peterjeman ; 
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5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat ; 

6) Mendapat informasi tentang perkembangan kasus ; 

7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan ; 

8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan ; 

9) Dirahasiakan identitasnya ; 

10) Mendapat identitas baru ; 

11) Mendapat tempat kediaman sementara ; 

12) Mendapat tempat kediaman baru ; 

13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan. 

14) Memperoleh nasehat Hukum ; 

15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir  

16) Mendapat Pendampingan. (pasal 5 ayat 1) ; 

17) Mendapatkan ganti rugi (kompensasi) dari Negara ; 

18) Mendapatkan  ganti rugi (Restitusi) dari pelaku/pihak ketiga ; 

19) Mendapat perawatan Medis atau psikososial atau psokologis ; 

 

Informasi Kasus 

Bedakan tanggal Pelaporan, tanggal Kejadian. 
Tgl Pelaporan adalah tanggal ketika korban/saksi/pendamping datang melaporkan  
Tgl Kejadian adalah tanggal terjadi peristiwa 
Bila tanggal sudah tidak ingat, maka bisa diisi tanggal 1, asalkan bulan dan tahunnya sesuai 
kejadian/peristiwa 

Judul Kasus dan Nomor Registrasi Kasus 
(Penulisan judul kasus bisa dikaitkan dengan kasus dialami dan juga inisial korban).  
Contoh : KDRT seksual yang dialami si X 
Nomor Registrasi Kasus masih bebas diisikan sesuai aturan / format masing-masing lembaga. 
Sistem juga mempunyai nomor kasus yg unik 

Status Kasus  
Ingat untuk selalu mengganti / mengupdate statusnya apabila sebuah kasus sudah memasuki 
babak baru, semisal dari tahap awal 'Pelaporan' menjadi tahap 'Penanganan' ketika sudah mulai 
diberikan bantuan / pendampingan (cek Kasus - bagian Dampak & Penanganan). Dan menjadi 
tahap 'Kasus Selesai' apabila sudah ada data Pelaku yang lengkap dan / atau disertai data 
tentang putusan Hukuman ( cek Kasus - bagian Pelaku & Hukuman) 

Ranah Kasus 
Domestik / Privat: (lingkup rumah tangga : suami, istri, anak, mertua, ipar, yang menetap dalam 
rumah tangga tersebut).  
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Publik: (umum : pacar, tetangga, guru, yang tidak satu rumah, tidak ada hubungan darah). 
Negara: (Kebijakan – kebijakan yang merugikan perempuan, pegawai Negara). 

Lokasi dan Waktu Kejadian 
Utamakan Provinsi, Kabupaten, Waktu Kejadian dan Tgl Kejadian terisi dahulu 
Lokasi kejadian tidak harus diisi dengan alamat korban / kejadian, bisa juga berupa deskripsi 
tempat.  

Input data Kronologi, Bentuk & Jenis, Dampak & Penanganan, Pelaku & Hukuman 
Bisa dilakukan terpisah, asal data di masing-masing bagian lengkap terisi 

Pembelajaran yang bisa diambil dari penanganan kasus 
 Pembelajaran merupakan catatan untuk lembaga layanan saat melakukan penanganan 

 Berisi tentang solusi dari tantangan yang dihadapi pada setiap proses penanganan 

 Pembelajaran tersebut bisa digunakan sebagai RTL/evaluasi/ kajian untuk penanganan 
selanjutnya. 

 

Ranah 
Ranah adalah yang berhubungan dengan relasi-kekuasaana antara korban dengan pelaku yang 

terdiri dari :  

1) Ranah Domestik (berhubungan dengan relasi kekerabatan dan dalam lingkup rumah 

tangga (UUPKDRT) 

2) Ranah Publik  (antara pelaku dan korban tidak ada unsur kekerabatan dan pelaku dan 

korbannya adalah masyarakat) 

3) Ranah Negara adalah pelakunya pejabat public atau kebijakan public, atau dalam ruang 

lingkup penegakan peraturan Negara, dan korban adalah warga Negara biasa 

Lokus atau Tempat Kejadian Perkara adalah lokasi spesifik tempat terjadinya peristiwa 

kekerasan misalnya di rumah, di kebun, di sekolah dan di pasar.  Lokus tidak mengikuti 

ranah. 

 

Kronologis 
Sebuah Kronologi kasus yang tercatat: 

1. Memuat tentang  kejadian yang dari awal terjadinya kekerasan hingga ditangani oleh 
lembaga layanan yang ditulis secara runut dari awal hingga akhir  

2. Didalamnya mengandung unsur 5W+1H, yakni: 

a. Kapan: Waktu kejadian (tanggal bulan tahun dan jam atau menunjukan waktu bisa 
dengan kata siang, malam, pagi dll) 

b. Dimana: tempat kejadian, tempat penanganan, serta ranah kasus tersebut.  
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c. Siapa: semua pihak yang terlibat saat kejadian (pelaku, saksi, korban, dan lembaga yang 
terlibat) serta hubungan korban dengan pelaku.  

d. Kenapa: alasan atau latar belakang kejadian  
e. Apa: Bentuk dan jenis kekerasan yang dialami korban dan dampak kekerasan 
f. Bagaimana: bagaimana korban mengalami kekerasan 

3. Kronologis dibuat deskriptif  sesuai dengan apa yang terjadi (fakta sesungguhnya) atau 
apa yang diungkapkan oleh korban/saksi Sehingga bukan asumsi pribadi atau 
pandangan pendamping. 
Contoh : “saya merasa takut, sedih, tertekan” ujar korban 
                “anak saya terlihat ketakutan dan mengigau saat tidur,” ujar ibu korban  

Sebuah Kronologi kasus yang tercatat, bisa  direvisi dengan mengedit record data yang sama 
lalu apabila ada kronologi yang ditambahkan ( saat pendampingan kesekian teringat kronologi 
yang baru) maka bisa ditambahkan dengan membuat kronologi baru. 
 

Menghapus Duplikat 
Untuk menghapus kasus yang terduplikat karena tidak sengaja salah entri, maka harus 

menghapus juga keempat komponen di dalam kasus tersebut, yaitu:  

 Kronologi, 

 Bentuk & Kekerasan 

 Dampak & Penanganan 

 Pelaku & Hukuman 

Pelaku dan Hukuman 
Status kasus wajib diupdate secara manual menjadi 'Kasus Selesai' bila data tentang Pelaku dan 
Hukumannya sudah terisi lengkap 

Pelaku  
Adalah orang yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan.  

Modus 
Adalah cara atau upaya yang dilakukan sebelum melakukan tindakan kekerasan terhadap 
perempuan. Contoh: bujuk rayu/ancaman/memberi pinjaman 
Catatan: 
Setiap kekerasan terhadap perempuan memiliki modus namun dalam beberapa kasus, modus 
tidak terungkap. 

Relasi dengan Korban  
Adalah hubungan atau ikatan atau posisi kuasa, antara pelaku dengan korban.  
Contoh: suami/ayah/tetangga/teman/pacar/majikan/atasan/OTD (orang tidak dikenal) 
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Tipe Pelaku  
Adalah identitas yang melekat pada pelaku Kekerasan terhadap Perempuan  

 Individu: pelaku satu orang 

 Korporasi: pelaku yang diwakilkan oleh perusahaan 

 Kelompok: pelaku lebih dari satu orang  

 Negara: Pelaku yang diwakilkan oleh aparatur negara, baik satu orang pelaku atau lebih 
atau melalui kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan.  

Hukuman 
Adalah Sanksi yang dikenakan bagi orang yang melakukan tindak kekerasan terhadap 
perempuan. 

Hukuman yang diinput juga bisa lebih dari 1 untuk setiap pelaku dan juga pelanggarannya 
terhadap daftar perundang-undangan yang disediakan dalam sistem ini pun bisa berlapis 
Sistem pun juga memberikan keleluasaan bagi operator untuk menambahkan perundang-
undangan yang baru ke dalam daftar. 

Pengertian  
Pelaku adalah setiap orang, perseorangan dan/atau kelompok dan/atau korporasi yang 
melakukan, yang menyuruh dan/atau menganjurkan orang lain melakukan dan/atau turut serta 
melakukan tindak pidana atau kejahatan atau yang berhadapan atau yang bertentangan 
dan/atau yang melanggar ketentua peraturan-perundang-undangan yang mengatur tentang 
tindak pidana.  

Hukuman atau pertanggungjawaban pidana dan/atau sanksi dan/atau kewajiban adalah suatu 
bentuk kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang 
telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertangungjawaban yang dilakukan tersebut tidak 
hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai 
moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. 
Pemidanaan adalah penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan kepada terdakwa yang telah 
terbukti memenuhi syarat yuridis untuk dipidana.  

Jenis Hukuman Pidana :  
1.    Hukuman pokok, yang terbagi menjadi: 
a.    Pidana Penjara:   adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana 
penjara dapat dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara 
selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 
KUHP) serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP). Pidana 
penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan. 

b.    Pidana Kurungan;  adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang 
karena melakukan suatu tindak pidana. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang 
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melakukan tindak pidana pelanggaran, atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa 
dibayarkan.   

c. Pidana Denda; salah satu bentuk hukuman/sanksi berupa kewajiban pembayaran sejumlah 
uang. Ada dua jenis denda, denda sebagai sanksi pidana. Pidana denda diancamkan dan sering 
sebagai alternative dari pidana kurungan atau dijatuhkan bersamaan dan/atau sebagai 
tambahan. jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Denda dipakai 
juga sebagai sanksi administrative. 

c.    Pidana Pengawasan: adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan 
yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-
hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan. 
e.  Pidana Mati: sanksi hukum untuk mencabut hak kehidupan terpidana, pidana ini dijatuhkan 
pada perkara pidana tertentu, salah satunya adalah perkara narkotika. 

f. Restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. 
Restitusi menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban baik materil maupun 
inmateriil akibat suatu sesuatu tindak pidana. Ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau 
ahli waris korban. 

Pidana Tambahan : 
a)   pencabutan beberapa hak yang tertentu 
b)   perampasan barang yang tertentu 
c)   dan atau ganti rugi 
d)   pengumuman keputusan hakim 
 

Pelayanan/ Penanganan Penegakan dan Bantuan Hukum 

Pelayanan/Penanganan Penegakan dan Bantuan Hukum 
Jenis dan alurnya mengikuti alur penegakan hukum dan Peradilan Umum/Khusus/ atau 
Mekanisme/Peradilan adat atau mediasi:  

a.   Lembaga Bantuan Hukum/Layanan Hukum 
a.1)    Pengaduan dan Registrasi 
a.2)    Identifikasi tindak kekerasan yang dialami korban, kondisi dan Kebutuhan Korban (bentuk 
penanganan/layanan hukum dan jenisnya) 
a.3)    Menginformasikan bentuk, jenis penanganan hukum yang akan diberikan serta 
prosedurnya kepada korban dan/atau pendamping dan/atau keluarga 
a.4)    Konsultasi Hukum 
a.5)    Pendampingan Hukum pidana/perdata/peradilan adat/mediasi 
a.6)    Pencatatan/Pendokumentasian/Pengarsipan 
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1. Peradilan Pidana 

        Polisi :   
             1)    Pendampingan pelaporan/pengaduan tentang tindak pidana 
             2)    Pendampingan dalam proses pembuatan laporan polisi 
             3)    Pendampingan dalam pengajuan visum et repertum 
             4)    Pendampingan Pelaksanaan penyidikan perkara dan dokumen  
             5)    Pendampingan mengajukan perlindungan sementara 
             6)    Informasi tentang perkembangan kasus 

       Kejaksaan 

             1)    Pendampingan informasi Penyidikan dan Penuntutan Kasus (Kelengkapan alat bukti 
dan Berkas perkara) 
             2)    Pendampingan informasi Pengajuan Perkaradan jadwal persidangan 

      Pengadilan 
             1)    Pendampingan informasi Pendaftaran Perkara 
             2)    Pendampingan informasi jadwal persidangan  
             3)    Pendampingan Pembacaan surat dakwaan 
             4)    Pendampingan eksepsi (tahap pembuktian) dan/atau keterangan saksi/ahli/alat 
bukti/terdakwa dan penuntutan 
             5)    Pendampingan  Putusan Sela 
             6)    Pendampingan Putusan Perkara dan dokumen putusan 

             7)    Pendampingan Banding/Kasasi 
             8)    Pendampingan pemantauan pelaksanaan putusan 

2.   Peradilan Perdata atau Hukum Keluarga (Pengadilan Agama/Mahkamah   
      Syariah/Catatan Sipil 
             1)    Pendampingan Pendaftaran Perkara 
             2)    Pendampingan Pemeriksaan Berkas 
             3)    Pendampingan Pembacaan perkara 
             4)    Pendampingan Mediasi 
             5)    Pendampingan pemeriksaan saksi/terdakwa dan tuntutan 
             6)    Pendampingan pembacaan Putusan Perkara dan dokumennya 

             7)    Pendampingan banding/kasasi 
             8)    Pendampingan pelaksanaan putusan 

3.   Peradilan Adat  : 
             1)    Pendampingan Pelaporan ke Pemuka adat 
             2)    Pendampingan Persiapan kesaksian/bukti dan para saksi 
             3)    Pembacaan Perkara dan Penuntutan 
             4)    Pendampingan Mendengarkan kesaksian dan pembelaan 
             5)    Pendampingan Musyawarah putusan 
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             6)    Pendampingan Pembacaan putusan atau penolakan 
             7)    Pendampingan Pelaksanaan putusan  

4.    Mediasi 
             1)    Pendampingan informasi tentang mekanisme adat 
             2)    Pendampingan mengunpulkan bukti dan penuntutan serta saksi penguat 
             3)    Pendampingan Pertemuan dengan para pihak (korban, pelaku, saksi  dan 
pemuka/tokoh masyarakat 
             4)    Pendampingan pembahasan musyawarah putusan  
             5)    Pendampingan pelaksanaan putusan mediasi 
- 

Pembelajaran 

Definisi Pembelajaran adalah hal-hal penting yang bisa  diambil dari proses pendampingan atau 
pemenuhan hak korban yang di lakukan oleh pendamping dan/atau lembaga layanan baik yang 
sifatnya positif ataupun negative yang, sebagai acuan-peringatan untuk proses perbaikan di 
masa yang akan datang. 

1. Pembelajaran merupakan catatan untuk lembaga layanan saat melakukan penanganan 
2. Berisi tentang solusi dari tantangan yang dihadapi pada setiap proses penanganan 
3. Pembelajaran tersebut bisa digunakan sebagai RTL/evaluasi/ kajian untuk penanganan 

selanjutnya 
 

Ragam Disabilitas 

Sesuai UU nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka ragam pengelompokkan 
Disabilitas sebagai berikut: 

1. Disabilitas Fisik, terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau 
kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. 

2. Disabilitas Intelektual, terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah 

rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom. 
3. Disabilitas Mental, terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. 
4. Disabilitas Sensorik, terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain 

disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. 
5. Disabilitas ganda/multi, mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas. 

 
 


