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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadhirat Allah 
Subhanahuwata’ala, kita sambut kehadiran “Pedoman 
Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus 
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, yang 
diharapkan dapat dijadikan acuan oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota dan Puskesmas dalam menyediakan 
pelayanan kesehatan pada korban kekerasan terhadap 
perempuan dan/atau anak secara komprehensif dan 
berkualitas.

Kita patut bergembira dan sekaligus berterima kasih 
khususnya kepada Direktur Bina Kesehatan Anak dan 
Direktur Bina Kesehatan Ibu serta seluruh jajarannya, atas 
prakarsa yang digagas untuk menyusun pedoman 
pengembangan program penanganan kasus kekerasan 
terhadap perempuan dan anak. Penyusunan pedoman 
secara terpadu ini selain bernuansa efisiensi dan 
efektivitas, sekaligus juga dapat mempermudah tugas 
pengelola program di lapangan dalam mengembangkan 
berbagai jenis pelayanan dengan karakter yang hampir 
sama.

Penyusunan pedoman ini merupakan langkah antisipatif 
yang tepat, karena kasus kekerasan di masyarakat 
khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak 
cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kasus yang 
muncul ke permukaan masih terlalu kecil dibandingkan 
dengan jumlah kasus yang sebenarnya. Fenomena 
gunung es ini terjadi antara lain karena kesadaran korban 
kekerasan/keluarga untuk melaporkan kasusnya masih 
sangat rendah dan kurangnya sensitivitas tenaga 
kesehatan khususnya di Puskesmas sebagai ujung 
tombak pelayanan kesehatan.

5



Pelatihan teknis  tatalaksana kasus kekerasan terhadap 
perempuan dan anak yang sudah atau akan dilaksanakan 
serta penyediaan pedoman ini, diharapkan dapat 
mendukung percepatan penyediaan pelayanan kesehatan 
kasus korban kekerasan di Puskesmas. Semakin banyak 
Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan, 
semakin  kecil kesenjangan antara jumlah kasus 
kekerasan yang dilayani/dilaporkan dengan jumlah kasus 
yang ada di masyarakat.      

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi 
terhadap penyusunan pedoman ini, baik sebagai 
narasumber maupun sebagai anggota tim penyusun, 
khususnya kepada UNICEF dan WHO Indonesia yang 
telah memberikan dukungan finansial, diucapkan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, Mei 2009.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

Dr. Edi Suranto MPH. 
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Dampak globalisasi, perkembangan teknologi, dan 
pengaruh negatif media massa dapat mengakibatkan 
terjadinya pergeseran nilai sosial budaya dimana 
masyarakat terbiasa dengan pola hidup konsumtif dan 
individual, yang mengakibatkan menurunnya 
ketahanan keluarga. Kemiskinan yang belum teratasi, 
rendahnya tingkat pendidikan orang tua, banyaknya 
anak dalam keluarga, lemahnya pengawasan orang 
tua serta bencana alam yang terjadi merupakan faktor 
pemicu terjadinya peningkatan tindak kekerasan 
terhadap perempuan dan anak baik fisik, mental, 
seksual maupun penelantaran. Kesemuanya ini jelas 
sangat merugikan terhadap perempuan dan anak.

Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak 
(KtP/A) merupakan masalah global yang terkait hak 
asasi manusia dan ketimpangan gender. Kasus-kasus 
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang 
teridentifikasi di pelayanan kesehatan dasar dan di 
pusat-pusat pelayanan rujukan termasuk kepolisian 
merupakan fenomena gunung es, karena belum 
menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di 
masyarakat. Hanya sebagian kecil kasus kekerasan 
yang dilaporkan, karena sebagian besar masyarakat 
masih menganggap bahwa kasus KtP/A adalah aib 
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dan merupakan masalah “domestik” dalam keluarga, 
yang tidak pantas diketahui orang lain.

Menurut World Health Organization (WHO), sedikitnya 
satu diantara lima penduduk perempuan di dunia, 
semasa hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik 
atau seksual yang dilakukan oleh laki-laki. Kekerasan 
terhadap perempuan (KtP) merupakan penyebab 
kematian urutan ke 10 terbesar bagi perempuan usia 
subur pada tahun 1998. Di berbagai penjuru dunia, 
jumlah perempuan korban tindak pidana perdagangan 
orang/trafiking semakin meningkat dan diperkirakan 
mencapai 2-3  juta pertahunnya dan jumlah ini 
cenderung semakin meningkat. 

Analisis hasil dari sekitar 50 survei penduduk di seluruh 
dunia, menunjukkan bahwa 10-50% perempuan 
melapor pernah dipukul atau mengalami kekerasan 
fisik oleh pasangannya. Kekerasan fisik terhadap 
pasangan hampir selalu disertai dengan kekerasan 
mental dan sekitar sepertiga sampai lebih dari 
setengahnya diikuti oleh kekerasan seksual. Di antara 
613  orang yang mendapat perlakukan kekerasan di 
Jepang, 57% mengalami kekerasan fisik, psikis dan 
sosial. Hanya 8% yang mengalami kekerasan fisik saja.

Di Indonesia, berdasarkan data SUSENAS tahun 2006  
jumlah kasus KtP sebanyak 2,3  Juta (3,07%) dengan 
perbandingan kasus antara perdesaan dan perkotaan 
adalah 3,08% : 3,06%. Sebagian besar korban (77%) 
tidak melakukan upaya apapun, hanya 17% korban 
yang memperoleh layanan dari LSM & Pekerja Sosial 
dan 6% dari tokoh masyarakat.
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Dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan kasus 
KtP secara bermakna. Hal ini digambarkan melalui 
data pada tahun 2004-2008  (Komnas Perempuan) 
berturut-turut adalah 14.020 kasus, 20.391 kasus, 
22.517 kasus, 25.522 kasus, 54.425 kasus dan  
meningkat 263% menjadi 143.586 pada 2009.

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut 
telah dilakukan sebagai implementasi dari  komitmen 
global yang telah disepakati oleh 180 negara peserta 
termasuk Indonesia dalam Konferensi Internasional 
tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD 
1994), serta kesepakatan dalam Konferensi Wanita ke-
IV di Beijing pada tahun 1995 yang dipertegas pada 
sidang khusus ke 23  Majelis Umum PBB tahun 2000, 
yang disebut Beijing Plus Five. 

Menurut data Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan 
Anak terjadi peningkatan kasus Kekerasan terhadap 
Anak (KtA) yang cukup menonjol di Indonesia pada 
tahun 2005 dibandingkan tahun 2006 dengan rincian 
sebagai berikut: kasus kekerasan fisik dari 223  kasus 
menjadi 247; kasus kekerasan psikis  dari 176 menjadi 
450; kasus kekerasan seksual dari 327 menjadi 426 
sedangkan kasus penelantaran dari 15 menjadi 131. 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006, menyebutkan 
jumlah anak (0-18  tahun) adalah 79.898.000 jiwa, 
diantaranya tercatat jumlah anak terlantar sebanyak 
5.406.400 jiwa dan anak hampir terlantar 12.297.600 
jiwa. Prevalensi kekerasan terhadap anak adalah 
3,02% yang berarti setiap 10.000 anak Indonesia 
terdapat 302 anak pernah mengalami kekerasan. 
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Pusdatin Kementerian Sosial periode Januari – Juni 
tahun 2008, mencatat jumlah anak korban kekerasan 
fisik dan psikis sebanyak 21.872 anak dan korban 
kekerasan seksual sebanyak 12.726 anak, dimana 
pelakunya merupakan orang terdekat dengan korban 
seperti orangtua kandung/tiri/angkat, paman, kakek, 
guru dan tetangga. 

Data tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak pada 
tahun 2007, dari 12 Kota di Indonesia tercatat 
sebanyak 7.488  anak (sumber: Kementerian Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
tahun 2009). Pada tahun 2008, Koalisi Nasional 
Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak 
(ESKA) melaporkan bahwa sedikitnya terdapat 
150.000 anak Indonesia menjadi korban pelacuran 
dan pornografi, 70% diantaranya adalah anak berusia 
14-16 tahun. Kejahatan ini terorganisir rapi melalui 
jaringan antar provinsi bahkan internasional dengan 
korban beragam, baik anak yang berada di pedesaan 
maupun perkotaan termasuk siswa sekolah. Sebagian 
kasus,  disebabkan oleh karena tekanan ekonomi.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak 
Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 
melalui Keputusan Presiden No 36 tahun 1990, yang 
selanjutnya diperkuat dengan pengesahan Undang-
undang No 23  tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Konsekuens inya , Pemer in tah seharusnya 
menyelenggarakan seluruh kegiatan dalam upaya 
perlindungan bagi anak Indonesia yang mengacu pada 
empat prinsip dasar KHA, yaitu non diskriminasi, 
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kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup 
dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap 
pendapat anak. Dengan demikian semua sektor harus 
memberikan kontribusi nyata sesuai dengan tugas 
pokok, fungsi, peran masing-masing. 

Di dalam Rencana Strategi Nasional Kesehatan Tahun 
2010-2014 telah ditetapkan bahwa indikator program 
KtP/A adalah setiap Kabupaten/Kota harus memiliki  
minimal 2  (dua) Puskesmas mampu tatalaksana 
Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE) dan 
KtP serta minimal 2 Puskesmas mampu tatalaksana 
KtA. 

Kasus KtP/A sangat mempengaruhi kesehatan korban 
terutama pada anak yang masih berada dalam proses 
tumbuh kembang, sehingga akan berdampak pada 
penurunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh 
karena itu dibutuhkan pelayanan kesehatan secara 
komprehensif dan berkualitas. 

Pelayanan kesehatan bagi korban KtP/A dilakukan 
melalui pelayanan di tingkat dasar yaitu di Puskesmas 
maupun pelayanan rujukan di tingkat Rumah Sakit 
melalui pelayanan terpadu. Di beberapa Provinsi dan 
Kabupaten/Kota sudah terbentuk Pusat Pelayanan 
Terpadu (PPT) atau Pusat Krisis Terpadu (PKT) baik di 
Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit 
Bhayangkara maupun di Rumah Sakit Swasta.

Selama ini, penanganan di tingkat pelayanan dasar di 
Puskesmas belum dilakukan secara optimal, karena 
belum tersedianya sarana prasarana yang memadai. 
Beberapa petugas Puskesmas yang sudah dilatih 
dalam tatalaksana KtP/A, belum dapat menangani 
masalah tersebut secara komprehensif,  karena belum 
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berfungsinya kemitraan dan jejaring dengan sektor 
terkait. Padahal penanggulangan masalah KtP/A 
mencakup aspek medis, medikolegal maupun 
psikososial yang penanganannya membutuhkan 
jejaring.  

Tenaga kesehatan sering menjadi orang pertama yang 
berhadapan dengan korban KtP/A akibat masalah  
kesehatan yang dialaminya. Sebagian tenaga 
kesehatan masih belum memahami bahwa kasus 
tindak kekerasan selain berdampak pada aspek medis 
juga berdampak pada aspek medikolegal dan 
psikososial, sehingga penanganannya hanya fokus 
pada gangguan fisik, sementara aspek lainnya masih 
terabaikan. Dari aspek medikolegal mereka juga sering 
diminta untuk membuat Visum et Repertum (VeR) oleh 
Polisi Penyidik.   

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kementerian 
Kesehatan harus segera menyusun pedoman yang 
dibutuhkan sebagai acuan oleh pengelola program di 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas 
termasuk Rumah Sakit dalam mengembangkan dan 
mengelola suatu pelayanan spesifik yang mampu 
menangani kasus-kasus kekerasan terhadap 
Perempuan maupun Anak.
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B. TUJUAN

Tujuan Umum :

Tersedianya Puskesmas 
mampu tatalaksana 
penanggulangan 
korban KtP/A secara 
komprehensif dalam 
rangka meningkatkan 
status kesehatan 
perempuan dan anak.

Tujuan Khusus : 
1.
Tersedianya Pedoman 
Pengembangan 
Puskesmas Mampu 
Tatalaksana Kasus 
Kekerasan Terhadap 
Perempuan dan Anak.
__________________
2.
Tersedianya standar 
pelayanan kesehatan bagi 
korban KtP/A di 
Puskesmas
_________________
3.
Meningkatnya kemampuan 
tenaga kesehatan dalam 
manajemen penanganan 
dan tatalaksana pelayanan 
kesehatan kasus KtP/A.
_________________
4.
Meningkatnya kemitraan 
dan kerjasama jejaring 
lintas sektor terkait dalam 
penanganan korban KtP/A 
secara komprehensif.
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C. SASARAN DAN 
TARGET

Sasaran

1.
Pengelola program di 
Dinas Kesehatan 
Provinsi
______________
2.
Pengelola program di 
Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota
______________
3.
Tenaga kesehatan dan 
tenaga lainnya di 
Puskesmas. 

Target

Setiap Kabupaten/Kota 
memiliki minimal 2 (dua) 
Puskesmas mampu 
tatalaksana KtP/A.

D. RUANG LINGKUP

Mencakup : 

1.
Manajemen 
pengembangan 
puskesmas mampu 
tatalaksana kasus KtP/
A yang meliputi 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
pengendalian dan 
pengawasan
_________________
2.
Standar ketenagaan, 
peralatan medis dan 
obat-obatan, pelayanan 
kesehatan 
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E. Dasar Hukum 

UUD 1945 pasal 27 ayat 
1 dan 2.
_____________
UUD 1945 pasal 28B ayat 
2. 
_____________
UUD 1945 pasal 28H ayat 
1.
_____________
UU No. 7 tahun 1984 
tentang Pengesahan 
Konvensi mengenai 
Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi 
terhadap Wanita.
_____________
UU No. 39 tahun 1999 
tentang Hak Asasi 
Manusia.
_____________
UU No. 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan 
Anak.
_____________
UU No. 23 tahun 2004 
tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga.
_____________
UU No. 29 tahun 2004 
tentang Praktik 
Kedokteran.
_____________
UU No. 32 tahun 2004 
tentang Pemerintah 
Daerah.

_____________
UU No. 33 tahun 2004 
tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah.
_____________
UU No. 13 tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban.
_____________
UU No. 21 tahun 2007 
tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan 
Orang.
_____________
UU No 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan. 
_____________
PP No. 4 tahun 2006, tentang 
Penyelenggaraan dan 
Kerjasama Pemulihan Korban 
Kekerasan dalam Rumah 
Tangga.
_____________
PP 38 tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota.
_____________
Peraturan Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak 
Nomor 02 tahun 2010 tentang 
Rencana Aksi Nasional 
Pencegahan dan Penanganan 
Kekerasan Terhadap Anak
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_____________
Peraturan Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan 
Nomor 01 tahun 2009 tentang 
Standar Pelayanan Minimal 
Pelayanan Terpadu bagi Saksi 
dan / atau Korban Tindak 
Pidana Perdagangan Orang di 
Kabupaten/Kota.
_____________
Surat Keputusan Menteri 
Kesehatan RI No. 128/
Menkes/SK/II/2004 tentang 
Kebijakan Dasar Pusat 
Kesehatan Masyarakat.
_____________
Undang - Undang Nomor 33 
tahun 2004 tentang 
perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan daerah 
(Lembaran negara RI tahun 
2004 nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara RI nomor 
4438)
_____________

Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 1259 Tahun 2009 
tentang Petunjuk Teknis 
Pelayanan Jamkesmas Bagi 
Masyarakat Miskin Akibat 
Bencana, Masyarakat Miskin 
Penghuni Panti Sosial, dan 
Masyarakat Miskin Penghuni 
Lembaga Pemasyarakatan 
Serta Rumah Tahanan Negara
_____________
Keputusan Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak 
Nomor 01 tahun 2010 tentang 
Standar Pelayanan Minimal 
bidang Layanan Terpadu bagi 
Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan.
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BAB II

MANAJEMEN 
PENGEMBANGAN 
PUSKESMAS MAMPU 
TATALAKSANA KASUS 
KEKERASAN TERHADAP 
PEREMPUAN DAN ANAK 
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Pengembangan Puskesmas mampu tatalaksana kasus 
KtP/A memerlukan dukungan sumber daya, bantuan 
teknis, dan pembinaan dari Kementerian Kesehatan, Dinas 
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi 
bertanggungjawab untuk memfasilitasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota selaku penanggungjawab langsung 
terhadap pencapaian indikator yang ditetapkan di dalam 
Standar Pelayanan Minimal (SPM). Indikator tersebut 
meliputi: “Cakupan perempuan dan anak korban 
kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh 
tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu 
tatalaksana kasus KtP/A; Cakupan tenaga kesehatan 
terlatih tentang tatalaksana kasus korban KtP/A di 
Puskesmas”.

Pencapaian indikator tersebut membutuhkan peran aktif 
lintas sektor terkait dengan menggunakan pendekatan 
multidisiplin. Oleh karena itu kerjasama dalam bentuk 
kemitraan dan pengembangan jejaring merupakan suatu 
keharusan.

Dalam pengembangan Puskesmas mampu tatalaksana 
kasus KtP/A, diperlukan pelatihan tenaga kesehatan 
Puskesmas tentang teknis penanggulangan kasus KtP/A. 
Keterampilan teknis dimaksud harus didukung oleh 
kemampuan untuk mengembangkan dan mengelola suatu 
pelayanan yang memerlukan pendekatan kemitraan dan 
jejaring dengan sektor terkait.
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A. PERAN 
KEMENTERIAN 
KESEHATAN RI

Mengacu pada Peraturan 
Pemerintah No. 38  tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota, kewenangan Pemerintah 
Pusat meliputi menetapkan 
kebijakan tentang perencanaan 
nasional dan pengendalian 
pembangunan nasional secara 
m a k r o , p e m b i n a a n d a n 
pemberdayaan sumber daya 
m a n u s i a d a n p e n e t a p a n 
standarisasi nasional melalui 
penyusunan pedoman dan 
standar-standar. 

Peran Kementerian Kesehatan 
dalam pengembangan pelayanan 
kesehatan mampu tatalaksana 
kasus KtP/A adalah sebagai 
berikut:
_______________
Menetapkan kebijakan dan 
s t r a t e g i p e l a k s a n a a n 
penanggulangan KtP/A.
_______________
Menyusun pedoman umum dan 
pedoman teknis pelayanan kasus 
KtP/A; 
_______________
Menetapkan standar pelayanan 
kesehatan bagi korban KtP/A, 
indikator cakupan pelayanan pada 
Standar Pelayanan Minimal (SPM).
_______________
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Melakukan advokas i dan 
sosialisasi program KtP/A
_______________
Melaksanakan Training of Trainer 
(TOT) bagi Fasilitator KtP/A 
Provinsi.
_______________
Melaksanakan bimbingan teknis, 
Supervisi dan evaluasi.
_______________
Melakukan penel i t ian dan 
pengembangan.
_______________
Melaksanakan kegiatan program 
sub gugus tugas bidang 
rehabilitasi kesehatan dalam 
pencegahan dan penanganan 
tindak pidana  perdagangan 
orang/trafiking dan Eksploitasi 
Seksual Anak (ESA).
 _______________
Mengalokasikan biaya untuk 
mendukung pelaksanaan kegiatan 
program KtP/A.
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A. Pengertian

Yang disebut dengan 
”Anak” adalah 
seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam 
kandungan.

Kekerasan terhadap 
Perempuan (KtP)
Adalah segala bentuk 
tindak kekerasan 
berbasis gender yang 
berakibat, atau 
mungkin berakibat, 
menyakiti secara fisik, 
seksual, mental, atau 
penderitaan terhadap 
perempuan; termasuk 
ancaman dari tindakan 
tersebut, pemaksaan 
atau perampasan 
semena-mena 
kebebasan, baik yang 
terjadi di lingkungan 
masyarakat maupun 
dalam kehidupan 
pribadi. 

Kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT)
Adalah setiap 
perbuatan terhadap 
seseorang terutama 
perempuan yang 

berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau 
penderitaan secara 
fisik, seksual, 
psikologis, dan/atau 
penelantaran rumah 
tangga termasuk 
ancaman untuk 
melakukan perbuatan, 
pemaksaan atau 
perampasan 
kemerdekaan secara 
melawan hukum dalam 
lingkup rumah tangga. 

Kekerasan terhadap 
Anak (KtA)
Semua bentuk 
tindakan/perlakuan 
menyakitkan secara 
fisik ataupun emosional, 
penyalahgunaan 
seksual, trafiking, 
penelantaran, 
eksploitasi komersial 
termasuk ekploitasi 
seksual komersial anak 
(ESKA) yang 
mengakibatkan cidera/
kerugian nyata ataupun 
potensial terhadap 
kesehatan anak, 
kelangsungan hidup 
anak, tumbuh kembang 
anak atau martabat 
anak, yang dilakukan 
dalam konteks 
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hubungan tanggung 
jawab, kepercayaan 
atau kekuasaan.

Kekerasan Fisik
Adalah tindakan yang 
bertujuan untuk 
melukai, menyiksa atau 
menganiaya orang lain, 
dengan menggunakan 
anggota tubuh pelaku 
(tangan, kaki) atau 
dengan alat-alat lain.

Kekerasan Fisik Anak
Adalah kekerasan yang 
mengakibatkan cidera 
fisik nyata ataupun 
potensial terhadap anak 
sebagai akibat dari 
interaksi atau tidak 
adanya interaksi yang 
layaknya ada dalam 
kendali orangtua atau 
orang dalam hubungan 
posisi tanggungjawab, 
kepercayaan atau 
kekuasaan.

Kekerasan Seksual
Adalah kekerasan yang 
bernuansa seksual, 
termasuk berbagai 
perilaku yang tak 
diinginkan dan 
mempunyai makna 
seksual yang disebut 

pelecehan seksual, 
maupun berbagai 
bentuk pemaksaan 
hubungan seksual yang 
disebut sebagai 
perkosaan.

Kekerasan Seksual 
Anak
Adalah pelibatan anak 
dalam kegiatan seksual, 
dimana ia sendiri tidak 
sepenuhnya memahami 
atau tidak mampu 
memberi persetujuan, 
yang ditandai dengan 
adanya aktivitas seksual 
antara anak dengan 
orang dewasa atau 
anak lain dengan tujuan 
untuk memberikan 
kepuasan bagi orang 
tersebut. 

Kekerasan Psikis 
Adalah perbuatan yang 
mengakibatkan 
ketakutan, hilangnya 
rasa percaya diri, 
hilangnya kemampuan 
untuk bertindak, rasa 
tidak berdaya dan/atau 
penderitaan psikologis 
berat pada seseorang. 
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Kekerasan Psikis 
pada Anak
Adalah suatu perbuatan 
terhadap anak yang 
mengakibatkan atau 
sangat mungkin akan 
mengakibatkan 
gangguan kesehatan 
atau perkembangan 
fisik, mental, spiritual, 
moral dan sosial, 
misalnya pembatasan 
gerak, sikap tindak 
yang meremehkan, 
mencemarkan, 
mengkambing 
hitamkan, mengancam, 
menakut-nakuti, 
mendiskriminasi, 
mengejek atau 
menertawakan anak, 
atau perlakuan kasar 
lain atau penolakan.

Penelantaran Anak 
Adalah kegagalan 
dalam menyediakan 
segala sesuatu yang 
dibutuhkan untuk 
tumbuh kembang anak, 
seperti: kesehatan, 
pendidikan, 
perkembangan 
emosional, nutrisi, 
rumah atau tempat 
bernaung, serta 
keadaan hidup yang 

aman dan layak.

Eksploitasi 
perempuan dan anak.
Adalah penggunaan 
perempuan dan atau 
anak dalam pekerjaan 
atau aktivitas lain untuk 
keuntungan orang lain, 
termasuk pekerja 
perempuan dan/atau 
anak, serta prostitusi. 

Konseling 
Adalah hubungan yang 
saling membantu antara 
konselor/petugas 
konseling dan klien 
hingga tercapai 
komunikasi yang baik 
dan pada saatnya 
konselor/petugas 
konseling dapat 
menawarkan 
dukungan, keahlian dan 
pengetahuannya secara 
berkesinambungan 
hingga klien dapat 
mengerti dirinya sendiri 
serta permasalahan 
yang dihadapinya 
dengan lebih baik dan 
selanjutnya menolong 
dirinya sendiri dengan 
bantuan beberapa 
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aspek dari 
kehidupannya.

Kekerasan Ekonomi
Adalah kekerasan 
dalam bentuk 
penelantaran ekonomi 
dimana tidak diberi 
nafkah secara rutin atau 
dalam jumlah yang 
cukup, membatasi dan/
atau melarang untuk 
bekerja yang layak di 
dalam atau di luar 
rumah sehingga korban 
dibawah kendali orang 
tersebut.

Dukungan 
Psikososial 
Adalah dukungan yang 
menekankan hubungan 
yang dinamis antara 
aspek psikologis dan 
aspek sosial yang 
merupakan integrasi 
pendekatan psikologis 
dan sosial untuk 
mencegah dan 
mengatasi masalah.

Advokasi Kebijakan 
Publik
Merupakan kegiatan 
untuk mempengaruhi 
penentu-kebijakan 
dalam memberikan 

pernyataan, 
menentukan dan 
melaksanakan 
kebijakan dengan 
tujuan mengarahkan 
dan mengendalikan 
institusi, masyarakat 
atau individu melalui 
berbagai bentuk 
komunikasi persuasif.

Pusat Pelayanan 
Terpadu (PPT) / Pusat 
Krisis Terpadu (PKT)
Adalah tempat 
dilaksanakannya 
pelayanan kepada 
korban kekerasan baik 
di  Rumah Sakit Umum 
Pemerintah dan Swasta 
termasuk Rumah Sakit 
POLRI, secara 
komprehensif oleh 
multidisiplin dibawah 
satu atap (one stop 
service).

Kemitraan
Adalah suatu strategi 
bersama antara sektor 
Pemerintah dan Non 
Pemerintah yang 
terintegrasi atas dasar 
prinsip – prinsip 
kesetaraan, 
keterbukaan dan saling 
menguntungkan dalam 
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melaksanakan suatu 
program/kegiatan 
secara efektif dan 
efisien sesuai bidang, 
kondisi dan 
kemampuan masing – 
masing, sehingga hasil 
yang dicapai menjadi 
lebih optimal.

Jejaring 
Adalah suatu hubungan 
kerjasama antara 2 
pihak atau lebih 
berdasarkan prinsip 
kemitraan untuk 
mencapai tujuan 
bersama yang telah 
disepakati sesuai peran, 
tanggung jawab dan 
fungsi masing-masing.

Perdagangan Orang/
Trafiking
Perdagangan Orang 
adalah tindakan 
perekrutan, 
pengangkatan, 
penampungan, 
pengiriman, 
pemindahan atau 
penerimaan seseorang 
dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, 
penyekapan, 

pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi 
rentan, penjeratan 
utang atau memberi 
bayaran atau manfaat, 
sehingga memperoleh 
persetujuan dari orang 
yang memegang 
kendali atas orang lain 
tersebut, baik yang 
dilakukan di dalam 
negara maupun antar 
negara, untuk tujuan 
eksploitasi atau 
mengakibatkan orang 
tereksploitasi.
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B. PERAN DINAS 
KESEHATAN PROVINSI

Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 38 
tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara 
Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota, Dinas 
Kesehatan Provinsi 
sebagai perpanjangan 
tangan Pemerintah  di 
daerah memiliki 
kewenangan dalam 
bidang pemerintahan 
yang bersifat lintas 
Kabupaten/Kota dan 
bertanggungjawab 
terhadap realisasi target 
pencapaian jumlah 
Puskesmas mampu 
tatalaksana 

kasus KtP/A di semua 
Kabupaten/Kota yang 
ada di wilayah Provinsi. 

Peran Dinas 
Kesehatan Provinsi 
adalah:

Melakukan advokasi 
dan sosialisasi program 
KtP/A
_______________
Memfasilitasi Dinas 
Kesehatan Kabupaten/
Kota dalam 
menerapkan kebijakan  
program KtP/A antara 
lain : pengembangan 
Puskesmas Mampu 
Tatalaksana Kasus KtP/
A dan pembentukan 
Jejaring  
_______________
Melaksanakan Training 
of Trainer (TOT) bagi 
Fasilitator KtP/A 
Kabupaten/Kota, 
pelatihan bagi tenaga 
kesehatan di 
Puskesmas dan Rumah 
Sakit yang akan 
dikembangkan menjadi 
sarana pelayanan 
kesehatan bagi korban 
KtP/A. 
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_______________
Bekerjasama dengan 
pihak Rumah Sakit 
dalam mempersiapkan 
pelayanan rujukan di 
RS Provinsi sebagai 
Pusat Pelayanan 
Terpadu (PPT) / Pusat 
Krisis Terpadu (PKT) di 
RS Pemerintah, RS 
TNI/Polri dan Swasta.
_______________
Mendukung penyediaan 
sarana dan prasarana 
penunjang medis dan 
nonmedis antara lain 
buku pedoman/
modul,media KIE, 
format administrasi 
Rekam Medis, VeR dan 
format Pencatatan 
Pelaporan.
_______________
Berperan aktif sebagai 
anggota jejaring 
pelayanan KtP/A (bila 
jejaring sudah ada), 
atau sebagai 
penggagas (bila jejaring 
belum terbentuk).
_______________

Melaksanakan 
bimbingan teknis, 
supervisi dan evaluasi 
Melaksanakan 
pencatatan dan 
pelaporan
_______________
Mengalokasikan 
pembiayaan melalui 
APBD Provinsi dan 
mengusulkan 
pembiayaan melalui 
APBN, LSM dan donor 
agency, Pinjaman/
Hibah Luar Negeri 
(PHLN) atau sumber 
biaya lainnya
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C. PERAN DINAS 
KESEHATAN 
KABUPATEN/KOTA

Keberhasilan 
pengembangan 
Puskesmas Mampu 
Tatalaksana Kasus KtP/
A antara lain sangat 
tergantung seberapa 
besar dukungan 
sumberdaya dan 
bantuan teknis dari 
Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota. 

Peran Dinas 
Kesehatan Kabupaten/
Kota adalah sebagai 
berikut: 

Menentukan 
Puskesmas yang akan 
dikembangkan menjadi 
Puskesmas Mampu 
Tatalaksana Kasus KtP/
A berdasarkan kajian 
besaran masalah dan 
potensi terjadinya KtP/
A.
_______________

Melakukan advokasi 
dan sosialisasi program 
KtP/A
_______________
Bekerjasama dengan 
pihak Rumah Sakit 
dalam mempersiapkan 
pelayanan rujukan di 
RS Kabupaten/Kota 
sebagai Pusat 
Pelayanan Terpadu 
(PPT) / Pusat Krisis 
Terpadu (PKT) di RS 
Pemerintah, RS TNI/
Polri dan Swasta.
_______________
Melaksanakan pelatihan 
tenaga kesehatan 
Puskesmas dan RS 
yang akan 
dikembangkan menjadi 
sarana pelayanan 
mampu tatalaksana 
kasus KtP/A

31



_______________
Menyediakan sarana 
dan prasarana 
penunjang medis dan 
nonmedis antara lain 
buku pedoman/
modul,media KIE, 
format administrasi 
Rekam Medis, VeR dan 
format Pencatatan 
Pelaporan.
_______________
Berperan aktif sebagai 
anggota jejaring 
pelayanan KtP/A (bila 
jejaring sudah ada), 
atau sebagai 
penggagas (bila jejaring 
belum terbentuk).
_______________
Melaksanakan 
bimbingan teknis, 
supervisi dan evaluasi 
dengan menggunakan 
daftar tilik. (lihat 
lampiran 15)
_______________

Melaksanakan 
pencatatan dan 
pelaporan
_______________
Mengalokasikan 
pembiayaan melalui 
APBD Kabupaten/Kota 
dan mengusulkan 
pembiayaan melalui 
APBN, APBD Provinsi, 
LSM atau Donor 
Agency, PHLN atau 
sumber biaya lainnya
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D.	 PERAN PUSKESMAS

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan 
kesehatan berperan dalam melaksanakan pelayanan 
kesehatan bagi korban KtP/A, untuk itu puskesmas 
harus mampu dalam manajemen pengembangan 
untuk menjadi Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus 
KtP/A.  

Fungsi manajemen di tingkat Puskesmas dalam 
tatalaksana kasus KtP/A meliputi:

D.1. Perencanaan

D.1.1. 
Mengumpulkan 
data dan 
informasi

Data dan informasi yang dikumpulkan 
adalah data kasus yang pernah 
terjadi dan potensi kasus KtP/A yang 
ada di wilayah kerja  setempat seperti 
pada daftar tilik supervisi Puskesmas 
Mampu Tatalaksana Kasus  KtP/A 
(lampiran 15).

D.1.2. 
Melakukan 
analisa dan 
pemetaan 
sesuai hasil 
pengumpulan 
data dan 
informasi.

D.1.3. 
Menyusun 
rencana kerja
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D.1.4. 
Melaksanakan 
Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan oleh tenaga 
kesehatan terlatih atau yang telah 
mendapatkan orientasi program 
tentang KtP/A. 

Sosialisasi internal adalah kegiatan 
pertemuan lintas  program di 
Puskesmas  untuk menyamakan 
persepsi dan meningkatkan 
kepekaan petugas terhadap kasus 
y a n g d i d u g a K t P / A , d a n 
m e m b a n g u n k o m i t m e n 
pengembangan Puskesmas Mampu 
Tatalaksana Kasus KtP/A.

S o s i a l i s a s i l a n g s u n g p a d a 
masyarakat sasaran.

Sosialisasi eksternal pada lintas 
sektor terkait di wilayah kerja 
setempat yang bertujuan untuk 
memperkenalkan atau menyamakan 
perseps i dan mendapatkan 
dukungan dalam penanganan kasus 
KtP/A, serta  penjajakan awal 
pembentukan kemitraan dan jejaring.

D.1.5. 
Menyiapkan 
Tenaga 
Pelaksana.

Setiap Puskesmas yang akan 
dikembangkan, minimal memiliki 2 
orang tenaga kesehatan (dokter dan 
perawat atau bidan) yang sudah 
mendapat pelatihan tatalaksana 
kasus KtP/A. Pelatihan meliputi: 
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tatalaksana kasus  KtP/A, konseling/
teknik wawancara, cara pengisian 
rekam medik, cara pengisian VeR, 
mekanisme rujukan, pencatatan dan  
pelaporan, kemitraan dan jejaring.

Jika Puskesmas belum memiliki 
tenaga kesehatan terlatih, maka 
dapat mengusulkan kepada Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota untuk 
mendapatkan pelat ihan atau 
orientasi.

Memperbanyak tenaga kesehatan 
mampu tatalaksana kasus  KtP/A 
melalui kalakarya  atau pendampingan 
(on the job training).

D.1.6. 
Menyiapkan 
petugas 
konseling dan 
wawancara.

Petugas konsel ing/wawancara 
adalah tenaga kesehatan yang sudah 
dilatih Komunikasi Inter Personal/
Konseling (KIP/K), teknik wawancara 
pada anak atau tenaga kesehatan 
lain yang sudah dilatih sebagai 
konselor remaja, konselor HIV, 
konselor NAPZA.

Apabila memungkinkan Kepala 
Puskesmas dapat mengusulkan 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
untuk memberikan pelat ihan 
k o n s e l i n g / w a w a n c a r a a t a u 
mengikutsertakan tenaga  kesehatan 
di Puskesmas pada pelatihan yang 
dilaksanakan oleh institusi lain.

35



D.1.7. 
Menyiapkan 
Prasarana dan 
Sarana 

Prasarana terdiri dari bangunan 
puskesmas dan alat komunikasi 
seperti telepon dan sejenisnya.

Sarana meliputi:
• Ruangan pelayanan terhadap 

korban kekerasan yang terpisah 
dari ruangan pelayanan untuk 
pasien umum. Pelayanan harus 
t e r j a m i n k e r a h a s i a a n n y a 
keamanan dan kenyamanan yang 
meliputi: pemeriksaan, konseling 
dan wawancara, pengobatan, dan 
pemulihan.

• Alat kesehatan dan obat–obatan 
seperti peralatan diagnostik klinis 
yang sesuai standar

• Sarana konseling/wawancara, 
antara lain: film, CD, buku 
pedoman, buku lembar balik, 
poster, leaflet/brosur, Alat 
Permainan Edukatif (APE) dan 
phantom anatomi reproduksi 
perempuan/laki-laki, alat tulis/
gambar, boneka.

• Sarana lain: alat perekam, 
kamera, formulir pencatatan dan 
pelaporan dan lain-lain.
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D.2. Pelaksanaan 

D.2.1. 
Pemeriksaan 
Kesehatan

Melakukan anamnese, wawancara 
dan konse l ing awa l untuk 
membangun rasa  percaya diri korban 
dan memberikan dukungan pada 
korban agar berani mengungkap 
penyebab trauma untuk mencegah 
kasus kekerasan berulang. 

P e m e r i k s a a n u m u m d a n 
pemer i ksaan khusus  un tuk 
menentukan tindakan selanjutnya 
serta untuk mengetahui ada tidaknya 
indikasi kekerasan. 

Pemeriksaan penunjang j ika 
diperlukan antara lain pemeriksaan 
rontgen dan laboratorium. 

D.2.2. 
Tindakan Medis

Penanganan kesehatan fisik sesuai 
dengan kondisi korban.

Penanganan kesehatan mental.

Apabila  perlu dapat dirujuk ke sarana 
yang lebih memadai sesuai dengan 
kebutuhan:

• Rujukan Medis:
Rujukan medis  ke Rumah Sakit 
yang memiliki PPT/PKT, Rumah 
Sakit yang memiliki tenaga ahli 
terhadap penanganan kasus 
spesifik.

37



• Rujukan Non Medis: Rujukan non 
medis merupakan tanggung 
j a w a b a n g g o t a j e j a r i n g 
berdasarkan peran dan fungsi 
masing-masing. Untuk rujukan 
non medis, jika tidak ada  jejaring, 
maka  tugas  Puskesmas  adalah 
me laporkannya ke D inas 
Kesehatan Kabupaten/Kota  untuk 
diteruskan ke lembaga yang 
sesuai.

Rujukan non medis terdiri dari: 

• Rujukan psikososial ke Pusat 
P e l a y a n a n T e r p a d u 
Perlindungan Perempuan dan 
Anak (P2TP2A), Lembaga 
Perlindungan Anak (LPA), 
r u m a h p e r l i n d u n g a n 
perempuan dan/atau anak 
atau lembaga sosial lainnya.

• Rujukan masalah hukum ke 
lembaga penegak hukum 
(Kepolisian, Lembaga Bantuan 
Hukum)

•
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D.2.3.
Wawancara dan 
konseling

Merupakan kegiatan interaktif antara 
klien dan petugas wawancara/
konseling untuk membantu klien 
mengenal i , menghadapi dan 
memecahkan masalah tertentu 
berdasarkan keputusan klien.

Pelaksananya adalah tenaga 
kesehatan (dokter, perawat, bidan), 
non medis  (psikolog) dan tenaga 
terlatih (LSM) lainnya.

D.2.4.
Wawancara dan 
konseling

Merupakan kegiatan interaktif antara 
klien dan petugas wawancara/
konseling untuk membantu klien 
mengenal i , menghadapi dan 
memecahkan masalah tertentu 
berdasarkan keputusan klien.

Pelaksananya adalah tenaga 
kesehatan (dokter, perawat, bidan), 
non medis  (psikolog) dan tenaga 
terlatih (LSM) lainnya.
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D.2.5. 
Penyuluhan

Penyuluhan bisa dilaksanakan di 
setiap kesempatan oleh tenaga 
kesehatan yang terlatih dalam upaya 
pencegahan terjadinya atau 
berulangnya kasus KtP/A.

Penyuluhan bertujuan untuk :

1. M e m b e r i k a n p e n d i d i k a n 
kesehatan bagi masyarakat 
untuk menciptakan lingkungan 
yang melindungi perempuan dan 
anak dar i upaya t indak 
kekerasan.

2. Meningkatkan kepedu l ian 
masyarakat.

3. Meningkatkan akses  masyarakat 
pada pelayanan kesehatan.

4. Meningkatkan komunikasi dalam 
keluarga.

Penyuluhan ditujukan kepada 3 
kelompok:

1. Masyarakat umum.
Merupakan sasaran upaya 
pencegahan primer pada semua 
lapisan masyarakat, yang 
berfokus  pada  strategi untuk 
mencegah terjadinya kekerasan 
dan ketidakpedulian terhadap 
adanya kekerasan yang terjadi di 
lingkungan.

40



2. Kelompok masyarakat berisiko.
Merupakan sasaran upaya 
pencegahan sekunder yang 
keg ia tannya  fokus  pada 
kelompok perempuan dan anak 
yang berpotensi mengalami 
tindak kekerasan dengan tujuan 
agar mereka terhindar dari kasus 
kekerasan.

3. Kelompok/individu yang pernah 
mengalami kekerasan.
Merupakan sasaran upaya 
pencegahan tersier yang lebih 
fokus  kepada perempuan, anak 
dan orangtua atau keluarga 
korban yang pernah mengalami 
kekerasan. Usaha pencegahan 
dilakukan untuk menghindari 
terulangnya kembali peristiwa 
kekerasan.

D.2.6. 
Kunjungan 
Rumah

Merupakan kegiatan untuk 
menindaklanjuti kasus-kasus KtP/A 
yang ditangani Puskesmas

D.2.7. 
Pencatatan

Pencatatan semua informasi dalam 
pelaksanaan pelayanan terhadap 
korban KtP/A.
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D.3. Pengawasan dan Pengendalian
Merupakan upaya untuk memantau kegiatan agar 
berjalan sesuai dengan yang direncanakan. 
Kegiatan meliputi, monitoring dan evaluasi serta 
pertanggungjawaban.

D. 3.1. 
Monitoring 
dan Evaluasi

1. Monitoring

Monitoring bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana 
kegiatan sudah dilaksanakan, 
adanya hambatan dan masalah 
a t a u d u k u n g a n d a l a m 
pelaksanaan pelayanan KtP/A.

M o n i t o r i n g p e l a k s a n a a n 
pelayanan KtP/A dapat dilakukan 
oleh Kepala Puskesmas kepada 
stafnya  melalui pembinaan dan 
pendampingan, lokakarya 
bulanan Puskesmas, serta 
menganalisis  hasil pencatatan 
dan pelaporan yang ada. 
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2.   Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilaksanakan 
secara  berkala melalui rapat staf, 
lokakarya bu lanan, m in i 
lokakarya, pertemuan lintas 
sektor setiap 3 bulan atau 
d e n g a n m e m a n f a a t k a n 
pelaporan kasus.

Hasil monitoring dan evaluasi 
dapa t d i gunakan un tuk 
menetapkan langkah-langkah 
perbaikan apabila ditemukan 
kesenjangan antara target dan 
realisasi serta  untuk menetapkan 
perencanaan kegiatan tahun 
berikutnya.

D.3.2.
Pertanggung-
jawaban

Pada setiap akhir tahun anggaran 
harus dibuat laporan pertanggung-
jawaban tahunan yang mencakup 
kemajuan pelaksanaan kegiatan, 
perolehan dan penggunaan berbagai 
sumber daya termasuk dana untuk 
pengembangan Puskesmas Mampu 
Tatalaksana Kasus KtP/A. Laporan 
tersebut disampaikan kepada Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota serta 
pihak-pihak terkait lainnya.
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E.	 KEMITRAAN DAN JEJARING

Penanganan kasus KtP/A tidak mungkin dilaksanakan 
hanya oleh sektor kesehatan saja karena masalahnya 
yang multi komplek sehingga harus  menggunakan 
pendekatan multidisiplin yang melibatkan lintas sektor. 
Oleh karena itu, agar penanganan didukung oleh 
semua pihak sesuai tugas pokok, fungsi dan 
tanggungjawabnya, perlu dikembangkan kemitraan 
dalam penanganan kasus KtP/A yang melibatkan 
semua pemangku kepentingan (stakeholder). Agar 
kemitraan lebih efektif dibutuhkan suatu jejaring yang 
didukung oleh semua sektor terkait. 

E.1. Kemitraan Mekanisme pengembangan kemitraan 
dapat memanfaatkan forum komunikasi 
yang sudah ada, memanfaatkan kegiatan 
kemitraan yang sudah berjalan misalnya: 
Komisi Kesehatan Reproduksi, Gugus 
Tugas  Trafiking, PKK, Pokja HIV atau 
membentuk forum kemitraan baru.

E.1.1
Proses 
Pembentukan 
kemitraan

1. Penjajakan dan kesepakatan awal
2. Penyamaan persepsi
3. Pengaturan peran dan tanggung 

jawab
4. Komunikasi dan koordinasi
5. Pelaksanaan kegiatan
6. Monitoring dan evaluasi

E..1.2
Kiat Sukses 
Kemitraan

1. Komitmen bersama
2. Koordinasi
3. Kerjasama harmonis 
4. Kepercayaan
5. Kejelasan tujuan
6. Kejelasan peran dan fungsi
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E.2. Jejaring Ruang lingkup penatalaksanaan korban 
kekerasan meliputi beberapa aspek yaitu 
aspek medik, medikolegal dan 
p s i k o s o s i a l . D e n g a n d e m i k i a n 
penatalaksanaan korban kekerasan 
harus lah merupakan ker jasama 
multidisiplin dengan melibatkan lembaga 
pe layanan kesehatan , l embaga 
perlindungan anak, lembaga bantuan  
hukum, aparat penegak hukum dan  
lembaga sosial lainnya, yang terbentuk 
dalam mekanisme kerja jejaring. Idealnya 
jejaring penanganan kasus kekerasan 
terhadap perempuan dan anak ini ada di 
berbagai t ingkatan admin is t ras i 
pemerintahan  mulai dari tingkat Pusat, 
Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai 
Kecamatan. Keberadaan jejaring di semua 
lini ini, dapat diharapkan akan 
mempercepat penanganan kasus-kasus 
kekerasan terhadap perempuan dan anak 
secara  komprehensif, terpadu, efektif, dan 
efisien.

Jenis Jejaring 
yaitu :

a. Jejaring dalam sistim pelayanan 
kesehatan yang mengacu pada Buku 
Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan 
Terhadap Anak dan pedoman rujukan 
lainnya.
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b. Jejaring pelayanan psikososial.
Merupakan interaksi antar sektor 
terkait untuk menanggulangi aspek 
psikis dan sosial dalam kasus KtP/A 
melalui pendekatan edukat i f , 
persuatif, konsultatif dan bantuan 
teknis lainnya. Upaya yang dilakukan 
antara lain intervensi psikososial 
t e r h a d a p k e l u a r g a k o r b a n , 
mengamankan korban dari pelaku 
kekerasan, membebaskan dari siklus 
kekerasan, pendampingan psikologik 
dan rehabilitasi psikososial serta 
upaya hukum terhadap korban dan 
pelaku. 

Lembaga yang 
terlibat dalam 
jejaring :

a. Sektor pemer intahan sepert i 
K e m e n t e r i a n K o o r d i n a t o r 
Kesejahteraan Rakyat, Kementerian 
Kesehatan, Kementerian Hukum dan 
HAM, Kementerian Pendidikan 
Nasional,  Kementerian Sosial, 
Kementerian Agama, Kementerian 
Dalam Negeri, Kementerian Luar 
Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Kementerian Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, dan lain-lain; 
beserta jajarannya di Provinsi, 
Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

b. Aparat penegak hukum seperti 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, 
TNI beserta jajarannya di Provinsi, 
Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
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Mekanisme kerja 
jejaring dapat 
dilakukan 
melalui :

a. Pertemuan rutin.
b. Komunikasi reguler.
c. Informasi awal melalui telepon, short 

message service (sms), email, 
website, dan sebagainya.

d. Fasilitasi kapasitas Sumber Daya 
Manusia (SDM).

Jejaring dapat dimulai dengan memanfaatkan kedekatan 
hubungan pribadi/informal dengan pihak terkait 
penanganan kasus KtP/A, misalnya: Kepala/Dokter 
Puskesmas dapat menyampaikan informasi adanya kasus 
kekerasan yang memerlukan penanganan hukum kepada 
Kepala Polsek melalui telepon atau sms. Hubungan 
semacam ini dapat dianggap sebagai langkah awal 
pembentukan jejaring formal.

Apabila jejaring belum terbentuk di tingkat Kecamatan dan 
tenaga kesehatan di Puskesmas kesulitan untuk 
menfasilitasi rujukan non medis, laporkan ke Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota agar segera ditangani melalui 
jejaring yang ada di Kabupaten/Kota.
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BAB III

STANDAR PELAYANAN 
TERHADAP KORBAN 
KtP/A
Untuk mengembangkan suatu Puskesmas mampu 
tatalaksana kasus KtP/A dibutuhkan sejumlah tenaga dan 
peralatan yang sesuai standar ketenagaan dan peralatan 
di Puskesmas, agar pelayanan kesehatan terhadap kasus 
KtP/A yang berkualitas dapat diberikan sesuai dengan 
standar pelayanan yang sudah ditetapkan. 

Selain itu kemampuan manajemen Kepala Puskesmas 
dalam mengelola dan mendayagunakan tenaga, peralatan, 
dan kemampuan teknis pelayanan yang dimiliki, serta 
potensi dukungan yang ada di masyarakat, akan sangat 
menentukan keberhasilan pengembangan pelayanan 
kesehatan terhadap kasus KtP/A.  
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A. STANDAR 
KETENAGAAN

Jenis tenaga yang 
dibutuhkan untuk 
pelayanan KtP/A di  
Puskesmas, antara lain:

1. Dokter umum
2. Dokter gigi
3. Perawat
4. Bidan
5. Ahli gizi
6. Analis Laboratorium
7. Petugas Promkes
8. Petugas 

administrasi 
(pencatatan dan 
pelaporan)

Kompetensi yang harus 
dimiliki oleh tenaga 
kesehatan:

1. Mampu tatalaksana 
kasus KtP/A

2. Mampu melakukan 
komunikasi 
interpersonal, teknik 
wawancara dan 
konseling.

B. STANDAR 
PERALATAN MEDIS 
DAN OBAT-OBATAN

B.1. Peralatan Medis

Peralatan yang 
diperlukan untuk 
penanganan kasus 
KtP/A mengacu pada 
Pedoman Peralatan 
Puskesmas 
(Departemen 
Kesehatan RI, 2007) 
yang meliputi peralatan 
diagnosis klinis, 
peralatan tindakan 
medis, peralatan 
penunjang pelayanan 
medik, dan peralatan 
penunjang medik, 
sebagai berikut: 

_______________________
B.1.1. Peralatan diagnostik 

klinik antara lain:
a. Timbangan badan
b. Alat pengukur tinggi 

badan 
c. Stetoskop
d. Tensimeter
e. Manset dewasa dan 

manset anak
f. Termometer
g. Kartu tes 

penglihatan dekat 
(Snellen chart)

h. Lensa pemeriksaan 
visus
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i. Opthalmoskop
j. Spekulum hidung, 

spekulum mata, 
spekulum telinga

k. Kaca dan lampu 
kepala, kaca 
pembesar, kaca dan 
handle kaca 
nasofaring

l. Otoskop
m. Sudip lidah logam 

panjang (12 cm, 
16,5 cm)

n. Tempat tidur periksa 
dan 
perlengkapannya.

o. Meja ginekologi
p. Pelvimeter
q. Meteran
r. Alat pengukur 

hemoglobin (Hb 
metri) dan reagens

s. Mikroskop
t. Anuskop
u. Alat bantu 

pemeriksaan kasus 
kekerasan seksual, 
antara lain: alat uji 
kehamilan, 
spekulum vagina 
(besar, sedang, 
kecil), sisir, tabung 
untuk darah, tabung 
untuk bilas vagina, 
cairan NaCl, kateter, 
lidi kapas, object 
glass, kantong 
kertas/plastik dan 
stiker label. 

_______________________
B.1.2. Peralatan untuk 

tindakan medis :
a. Kit bedah minor
b. Benang cat gut, 

benang sutera
c. Infus set (termasuk 

tiang penggantung)
d. Dental kit (sesuai 

perkembangan 
kemampuan klinik)

e. Disposible syringe 
(sesuai kebutuhan)

_______________________
B.1.3. Peralatan penunjang 

pelayanan medis :
a. Sterilisator
b. Baki instrumen steril 

bertutup
c. Tabung oksigen dan 

perlengkapannya
d. Lampu, lampu 

senter
e. Tandu lipat
f. Meja Instrumen/alat. 
g. Pispot
h. Lemari peralatan, 

lemari obat
i. Stoples-stoples 

sesuai kebutuhan
j. Tromol kasa
k. Waskom-waskom 

sesuai kebutuhan
l. Perabotan kantor 

(meja, kursi, lemari 
dan lain-lain)
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m. Buku register dan 
formulir-formulir 
antara lain: 

• Formulir Register 
Pelayanan 
Kesehatan Korban 
Tindak Kekerasan 
Terhadap 
Perempuan, Anak 
dan Kekerasan 
Dalam Rumah 
Tangga (KDRT) di 
Puskesmas sebagai 
Format-1P

• Formulir Register 
Pelayanan 
Kesehatan Korban 
Tindak Kekerasan 
Terhadap 
Perempuan, Anak 
dan Kekerasan 
Dalam Rumah 
Tangga (KDRT) di 
Rumah Sakit 
sebagai Format-1RS

• Formulir Pelaporan 
Pelayanan 
Kesehatan Korban 
Tindak Kekerasan 
Terhadap 
Perempuan, Anak 
dan Kekerasan 
Dalam Rumah 
Tangga (KDRT) di   
Puskesmas 
(Format-2P)

• Formulir Pelaporan 
Pelayanan 
Kesehatan Korban 

Tindak Kekerasan 
Terhadap 
Perempuan, Anak 
dan Kekerasan 
Dalam Rumah 
Tangga (KDRT) di 
Rumah Sakit 
(Format-2RS)

_______________________
B.1.4. Peralatan penunjang 

medis :
a. Alas plastik
b. Kasur dan bantal
c. Perlak, sprei, sarung 

bantal, selimut
d. Sarung tangan 

sesuai kebutuhan
e. Celemek, handuk, 

jas
f. Alkohol, kapas lidi, 

cairan antiseptik, 
cairan desinfektan, 
sabun.

g. Masker, kasa steril, 
plester

h. Food model
i. Media KIE
j. Tape recorder, 

kamera
k. Buku-buku 

Pedoman 
Kesehatan terkait 
KtP/A
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_______________________
B.2 . Obat-obatan 

Obat-obatan yang 
harus tersedia di 
Puskesmas mampu 
tatalaksana kasus 
KtP/A mengacu pada 
standar obat-obatan 
yang seharusnya ada 
di Puskesmas, sesuai 
dengan Daftar Obat 
Esensial Nasional 
(DOEN), Obat 
kebutuhan khusus 
kontrasepsi darurat 
(kondar). 
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C. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN

Standar pelayanan kesehatan dalam penanganan 
kasus KtP/A  agak berbeda dengan standar 
pelayanan kesehatan pada umumnya. Selain 
mencakup aspek pelayanan medis secara 
komprehensif, juga harus mencakup aspek pelayanan  
med iko lega l dan ps ikosos ia l , seh ingga 
penanganannya tidak mungkin dikerjakan sendiri dan 
harus bekerjasama dengan lintas program dan sektor 
terkait melalui jejaring.

Upaya pelayanan kesehatan terhadap korban KtP/A 
meliputi Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif. 
Upaya Promotif dan Preventif  bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak 
perempuan dan anak, meningkatkan kesadaran 
masyarakat terhadap dampak tindakan KtP/A, 
meningkatkan kemampuan mengendalikan emosi 
untuk tidak melakukan tindak kekerasan serta upaya 
memperoleh akses pelayanan kesehatan yang 
diperlukan. Upaya Kuratif bertujuan untuk pengobatan, 
sedangkan Upaya Rehabilitatif bertujuan untuk 
pemulihan.

Dalam pelayanan kesehatan terhadap tindak 
kekerasan sering kali tenaga kesehatan bersentuhan 
dengan masalah hukum, sehingga mereka harus 
memahami kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. 
Pemahaman ini diharapkan dapat membantu tenaga 
kesehatan dalam menangani masalah kesehatan 
sesuai kompetensinya sekaligus dapat  membantu 
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penegakan hukum. Selain itu, tenaga kesehatan juga 
harus yakin bahwa setiap tindakan yang dilakukan 
terhadap kasus KtP/A didukung oleh ketentuan 
hukum formal sebagai perlindungan  untuk mencegah 
tuntutan hukum di kemudian hari. 

Dalam penanganan kasus KtP/A perhatikan hal-hal 
sebagai berikut:

a. Merahasiakan identitas pelapor demi 
keamanannya

b. Lindungi korban dari pelaku dan upaya 
bunuh diri (lihat buku Pedoman 
Pencegahan Tindakan Bunuh Diri 
(Pegangan bagi petugas kesehatan), 
Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat, 
Departemen Kesehatan RI,  tahun 2005)

c. Laporkan kejadian kekerasan kepada 
pihak yang  berwenang dengan 
persetujuan korban. Bila terdapat ancaman 
pembunuhan, ancaman kepada anak atau 
wajib lapor lainnya, tenaga kesehatan 
dapat melaporkan kasusnya tanpa harus 
minta persetujuan.

d. S e d i a k a n p e n a n g a n a n m e d i s 
komprehensif.

e. Perhatikan kondisi keluarga demi 
keamanan korban

f. Rujuk ke jejaring untuk pendampingan 
paripurna dan penanganan aspek  non-
medis

g. Dahulukan kepentingan terbaik bagi anak, 
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baik sebagai korban maupun pelaku. 
Sanksi hukum terhadap pelaku, hanya bisa 
dilakukan sebagai pilihan terakhir.

Langkah-langkah penanganan kasus KtP/A dikenal 
dengan istilah “RADAR”

Recognize : kenali kemungkinan kekerasan

Ask & Listen : tanyakan secara langsung dan 
dengarkan dengan empati

Discuss 

options

: bicarakan berbagai pilihannya

Assess danger : nilai kemungkinan adanya bahaya

Refer to other 
groups that 
could provide 
assistance

: rujuk ke lembaga atau kelompok 
yang membantu
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C.1. 
Pelayanan 
Kesehatan 
Promotif dan 
Preventif.

Upaya promotif dan preventif yang 
dapat dilakukan oleh tenaga 
kesehatan dalam penanganan KtP/A 
dapat dikategorikan menurut sasaran, 
yaitu:

C.1.1. 
Kelompok 
Dewasa

Sosialisasi dan penyuluhan tentang: 
pola asuh anak; pencegahan 
penyalahgunaan NAPZA; keadilan dan 
kesetaraan jender; anti kekerasan 
terhadap perempuan dan anak; dan 
sikap mendukung/tak menyalahkan 
korban, prevalensi kekerasan dan 
akibatnya bagi keluarga dan 
masyarakat, hak asasi manusia 
termasuk hak perempuan dan anak 
se r ta be rbaga i ca ra un tuk 
memberdayakan pe rempuan , 
kekerasan fisik dan seksual terhadap 
perempuan dan anak melalui media 
tradisional atau drama sosial yang 
berkaitan dengan kesehatan termasuk  
program radio (jika ada).

C.1.2.
Kelompok 
Remaja

Sosialisasi dan penyuluhan tentang: 
kesehatan reproduksi  (seperti 
pencegahan perilaku seksual yang 
membahayakan, kesetaraan gender); 
anti kekerasan terhadap perempuan 
d a n a n a k ; p e n c e g a h a n 
penyalahgunaan NAPZA; hubungan 
laki-laki dan perempuan; hak 
reproduksi.
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Metode yang digunakan adalah Focus 
Group Discussion (diskusi kelompok 
terarah, kelas remaja), talk show di 
r a d i o . K e g i a t a n d i m a k s u d 
dilaksanakan dengan menggunakan 
pendekatan kelompok sebaya (peer 
group),  Pendidikan Keterampilan 
Hidup Sehat (life skill education) dan 
UKS.

C.1.3.
Kelompok anak 
pra-Remaja

1.
Mendukung pendidikan melalui 
sekolah dan luar sekolah tentang 
keterampilan dalam menghadapi 
masalah sehari-hari, termasuk 
mengatasi konflik, membangun 
hubungan interpersonal yang sehat 
dan Pendidikan Keterampilan Hidup 
Sehat (life skill education).

2.
Sosialisasi dan penyuluhan tentang 
hak-hak anak dan anti kekerasan. 
Metode yang digunakan adalah 
permainan, bermain peran, out bond / 
out door.

Upaya tersebut dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan 
bekerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten, 
seperti: lembaga pendidikan, Dinas Sosial, LSM, 
masyarakat. Sarana yang dapat digunakan untuk 
mendukung sosialisasi dan penyuluhan adalah media 
cetak: leaflet, poster, brosur, buletin, lembar balik dan lain-
lain. 
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C.2.
Pelayanan 
Kesehatan 
Kuratif

Tenaga kesehatan di Puskesmas 
harus mampu mendeteksi kasus KtP/
A dan menetapkan status klinis 
korban (gawat darurat medik, darurat 
medik, medik spesialistik), melakukan 
tindakan medik praktis  terhadap jenis 
kekerasan fisik, seksual, dan mental 
sesuai fasilitas  dan kompetensi yang 
dimilikinya, menyusun rencana tindak 
lanjut termasuk pemeriksaan 
penunjang yang mengacu pada 
Standard Operasional Procedure 
(SOP) yang ada. Perlu dipahami 
bahwa kekerasan mental dapat berdiri 
sendiri atau menyertai kekerasan fisik 
dan/atau seksual. 

Penatalaksanaan korban kekerasan 
terhadap perempuan dan anak terdiri 
dari 3 aspek :
C.2.1. aspek medis
C.2.2. medikolegal 
C.2.3. psikososial.

C.2.1.
Aspek Medis

Dalam penanganan aspek medis KtP/
A, tenaga kesehatan harus bersikap 
membantu korban dalam mengatasi 
perasaan tidak berdaya sebagai akibat 
kekerasan yang dialaminya. Sebaiknya 
pemeriksaan dilakukan setelah korban 
tenang, dan didampingi oleh keluarga/
pendamping, serta dibantu oleh 
perawat/bidan yang memberi 
dukungan mental kepada korban. 
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Perlu diingat bahwa pemeriksaan 
bukan “lanjutan kekerasan”, oleh 
karena itu harus diupayakan agar 
pemeriksaan dilakukan dengan hati-
hati dan mempertimbangkan kondisi 
mental korban. 

Lakukan informed consent sebelum 
melakukan pemeriksaan fisik. Pastikan 
korban/pendamping mengerti tentang 
proses, maksud, tujuan dan risiko 
pemeriksaan.

KASUS 
KEKERASAN 
TERHADAP 
PEREMPUAN

Untuk mencegah hal-hal yang tidak 
diinginkan dalam penanganan KtP, 
tenaga kesehatan sebaiknya 
didampingi oleh petugas kesehatan 
lain yang jenis kelaminnya sama 
dengan korban.

Aspek medis pada kasus KtP terdiri 
dari:
a. Pemeriksaan Medis
b. Pemeriksaan Status Mental
c. Pemeriksaan Penunjang
d. Penatalaksanaan medik

a. Pemeriksaan 
medis

1. Anamnesis
2. Pemeriksaan Fisik
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1. Anamnesis Anamnesis diperoleh secara cermat baik 
dari pengantar maupun korban dengan 
menggunakan ruang tersendiri dan harus 
dijamin kerahasiaannya. 

________________________

Perhatikan sikap/perilaku korban dan 
pengantar, apakah korban terlihat 
dikontrol atau ditekan dalam memberikan 
jawaban.

________________________

Bila memungkinkan anamnesis  terhadap 
korban dan pengantar dilakukan secara 
terpisah.

________________________

N i l a i k e m u n g k i n a n a d a n y a 
ketidaksesuaian yang muncul antara 
penuturan korban dan pengantar dengan 
temuan medis.

________________________

Lengkapi rekam medis  dengan  identitas 
dokter pemeriksa, pengantar korban, 
tanggal, tempat dan waktu pemeriksaan 
serta identitas  korban, terutama umur dan 
perkembangan seksnya serta hubungan 
seks  terakhir, siklus haid terakhir, dan 
apakah masih haid saat kejadian.

________________________

Tanyakan status  hubungan korban 
dengan terlapor dan sudah berapa lama 
korban mengenal terlapor.
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Konfirmasi ulang urutan kejadian, apa 
yang menjadi pemicu, penyiksaan apa 
yang telah terjadi, oleh siapa, dengan 
menggunakan apa, berapa kali, apa 
akibatnya terhadap korban.

________________________

Gali informasi tentang:
• Keadaan kesehatan sebelum trauma
• Adakah riwayat trauma seperti ini 

sebelumnya
• Adakah riwayat penyakit dan 

perilaku seperti ini sebelumnya
• Adakah faktor-faktor sosial budaya 

ekonomi yang berpengaruh pada 
perilaku di dalam keluarga

________________________

Jika ditemukan amnesia  (organik atau 
psikogenik) lakukan konseling atau rujuk 
jika memerlukan intervensi psikiatrik. 

Pada kasus 
kekerasan 

seksual, 
ditambah 

dengan 
pertanyaan 

tentang hal-hal 
sebagai berikut 

 

Waktu dan lokasi kejadian, ada tidaknya 
kekerasan sebelum kejadian, segala 
bentuk kegiatan seksual yang terjadi, 
termasuk bagian-bagian tubuh yang 
mengalami kekerasan, ada tidaknya 
penetrasi, serta dengan apa penetrasi 
dilakukan.
________________________

Apa yang dilakukan korban setelah 
kejadian kekerasan, apakah korban 
mengganti pakaian, buang air kecil, 
membersihkan bagian kelamin/dubur, 
mandi, atau gosok gigi.
________________________

Kemungkinan adanya hubungan seksual 
dua minggu sebelumnya
Riwayat penggunaan kontrasepsi.

61



2. Pemeriksaan 
Fisik

Lakukan pemeriksaan fisik yang 
menyeluruh dengan ramah dan sopan.
________________________

Lakukan pemeriksaan keadaan umum, 
kesadaran dan tanda-tanda vital. 
________________________

Perhatikan apakah ada luka  lama dan 
baru yang sesuai urutan kejadian peristiwa 
kekerasan yang dialami.

Khusus pada 
korban 

kekerasan 
seksual, perlu 

dilakukan 
pemeriksaan lain 

seperti

Tanda-tanda perlawanan atau kekerasan 
seperti gigitan, cakaran, ekimosis, 
hematom dan perhatikan kesesuaian 
tanda kekerasan dengan riwayat kejadian. 
Kadang-kadang tanda ini muncul dengan 
segera atau sesudah beberapa waktu 
kemudian.
________________________
Bila pada tubuh korban ditemukan 
adanya kerak, kerok dengan skalpel, 
masukkan dalam amplop, dan bubuhkan 
label identitas. 
________________________
Bila terdapat bercak basah, ambil dengan 
usapan kapas lidi kemudian keringkan 
dan masukkan kedalam amplop, 
bubuhkan label identitas. Periksa tanda-
tanda lecet dan perdarahan pada 
pa la tum, b i la d icur iga i te r jad i 
persetubuhan oral secara paksa. Jika 
memungkinkan dapat dilakukan swab 
pada laring.
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Pemeriksaan ginekologik pada korban 
meliputi :
• Rambut pubis  disisir, rambut lepas 

yang ditemukan mungkin milik  pelaku 
(dimasukan ke dalam amplop). 

• Periksa adanya luka di daerah sekitar 
paha, vulva dan perineum. Catat jenis, 
lokasi, bentuk, dasar dan tepi luka. 

• Periksa saluran vagina dan selaput 
dara, pada selaput dara tentukan ada 
atau tidaknya robekan-robekan baru 
atau lama, lokasi robekan dan teliti 
apakah sampai ke dasar atau tidak.

• Lakukan swab vagina forniks  posterior 
bila kejadiannya kurang dari 72 jam. 

________________________
Pemeriksaan dubur.
• Pada korban yang sudah sering 

mendapat perlakuan sodomi, dubur 
terlihat berbentuk corong. 

• Pada korban yang baru pertama kali/ 
belum sering mendapat perlakuan 
sodomi, lakukan pemeriksaan colok 
dubur dengan menggunakan jari untuk 
mengetahui kekuatan sphyngter ani. 

• Untuk melihat adanya luka baru dan 
gambaran rugae gunakan anuskop. 

________________________

Periksa apakah ada tanda-tanda 
kehilangan kesadaran yang diakibatkan 
pemberian NAPZA.
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b. Pemeriksaan 
Status 
Mental

Kekerasan  berdampak pada berbagai 
aspek kehidupan korban yang  
membutuhkan daya adaptasi yang 
luar biasa dan menimbulkan distres 
serta  gejala-gejala pasca trauma.

Gejala-gejala yang muncul antara lain:
____________
Ketakutan 
• takut akan reaksi keluarga maupun 

teman-teman, 
• takut orang lain tidak akan 

mempercayai keterangannya, 
• takut diperiksa oleh dokter pria,
• takut melaporkan kejadian yang 

dialaminya, 
• takut terhadap pelaku. 
• Reaksi emosional lain, seperti syok, 

rasa tidak percaya, marah, malu, 
menyalahkan diri sendiri, kacau, 
b i n g u n g , h i s t e r i s y a n g 
menyebabkan  sul i t t idur 
(insomnia), hilang nafsu makan, 
mimpi buruk, selalu ingat peristiwa 
itu. 

____________
Siaga berlebihan (mudah kaget, 
terkejut dan cemas)
____________
Panik 
____________
Berduka (perasaan sedih terus 
menerus)
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Gejala-gejala tersebut dapat diatasi 
dengan konseling. Bila konseling tidak 
berhasil, rujuk ke PPT/PKT,P2TP2A.
Jika gejala-gejala nya bertaraf berat, 
dapat menimbulkan gangguan jiwa.

Gangguan jiwa yang bisa terjadi :
• PTSD (Gangguan Stres Pasca 

Trauma)
• Gangguan Depresi 
• Gangguan Cemas terkait trauma
• Gangguan Penyesuaian 
• Gangguan Psikotik 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
wawancara psikiatrik pada  korban 
KtP:
• Menjadi pendengar yang baik 

selama berkomunikasi

• Mampu berempati

• Bila perlu, buat rekaman proses 
wawancara 

• H i n d a r i m e n g u l a n g - u l a n g 
pertanyaan yang sama atau 
memberi beberapa pertanyaan 
sekaligus.

• Hindari pertanyaan yang menggiring 
atau mengarahkan jawaban tertentu.

• Ulangi pertanyaan dengan format 
berbeda untuk menilai konsistensi 
jawaban
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• Ulangi jawaban untuk meyakinkan 
bahwa pemeriksa mengerti apa 
yang d ikemukakan korban. 
Seka l igus untuk mencegah 
kebohongan.

• Jangan memberikan pertanyaan 
yang akan menambah trauma.

c. Pemeriksaan 
Penunjang

• Rontgen dan USG (jika tersedia)
• Pemeriksaan laboratorium: darah 

dan urin rutin.

Pada kasus kekerasan seksual perlu 
dilakukan tambahan pemeriksaan 
penunjang antara lain:

• Penapisan (screening) penyakit 
kelamin

• Test kehamilan untuk mengetahui 
kemungkinan terjadinya kehamilan.

• Pemeriksaan mikroskop adanya 
sperma dengan menggunakan 
NaCl. Apabila diperlukan, lakukan 
pengambilan darah dan urine untuk 
pemeriksaan kandungan NAPZA, 
usapan rugae untuk pemeriksaan 
adanya sperma.
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d. Penatalak-
sanaan 
medis

1. Tangani kegawatdaruratan yang 
mengancam nyawa terlebih 
dahulu

2. Tangani luka sesuai kondisi.

3. Bila dicurigai terdapat patah 
tulang, lakukan rontgen dan 
penanganan yang sesuai atau 
rujuk.

4. Bila dicurigai terdapat perdarahan 
dalam, lakukan USG atau rujuk

5. Dengarkan dan dukung korban, 
sesuai dengan manual konseling

6. Pastikan keamanan korban

7. Periksa dengan teliti dan lakukan 
pencatatan serta berikan surat-
surat yang diperlukan

8. Tanyakan makna temuan bagi 
korban dan keluarganya serta 
langkah mereka berkaitan dengan 
temuan tersebut, lalu terangkan 
temuan pemer iksaan dan 
konsekuensinya dengan hati-hati.

9. Jika ditemukan masalah gangguan 
mental, lakukan konseling atau 
rujuk jika memerlukan intervensi 
psikiatrik.
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Pada kasus kekerasan seksual, 
dengan tambahan:
a. Periksa/cegah kehamilan (bila 

perlu) 

b. Berikan kontrasepsi darurat yaitu 
kontrasepsi yang dapat mencegah 
kehamilan bila digunakan sebelum 
72 jam setelah perkosaan, setelah 
dilakukan informed concent (lihat 
buku pedoman kontrasepsi 
darurat).

c. Periksa, cegah dan obati infeksi 
menular seksual atau rujuk ke unit 
Kebidanan/Kulit dan Kelamin di  
RSUD Kabupaten/Kota 

d. Ber i kan konse l i ng un tuk 
pemeriksaan HIV/AIDS dalam 6-8 
minggu atau rujuk bila perlu
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KASUS 
KEKERASAN 
TERHADAP 
ANAK

P e m e r i k s a a n k o r b a n K t A 
menggunakan cara pendekatan yang 
berbeda dengan KtP, mengingat 
kondisi fisik dan mental anak yang 
masih dalam fase tumbuh kembang.

Sebelum pelaksanaan pemeriksaan 
pada anak, perlu dilakukan informed 
consent  mengenai maksud, tujuan, 
proses dan lama pemeriksaan yang 
harus disampaikan baik kepada anak 
maupun kepada orangtuanya, serta 
selanjutnya meminta korban dan 
o r a n g t u a / w a l i / k e l u a r g a /
pendampingnya menandatangani 
informed consent tersebut.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak 
d i ing inkan khususnya da lam 
melakukan pemeriksaan terhadap 
korban kasus kekerasan pada anak 
usia remaja, tenaga kesehatan 
sebaiknya didampingi oleh petugas 
kesehatan lain yang jenis kelaminnya 
sama dengan korban.

Pemeriksaan 
medis.

a. Anamnesis
b. Observasi
c. Pemeriksaan Fisik
d. Pemeriksaan status mental
e. Pemeriksaan Penunjuang
f. Penatalaksanaan Medis
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a. Anamnesis Anamnesis dilakukan dengan auto 
dan hetero anamnesis. Auto 
anamnesis dilakukan setelah terjalin 
hubungan yang akrab dan saling 
percaya antara pewawancara dan 
korban dengan menggunakan alat 
bantu seperti: boneka, alat tulis dan 
buku gambar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
anamnesis: 
a. Anamnesis diperoleh secara 

cermat baik dari pengantar 
m a u p u n k o r b a n d e n g a n 
menggunakan ruang tersendiri 
dan harus dijamin kerahasiaannya. 

b. Perhatikan sikap/perilaku korban 
dan pengantar, apakah korban 
terlihat dikontrol atau ditekan 
dalam memberikan jawaban

c. A p a b i l a m e m u n g k i n k a n , 
anamnesa terhadap korban dan 
pengantar dilakukan secara 
terpisah.

d. Ni lai kemungkinan adanya 
ketidaksesuaian yang muncul 
antara penuturan orang tua/
pengantar dan anak dengan 
temuan medis. 

e. Perhatikan sikap/perilaku korban 
dan pengantar, apakah korban 
terlihat takut, cemas, ragu-ragu 
dan tidak konsisten dalam 
memberikan jawaban. 
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f. Lengkapi rekam medis dengan  
identitas dokter pemeriksa, 
pengantar, tanggal, tempat dan 
waktu pemeriksaan serta identitas 
korban, terutama umur dan 
perkembangan seksnya, tanggal 
hari pertama haid terakhir dan 
apakah sedang haid saat kejadian. 

g. Konfirmasi ulang urutan kejadian, 
apa yang menjadi pemicu, 
penyiksaan apa yang telah terjadi, 
oleh siapa, dengan menggunakan 
apa, berapa kali, apa dampaknya 
terhadap korban, waktu dan lokasi 
kejadian.

h. Gali informasi tentang:
• Adakah perubahan perilaku 

anak setelah mengalami 
trauma, seperti ngompol, 
mimpi buruk, susah tidur, 
m e n j a d i m a n j a , s u k a 
menyendiri, murung, atau 
agresif.

• Keadaan kesehatan sebelum 
trauma

• Adakah riwayat trauma seperti 
ini sebelumnya

• Adakah riwayat penyakit dan 
masalah perilaku sebelumnya

• Adakah faktor-faktor sosial 
budaya ekonomi yang 
berpengaruh terhadap perilaku 
di dalam keluarga 
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i. jika ditemukan amnesia (organik 
atau psikogenik) lakukan konseling 
atau rujuk jika memerlukan 
intervensi psikiatrik

j. Periksa apakah ada tanda-tanda 
kehilangan kesadaran yang 
diakibatkan pemberian NAPZA.

Pada kasus 
kekerasan 

seksual, 
tambahkan 
pertanyaan 

tentang hal-hal 
sebagai berikut:

• Waktu dan lokasi kejadian, ada 
tidaknya kekerasan sebelum 
kejadian, segala bentuk kegiatan 
seksual yang terjadi, termasuk 
bagian-bagian tubuh yang 
mengalami kekerasan, ada 
tidaknya penetrasi, dengan apa 
penetrasi dilakukan. 

• Adanya rasa nyeri, perdarahan 
dan atau keluarnya sekret dari 
vagina.

• Adanya rasa nyeri dan gangguan 
pengendalian  buang air besar 
dan/atau buang air kecil.

• Apa yang dilakukan korban 
setelah kejadian kekerasan 
seksual tersebut, apakah korban 
mengganti pakaian, buang air 
kecil, membersihkan bagian 
kelamin dan dubur, mandi atau 
gosok gigi. 

• Khusus untuk kasus kekerasan 
seksual pada remaja, tanyakan 
kemungkinan adanya hubungan 
seksual dua minggu sebelumnya.
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b. Observasi Selama melaksanakan anamnesis, 
lakukan pengamatan tentang adanya 
beberapa hal sebagai berikut :

a. Adanya keterlambatan yang 
bermakna antara saat terjadinya 
kekerasan dan saat mencari 
pertolongan medis. 

b. Adanya ketidaksesuaian antara 
tingkat kepedulian orang tua 
dengan beratnya trauma yang 
dialami anak. 

c. Interaksi yang tidak wajar antara 
orangtua/pengasuh dengan anak, 
seperti adanya pengharapan yang 
tidak realistis, keinginan yang tidak 
memadai atau perilaku marah 
yang impulsif dan tidak menyadari 
kebutuhan anak.

c. Pemeriksaan 
Fisik

a. Lakukan pemeriksaan fisik yang 
menyeluruh dengan ramah dan 
sopan.

b. Lakukan pemeriksaan terhadap 
keadaan umum, kesadaran dan 
tanda-tanda vital. 

c. Perhatikan apakah ada luka lama 
dan baru yang sesuai dengan 
urutan ke jad ian per is t iwa 
kekerasan yang dialami. 
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Suatu kasus patut diduga sebagai KtA 
bila ditemukan adanya:

 
a. Memar/jejas di kulit pada daerah 

yang tidak lazim terkena 
kecelakaan seperti pipi, lengan 
atas, paha, bokong dan genital. 

b. Perlukaan multiple (ganda) dengan 
berbagai tingkat penyembuhan; 
tanda dengan konfigurasi sesuai 
jari tangan, tali atau kabel, 
kepalan, ikat pinggang bahkan gigi 
orang dewasa. 

c. Patah tulang pada anak usia 
dibawah tiga tahun, patah tulang 
b a r u d a n l a m a ( d a l a m 
penyembuhan) yang ditemukan 
bersamaan, patah tulang ganda, 
patah tulang bentuk spiral pada 
tulang-tulang panjang lengan dan 
tungkai, patah tulang pada kepala, 
rahang dan hidung serta patahnya 
gigi. 

d. Luka bakar seperti bekas 
sundutan rokok, luka bakar pada 
tangan, kaki, atau bokong akibat 
kontak bagian-bagian tubuh 
tersebut dengan benda panas, 
bentuk luka yang khas sesuai 
dengan bentuk benda panas yang 
dipakai untuk menimbulkan luka 
tersebut.
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e. Cedera pada kepala, seperti 
perdarahan (hematoma) subkutan 
atau subdural, yang dapat dilihat 
pada foto rontgen, bercak/area 
kebotakan akibat tertariknya 
rambut, baik yang baru atau 
berulang. 

f. Lain-lain: dislokasi/lepas sendi 
pada sendi bahu atau pinggul.

Pada korban 
kekerasan 

seksual perlu 
dilakukan 

pemeriksaan 
lain seperti:

1. Tanda-tanda perlawanan atau 
kekerasan seperti pakaian yang 
robek, bercak darah pada pakaian 
dalam,  gigitan, cakaran, ekimosis, 
hematoma dan perhatikan 
kesesuaian tanda kekerasan 
d e n g a n u r u t a n k e j a d i a n 
kekerasan. Kadang-kadang tanda 
ini muncul dengan segera atau 
se t e l ah bebe rapa wak tu 
kemudian. Gunting/kerok kuku 
korban kanan dan kiri, masukkan 
dalam amplop terpisah dan diberi 
label.

2. Pemeriksaan ginekologik pada 
korban anak perempuan (hanya 
dilakukan pemeriksaan luar, 
sedangkan untuk pemeriksaan 
dalam harus dirujuk)
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_______________
Rambut pubis disisir, rambut lepas 
yang ditemukan mungkin milik  
pelaku dimasukan ke dalam 
amplop. Rambut pubis korban 
dicabut/ digunting 3-5 helai 
masukan ke dalam amplop yang 
berbeda dan diberi label.
_______________
Periksa adanya luka di daerah 
sekitar paha, vulva dan perineum.
_______________
Catat jenis, lokasi, bentuk, dasar 
dan tepi luka. Periksa selaput 
dara; pada selaput dara tentukan 
ada atau tidaknya robekan, 
robekan baru atau lama, lokasi 
robekan tersebut dan teliti apakah 
sampai ke dasar atau tidak. 
Dalam hal tidak adanya robekan, 
padahal ada informasi terjadinya 
penetrasi, lakukan pemeriksaan 
besarnya lingkaran lubang. Pada 
balita diameter hymen tidak lebih 
dari 5 mm, dan dengan 
ber tambahnya us ia akan 
bertambah 1 mm. Bila ditemukan 
diameter sama atau lebih dari 10 
mm, patut dicurigai sudah terjadi 
penetrasi oleh benda tumpul 
misalnya jari. Pada remaja 
pemeriksaan dilakukan dengan 
memasukkan satu jari kelingking. 
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Bila kelingking dapat masuk 
tanpa hambatan dan rasa 
nyeri, lanjutkan pemeriksaan 
dengan satu jari telunjuk, bila 
tanpa hambatan, teruskan 
dengan jari telunjuk dan jari 
tengah (2 jari). Bila dengan 2 
jari tanpa hambatan, dicurigai 
telah terjadi penetrasi. 

  _______________
Bercak kering dikerok dengan 
menggunakan skalpel, bercak 
basah diambil dengan kapas 
lidi, dikeringkan pada suhu 
kamar dan dimasukkan 
amplop.

2. Pemeriksaan colok dubur baik 
pada anak laki-laki maupun 
perempuan. Pada balita 
pemeriksaan dilakukan dalam 
posisi menungging (knee-
chest posit ion. Jangan 
menggunakan anuskop pada 
anak di bawah 6 tahun, agar 
tidak menambah trauma baru 
pada anak. Anuskop hanya 
digunakan sesuai indikasi 
(dicurigai ada keluhan, infeksi, 
perdarahan dalam).
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d. Pemeriksaan  
Status 
Mental

Kekerasan  berdampak pada berbagai 
aspek kehidupan korban yang  
membutuhkan daya adaptasi yang 
luar biasa dan menimbulkan distres 
serta  gejala-gejala pasca trauma. 
Anak memiliki ciri temperamen dan 
perasaan yang unik, sehingga dapat 
memberikan reaksi yang berbeda 
terhadap trauma/tekanan yang sama. 
Anak mungkin akan mengekspresikan 
masalah melalui kata-kata, keluhan-
keluhan fisik atau tingkah laku yang 
tidak sesuai dengan tahapan 
perkembangannya.

Gejala yang muncul antara lain :
1. ketakutan
• takut akan reaksi keluarga 

maupun teman-teman, 
• takut orang lain tidak akan 

mempercayai keterangannya, 
• takut diperiksa oleh dokter pria,
• takut melaporkan kejadian yang 

dialaminya, 
• takut terhadap pelaku. 
• takut ditinggal sendirian
• Reaksi emosional lain, seperti 

syok, rasa tidak percaya, marah, 
malu, menyalahkan diri sendiri, 
kacau, bingung, histeris  yang 
menyebabkan  sulit tidur 
(insomnia), hilang nafsu makan, 
mimpi buruk, selalu ingat 
peristiwa itu.
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2. Siaga berlebihan (mudah kaget, 
terkejut, curiga)

3. Panik
4. Berduka (perasaan sedih terus 

menerus)

Gejala-gejala tersebut dapat diatasi 
dengan konseling. Bila konseling tidak 
berhasil, rujuk ke PPT/PKT,P2TP2A.
Jika gejala-gejala nya bertaraf berat, 
dapat menimbulkan gangguan jiwa.
Gangguan jiwa yang bisa terjadi 
1. PTSD (Gangguan Stres Pasca 

Trauma)
2. Gangguan Depresi 
3. Gangguan Cemas terkait trauma
4. Gangguan Penyesuaian 
5. Gangguan Psikotik 
6. Gangguan Perkembangan pada 

Anak 
• Gangguan perkembangan 

pervasif 
• Gangguan perkembangan 

spesifik 
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Hal-hal yang 
perlu 
diperhatikan 
dalam 
wawancara 
psikiatrik pada 
anak korban 
KtA:

Menjadi pendengar yang baik selama 
berkomunikasi
____________
Mampu berempati
____________
Gunakan cara dan teknik yang sesuai 
dengan tahapan perkembangan anak 
sehingga anak merasa nyaman dan 
dapat mengekspresikan apa yang 
dirasakan dan dialaminya. 
____________
Kalau memungkinkan lakukan 
wawancara anak tersendiri/terpisah, 
jika anak masih kecil bisa didampingi 
oleh orang tua atau anggota keluarga 
dekat lainnya. Kalau perlu gunakan 
boneka/mainan/media gambar untuk 
membentuk relasi yang optimal 
dengan pemeriksa.
____________
Mampu menangkap ekspresi/bahasa 
tubuh/tingkah laku anak dan kata-kata 
kunci (kata–kata yang sering diulang, 
diucapkan secara emosional) yang 
diucapkan tanpa disadari.
____________
Bila perlu, buat rekaman proses 
wawancara atas persetujuan korban / 
keluarga.
____________
Hindari mengulang-ulang pertanyaan 
yang sama atau memberi beberapa 
pertanyaan sekaligus.
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Hindari pertanyaan yang menggiring 
atau mengarahkan jawaban tertentu.
Ulangi pertanyaan dengan format 
berbeda untuk menilai konsistensi 
jawaban
____________
Ulangi jawaban anak untuk 
meyakinkan bahwa pemeriksa 
mengerti apa yang dikemukakan 
anak, sekaligus untuk mencegah 
kebohongan.
____________
Jangan memberikan pertanyaan yang 
akan menambah trauma anak.

Langkah – 
langkah dalam 
melakukan 
pemeriksaan 
mental 
emosional pada 
anak:

Bina rapport (keakraban) sedini 
mungkin, amati perilaku, keterampilan 
sosial dan kemampuan kognitif anak.
____________
Minta anak menceritakan 2 kejadian 
spesifik yang pernah dialami untuk 
menilai daya ingat anak dan 
menentukan tehnik dan model 
wawancara yang akan dilakukan.
____________
Buat kesepakatan dengan anak 
bahwa hanya pernyataan yang benar 
saja yang akan didiskusikan, bukan 
fantasi atau pernyataan yang bersifat 
kebohongan.
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____________
Mulailah wawancara dengan topik 
yang umum, baru menjurus kearah 
yang lebih spesifik sesuai keperluan.
____________
Biarkan anak mulai bercerita. Jika 
topik spesifik kekerasan sudah 
dikemukakan, dukung dan bantu anak 
menceritakan kejadiannya secara 
berurutan dan rinci. 
____________
Lakukan observasi status mental anak 
yang meliputi:
• Penampilan dan perilaku anak 

saat wawancara
• Proses pikir dan pembicaraan
• Orientasi dan persepsi
• Fungsi kognitif dan integritas 

neuromuskuler.
• Fantasi dan persepsi anak 

tentang diri dan lingkungannya
Dalam tahap ini dapat digunakan 
mainan-mainan yang disukai anak 
untuk membantu proses pemeriksaan.
____________
A k h i r i w a w a n c a r a d e n g a n 
mengajukan pertanyaan yang bersifat 
umum kembali serta beri kesempatan 
anak untuk mengajukan pertanyaan.
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Penampilan anak seringkali tidak 
menggambarkan beratnya trauma 
yang dialami. Namun ekspresi wajah, 
gerak-gerik bahasa tubuhnya 
seringkali dapat mengungkapkan 
adanya kesedihan, keraguan diri, 
kebingungan, kecemasan, ketakutan 
atau amarah yang terpendam, yang 
merupakan indikasi adanya gangguan 
mental emosional.

e. Pemeriksaan 
Penunjang

 Rontgen, USG (jika tersedia)
1. Pemeriksaan laboratorium: darah 

dan urin rutin. Pada kasus 
kekerasan seksual ditambah 
dengan : 
• Lakukan penapisan (screening) 

penyakit kelamin
• Te s t k e h a m i l a n u n t u k 

mengetahui kemungkinan 
terjadinya kehamilan.

• Pemer iksaan mikroskop 
adanya sperma dengan 
menggunakan NaCl.

• Apabila diperlukan, lakukan 
pengambilan darah dan urine 
untuk pemeriksaan kandungan 
NAPZA, usapan rugae untuk 
pemeriksaan adanya sperma. 

f. Penalataksa-
naan medis

Prinsip penatalaksanaan medis pada 
kasus kekerasan pada anak adalah 
sebagai berikut:
1. Tangani kegawatdaruratan yang 

mengancam nyawa
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2. Tangani luka sesuai dengan 
prosedur

3. Bila dicurigai terdapat patah 
tulang, lakukan rontgen dan 
penanganan yang sesuai

4. Bila dicurigai terdapat perdarahan 
dalam, lakukan USG atau rujuk

5. Dengarkan dan beri dukungan 
pada anak, sesuai panduan  
konseling

6. Pastikan keamanan anak
7. Periksa dengan teliti, lakukan 

rekam medis, dan berikan surat-
surat yang diperlukan 

8. Buatkan VeR bila ada permintaan 
resmi dari polisi (surat resmi 
permintaan VeR harus diantar 
polisi)

9. Informasikan dengan hati-hati hasil 
temuan pemer iksaan dan 
kemungkinan dampak yang 
terjadi, kepada anak dan keluarga 
serta rencana tindak lanjutnya.

10. Pada anak yang mempunyai 
status gizi buruk atau kurang 
diberikan makanan tambahan dan 
konseling gizi kepada orangtua/
keluarga.
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Pemeriksaan 
medis pada 

kasus 
Kekerasan 

Seksual 
Terhadap Anak

Penatalaksanaan medis:
Penatalaksanaan medis pada kasus 
kekerasan seksual pada anak sama 
seperti pada kasus kekerasan fisik, 
dengan beberapa tambahan: 
1. Periksa/cegah kehamilan (bila 

perlu) 
2. Berikan Kontrasepsi Darurat 

apabila kejadian perkosaan belum  
melebihi 72 jam.

3. Periksa, cegah dan obati infeksi 
menular seksual atau rujuk ke 
Rumah Sakit.

4. Ber i kan konse l i ng un tuk 
pemeriksaan HIV/AIDS dalam 6-8 
minggu atau rujuk bila perlu

Semua hasil pemeriksaan pada 
kasus KtP/A merupakan catatan 
penting  yang harus disimpan 
dalam rekam medis dan bersifat 
rahasia.
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C.2.2.
Aspek 
Medikolegal

Pemeriksaan Medikolegal adalah 
p e m e r i k s a a n m e d i s u n t u k 
mengumpulkan barang- barang bukti 
yang dituangkan dalam bentuk Visum 
et Repertum (VeR)

Sebelum tindakan pemeriksaan untuk 
pembuatan VeR perlu dijelaskan 
proses, manfaat dan r is iko 
pemeriksaan tersebut  bagi korban 
sehubungan dengan perkara 
pidananya serta dikaitkan dengan 
upaya pengobatan bagi korban yang 
dituangkan dalam informed consent. 
Apabila korban menolak untuk 
diperiksa maka hendaknya dokter 
meminta pernyataan tertulis secara 
singkat penolakan tersebut dari 
korban disertai alasannya atau bila hal 
itu tidak mungkin dilakukan, agar 
mencatatnya didalam rekam medis. 

Da lam kasus K tP/A aspek 
medikolegal merupakan hal yang 
sangat penting karena berkaitan 
dengan penanganan masalah hukum 
yang mungkin timbul. Pada pasal 187 
huruf c KUHAP berbunyi “ Surat 
keterangan dari ahli yang memuat 
pendapat berdasarkan keahliannya 
mengenai sesuatu  hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi 
daripadanya”.
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Mengacu hal tersebut,  dokter 
diwajibkan membuat VeR atas 
permintaan  dari penyidik Polri melalui 
surat resmi yang ditandatangani 
minimal oleh Kepala Kepolisian Sektor. 
Surat permintaan VeR tersebut harus 
diantar oleh petugas kepolisian dan 
hasilnya diserahkan langsung kepada 
penyidik. Salinan VeR tidak boleh 
diserahkan kepada siapapun. Selain 
penyidik POLRI, Instansi lain yang 
berwenang meminta VeR adalah Polisi 
Militer, hakim, jaksa penyidik dan jaksa 
penuntut umum. 

Apabila ada lebih dari satu instansi 
peminta VeR misalnya penyidik POLRI 
dan penyidik POM dan keduanya 
berwenang untuk hal itu, maka kedua 
instansi tersebut dapat diberi VeR 
masing-masing “ASLI”.

VeR memuat hasil pemeriksaan yang 
di lakukan setelah ada surat 
permintaan tersebut. Misalnya surat 
permintaan VeR tertanggal 12 Januari, 
maka hasil pemeriksaan yang dimuat 
dalam VeR merupakan hasi l 
pemeriksaan tanggal 12 Januari atau 
sesudahnya sampai korban siap 
diperiksa. Lihat contoh format VeR 
sebagaimana terlampir (Lampiran 12).
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Dokumen (termasuk rekam medis dan 
foto) dan barang bukti lainnya yang 
ditemukan yang berhubungan dengan 
kasus KtP/A harus disimpan dan 
dijaga kerahasiaannya karena akan 
berguna sebagai barang bukti di 
pengadilan.

C.2.3.
Aspek 
Psikososial

Aspek psikososial terdiri dari 
penanganan krisis, konseling, 
pendampingan, kunjungan rumah dan 
rumah aman bagi korban. 

Kegiatan ini merupakan pelayanan 
non-medis yang perlu diketahui oleh 
tenaga kesehatan walaupun bukan 
menjadi tugas utama. Dalam hal ini 
diperlukan pendekatan  psikologis dan 
sosial, sehingga dilakukan rujukan ke 
sektor terkait. Oleh karena itu dalam 
penanganan kasus KtP/A, tenaga 
kesehatan harus bekerjasama melalui 
jejaring.  Apabila di tingkat Kecamatan 
belum terbentuk jejaring, maka dapat 
dirujuk ke jejaring di tingkat 
Kabupaten/Kota melalui Dinas 
Kesehatan.
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C.2.   Wajib Lapor Kasus 
Dugaan Kekerasan 
Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan 
tindak pidana yang melanggar hak 
asasi manusia yang apabila dibiarkan 
akan memberikan dampak negatif 
bagi kesehatan dan tumbuh-
kembang anak serta mengancam 
k u a l i t a s h i d u p d a n m a s a 
depannya.	

Tenaga kesehatan sebagai salah satu 
u n s u r p e m e r i n t a h i k u t 
bertanggungjawab terhadap upaya 
penyelenggaraan  perlindungan anak. 
Selain itu tenaga kesehatan di fasilitas 
pelayanan kesehatan seringkali 
menjadi tangan pertama yang 
menerima korban kekerasan 
terhadap anak  dan memiliki  potensi 
untuk mencegah atau memperkecil 
dampak negatif terhadap kesehatan 
anak, baik   fisik maupun  mental, 
serta aspek hukum dan sosial, 
sehingga pelayanan yang dilakukan 
melalui pendekatan multidisiplin. 

Agar anak korban KtA memperoleh 
pelayanan secara komprehensif, 
maka  tenaga kesehatan dibawah 
tanggungjawab pimpinan fasilitas 
pe layanan kesehatan wa j ib 
me l apo rkan kasus Dugaan 
Kekerasan Terhadap Anak. Pelaporan 
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dilakukan sesegera mungkin setelah 
dugaan akibat kekerasan telah 
ditemukan dan ditujukan kepada 
instansi kepolisian di wilayah tempat 
kejadian, baik secara lisan, per-
telepon, maupun secara tertulis. 
Apabila tempat kejadian tidak 
diketahui atau terlalu jauh dari fasilitas 
pelayanan kesehatan, maka 
pelaporan dapat ditujukan kepada 
instansi kepolisian setempat di 
wilayah kerja fasilitas pelayanan 
kesehatan. 

Dalam hal anak korban kekerasan 
dirujuk ke fasilitas pelayanan 
kesehatan dan rujukan psikososial, 
maka isi laporan  perlu dicantumkan 
alamat rujukan yang dituju. Untuk 
memastikan keselamatan anak 
korban kekerasan tenaga kesehatan 
dapat meminta pengamanan dari 
kepolisian.

Jika orang tua atau pendamping 
korban menolak anaknya dilaporkan 
ke kepolisian, tenaga kesehatan wajib 
menjelaskan pentingnya pelaporan 
tersebut dilihat dari aspek sosial , 
hukum dan hak – hak korban seperti 
hak untuk memperoleh rehabilitasi 
medis, rahabilitasi sosial, pemulangan 
dan reintegrasi sosial, serta bantuan 
hukum termasuk mendapatkan 
perlindungan atas keamanan pribadi, 
keluarga dan harta bendanya serta 
bebas dari ancaman. 
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Apabila anak adalah korban tindak 
pidana perdagangan orang maka 
korban juga berhak atas gantirugi 
(restitusi) sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

Jika  tenaga kesehatan mendapatkan 
t e k a n a n  a t a u t e r a n c a m 
keselamatannya (berat lawan), maka 
dapa t menggunakan Su ra t 
Pernyataan Penolakan (informed 
refusal), tetapi kemudian tetap 
melaporkan ke kepolisian.

Dalam melaksanakan wajib lapor, 
tenaga kesehatan dan/atau fasilitas 
pelayanan kesehatan :
• Tidak dibebani pembuktian atas 

kasus dugaan KtA yang 
dilaporkan;

• Tidak dapat dituntut pidana 
maupun perdata atas pelaporan 
kepada kepolisian, sepanjang 
dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

• Bukan dalam kapasitas saksi 
pelapor namun sebagai pemberi 
informasi.
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C.3. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif

Korban KtP/A berhak mendapatkan pelayanan 
rehabilitasi medis maupun rehabilitasi psikososial. 
Rehabilitasi medis terhadap korban ditangani oleh 
sektor kesehatan sedangkan rehabilitasi sosial 
ditangani oleh sektor terkait melalui mekanisme kerja 
jejaring.

Rehabilitasi medis bertujuan untuk melakukan 
pemulihan fisik dan mental korban KtP/A, yang 
meliputi upaya untuk:

• Mengembalikan fungsi fisiologis tubuh korban
• Mencegah terjadinya gangguan fisik dan mental 

lebih lanjut.
• Meminimalisasi tingkat kecacatan

92



C.4.  Sistim Rujukan 

Sistim rujukan pada kasus korban kekerasan pada 
perempuan dan anak adalah suatu pola kerjasama 
lintas sektoral dan multidisiplin, yang bertujuan 
memberikan layanan dan perlindungan secara 
optimal pada korban, sesuai dengan kapasitas dan 
bidang keahlian masing-masing. Sistim rujukan yang 
baik akan membantu mereka yang membutuhkan 
pertolongan mendapatkan pelayanan yang benar, 
efektif dan efisien. 

Sistim rujukan terdiri dari rujukan medis dan rujukan 
non medis yang meliputi rujukan psikososial dan 
bantuan hukum. Untuk melakukan rujukan perlu 
dipersiapkan: Surat pengantar rujukan, yang antara 
lain memuat kronologis singkat kasus. 
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Algoritma Pelayanan Kasus KtP/A di PUSKESMAS

94

Korban kekerasan terhadap 
anak dan perempuan

PUSKESMAS

Registrasi

Tindakan kegawatdaruratan

TATALAKSANA :
_________
Anamnesis
_________

Informed Consent
_________

Pemeriksaan fisik dan status 
mental

_________
Pemeriksaan penunjang

_________
Diagnosa

_________
Tindakan Medis

_________
Konseling

_________
Wajiba Lapor
_________

Pembuatan VerR

Pencatatan dan Pelaporan

Kunjungan Rumah

Rujukan

Medis Non Medis

Rumah Sakit

PPT/PKT

Pulang

Jejaring

Kirim dari Rumah Aman/ 
Dokter Praktik/ P2TP2A

Datang sendiri/ diantar orang 
tua/ keluarga/ pamong/ Guru 

*): Jika jejaring kecamatan belum terbentuk, Puskesmas cukup 
melaporkan kasus yang memerlukan penanganan psikososial ke Dinas 
Kesehatan untuk ditangani melalui jejaring yang ada di tingkat 
Kabupaten/Kota.
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BAB IV

PENCATATAN DAN 
PELAPORAN
A. Sistim Pencatatan dan Pelaporan

Sistim pencatatan dan pelaporan yang tersedia di 
Puskesmas saat ini belum mengakomodasi pencatatan 
dan pelaporan penanggulangan korban KtP/A, sehingga 
perlu dikembangkan format tersendiri yaitu “Format 
Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kesehatan Korban 
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak dan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, yang terdiri 
dari: 

A.1. Format Pencatatan
a. Register Pelayanan Kesehatan Korban Tindak 

Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak dan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di 
Pukesmas (Format - 1P: Lampiran 1)

b. Register Pelayanan Kesehatan Korban Tindak 
Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak dan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di 
Rumah Sakit (Format - 1RS: Lampiran 2). 

c. Rekam Medis (Lampiran 10)
d. Informed Consent (Lampiran 11)
e. Visum et Repertum (Lampiran 12)
f. Lembar Serah Terima Barang Bukti (Lampiran 

13)
g. Surat Rujukan (Lampiran 14)
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A.2. Format Pelaporan

a. Format Pelaporan Pelayanan Kesehatan Korban 
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak 
dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di 
Pukesmas (Format 2P: Lampiran 3). 

b. Format Pelaporan Pelayanan Kesehatan Korban 
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak 
dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di 
Rumah Sakit (Format 2RS: Lampiran 4). 

c. Format Pelaporan Pelayanan Kesehatan Korban 
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak 
dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di 
Kabupaten/Kota (Format 3: Lampiran 5). 

d. Format Pelaporan Pelayanan Kesehatan Korban 
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak 
dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di 
Provinsi (Format 4: Lampiran 6). 

Format laporan tersebut dilengkapi dengan 
petunjuk pengisian yang dapat dilihat pada 
lampiran (Lampiran 7,8,9).

B. Mekanisme Pelaporan 

Laporan kegiatan pelayanan masing-masing institusi 
dikirimkan ke instansi terkait di atasnya. Selain itu oleh 
karena kasus KtP/A merupakan tindak kekerasan yang 
berkaitan dengan pelanggaran HAM  sehingga menjadi 
salah satu bagian di dalam instrumen HAM yang harus 
dilaporkan ke tingkat nasional maupun internasional 
secara periodik. 
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KEMENTERIAN KESEHATAN
Direktorat Bina Kesehatan Anak
Direktorat Bina Kesehatan Ibu

Direktorat Yan Medik Spesialistik

PUSAT

PROVINSI

KAB/ KOTA

KECAMATAN

DESA/ 
KELURAHAN

MASYARAKAT

RSU 
Pemerintah/ 
Swasta

DINKES 
PROVINSI

RSUP

RSU 
Pemerintah/ 
Swasta

DINKES 
KAB/KOTA

PUSKESMAS

PUSKESMAS 
PEMBANTU

POSKESDES SEKOLAH/ 
PESANTREN

POSYANDU BIDAN 
SWASTA

DOKTER 
SWASTA

JALUR KOMANDO
JALUR KOORDINASI

Gambar 1 : Mekanisme Pelaporan Kegiatan 
Pelayanan Kesehatan



Pencatatan dan Alur Pelaporan.

1. Puskesmas/Rumah Sakit.

Kasus KtP/A yang telah ditangani di Puskesmas atau 
Rumah Sakit Kabupaten/Kota dicatat dengan 
menggunakan Register Pelayanan Kesehatan Kasus 
Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak dan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Format-1P 
untuk Puskesmas  dan Format-1RS untuk Rumah 
Sakit. Selanjutnya setiap 3  (tiga) bulan dilaporkan ke 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan 
menggunakan Format Pelaporan Pelayanan 
Kesehatan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, 
Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di 
Puskesmas atau Rumah Sakit sebagai Format 2P atau 
Format 2RS. 

2. Kabupaten/Kota. 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat 
rekapitulasi laporan yang masuk dari Puskesmas dan 
Rumah Sakit di wilayah kerja dengan menggunakan 
Format Pelaporan Pelayanan Kesehatan Kasus 
Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak dan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga  (KDRT) di Kabupaten/Kota 
(Format-3). Selanjutnya dikirim ke Dinas Kesehatan 
Provinsi setiap 6 (enam) bulan. 

3. Provinsi. 

Dinas Kesehatan Provinsi membuat rekapitulasi hasil 
laporan dari semua Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit 
Umum Provinsi/Pusat dengan menggunakan Format 
Pelaporan Pelayanan Kesehatan Kasus Kekerasan 
Terhadap Perempuan, Anak dan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi (Format-4) dan 
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selanjutnya dikirim ke Kementerian Kesehatan cq 
Direktorat Bina Kesehatan Anak, Direktorat Bina 
Kesehatan Ibu, Direktorat Pelayanan Medik Spesialistik 
setahun sekali.

4. Pusat. 

Rekapitulasi data  KtP/A dari Provinsi akan dianalisa 
oleh Direktorat Bina Kesehatan Anak, Direktorat Bina 
Kesehatan Ibu dan Direktorat Pelayanan Medik 
Spesialistik sebagai dasar pembuatan kebijakan, 
pengembangan  dan pembinaan program. 

Setiap laporan yang dikirim perlu direkapitulasi, 
dianalisa dan selanjutnya disampaikan umpan balik 
kepada pengirim laporan.
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BAB V

PENUTUP
Perempuan dan anak merupakan kelompok masyarakat 
yang sangat penting karena perempuan melahirkan 
generasi baru dan anak akan menjadi generasi penerus 
yang akan melanjutkan pembangunan bangsa. Di sisi lain 
mereka menjadi kelompok yang rentan terhadap kasus 
kekerasan. Jika perempuan dan anak tidak dilindungi 
secara memadai, mereka sering menjadi korban 
kekerasan yang bila tidak ditangani dengan baik,  akan 
berakibat pada penurunan kualitas SDM di kemudian hari. 

Oleh karena itu perlu dilaksanakan upaya perlindungan 
terhadap perempuan dan anak untuk mencegah mereka 
dari tindakan kekerasan.  Selain itu penanganan kasus 
KtP/A di bidang kesehatan harus dilakukan secara 
komprehensif melalui kerjasama dengan lintas program 
dan sektor terkait baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota 
sampai di Puskesmas. Sehubungan dengan hal tersebut, 
kemampuan tenaga  kesehatan  dalam manajemen dan 
tatalaksana pelayanan kesehatan kasus KtP/A perlu 
ditingkatkan. 

Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi 
tenaga kesehatan dalam mengembangkan Puskesmas 
mampu tatalaksana KtP/A sehingga dapat berkontribusi 
dalam penanggulangannya.
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Lampiran 9 : Definisi Operasional Format Laporan 
Pelayanan Kesehatan Kasus Kekerasan 
Terhadap Perempuan, Anak dan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten/
Kota

Lampiran 10 : Format Rekam Medik kasus KtP/A 

Lampiran 11 : Format Informed Consent

Lampiran 12 : Format Inform Refusal 

Lampiran 13 : Format Visum et Repertum 

Lampiran 14 : Format Serah Terima Barang Bukti / Sampel 
Pasien Korban Kekerasan Kepada 
Kepolisian.

Lampiran 15 : Format Surat Rujukan 

Lampiran 16 : Daftar Tilik supervisi Puskesmas Mampu 
Tatalaksana Kasus KtP/A.

Lampiran 17 Daftar Alamat Unit Pelayanan Perempuan 
dan Anak (UPPA) di Indonesia

Lampiran 18 Daftar Alamat Rumah Sakit Bhayangkara di 
Indonesia

Lampiran 19 Daftar Alamat P2TP2A di Indonesia
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