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Taukah Anda?
Perlindungan terhadap hak-hak perempuan adalah salah satu komitmen dan prioritas

pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal ini ditujukan dengan
dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Semua orang sama di depan hukum dan
berhak atas perlindungan hukum yang
sama tanpa diskriminasi, kalimat tersebut
merupakan prinsip dasar dalam hukum
dan hak asasi manusia. Perlindungan dan
kepastian hukum yang adil dan perlakuan
yang sama di depan hukum juga menjadi
salah satu hal yang dijamin dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf
D ayat (1). Walaupun telah terdapat
jaminan hukum yang melindungi
perempuan, dan penekanan terhadap
kewajiban negara untuk memastikan
bahwa perempuan memiliki akses terhadap
keadilan dan untuk menjamin bahwa
perempuan bebas dari diskriminasi di
dalam sistem peradilan pada kenyataannya
mendapatkan kesetaraan dihadapan
hukum dan akses terhadap keadilan bagi
perempuan bukanlah suatu hal yang
mudah.

Perempuan seringkali menghadapi
rintangan berganda dalam meraih
pemenuhan haknya yang disebabkan oleh
diskriminasi dan pandangan stereotip
negatif berdasarkan jenis kelamin dan
gender. Perlakuan diskriminatif dan
stereotip gender terhadap perempuan
dalam sistem peradilan berbanding lurus
dengan aksesibilitas perempuan untuk
mendapatkan keadilan. Semakin
perempuan mengalami diskriminasi
dan/atau stereotip negatif maka akan
semakin terbatas akses perempuan
terhadap keadilan. .

Perlakuan diskriminatif bahkan turut
terjadi dalam praktik peradilan, yaitu
ketika perempuan berhadapan dengan
hukum, baik sebagai korban, pelaku,
maupun pihak. Dalam praktiknya,
perempuan berhadapan dengan hukum
seringkali mendapatkan perlakuan tidak
adil dari aparat penegak hukum itu sendiri.
Perempuan berhadapan dengan hukum
masih sering mendapatkan stigma negatif
dan bahkan mengalami reviktimisasi oleh
aparat penegak hukum. Pada saat
persidangan misalnya, perempuan korban
seringkali disalahkan atas tindak pidana
yang dialaminya, yang menyebabkan
perempuan menjadi korban untuk kedua
kalinya, dan dapat membawa dampak
psikis yang buruk terhadap perempuan itu
sendiri. Hal tersebut kemudian berujung
kepada ketidakberdayaan perempuan
dalam mem perjuangkan hak-haknya.



Mengenal Gender, Ketidakadilan Gender, dan
Kekerasan Berbasis Gender

Apa yang dimaksud dengan Gender?

Gender merupakan sebuah konsep yang berkembang dimasyarakat
dalam membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan peran,
perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional.

Pembedaan karakteristik, posisi dan peran antara perempuan dan
laki-laki mengakibatkan ketimpangan relasi antara perempuan dan
laki-laki dalam masyarakat. Perempuan seringkali dianggap lebih
lemah dibandingkan laki-laki, dan laki-laki dianggap memiliki hak
lebih besar atas sumber daya daripada perempuan misalnya dalam
hal pendidikan, pekerjaan dan harta warisan

Ketidakadilan Gender adalah pembatasan peran, pemikiran atau
perbedaan perlakuan yang berakibat pada terjadinya
pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara
perempuan dan laki-laki. Adapun bentuk ketidakadilan gender
adalah sebai berikut:

Apa yang dimaksud dengan Ketidakadilan Gender?

01. Marginalisasi

Pemiskinan yang dialami perempuan akibat konstruksi
gender di masyarakat.

contoh:
Perempuan bergantung secara ekonomi kepada laki-laki,
Perempuan mendapatkan gaji yang lebih sedikit dari
laki-laki

02. Subordinasi

Kondisi dimana perempuan ditempatkan pada posisi
yang lebih rendah dari laki-laki yang terjadi di ruang
privat/publik.

contoh:
Perempuan dianggap tidak usah sekolah tinggi karena
pada akhirnya akan mengurus rumah.



03. Steorotip

Pemberian cap kepada seseorang yang menimbulkan
anggapan yang salah dan seringkali merugikan.

contoh:
Perempuan lemah, harus selalu tunduk dan patuh pada
suami dalam keadaan apapun, perempuan yang keluar
malam hari bukan perempuan yang baik.

04. Kekerasan

Tindakan yang berakibat
kesengsaraan atau penderitaan
pada perempuan secara fisik,
seksual atau psikologis

contoh:
Perempuan lemah, harus selalu
tunduk dan patuh pada suami
dalam keadaan apapun,
perempuan yang keluar malam
hari bukan perempuan yang baik.

Setiap tindakan kekerasan berdasarkan pembedaan
jenis kelamin
Mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan
perempuan, baik secara sik, seksual, psikologis, dan
ekonomi
Kekerasan bisa dilakukan oleh orang yang memiliki
hubungan dengan korban misalnya keluarga (ayah,
kakak, adik), suami, pacar, maupun orang yang tidak
memiliki hubungan pribadi seperti majikan, guru, atau
dilakukan oleh aparat negara dalam menjalankan
tugasnya.

Apa yang dimaksud dengan Kekerasan berbasis Gender?



Bagaimana Dampak dari Kekerasan
 terhadap Perempuan?

Luka, cedera, memar, atau lebam pada wajah atau bagian tubuh, mendapatkan
penyakit, infeksi, sakit kepala kronis, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan
hingga menyebabkan kematian.

Dampak Terhadap Kesehatan

Keguguran, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman (unsafe
abortion), penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, menstruasi tidak teratur,
komplikasi kehamilan lainnya hingga kematian maternal.

Dampak Terhadap Kesehatan Reproduksi

Trauma, stress, rasa tidak berdaya, depresi, Post-traumatic Stress Disorder (PTSD),
memiliki pikiran, perilaku dan usaha bunuh diri, gelisah, cemas, takut, marah, malu,
perasaan tidak aman, menyalahkan dan membenci diri sendiri.

Dampak Psikis

Korban merasa tidak aman, terancam, takut, atau khawatir bahwa kekerasan akan
berlanjut.

Dampak atas Rasa Aman

Korban terisolasi, terbatas gerak dan pergaulannya, terhambat aksesnya kepada
sumber-sumber informasi dan sumber daya. Korban disalahkan oleh keluarga dan
masyarakat, mengalami penolakan dari suami/keluarga/lingkungan, dikucilkan dari
komunitas, dan mendapat stigma sosial.

Dampak Sosial

Tidak dapat bekerja, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk
berprestasi di tempat kerja, beberapa perempuan berhenti kerja karena kekerasan
yang terjadi di tempat kerja (pelecehan seksual);

Dampak Ekonomi

Korban tidak mampu membawa kasusnya ke jalur hukum karena khawatir
dipersalahkan, atau tidak memiliki uang cukup untuk berbagai biaya yang harus
dikeluarkan. Kasus juga tidak diteruskan ke jalur hukum karena proses yang lama,
korban tidak paham hukum, tidak ada yang membantu memproses kasusnya secara
serius, atau proses hukum membuat korban kembali mengalami trauma.

Dampak Hukum



Apa Saja Hak Perempuan Berhadapan
dengan Hukum di Persidangan?

Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi,  keluarga
dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan
dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.

1

Hak memberikan keterangan tanpa tekanan2
Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat 3
Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan
putusan pengadilan4

Hak mendapatkan pendamping5
Hak dirahasiakan identitasnya6
Hak mendapatkan nasehat hukum7
Hak mendapatkan penerjemah8
Hak mendapatkan restitusi9
Hak atas pemulihan10



Apa Saja Hak-Hak 
Saksi dan Korban?

Apa Saja Hak-Hak 
Tersangka?

Memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun
atau dalam bentuk apapun

1

2 Bebas dari pertanyaan yang menjerat 

3

Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan
harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan
dengan kesaksian

4

Rehabilitasi dan bantuan medis untuk korban pelanggaran hak
asasi manusia yang berat, perdagangan orang, penyiksaan, dan
kekerasan seksual,

5

Mendapat seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau
tuli serta tidak dapat menulis.

Mendapatkan bantuan hukum1
2 Memilih penasihat hukum

3
Tidak ditahan lebih dari batas waktu yang
telah ditetapkan undang-undang, yaitu
maksimal 60 hari pada tingkat penyidikan
dan 60 hari pada tingkat penuntutan

4

Mendapat rehabilitasi 5

 Mengajukan saksi yang meringankan



Apa Saja Hak-Hak 
Terdakwa?

Apa Saja Hak-Hak 
Terpidana?

Menolak atau tidak menjawab pertanyaan
yang bersifat menjerat;

1

2 Menuntut saksi yang memberikan keterangan
palsu agar ditahan dengan dakwaan pals

3 Menyatakan keberatan atau menolak
keterangan hasil keterangan ahli, dan
terhadap keberatan itu Hakim harus
memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan
ulang;

Menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan,
dituntut, dan diadili atau dikena kan tindakan lain
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau
karena keke liruan, baik mengenai orangnya maupun
mengenai hukum yang diterapkan; 

1

2  Mengajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali



Apa SajaPermasalahan yang dihadapi
Perempuan Berhadapan dengan Hukum?

Aparat Penegak Hukum belum memiliki perspektif
Gender

Perempuan korban sering
dianggap sebagai penyebab atau
pemberi peluang terjadinya
tindak pidana karena cara
berpakaiannya, bahasa tubuhnya,
cara ia berelasi sosial, status
perkawinannya, pekerjaannya,
atau karena keberadaannya
pada waktu dan lokasi tertentu

Perempuan disalahkan karena tidak berusaha melawan
ketika menjadi korban 
Perempuan dianggap menikmati atau menjadi penyebab
terjadinya kekerasan seksual misalnya karena bajunya
ketat atau keluar pada malam hari 

Contoh : 
1.

2.

Perempuan yang menjadi korban sering mengalami
Reviktimisasi

Perempuan korban sering menghadapi
pertanyaanpertanyaan yang menyudutkan,menjerat, dan
melecehkan perempuan, korban seringkali mengeluarkan
biaya sendiri selama proses pemeriksaan dan mengalami
tekanan psikologis dan sosial, apalagi jika pelaku tidak
dihukum

Mengajukan pertanyaan
vulgar kepada korban, seperti
"goyangnya ke arah mana?”
“enak gak?” 
Mengatakan perempuan
sebagai “perempuan
murahan” 

Contoh : 
1.

2.

Dalam penyelesaian perkara pidana,
hukum masih berfokus pada hak-
hak tersangka/terdakwa, sementara
hak korban diabaikan.

Norma Hukum Acara Pidana yang masih berorientasi
kepada Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa

Contoh:
Hakim seringkali mengabaikan
dampak psikis yang dialami
korban, tidak adanya
pendampingan ataupun rehabilitasi
psikososial yang diperuntukkan
bagi korban

Identitas PBH khususnya korban
yang tercantum dalam putusan
Hakim, sering terpublikasi.
Akibatnya korban yang sudah
mengalami penderitaan
mendapatkan lebih banyak stigma
akibat identitasnya dibuka ke ruang
publik

Identitas Perempuan Korban seringkali masih
terpublikasi melalui pemberitaan media massa

Perempuan Korban diperiksa secara bersamaan 
dengan Terdakwa

Perempuan korban akan mengalami trauma psikis yang lebih
dalam lagi ketika melihat pelaku berada di ruang pemeriksaan
yang sama.

Seringkali PBH tidak didampingi oleh pendamping
dan/atau Penasihat Hukum

Perempuan sebagai korban seringkali
dianggap tidak memerlukan pendamping
dan/atau penasihat hukum dalam
persidangan, dan tidak diberi
kesempatan/ijin untuk didampingi.

Praktik Korupsi dan Rekayasa Bukti dalam 
Penegakan Hukum

Masih ada praktik-praktik pemberian suap dan
korupsi yang dilakukan oleh mafia hukum
terkait substansi perkara dan di luar perkara.

Contohnya:
Biaya salinan putusan yang melebihi ketetapan,
pemeriksaan visum yang tidak benar 



Apa Yang Seharusnya Dilakukan Hakim di
Persidangan?

Menggali fakta persidangan terkait adanya kondisi tidak setaraan gender maupun
status sosial.
Contoh:
Perempuan yang berpendidikan rendah, dari kalangan miskin, bekerja sebagai PRT,
rentan diperlakukan diskriminatif

1

Menggali dan mempertimbangkan ketidakberdayaan saksi/korban disebabkan
adanya relasi kuasa
Contoh:
Korban adalah siswa, sedangkan Pelaku adalah guru, sehingga tidak mudah bagi
korban untuk keluar dari kekerasan disebabkan hubungan sebagai siswa dan guru

2

Menggali dan mempertimbangkan riwayat kekerasan
Contoh:
Korban adalah istri yang mengalami KDRT selama bertahun-tahun, dan baru
berani melapor. Diharapkan hakim dapat mempertimbangkan bahwa kekerasan
sudah terjadi berulang kali

3

Mempertimbangkan dampak psikis saksi/korban
akibat kekerasan
Contoh:
Hakim mempertimbangkan keterangan ahli,
rekam psikologis korban, dan visum et Repertum
Psychiatricum;

4

5 Mempertimbangkan penyebab saksi/korban
tidak berdaya melawan perbuatan pelaku
Contoh:
Pelaku mengancam akan menghilangkan nyawa
saksi jika tidak membantunya melakukan tindak
pidana. Hakim kemudian menilai bahwa tindak
pidana yang turut dilaku kan oleh saksi bukanlah
kerjasama secara sukarela, namun akibat adanya
ancaman pelaku



Apa Yang Tidak Seharusnya Dilakukan
Hakim di Persidangan?

“Apa benar Anda diperkosa? Jangan-jangan Anda yang merayu dan juga
menikmati?”
“Mana ada pemerkosaan yang berulangkali, yang pertama boleh lah kita sebut
perko saan, yang berikutnya kan cuma isi ulang”

Menunjukkan sikap atau mengeluarkan perkataan yang merendahkan, menyalah
kan dan/atau mengintimidasi PBH;
Contoh:

1.

2.

1

"Bila Anda tidak dapat memberikan anak dan masih cinta suami Anda, ya
harus merelakan suami menikah lagi”
“Kan sudah diatur di budaya saudara kalau perempuan tidak mendapat bagian
waris, kenapa saudara menuntut bagian saudara?”

Menggunakan kebudayaan, aturan adat, praktik tradisional, penafsiran agama, mau
pun menggunakan penafsiran ahli untuk membenarkan diskriminasi terhadap PBH
Contoh:

1.

2.

2

Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan pengalaman atau latar
belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku
atau meringankan hukuman pelaku
Contoh:
“Mengapa Anda bersedia diajak ke tempat kos-nya? Harusnya Anda sudah
tahu kalau laki-laki mengajak ke tempat kos atau hotel ya niatnya untuk
hubungan seks. Lagipula Anda belum menikah tapi sudah tidak perawan

3

“Biasanya perempuan itu lemah lembut, ini
Anda kok marah-marah dan galak begitu?
Kalau istri lemah lembut ya suami akan betah.”
“terdakwa mengatakan saudara emosional,
cerewet dan tidak dapat menahan omongan,
makanya ia akhirnya memukul”

Mengeluarkan perkataan yang mengandung
stereotip gender (label negatif)
Contoh:

1.

2.

4



Pendamping Bagi 
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Siapakah Pendamping bagi Perempuan
Berhadapan dengan Hukum?

Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi
yang dipercaya, memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk
mendampingi

Siapa saja yang dapat menjadi pendamping 
bagi PBH di Pengadilan?

Paralegal
Keluarga
Psikolog 
Psikiater
Pekerja Sosial
Petugas Pusat Pelayanan Terpadu
Penasihat Hukum
Pendamping LSM
Penerjemah Bahasa Isyarat/Bahasa
Asing
Orang yang dipercaya oleh
perempuan untuk melakukan
pendampingan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Apa alasan PBH membutuhkan pendamping
 di persidangan?

Untuk meningkatkan rasa
nyaman,keberanian dan
kepercayaan diri PBH dalam pra
persidangan maupun pasca
persidangan 
Pendamping memiliki peranan
memberikan informasi serta
memastikan kenyamanan psikologis
dan perlindungan hak PBH
Dengan izin Majelis Hakim,
pendamping dapat duduk di
samping PBH selama PBH
memberikan keterangan di
persidangan 

1.

2.

3.Apa peran pendamping
 selama proses hukum?

Memastikan PBH mendapatkan hak-
haknya
Meminta hak atas restitusi melalui
LPSK
Meminta kepada Hakim atau Jaksa
atau LPSK agar PBH diperiksa
melalui kounikasi audio visual jarak
jauh atau pemeriksaan terpisah
Memastikan adanya visum dengan meminta surat pengantar dari Kepolisian
Jika pendamping menemukan hakim yang melanggar PERMA No 3 Tahun 2017,
pendamping dapat melakukan pencatatan melalui formulis pemantauan dan
melaporkannya
Mendampingi PBH dalam seluruh proses pengajuan permohonan program
perlindungan ke LPSK
Memberitahu Hakim tentang PERMA No 3 Tahun 2017 sebagai dasar adanya
pendamping bagi PBH di persidangan, terutama apabila Hakim tidak mengizinkan
PBH didampingi saat bersidang



PEMBUKTIAN

Keterangan

Saksi

Keterangan

Ahli
Surat

Keterangan

Terdakwa

Tuntutan
Pembelaan/

Pledooi
Replik dan

Duplik
Putusan

Pengadilan

Pemeriksaan
AhliJaksa menyusun

Dakwaan

TAHAP 
PERSIDANGAN

Dakwaan Eksepsi

Kasus Biasa

Bagaimana Alur
 Pendampingan Perkara Pidana?

Mengajukan
laporan ke SPKT

Kasus 
Perempuan

SPKT
membuat berkas

laporan

Perkara diperiksa oleh
penyidik/ penyidik UPPA 

Pemeriksaan
korban/pelapor

Pemeriksaan
saksi

UPAYA
HUKUM

Pelimpahan berkas
ke Kejaksaan

Jaksa melimpahkan
surat dakwaan dan
berkas perkara ke

Pengadilan

Putusan
sela

Banding ke
Pengadilan Tinggi

Kasasi ke
Mahkamah Agung

Peninjauan
kembali ke

Mahkamah Agung

Dilimpahkan
ke UPPA

Konseling,
penguatan,

rekomendasi
pasal yang tepat



PBH mengalami trauma berdasarkan penilaian
dokter/psikolog/psikiater;
Berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Peremp uan
Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada
ditempat umum dan terbuka; 
Berdasarkan keputusan LPSK, PBH dinyatakan tidak dapat
hadir di persidangan karena alasan keamanan maupun
alasan hambatan fisik dan psikis.

Pemeriksaan Audio Visual Jarak Jauh adalah pemberian
keterangan yang dilakukan secara jarak jauh apabila
saksi/korban tidak dapat dihadirkan di persidangan.
Keterangan saksi diberikan melalui alat komunikasi audio
visual

Pemeriksaan audio visual dapat dilakukan jika:
1.

2.

3.

Pemeriksaan Audio Visual
Jarak Jauh dalam Persidangan

Pemeriksaan Audio Visual Jarak Jauh

Beberapa pertimbangan saksi dan/atau korban dapat
diperiksa secara terpisah dari pelaku (jarak jauh)

Kondisi mental/jiwa PBH tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikologis berdasarkan
penilaian dokter atau psikolog;
Berdasarkan penilaian Hakim, keselamatan PBH tidak terjamin apabila berada di tempat umum
dan terbuka; atau
Berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), PBH dinyatakan tidak
dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan
maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.
Berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), PBH dinyatakan tidak
dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan
maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.
Melindungi korban dari situasi penghakiman atau pemberian label oleh masyarakat atau media
Melindungi hak korban untuk memberikan keterangan dengan bebas di persidangan tanpa
adanya hambatan psikologis dan kultural, terutama jika pelaku adalah orang “dekat” yang
memiliki relasi kuasa atas korban



Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
Kerugian yang ditimbulkan langsung oleh tindak pidana;
dan/atau
Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban
atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan
putusan pengadilan atas kerugian yang dialami korban atau
ahli warisnya. 

Restitusi yang dapat dimintakan adalah:
1.
2.

3.

Restitusi, Kompesasi, Ganti
Rugi dan Bantuan

Apa yang dimaksud Restitusi?

Perempuan berhadapan dengan hukum (korban) berhak untuk menuntut

restitusi atas kerugian materil maupun imateril yang dialami karena

tindak pidana yang terjadi kedepannya

Apa yang dimaksud Kompensasi?

Ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak
mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi
tanggung jawabnya

Apa yang dimaksud Ganti Rugi?

Sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang
yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang
atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai 



Bagaimana Cara Mengajukan
Restitusi?

Restitusi Perkara Anak Perempuan

Restitusi dapat dimohonkan oleh pihak Korban yang terdiri dari orang tua, wali
Anak, maupun Kuasa. Namun, jika orang tua Anak adalah pelaku, pemohon
restitusi dapat diajukan oleh LPSK, lembaga bantuan hukum, dan lembaga yang
menangani perlindungan anak.
Restitusi bagi Anak dapat diajukan sejak tahap penyidikan, penuntutan, atau
setelah putusan melalui LPSK.
Selain ke LPSK, restitusi yang diajukan sebelum adanya putusan dapat diajukan
melalui Aparat Penegak Hukum dengan melampirkan Surat Permohonan yang
berisi:

Identitas Pemohon;
Identitas Pelaku;
Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;
Uraian kerugian yang diderita; dan
Besaran atau jumlah restitusi. 

1.

2.

3.

Fotokopi identitas Anak yang menjadi korban tindak
pidana yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
Bukti kerugian yang sah; 
Fotokopi surat kematian jika Anak menjadi korban
meninggal dunia; dan
Bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh
kuasa Orang tua, Wali atau ahli waris anak.

   4. Surat permohonan tersebut kemudian harus melampirkan: 



Penitera mengirim salinan
putusan kepada Jaksa untuk

melaksanakan putusan dengan
membuat berita acara
pelaksanaan putusan

pengadilan kepada pelaku
untuk melaksanakan restitusi

Mengupayakan
layanan bantuan

hukum

Mekanisme Pengajuan
Permohonan Restitusi bagi

PBH Anak

Pengadilan
mengumumkan

pelaksanaan
pemberian restitusi

Putusan 
membayar 

restitusi

Diberitahukan
penyidik: 3 hari untuk

mengajukan, 7 hari
diperiksa penyidik

kelengkapannya, dan 3
hari untuk melengkapi
permohonan. Lewat 3
hari dianggap belum
mengajukan Restitusi

Diberitahukan penuntut
umum: 3 hari untuk
mengajukan; 3 hari
diperiksa penuntut

umum
kelengkapannya; dan 3
hari untuk melengkapi

permohonan

Permohonan restitusi
terlampir dalam

berkas perkara yang
dilimpahkan kepada

penuntut umum

Penuntut Umum
mencantumkan

permohonan restitusi
dalam tuntutan sesuai

dengan fakta
persidangan yang

didukung alat bukti
Penyidik dapat

meminta penilaian
kepada LPSK, LPSK

melakukan penilaian
paling lama 7 hari

Penuntut umum dapat
meminta penilaian
kepada LPSK, LPSK

melakukan penilaian
paling lama 7 hari



Fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang: SIM,
KTP, Paspor, atau identitas lainnya. 
Bukti kerugian
Bukti biaya pengobatan dan/atau perawatan
Fotokopi surat kematian
Surat keterangan laporan perkara dari kepolisian
Surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;

Pemohon dapat mengisi formulir tersebut dan membubuhinya dengan materai dan
menandatanganinya;

Berkas yang harus dilampirkan oleh pemohon adalah:

Restitusi Perkara Perempuan Dewasa

Restitusi dapat dimohonkan oleh Korban, Keluarga, maupun kuasanya melalui
LPSK.
Jika diajukan sebelum putusan, LPSK akan mengajukan permohonan ke Penuntut
Umum agar permohonan restitusi dimasukkan ke dalam tuntutan.
Sedangkan bagi permohonan yang diajukan setelah putusan, LPSK akan
mengajukan restitusi ke Ketua Pengadilan Negeri agar dibuatkan penetapan.
Restitusi dapat diajukan dengan datang langsung ke kantor LPSK atau melalui
email, fax, serta formulir online.
Setiap permohonan wajib dibuat dalam bentuk Surat Permohonan
Saat ini, LPSK menyediakan formulir permohonan restitusi untuk Pemohon yang
tidak bisa mem buat permohonan. 

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi
diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga; dan
Kutipan putusan pengadilan, 

     jika perkaranya telah diputus
      pengadilan dan tidak dapat
     diajukan upaya hukum lagi. 



Penuntut umum
mencantumkan

permohonan beserta
Keputusan LPSK dan

pertimbangannya
dalam tuntutan

Mekanisme Pengajuan
Permohonan Restitusi bagi

Perempuan Dewasa

Pemohon 
menyampaikan

permohonan beserta 
bukti-bukti kepada 
Ketua Pengadilan
 setempat melalui

 Ketua LPSK

Apabila permohonan telah
lengkap, LPSK akan
memeriksa materi
permohonan. Demi

keperluan pemeriksaan
permohonan, LPSK dapat
meminta keterangan dari
Korban, Keluarga, Kuasa,

dan Pelaku

Jika korban, keluarga
atau kuasa tidak hadir
tanpa keterangan dan

alasan yang sah
maksimal 3 kali
berturut-turut,

permohonan dianggap
ditarik kembali

 
seluruh hasil

pemeriksaan akan
dituangkan dalam

Keputusan LPSK

Bagi permohonan restitusi sebelum putusan
Pengadilan, maka LPSK akan menyampaikan
permohonan dan Keputusan kepada Penuntut

Umum. Sedangkan untuk permohonan uang
diajukan setelah putusan Pengadilan

berkekuatan hukum tetap, maka restitusi
diajukan kepada Ketua Pengadilan untuk

dimintakan Penetapan Pengadilan 



DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perempuan Berhadapan
Dengan Hukum.

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat
Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI)
(2018), Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Jakarta,
Mahkamah Agung


