
LAMPIRAN 

1. Jenis-jenis layananan LRC-KJHAM 

Dalam rangka perlindungan terhadap para perempuan korban KDRT LRC-KJHAM 

memberikan beberapa layanan yang dapat diperoleh korban seperti: layanan psikososial, 

mediasi, bantuan hukum, rujukan layanan medis, dan shelter. 

1) Psikososial  

a) Konseling 

Konseling bertujuan untuk memfasilitasi korban sampai dapat melihat realitas, 

sehingga korban dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Untuk itu 

digali kelemahan dan kekuatan korban dan konselor mengarahkan korban agar dapat 

mengubah kelemahan yang ada di diri korban menjadi kekuatan. Biasanya korban 

mengalami fluktuatif emosi untuk itu harus dilakukan konseling lanjutan. Waktu 

pertemuannya tergantung kesepakatan korban misalnya: dalam satu bulan 4 kali 

pertemuan. Konsseling lanjutan dilakukan sampai emosi korban tidak labil lagi. 

Konselor harus membangun hubungan baik dengan korban, sehingga diharapkan 

dapat membangun kedekatan dan kepercayaan korban terhadap konselor. Dengan 

begitu korban akan menceritakan semua masalah yang dihadapi. Metode konseling 

yang dilakukan oleh LRC-KJHAM adalah dengan konseling feminis bukan 

menggunakan konseling psikologi. Dimana kedudukan antara korban dan konselor 

adalah egaliter.  



Prinsip dasar untuk membantu korban kekerasan antara lain: No Blaming (tidak 

menyalahkan korban) maksudnya tidak menyalahkan korban kekerasan karena yang 

bersalah adalah pelaku KDRT. Tugas konselor lebih pada mennggali masalah dan 

mengeksplorasi solusi apa yang baik bagi korban KDRT. 

b) Tahap Penguatan 

Pada tahap penguatan konselor bersama-sama dengan korban merancang ulang 

kehidupan korban. Sampai korban mampu menerima keadaan yang dialaminya. 

Dalam tahap penerimaan ini sangat menentukan cepat lambatnya pemulihan korban. 

Setelah 2 sampai 3 kali pertemuan dilakukan review mengenai apa yng sudah 

dilakukan oleh korban, Selain itu mereka diarahkan untuk masuk dalam Support 

Group. Melalui lembaga ini para korban dapat bersama-sama dengan korban lain 

untuk berbagi pengalaman dan saling bertukar informasi mengenai cara mengatasi 

masalah yang mereka alami. 

c) Usaha Ekonomi Produktif 

Dalam usaha ekonomi produktif LRC-KJHAM ingin agar para korban tidak 

tergantung lagi pada suaminya setelah mereka bercerai. Dalam hal ini LRC-KJHAM 

memberi keterampilan-ketrampilan yang dibutuhkan para korban. Misalnya, korban 

ingin memiliki keterampilan menjahit maka akan difasilitasi oleh LRC-KJHAM. 

Selain itu juga mereka mengarahkan para korban seperti: ada korban yang memiliki 

keterampilan memasak dalam acara-acara di LRC-KJHAM mereka diberikan 

kesempatan memasak dengan mandapatkan sejumlah uang. 

2) Mediasi  



Proses mediasi dilakukan apabila ada permintaan dari pelaku untuk menyelesaikan 

kasusnya secara kekeluargaan. Dalam proses mediasi LRC-KJHAM berindak sebagai 

mediator dalam penyelesaian kasus. Setelah dicapai kesepakatan-kesepakatan antara kedua 

belah pihak maka kesepakatan-kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk 

perjanjian (mengunakan materai). 

3) Bantuan Hukum 

Jenis layanan bantuan hukum dilakukan setelah korban melewati tahap konseling. Hal 

tersebut dimaksudkan agar korban sudah dapat memutuskan memilih jalur hukum atau 

bukan hukum. Setelah memilih jalur hukum pidana atau perdata, maka korban diajari cara 

memetakan kasus dan mereka diberikan informasi-informasi yang bersifat informative 

mengenai: peraturan perundang-undangan yang relevan serta dijelaskan hak-hak korban. 

Pada jalur hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

a) Jalur Hukum Pidana 

Setelah dipahami informasi-informasi dan hak-hak korban yang disampaikan oleh 

konselor maka korban perlu mempersiapkan dan mengidentifikasi alat-alat bukti yang 

dipunya seperti: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan 

terdakwa. Setelah alat-alat bukti siap mereka diajak untuk melaporkan kasusnya pada 

pihak kepolisian. Selama proses penyidiakan, penyelidikan, pelimpahan kasus kepada 

kejaksaan, kasasi dan sampai pada peninjauan kembali mereka mendapatkan 

pendampingan dari LRC-KJHAM. 

Apabila hakim dalam proses tidak berpihak pada korban maka akan ditempuh urgen 

action meminta dukungan dari para LBH lain dan membangun komunikasi dengan 



jaksa agar melakukan banding dalam putusan ringan. Sedangkan dalam kasus putusan 

bebas maka dilakukan kasasi. 

b) Jalur Hukum Perdata 

Setelah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan korban. Setelah itu bersama-sama 

dengan korban mengumpulkan bukti-bukti setelah itu korban didampingi konselor 

membuat gugatan yang berisi: hak-hak korban, hak-hak anak, alasan perceraian. 

Pendampingan dari LRC KJ-HAM berlangsung dari awal sampai dengan peninjauan 

kembali.  

Dalam memberikan pelayanan hukum LRC-KJHAM juga menyediakan pengacara 

tanpa memungut biaya, pengacara akan mendampingi korban dari proses awal sampai 

dengan selesai. Selain itu, pengacara bertugas memberikan advice (pendapat hukum) 

mengenai kasus-kasus yang dihadapi korban dan memberikan gambaran mengenai 

kasus kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan dihadapi korban. Dalam kasus 

Perdata eksekusinya sulit dilakukan apabila pelaku tidak mempunyai harta dan tidak 

mempunyai pekerjaan tetap.1  

4) Rujukan Layanan Medis 

Dalam hal rujukan layanan medis LRC-KJHAM bekerjasama dengan dinas sosial. 

Dapat juga dilakukan dengan merujuk korban KDRT pada rumah-rumah sakit seperti: 

rumah sakit Tugurejo, rumah sakit Ketileng dan rumah sakit Bhayangkara.  

 

                                                            
1 Wawancara dengan pengurus LRC‐KJHAM pada hari Jumat 11 Juni 2010 pukul 14.00 WIB. 



5) Shelter  

Rumah aman merupakan rumah tinggal sementara bagi korban kekerasan yang akan 

memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan pertolongan agar korban terhindar dari 

kekerasan serta mampu menyelesaikan masalahnya.2 Untuk pemulihan korban yang 

mengalami trauma atas penganiayaan yang baru saja dilakukan, LRC-KJHAM 

menempatkan para korban di shelter. Keberadaan shelter LRC-KJHAM sering berpindah-

pindah untuk menjaga keselamatan korban. Selain itu juga berguna untuk memberikan 

kesempatan berfikir. Apabila keluarga keluarga korban ingin menjenguk korban, maka 

korban akan dibawa ke tempat yang ditentukan atau di kantor LRC-KJHAM. 

 

 

 

                                                            
2 Irawanti Harsono, 2000 (eds.), Pengetahuan Praktis tentang Perlindungan Korban Kekerasan, Jakarta: Menteri 
Negara Pemberdeayaan Perempuan, hal. 50. 
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