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UUD Negara RI 1945 menjamin

Perlindungan bagi seluruh rakyat

Indonesia

Pasal

28D ayat (1) : 

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Pasal

28I ayat (2) : 

Pasal

28I ayat (4) : 

setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif

atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak

asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama

pemerintah.

2



Peningkatan Pemberdayaan
Perempuan dalam Kewirausahaan

yang Berperspektif Gender

Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga
dalam Pendidikan/Pengasuhan

Anak

Penurunan Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak

Penurunan Pekerja Anak

Pencegahan Perkawinan Anak

ARAHAN PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA
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POTRET PEREMPUAN DAN ANAK

SEBAGAI SUMBER DAYA POTENSIAL DALAM PEMBANGUNAN

Penduduk

Laki-Laki dan 

Perempuan

Anak

84.4 Juta 

(31,6%)

50,6%

270.3 Juta Jiwa

Jumlah

Penduduk

Indonesia

(49,4%)

Sumber: Sensus Penduduk Indonesia, 2020

133.54 Juta

136.76 Juta

91,2 Juta 
Sumber : Susenas,2020

Keluarga
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Perempuan dan anak perlu 

diberdayakan, dilindungi, dan 

dipenuhi haknya, mengingat jumlah

dan potensinya yang sangat besar

bagi bangsa.



Survei Pengalaman Hidup 
Perempuan Nasional (SPHPN)

1 dari 3 

Perempuan 
usia 15-64 tahun pernah

mengalami kekerasan

fisik dan/atau seksual

selama hidupnya

5

2016

1 dari 4 Perempuan 
usia 15-64 tahun di  Indonesia 

mengalami kekerasan fisik

dan/atau seksual oleh 

pasangan dan selain

pasangan selama hidup

mereka.

2021

1,5%

4,7%
5,6%

1,2%

5,2%
6,0%

Fisik Seksual Fisik dan/atau Seksual

2016

2021

Akan tetapi, Kekerasan seksual serta kekerasan fisik dan/atau

seksual mengalami peningkatan selama setahun terakhir. 

HASIL PREVALENSI KEKERASAN 

TERHADAP PEREMPUAN MENURUN



8.854
8.686

10.247

8.947
8.763

10.368

2019 2020 2021

Tren Laporan Kasus dan Korban 

Kekerasan Terhadap Perempuan 

2019-2021

Jumlah Kasus Jumlah Korban

39%
Perempuan 

Korban 

Kekerasan

Fisik

73%
Terjadi di 

Rumah

Tangga

0
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Januari
2022

Februari
2022

Maret
2022

Jumlah Kasus 854 697 793

Jumlah Korban 882 709 812

Data KtP Tahun 2022

Data diolah : 19 April 2022 6

Data Kekerasan Terhadap Perempuan
Berdasarkan SIMFONI PPA

Jumlah Korban KtP

Menurut Jenis

KekerasanTahun 2022

34,57%

31,80%

13,64%

0,25%

1,81%

6,23%

11,71%

Seksual

Penelantaran

Lainnya

TPPO

Eksploitasi

Fisik

Psikis



Fenomena Kekerasan terhadap Anak

0,00

25,50

ll,55

0,00
3,8l

ll ,07

65,44

52,60

l8,57

7,98
l,08 2,4l

4 dari 100
laki−laki usia 13 − 17 tahun

3 dari 100
laki−laki usia 13 − 17 tahun

8 dari 100
perempuan usia 13 − 17 tahun

8 dari 100
perempuan usia 13 − 17 tahun

Pelaku Kekerasan Seksual
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4 dari 10 anak perempuandan  

3 dari 10 anak laki-lakipernah  

mengalamisatu jenis kekerasan

atau lebih sepanjanghidupnya



DATA KEKERASAN SEKSUAL PEREMPUAN DAN ANAK

BERDASARKAN TAHUN PELAPORAN  PERIODE 

1 JANUARI s.d. 20 MEI 2022

Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa

(KTP) sebanyak 1.803 kasus dengan 1.866

korban. Sebanyak 45,28% korban kekerasan

terhadap perempuan dewasa adalah

korban KDRT .

Sedangkan untuk korban Kekerasan Seksual

sebanyak 323 orang ini artinya 17,3% korban

KTP adalah korban KS.

Kekerasan terhadap Anak (KTA)
sebanyak 2.390 kasus dengan 2.611
korban, adapun korban Kekerasan
Seksual bagi anak berjumlah 1.439
orang, yang berarti sekitar 51.7%

korban KTA adalah korban kekerasan
seksual.

Sumber : SIMFONI PPA diakses per 20 Mei 2022
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Fenomena Gunung Es

Bisa terjadi kepada siapapun, di 

manapun dan kapan pun

Yang terjadi saat ini, pelaku

biasanya adalah orang yang telah

dikenal / terdekat dengan korban

Mendatangkan trauma yang 

berkepanjangan dan 

kecenderungan menjadi “pelaku” 

juga
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Korban kekerasan seksual seringkali

distigmatisasi sehingga mengalami

reviktimisasi



Mengapa UU TPKS disahkan ?

setiap orang berhak mendapatkan pelindungan 

dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari 

penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan 

derajat martabat manusia sebagaimana dijamin 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945

peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan kekerasan seksual belum optimal dalam 

memberikan pencegahan, pelindungan, akses 

keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi 

kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual, serta belum komprehensif dalam 

mengatur mengenai hukum acara 

kekerasan seksual bertentangan dengan nilai 

ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu 

keamanan dan ketenteraman masyarakat



Asas dan Tujuan UU TPKS

● penghargaan atas harkat dan martabat 

manusia; 

● nondiskriminasi; 

● kepentingan terbaik bagi Korban;

● keadilan; 

● kemanfaatan; dan 

● kepastian hukum. 

● mencegah segala bentuk kekerasan 

seksual; 

● menangani, melindungi, dan memulihkan 

Korban; 

● melaksanakan penegakan hukum dan 

merehabilitasi pelaku; 

● mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan 

seksual; dan 

● menjamin ketidakberulangan kekerasan 

seksual.
Pasal 2 Pasal 3

Asas: Tujuan: 



TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS)

pelecehan seksual 
nonfisik; 

pelecehan seksual 
fisik; 

pemaksaan 
kontrasepsi; 

pemaksaan 
sterilisasi; 

pemaksaan 
perkawinan; 

penyiksaan seksual; 

eksploitasi seksual; 
perbudakan seksual; 
dan 

kekerasan seksual 
berbasis elektronik. 

perkosaan; perbuatan cabul; 

persetubuhan terhadap Anak, 
perbuatan cabul terhadap Anak, 
dan/atau eksploitasi seksual 
terhadap Anak; 

perbuatan melanggar kesusilaan 
yang bertentangan dengan 
kehendak Korban; 

pornografi yang melibatkan Anak 
atau pornografi yang secara 
eksplisit memuat kekerasan dan 
eksploitasi seksual; 

pemaksaan pelacuran; 

tindak pidana perdagangan orang 
yang ditujukan untuk eksploitasi 
seksual; 

kekerasan seksual dalam lingkup 
rumah tangga; 

tindak pidana pencucian uang 
yang tindak pidana asalnya 
merupakan Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual; dan 

tindak pidana lain yang 
dinyatakan secara tegas sebagai 
Tindak Pidana Kekerasan 
Seksual sebagaimana diatur 
dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 4 

TPKS terdiri atas : 
Juga meliputi: 



Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak 

dapat dilakukan penyelesaian di luar proses 

peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Penyelesaian Perkara TPKS

Pasal 23 



Terobosan Hukum :

Restitusi sebagai Pidana Pokok

01 02

03

Hakim wajib menetapkan besarnya 

Restitusi terhadap Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual yang diancam 

dengan pidana penjara 4 (empat) 

tahun atau lebih.

Pasal 16 ayat (1)

Bila harta kekayaan terpidana yang disita

tidak mencukupi biaya Restitusi, negara

memberikan kompensasi sejumlah Restitusi

yang kurang bayar kepada Korban sesuai

dengan putusan pengadilan.

Pasal 35 ayat (1) dan (2)

Kompensasi dibayarkan melalui Dana 

Bantuan Korban.



Alat bukti yang sah dalam pembuktian terdiri atas: 

Alat Bukti TPKS

alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; 

alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil 
Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan 
dengan tindak pidana tersebut. 

Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi 

dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.

Pasal 24 

Termasuk alat bukti surat yaitu: 

▪ surat keterangan psikolog 

klinis dan/atau 

psikiater/dokter spesialis 

kedokteran jiwa;

▪ rekam medis; 

▪ hasil pemeriksaan forensik; 

dan/atau 

▪ hasil pemeriksaan rekening 

bank.



Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan 

bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat 

bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa 

benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang 

bersalah melakukannya. 

Pembuktian TPKS

Pasal 25 ayat (1)



Pendampingan Korban dan Saksi

petugas LPSK; petugas UPTD PPA; tenaga kesehatan; psikolog; pekerja sosial; 

tenaga 
kesejahteraan 

sosial;
psikiater; 

Pendamping 
hukum, meliputi 

advokat dan 
paralegal; 

petugas Lembaga 
Penyedia Layanan 

Berbasis 
Masyarakat; dan 

Pendamping lain. 

Pasal 26 

Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan 

dalam proses peradilan. 

Pendamping Korban meliputi: 



meliputi:

• hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, 

Pelindungan, dan Pemulihan; 

• hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; 

• hak atas layanan hukum; 

• hak atas penguatan psikologis; 

• hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan 

perawatan medis; 

• hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; 

dan 

• hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan 

seksual dengan media elektronik.

Hak Korban Pasal 67 ayat (1) 

meliputi: 

Pasal 68

▪ hak atas Penanganan; 

meliputi:

• penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan; 

• penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan; 

• Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta 

berulangnya kekerasan; 

• Pelindungan atas kerahasiaan identitas; 

• Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang 

merendahkan Korban; 

• Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, 

atau akses politik; dan 

• Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan 

perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan. 

▪ hak atas Pelindungan;   dan 

Pasal 69

▪ hak atas Pemulihan. 

meliputi:

• Rehabilitasi medis; 

• Rehabilitasi mental dan sosial; 

• pemberdayaan sosial; 

• Restitusi dan/atau kompensasi; dan 

• reintegrasi sosial

Pasal 70 ayat (1) 



Hak Keluarga Korban Pasal 71 

meliputi: 

• hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani 

terpidana; 

• hak atas kerahasiaan identitas; 

• hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; 

• hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 

• hak asuh terhadap Anak yang menjadi Korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan; 

• hak mendapatkan penguatan psikologis; 

• hak atas pemberdayaan ekonomi; dan 

• hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Keluarga Korban. 

Selain hak tersebut di atas, Anak atau anggota Keluarga lain 

yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau orang 

tua yang bukan sebagai pelaku berhak atas: 

• fasilitas pendidikan; 

• layanan dan jaminan kesehatan; dan 

• jaminan sosial.



TEROBOSAN HUKUM UU TPKS SEBAGAI BENTUK 

PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS 

ANTARA LAIN:

Pemberatan hukuman 1/3 bagi pelaku jika dilakukan terhadap

penyandang disabilitas

Khusus untuk KS berbasis elektronik merupakan delik aduan, kecuali 

Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.

Keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas mempunyai

kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban 

yang bukan penyandang disabilitas. 

Korban Penyandang Disabilitas berhak
mendapat aksesibilitas dan akomodasi
yang layak guna pemenuhan haknya
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal korban KS berbasis elektronik adalah anak dan 

penyandang disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban 

tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Saksi dan/atau korban Penyandang Disabilitas dapat di dampingi
oleh Orangtua, Wali yang ditetapkan oleh Pengadilan dan/atau
pendamping

Sebagai Masyarakat berpartisipasi dalam
berbagai upaya pencegahan TPKS



Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan. 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat dikoordinasikan oleh 

Menteri PPPA.  
• Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di daerah dilakukan oleh 

satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

• Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib

membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, 

Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau 

Saksi.

Menteri PPPA menyelenggarakan Pelayanan Terpadu yang meliputi: 

• penyediaan layanan bagi Korban yang memerlukan koordinasi tingkat 

nasional, lintas provinsi, dan internasional; dan 

• penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Pelindungan khusus 

yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional

Pasal 73 ayat (1) 

Pasal 74 

Pasal 76 

Pasal 72 



Tugas UPTD PPA

menerima laporan atau 
penjangkauan Korban;

memberikan informasi 
tentang Hak Korban;

memfasilitasi pemberian 
layanan kesehatan;

memfasilitasi pemberian 
layanan penguatan 

psikologis;

memfasilitasi pemberian 
layanan psikososial, 
Rehabilitasi sosial, 

pemberdayaan sosial, dan 
reintegrasi sosial;

menyediakan layanan 
hukum;

mengidentifikasi 
kebutuhan pemberdayaan 

ekonomi;

mengidentifikasi 
kebutuhan penampungan 
sementara untuk Korban 

dan Keluarga Korban 
yang perlu dipenuhi 

segera;

memfasilitasi kebutuhan 
Korban Penyandang 

Disabilitas;

mengoordinasikan dan 
bekerja sama atas 

pemenuhan Hak Korban 
dengan lembaga lainnya; 

dan

memantau pemenuhan 
Hak Korban oleh aparatur 
penegak hukum selama 
proses acara peradilan



PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN TERPADU
(di Daerah oleh 

DP3A)

MITRA PPT:

1. KEMENKES

2. KEMENSOS

3. KEMENHUKHAM

4. KEMENLU

5. KEMENDAGRI

6. KEMENDIKBUD

7. KEMENAG

8. LPSK.

9. BPMI.

10. POLRI.

11. Institusi lainnya.

1. KORBAN (P/L)

2. AMPK

(Masalah lintas Provinsi dan Negara, 

Perlu dikoordinasikan, )

Akan ditindaklanjuti dengan Perpres:

1. Tim Terpadu Pemulihan Korban paska pengadilan *)

2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Pusat

3. UPTD PPA

Penanganan, Pelindungan dan 

Pemulihan Korban

1. menerima pelaporan atau

penjangkauan Korban; 

2. memberikan informasi tentang hak

Korban; 

3. memfasilitasi pemberian layanan.

4. memfasilitasi pemberian layanan

penguatan psikologis.

5. memfasilitasi pemberian layanan

psikososial, rehabilitasi social, dan 

reintegrasi social;

6. menyediakan layanan hukum

7. mengidentifikasi kebutuhan

pemberdayaan ekonomi.

8. mengidentifikasi kebutuhan

penampungan sementara untuk

Korban dan keluarganya yang perlu

dipenuhi segera. 

9. memfasilitasi kebutuhan korban 

Penyandang Disabilitas;

10. mengkoordinasikan pemenuhan Hak

Korban dengan Lembaga lainnya; dan

11. memantau pemenuhan hak Korban oleh 

APH selama proses acara peradilan. 

1. PUSAT

2. PEMDA

1. MITRA UPTD PPA

2. Puskesmas, RS, dan 

Fasyankes lainnya; 

3. UPT Sosial;

4. Rutan, LP, Bapas;

5. Kepolisian;

6. Kejaksaan;

7. Pengadilan;

8. UPT BPMI; 

9. Kanwil Kemenag; 

10. Kanwil Kemhukham;

11. Perwakilan LPSK:

12. LPKS; 

13. LPL Masyarakat;

14. Institusi lainnya. 

UPTD 

PPA

*) Kesehatan/Jamkes, Masyarakat (Komunitas/ LPL), 

LPSK, Dukcapil, Bansos, UMKM/K/L terkait/Dunia 

usaha. Khusus pemberian Jamkes dan bansos

dibentuk Tim terpadu (KPPPA, Kemsos, Kemkes)

PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU PPA SESUAI UU No. 12/2022
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Akan Dipersiapkan juga Peraturan

Menteri Tentang Standar Layanan, 

Perangkat Dan Struktur Organisasi

UPTD PPA 

Kemen PPPA 



Pencegahan

• pendidikan; 

• sarana dan prasarana publik; 

• pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; 

• ekonomi dan ketenagakerjaan; 

• kesejahteraan sosial; 

• budaya; 

• teknologi informatika; 

• keagamaan; dan 

• keluarga. 

Pasal 79

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. 

melalui bidang:

• situasi konflik; 

• bencana; 

• letak geografis wilayah; dan 

• situasi khusus lainnya. 

dengan 

memperhatikan:

• panti sosial; 

• satuan pendidikan; dan 

• tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual.

dilakukan pada:



Koordinasi dan Pemantauan

Dalam rangka efektivitas Pencegahan dan 

Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual, Menteri PPPA melakukan koordinasi dan 

pemantauan secara lintas sektor dengan 

kementerian/lembaga terkait.

Pasal 83 ayat (1)



Partisipasi Masyarakat

• memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, 

lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah; 

• memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Pemulihan 

Korban; 

• memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Pemulihan 

Korban; 

• memberikan pertolongan darurat kepada Korban; 

• membantu pengajuan permohonan penetapan 

Pelindungan; dan 

• berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan Korban.

Pasal 85 

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

dalam Pencegahan 

diwujudkan dengan:

• membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau 

pelaku; 

• menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan 

• menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

dalam Pemulihan 

diwujudkan dengan:



Partisipasi Keluarga Pasal 86 

diwujudkan dengan: 

menguatkan edukasi dalam 
Keluarga, baik aspek moral, 

etika, agama, maupun budaya; 

membangun komunikasi yang 
berkualitas antaranggota 

Keluarga; 

membangun ikatan emosional 
antaranggota Keluarga; 

menguatkan peran ayah, ibu, 
dan seluruh anggota Keluarga 
sehingga terbangun karakter 

pelindung; 

menjaga dan mencegah 
anggota Keluarga dari 

pengaruh pornografi dan akses 
terhadap informasi yang 

mengandung unsur pornografi; 
dan 

menjaga anggota Keluarga 
dari pengaruh negatif 

lingkungan dan pergaulan 
bebas. 



Pendanaan
Pasal 87 

Pendanaan pelaksanaan Undang-Undang ini bersumber dari: 

• anggaran pendapatan dan belanja negara; 

• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 

• sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pendanaan termasuk digunakan untuk visum dan layanan 
kesehatan yang diperlukan Korban.



Peraturan Pelaksanaan UU TPKS

Peraturan Pemerintah :

● Sumber, Peruntukan, dan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban (Ps. 35 ayat (4))

● Penghapusan dan/atau Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Bermuatan

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Ps. 46 ayat (2))

● Tata Cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan (Ps. 66 ayat (3))

● Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Ps. 80)

● Koordinasi dan Pemantauan (Ps. 83 ayat (5))

Tim Terpadu (Ps. 70 ayat (4))
Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu di Pusat (Ps. 75)

UPTD PPA (Ps. 78)

Penyelenggaraan Pendidikan 
dan Pelatihan (Ps. 81 ayat 
(4))

Kebijakan Nasional tentang 
Pemberantasan Tindak 
Pidana Kekerasan Seksual 
(Ps. 84 ayat (2))

Peraturan Presiden:
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