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Executive Summary

GRAND DESIGN
SARANA PRASARANA KENDARAAN PERLINDUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sejak 2016 Kementerian PPPA telah memberikan
bantuan Mobil Perlindungan dan Motor
Perlindungan sebagai upaya menangani korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hasil dari
Rapid Assesment Molin dan Torlin didapatkan
Indeks Kemanfaatan secara keseluruhan 7,1 dari
skala 10. Sehingga disimpulkan bermanfaat bagi
seluruh stakeholder.

METODOLOGI STUDI

Pendahuluan
Studi Dokumen mencakup penelaahan
terhadap landasan hukum penyelenggaraan
kendaraan perlindungan, Juknis Molin dan
Torlin, Hasil Kajian Rapid Assessment Mobil
Perlindungan dan Motor Perlindungan, dll.
Focus Group Discussion (FGD) Analisis
Kebutuhan. FGD diselenggarakan di Jakarta
dengan mengundang mitra Kementerian PPPA.
FGD ini bertujuan untuk mencari masukan
terkait harapan stakeholder, evaluasi awal
terhadap fungsi Molin dan Torlin, serta untuk
mencari usulan ﬁtur kendaraan yang dibutuhkan

Untuk meningkatkan pelayanan dibentuklah UPTD
PPA berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No 4
Tahun 2018, dimana salah satu fasilitas bagi UPTD
adalah Molin dan Torlin. Mengingat penQngnya
kehadiran Kendaraan Perlindungan, maka
disusunlah Grand Design ini dengan tujuan sebagai
berikut :
• Memberikan arah kebijakan pengadaan sarana dan
prasarana kendaraan perlindungan 2019-2024
• Memberikan rumusan dasar hukum pengadaan
sarana dan prasarana kendaraan perlindungan
• Memberikan rumusan fungsi dan prinsip
kendaraan perlindungan
• Memberikan rekomendasi jenis dan ﬁtur yang
diperlukan kendaraan perlindungan dalam rangka
menjalankan fungsi yang dikehendaki
• Memberikan rekomendasi sistem manajemen
kendaraan perlindungan yang harus dibangun oleh
pengguna kendaraan perlindungan
• Memberikan kebijakan dan strategi pengadaan
kendaraan perlindungan
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Kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada
pengelola Molin dan Torlin secara daring
Wawancara. Wawancara dilakukan terhadap
pemanfaat Molin dan Torlin serta stakeholders
dalam Kementerian PPPA
FGD Daerah. FGD Daerah
diselenggarakan di Kota Makassar,
Kota Balikpapan, Kota Ternate dan
Kota Surabaya
FGD Konﬁrmasi Temuan. FGD ini
bertujuan untuk mengkonﬁrmasi
hasil-hasil yang diperoleh pada
tahap sebelumnya
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Evaluasi Kondisi

HASIL KUESIONER

HASIL WAWANCARA DAN FGD

Berikut ini penillaian penerima Molin dan
Torlin di daerah terhadap seberapa jauh Molin
dan Torlin dapat memenuhi fungsinya.
Kuesioner diisi oleh 70 dinas PPA atau dinas
yang menangani PPA.

Berikut ini poin penQng yang terangkum dalam sesi wawancara dan FGD dengan Kementerian PPPA,
Stakeholder serta dinas PPA di daerah:
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EVALUASI
DUKUNGAN

4.74

EVALUASI
FITUR

3.6

Promosi

Molin sangat bermanfaat dalam hal
penjangkauan, penjemputan, mempercepat
layanan, koordinasi, dan promosi. Dalam hal
pelibatan provider lain belum banyak
dilakukan.
Dalam prakQknya, penjemputan memperoleh
prioritas dibandingkan promosi.

TORLIN
Torlin sangat membantu untuk hal
penjangkauan. Khususnya pada daerah dengan
jalan sempit yang sulit dilalui Molin.
Akan tetapi untuk fungsi lain, Torlin masih
kalah dari Molin. Kehadiran Torlin lebih
sebagai komplementer.

Fitur yang ada saat ini di Molin sudah
mencukupi, dengan kecenderungan beberapa
ﬁtur Qdak termanfaatkan secara opQmal
seperQ ﬁtur medis, genset, kursi Qdur. Demi
kerahasiaan korban, perlu ada tambahan Qrai
atau kaca ﬁlm gelap.

Torlin Qdak membutuhkan banyak ﬁtur
sebagaimana Molin. Fitur utama berupa kotak
perlengkapan sudah mencukupi, namun perlu
dipehaQkan kemudahan dalam dicopot untuk
memberi ruang bagi korban.

Dukungan Pemda memiliki peran penQng.
Pemda perlu menjamin pendanaan
operasional kendaraan dan kemudahan akses
bagi pemakaian kendaraan, termasuk asuransi.

Sama halnya dengan Molin, dukungan Pemda
menjadi penQng dalam hal operasional dan
kemudahan pemakaian.

Pelaksanaan bimtek perlu dilengkapi dengan
buku panduan dan TFT kepada dinas di daerah
sehingga kekQka ada perganQan operator,
dinas dapat melakukan bimtek.
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Kondisi Yang Diinginkan
Stakeholder

Kementerian
PPPA

Distribusi

Transparansi kriteria penerima serta
kepasQan disQbusi

Fitur

OpQmilisasi ﬁtur dan melengkapi
kerahasiaan bagi korban

Sistem
Pendukung

Dukungan Pemda untuk operasional,
dukungan buku panduan dan bimtek
bagi operator pengganQ

Kendaraan
Perlindungan
Kriteria
Penerima

Manajemen
Pengelolaan

Manajemen yang baik dalam
pengelolaan SDM dan
penggunaan kendaraan

OpQmalisasi
Fungsi

Adanya prioritas terhadap
fungsi kendaraan
perlindunga

OpQmalisasi Fitur

Fitur dapat menjawab
kebutuhan di lapangan

Pasca
Pengadaan

TANTANGAN STRATEGIS

Transparansi kriteria peneirma

Skema pengadaan
menggunakan DAK

Kendaraan perlindungan sebagai model bagi daerah,
distribusi secara efekQf, Jenis dan spesiﬁkasi sesuai kondisi
medan, Mekanisme monitoring dan evaluasi

BENCHMARK KENDARAAN SERUPA

Puskesmas
Keliling

Ambulans
Emergency

Ambulans

Mobil Kekasih
Juara

Berdasarkan benchmark kendaraan, diperoleh bahwa fungsi pelayanan terhadap korban kekerasan
merupakan layanan yang Qdak disediakan khusus oleh kendaraan operasional lainnya, sehingga fungsi ini
hanya dapat dijalankan secara opQmal oleh kendaraan perlindungan. Akan tetapi, Molin juga memiliki
keterbatasan dalam melayani korban yang butuh perawatan medis. Untuk itu, pada kondisi tertentu
sebaiknya operator molin merujuk kepada kendaraan lain.
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Visi Pembangunan Nasional
Sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan
anak, perempuan, dan masyarakat marginal dalam
lima tahun kedepan adalah tersedianya sistem
perlindungan dari berbagai 9ndak kekerasan dan
perlakuan salah lainnya dengan mengop9malkan
upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi
terhadap anak, perempuan, dan kelompok
marjinal.
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Grand Design
Kementerian PPPA

Permen UPTD

Sasaran Strategis Kementerian PPA :
• Meningkatnya perlindungan perempuan dan
anak dari berbagai Qndak kekerasan
• Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk
Qndakan aﬁrmasi bagi anak dalam kondisi
khusus.
• Meningkatnya perlindungan anak

UPTD PPA menyelenggarakan fungsi
layanan sebagai berikut: Pengaduan
Masyarakat; Penjangkauan Korban;
Pengelolaan Kasus; Penampungan
Sementara; Mediasi; Pendampingan
Korban.

PRINSIP KENDARAAN PERLINDUNGAN
3 FUNGSI PRIORITAS KENDARAAN
PERLINDUNGAN
1. Memperluas jangkauan pelayanan korban
kekerasan yang selama ini belum terlaksana
oleh pelayanan regular UPTD/P2TP2A;
2. Menjemput dan mengantar korban kekerasan,
anak bermasalah dengan hukum, terutama
dalam proses konseling, trauma healing,
persidangan, resQtusi, dan rehabilitasi psikis
serta kesehatan;
3. Mempercepat pelayanan korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak;
Fungsi promosi pencegahan kekerasan, koordinasi
antar mitra, dan pelibatan provider merupakan
fungsi yang bersifat sekunder.

Prinsip

Spesiﬁkasi

Skala Prioritas

Daya Jangkau

Kendaraan perlindungan harus dapat menjawab tantangan kondisi
geograﬁs medan yang dihadapi oleh petugas
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Daya Angkut

Kendaraan perlindungan mampu membawa klien beserta petugas
pendamping dan atau keluarga terdekat yang wajib untuk turut serta
Kendaraan perlindungan dapat secara cepat merespon dan
menjangkau klien yang membutuhkan.
Kendaraan perlindungan dapat memberi rasa aman bagi klien selama
dalam perjalanan
Kendaraan perlindungan harus dapat menjamin kerahasiaan idenQtas
klien yang sedang dibawa
Kendaraan perlindungan dapat membantu sosialisasi peran UPTD
dalam melakukan fungsinya
Kendaraan perlindungan dapat melakukan koordinasi tanpa harus
kembali ke garasi
Kendaraan perlindungan dapat digunakan oleh mitra terkait
perlindungan perempuan dan anak
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Kecepatan Respon
Perlindungan
Kerahasiaan
Sosialisasi
Koordinasi
ParQsipasi

5
5
5
4
4
3
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Grand Design
Kendaraan Geograﬁs Khusus

MOBIL
PERLINDUNGAN
MOTOR
PERLINDUNGAN
Kendaraan perlindungan terdiri dari Mobil Perlindungan, Motor
Perlindungan dan Kendaraan Perlindungan untuk geograﬁs
khusus seperQ motor trail dan perahu motor.

SDM

Operator
Kendaraan

Operator
Dispatcher

Dana

Dana
Operasional

Asuransi

Juknis

Juknis
Penjemputan

Juknis
Penjadwalan

Bahan Promo Cetak

Elektronik

Mekanisme
Evaluasi

Logbook

Mekanisme
Lain

Bimtek

Bimtek
Operator

TFT

Kendaraan perlindungan didukung oleh sistem yang mencakup
SDM, Pendanaan, Juknis, Bahan, Mekanisme Evaluasi dan
Bimbingan Teknis. Mekanisme Evaluasi diukur berdasarkan
Indikator Keberhasilan.

INDIKATOR KEBERHASILAN

SISTEM PENDUKUNG

Prosentase kasus perempuan
dan anak yang tertangani
dengan Kendaraan
Perlindungan
Layanan 24/7
Kualitas Layanan
Tingkat kemanfaatan

Tingkat Pengenalan
Masyarakat
Tingkat Kepadatan AkQvitas
Penggunaan Kendaraan
Perlindungan
Tingkat kecakapan operator
pengguna
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PENGEMBANGAN FITUR

Kaca Film Gelap /
Tirai
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Road Map Kendaraan
Penyederhanaan
Branding

Branding
Modular

LED untuk kepenQngan promosi dan
branding kendaraan

EXTERIOR MOLIN
Ramp untuk difabel atau korban
yang kesulitan berjalan.

Molin perlu menyediakan kapasitas
yang cukup bagi penumpang dan
pendamping, selain itu kursi Molin
harus cukup nyaman bagi korban.
Demi menjaga kerahasiaan, maka kaca
bagian penumpang harus memiliki ﬁlm
gelap atau Qrai penutup.

Aplikasi pelaporan dan penjemputan
dengan ﬁtur GPS yang tersambung
dengan SIMFONI

Logo KemenPPPA perlu ada, namun
branding lain Qdak perlu terlalu
mencolok

Torlin perlu memiliki box
belakang untuk menyimpang
perlengkapan, namun mudah
untuk dilepas

INTERIOR MOLIN
TAMPILAN TORLIN
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Road Map Pengadaan

PENGADAAN OLEH KEMENTERIAN PPPA

Pengadaan oleh Kementerian

Kementerian PPPA mengadakan serta
mendistribusikan kendaraan perlindungan kepada
kabupaten/kota yang belum memperoleh kendaraan
perlindungan hingga tahun 2021.

Tahap 1

Total kabupaten/kota yang belum memperoleh Molin
sebanyak 216, sedangkan Torlin sebanyak 24. Semua
provinsi telah menerima Molin/Torlin, namun dapat
dilanjutkan dengan pengadaan kendaraan geograﬁs
khusus. Prioritas distribusi kendaraan disesuaikan
dengan kriteria daerah penerima.

Kriteria Daerah Penerima
Kondisi Geograﬁs
Jumlah Kasus
UPTD/P2TP2A
Adanya Operator Khusus
Komitmen Daerah
Laporan Tahunan
Rekomendasi Provinsi

Mekanisme DAK

•Perencanaan Kendaraan Baru
•Melanjutkan pengadaan ke daerah yang belum
memperoleh kendaraan

Tahap 2

•Pengadaan kendaraan jenis baru
untuk geograﬁs khusus

Tahap 3
Pengadaan
2019 2020
Molin Kabkot
100 116
Torlin Kabkot
24
Kendaraan Khusus

2019-2020

2021

•Pengadaan Kendaraan Spesiﬁkasi baru untuk
daerah dengan beban berlebih dengan DAK

2021

Tahap 4

•Pengadaan Kendaraan
Spesiﬁkasi baru untuk daerah
lain dengan DAK

34

2021-2022

2022-dst

PASCA PENGADAAN OLEH KEMENTERIAN PPPA
Setelah seluruh daerah telah memiliki Molin dan Torlin, maka selanjutnya pengadaan kendaraan
perlindungan dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Penentuan daerah yang menerima DAK
ditentukan berdasarkan Kriteria Umum, Kriteria Khusus dan Kriteria Teknis.
Setelah penyaluran DAK, maka Kementerian PPPA bersama dengan menteri perencanaan
pembangunan nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis
pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK. Kementerian PPPA menyerahkan laporan pelaksanaan
kegiatan DAK seQap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri.
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SARAN
• Menjalankan proses distribusi kendaraan
perlindungan dengan mengedepankan
usulan kriteria-kriteria penerima kendaraan
perlindungan dan melibatkan dinas PPA
provinsi dalam penilaian kelayakan Kab/Kota
• Memperbaiki sistem penunjang operasional
kendaraan sesuai usula
• MenyepakaQ ukuran keberhasilan
kebermanfaatan kendaraan perlindungan
dan melaporkannya kepada publik secara
berkala
• Sosialisasi sistem dan manajemen (prosedurprosedur di Qap tahapannya) pelaksanaan
program kendaraan perlindungan
• Perancangan ulang Qpe, desain eksterior,
dan desain interior kendaraan perlindungan
berdasarkan aspirasi pengguna Molin dan
Torlin
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Penutup

KESIMPULAN
Evaluasi fungsi menunjukkan bahwa Molin telah sangat membantu sedangkan Torlin telah
membantu dinas PPA/P2TP2A/organisasi yang relevan dalam proses penanganan dan pencegahan
kasus kekerasan perempuan dan anak. Namun, fungsi Molin dan Torlin harus terus disosialisasikan
kepada daerah pengguna sehinggga menghindari mulQtafsir pemahaman. Fitur-ﬁtur di Molin telah
dikenal oleh pengguna namun Qdak dengan proses pemeliharaannya. Selain itu, telah disarankan
perubahan ﬁtur atau desain Molin dan Torlin yang dianggap dapat mengopQmalkan pelaksanaan
fungsi penanganan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak. Rekomendasi
perubahan ﬁtur dan desain berbasis pada kebutuhan korban. Fitur-ﬁtur yang dirasa Qdak
menunjang fungsi telah direkomendasikan untuk disesuaikan agar lebih tepat sasaran.

TIM PENYUSUN

Grand Design Sarana dan Prasarana Kendaraan Perlindungan adalah rancangan induk yang berisi
arah kebijakan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kendaraan perlindungan 2019-2024,
yang kelak akan menjadi panduan dan landasan dalam melakukan pengadaan sarana dan
prasarana oleh Pemerintah Pusat di tahun mendatang, dan tentu dapat menjadi acuan bagi
Pemerintah Daerah. Sasaran-sasaran Molin dan Torlin yang merupakan kendaraan perlindungan
merupakan mengejawantahan dari visi dan misi pembangunan nasional. Oleh karena itu,
kedepannya Molin dan Torlin diharapkan Qdak hanya memiliki ﬁtur-ﬁtur yang efekQf dan eﬁsien
melainkan juga memiliki sistem pendukung operasional dan indikator keberhasilan. Sistem
pendukung operasional dikembangkan agar Molin dan Torlin dapat beroperasi untuk jangka waktu
panjang dan memperlancar proses penanganan kasus dan pencegahan kasus kekerasan
perempuan dan anak. Di sisi lain, indikator keberhasilan menjadi wujud pertanggungjawaban
penerima Molin dan Torlin kepada pemerintah pusat dan masyarakat.

DR. Yassierli, S.T., M.T.
dr. Sri HastuQ Nainggolan, MPH, MM, MSi
Jalu Pradhono Priambodo, S.T., M.T.
Ida Ayu Citarasmi, S.Si.T, MKM.
Tatang Suheri, S.T., M.T.
Muhammad Fakhry Haga, S.T., MSc.

Agar program kendaraan perlindungan bisa tercapai dan jelas tahapan capaiannya, kementrian
PPA dapat menjadikan roadmap kendaraan perlindungan sebagai acuan. Roadmap memaparkan
kriteria-kriteria penerima kendaraan perlindungan agar pendistribusian lebih tepat sasaran. Selain
itu, Qpe ideal kendaraan perlindungan beserta rancangan ideal eksterior, interior, dan ﬁtur
terbahaskan di roadmap kendaraan perlindungan dan bisa dijadikan jusQﬁkasi untuk perbaikan
bertahap untuk kendaraan perlindungan. Kriteria dan ﬁtur ideal kendaraan perlindungan
direkomendasikan berlandaskan sudut pandang kenyamanan dan keamanan korban

