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SARI 

Nur Anisa Mayangsari. 2015. Pemberdayaan Korban Kasus Kekerasan dalam 

Rumah Tangga oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center di Kota Semarang. 

Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Semarang, Dosen Pembimbing Drs. Setiajid M.Si, Drs. Ngabiyanto M.Si.  

Kata Kunci: Pemberdayaan, KDRT 

       Pemberdayaan merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk membantu 

seseorang mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil 

keputusan juga tindakan yang akan dilakukan bersangkutan dengan dirinya, 

termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial yang menjadi hambatannya. 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimanakah pelaksanaan 

pemberdayaan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga pada LRC-KJHAM, 

(2) faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat pelaksanaan  kegiatan 

pemberdayaan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga. 

      Dasar penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data melalui  observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data 

penelitian menggunakan trianggulasi sumber. Analisis data menggunakan model 

interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Lokasi penelitian adalah 

Yayasan Sukma Legal Resources Center di Kota Semarang.  

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga adalah disebabkan faktor psikologis, ekonomi, kecemburuan dan masalah 

keluarga. Selain itu, adanya pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga 

telah dilakukan melalui berbagai kegiatan meliputi pertemuan rutin setiap bulan 

sebagai sarana pemberian pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan 

kasus kekerasan dalam rumah tangga, kegiatan sharing kelompok, pelatihan 

kewirausahaan, dan pendampingan sesama korban kekerasan dalam rumah 

tangga. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan korban kekerasan 

dalam rumah tangga ini dilatarbelakangi dari faktor internal yakni rasa pesimis 

korban untuk berbaur dengan lingkungan sekitarnya dan faktor eksternal yakni 

berasal dari lingkungan sekitar korban yang biasanya berasumsi negative terhadap 

para korban kekerasan dalam rumah tangga yang akan berdampak negatif bagi 

korban.  

      Kesimpulan dari penelitian ini yaitu (1) pelaksanaan pemberdayaan korban 

kekerasan dalam rumah tangga melalui kegiatankegiatan yang dilakukan oleh 

Yayasan Sukma Legal Resources Center melalui Support Group Sekartaji yang 

memiliki pengaruh dan manfaat sebagai fungsi pemberdayaan secara psikologis, 

sosial dan ekonomi, (2) faktor penghambat dalam proses pemberdayaan korban 

kekerasan dalam rumah tangga terdapat dari rasa pesimis korban sebagai faktor 

internal, lingkungan sekitar korban yang terkadang memandang negatif korban 

kekerasan dalam rumah tangga sebagai faktor eksternal.  

      Saran dari peneliti (1) untuk lembaga diharapkan mampu memberikan 

motivasi kepada para korban agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan 

berdaya secara psikologis, fisik, dan ekonomi supaya sesuai dengan tujuan adanya 
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kegiatan pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM, 

(2) untuk korban kekerasan dalam rumah tangga diharapkan memiliki rasa 

keberanian untuk mengungkapkan atau mengutarakan kejadian KdRT yang 

dialami dan memiliki rasa semangat untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan 

korban kekerasan dalam rumah tangga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemberdayaan merupakan usaha yang dapat membuat sesuatu menjadi 

berdaya atau mempunyai daya dan mempunyai kekuatan. Dalam hal ini 

pemberdayaan yang dituju adalah pemberdayaan perempuan yang dapat diartikan 

sebagai upaya pemampuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap 

sumberdaya, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Perempuan yang dianggap 

lemah dan rendah pada faktanya dapat mengerjakan pekerjaan yang dilakukan 

oleh seorang laki-laki pada umumnya seperti mencari nafkah. Akan tetapi, dalam 

masyarakat khususnya di Indonesia, perempuan masih dianggap makhluk yang 

lemah dan derajatnya masih di bawah laki-laki. Dikarenakan pandangan seperti 

itu, perempuan sering kali mendapat perlakuan tidak baik dari laki-laki bahkan 

tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban kekerasan seperti pemerkosaan, 

perdagangan manusia, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. 

      Kekerasan adalah salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang 

terhadap orang lain yang memiliki dampak buruk secara fisik maupun psikologis. 

Kekerasan yang terjadi dan dialami oleh seseorang memiliki sumber dan alasan 

yang bermacam-macam, seperti himpitan dari faktor ekonomi, keyakinan agama, 

ideologi gender, pertentangan politik bahkan kepuasan hasrat seksual. Sedangkan 

yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga atau dengan KdRT adalah 
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setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan selaku istri, yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 

dalam lingkup rumah tangga. Selain itu kekerasan dalam rumah tangga adalah 

salah satu problema sosial yang saat ini memiliki eksistensi yang terus meningkat 

dari tahun ke tahun. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya 

dapat diatasi dengan pembentukan Undang-undang akan tetapi perlu adanya 

perhatian dan kesadaran dari berbagai kalangan terutama bagi pelaku KdRT, 

korban, orang tua dan kerabat.  Adanya campur tangan dari pihak-pihak 

tersebut sangat dipelukan guna mengurangi tindak kekerasan dalam rumah 

tangga. Adapun usaha dari berbagai belah pihak untuk memberdayakan 

perempuan terlebih kepada korban KDRT agar mendapat pemulihan secara fisik, 

psikologis dan dapat termotivasi untuk kehidupan yang lebih baik. 

Di Indonesia telah dibentuk Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan juga dibentuknya Lembaga 

Bantuan Hukum yang memiliki fungsi sebagai badan perlindungan bagi 

perempuan dan anak. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka 

kekerasan terhadap perempuan dan anak terlebih dalam kasus kekerasan dalam 

rumah tangga. Beberapa lembaga bantuan hukum yang diperuntukkan bagi 

perempuan dan anak, diantaranya Komnas Perempuan, PPA (Perlindungan 

Perempuan dan Anak),  dan LRC-KJHAM (Yayasan Sukma Legal Resources 
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Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia). Untuk mengatasi kasus 

tindakan kekerasan dalam rumah tangga LRC-KJHAM menyediakan layanan 

bantuan hukum, support  psikologi untuk perempuan dan anak, rehabilitasi, juga 

fokus pada pendidikan dan penelitian, advokasi kebijakan serta 

pendokumentasikan pelanggaran hak asasi perempuan. LRC-KJHAM juga 

membentuk sebuah support group sebagai bentuk pemberdayaan perempuan 

korban kekerasan rumah tangga. Sebab, dampak dari KdRT sangatlah besar bagi 

perempuan selaku korban kekerasan seperti halnya ancaman dari tersangka, 

trauma, dikucilkan oleh masyarakat yang akhirnya berujung kepada adanya sifat 

pesimis dari korban KdRT yang membuatnya susah berkembang dan tidak dapat 

mengambil keputusan secara mandiri. Tidak sedikit dari mereka yang jatuh 

miskin karena cerai dari suami selaku pelaku tindak kekerasan dalam rumah 

tangga tersebut. 

 Dari berbagai macam kasus kekerasan dalam rumah tangga  yang semakin 

hari menunjukkan angka yang semakin bertambah dan menurut data yang peneliti 

peroleh dari LRC-KJHAM tercatat bahwa di Kota Semarang telah terjadi 81 

kasus KdRT pada tahun 2014,  maka dalam permasalahan ini perlu adanya suatu 

pemecahan masalah agar dapat ditangani secara serius agar korban KdRT 

khususnya perempuan  mendapatkan pemulihan secara psikologis dan finansial. 

Oleh sebab itu, dibutuhkan  peran LRC-KJHAM sebagai salah satu lembaga yang 

menangani perlindungan perempuan dan anak dapat membantu masyarakat untuk 

menyelesaikan masalah keadilan jender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, 
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khususnya dalam ranah penanggulangan kasus KdRT. Adapun misi dari LRC-

KJHAM yakni usaha pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga yang 

memiliki tujuan untuk memberdayakan korban yang rata-rata adalah perempuan 

agar mereka mampu untuk kembali menghadapi kehidupannya yang baru pasca 

terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga.  

LRC-KJHAM menyiapkan para  pengurus program pemberdayaan sebagai 

pendukung dalam jalannya program pemberdayaan ini. Usaha program 

pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan untuk 

membangun rasa kepercayaan diri korban untuk mampu membuat keputusan 

sendiri yang bersangkuatan dengan dirinya, dapat termotivasi kembali untuk 

menjadi pribadi yang lebih baik dan mandiri dan mampu bersosialisasi dengan 

baik dengan masyarakat pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga. 

Support Group Sekartaji merupakan kelompok yang dibuat oleh LRC-KJHAM 

yang terdiri dari ibu-ibu yang dulunya pernah mendapatkan perilaku kekerasan 

dalam rumah tangga yang di lakukan oleh para suami. Terbentuknya Support 

Group Skartaji ini juga bermanfaat bagi para anggotanya yang terdiri dari korban 

kekerasan dalam rumah tangga yang mana grup ini memiliki kegiatan rutin setiap 

bulannya untuk berkumpul, bertukar informasi dan sharing antar anggota. Mereka 

diberikan pendidikan, pengarahan juga pengetahuan oleh koordinator bidang 

pemberdayaan dari LRC-KJHAM tentang lingkup pencegahan, penanganan 

tindak kekerasan terhadap perempuan, dan kepedulian antar sesama perempuan. 

Dengan demikian para perempuan mantan korban kekerasan dalam rumah tangga 
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dapat lebih termotivasi dalam menjalani hidupnya pasca kejadian kekerasan 

dalam rumah tangga. 

 Dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pemberdayaan Korban Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center di Kota Semarang”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dipecahkan dalam 

penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberdayaan korban kasus kekerasan dalam 

rumah tangga pada LRC-KJHAM (Yayasan Sukma Legal Resources Center 

untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) di Kota Semarang? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat 

pelaksanaan  pemberdayaan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga 

oleh LRC-KJHAM (Yayasan Sukma Legal Resources Center untuk 

Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) di Kota Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

       Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan korban kasus kekerasan dalam 

rumah tangga oleh LRC-KJHAM (Yayasan Sukma Legal Resources Center 

untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) di Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan 

penghambat pelaksanaan pemberdayaan korban kasus kekerasan dalam 
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rumah tangga oleh LRC-KJHAM (Yayasan Sukma Legal Resources Center 

untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) di Kota Semarang. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu: manfaat teoretis dan manfaat 

praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

      Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

pemberdayaan masyarakat khususnya mengenai pemberdayaan korban 

kekerasan dalam rumah tangga.  

2. Kegunaan Praktis 

a) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi lembaga LRC-

KJHAM dalam penyelengaraan kegiatan pemberdayaan korban dalam 

rumah tangga.       

b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian 

sejenis dan menjadi sumber bagi penulis dan peneliti lainnya secara luas 

dan mendalam dalam hal penulisan karya ilmiah. 

E. Batasan Istilah 

1. Pemberdayaan 

      Pemberdayaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk membantu 

memulihkan rasa percaya diri seseorang untuk memutuskan pilihannya 

sendiri menyangkut kemampuan dirinya, termasuk mengatasi masalah yang 

dialami. Dalam hal ini pemberdayaan menitik beratkan kepada bagaimana 
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cara untuk memulihkan dan memberikan semangat serta dukungan untuk 

korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mengatasi masalahnya tersebut. 

Selain itu, yang dimaksud dengan pemberdayaan korban kasus kekerasan 

dalam rumah tangga adalah segala usaha yang dilakukan untuk membantu 

dalam pemulihan secara fisik dan pisikologis korban agar dapat memberikan 

kepercayaan diri untuk mengambil keputusan dan termotivasi untuk hidup 

yang lebih baik. Pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga juga 

sebagai sarana berbagi pengalaman dan pemberian informasi menyangkut 

pencegahan, penanganan kasus KdRT dan juga cara pemulihan korban.      

      Dalam penelitian ini pemberdayaan yang dimaksudkan adalah suatu 

usaha pemberdayaan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga yang 

dilaksanakan oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center di Kota 

Semarang. 

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

      Kekerasan dalam rumah tangga 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, pemakaian, 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingup rumah 

tangga. Dalam hal ini yang menjadi objek tindakan KdRT adalah sebagian 

besar biasanya adalah perempuan sebagai isteri akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan yang menjadi objek KdRT adalah laki-laki sebagai suami 
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disebabkan adanya dominasi isteri dalam kehidupan rumah tangga. 

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri sebagai objek dari 

kekerasan memiliki dampak baik secara fisik maupun psikis. Dengan 

demikian diperlukan penanganan yang tepat untuk para korban kekerasan 

dalam rumah tangga dan perlu adanya pencegahan dan penanggulangan 

kasus ini agar tidak bertambah setiap tahunnya. 

      Dalam penelitian ini kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu 

permasalahan yang akan dikaji sebagai awal dari penanganan dan adanya 

pemberdayaan korban KdRT pasca terjadinya prilaku kekerasan dalam 

rumah tangga yang dilakukan oleh LRC-KJHAM (Yayasan Sukma  Legal 

Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) di Kota 

Semarang. 

3. LRC-KJHAM (Yayasan Sukma Legal Resources Center untuk Keadilan 

Jender dan Hak Asasi Manusia) 

 

      LRC-KJHAM (Yayasan Sukma  Legal Resources Center untuk Keadilan 

Jender dan Hak Asasi Manusia) adalah sebuah organisai yang berdomisili di 

Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. LRC-KJHAM berdiri dengan misi 

untuk memajukan nilai-nilai dan prinsip keadilan jender dalam proses 

perumusan kebijakan dan selalu bekerja untuk membangun, melindungi, dan 

meningkatkan hak asasi perempuan. LRC-KJHAM menyediakan layanan 

bantuan hukum, support psikologi untuk perempuan dan anak-anak, juga 
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fokus pada pendidikan, penelitian, advokasi kebijakan dan 

pendokumentasian penyelenggaraan hak asasi perempuan.  

      Lembaga ini juga sangat berperan aktif dalam usaha penanganan dan 

pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga, selain itu LRC-

KJHAM memberikan layanan bantuan hukum dan pemulihan secara fisik 

dan psikologis korban. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan LRC-

KJHAM (Yayasan Sukma  Legal Resources Center untuk Keadilan Jender 

dan Hak Asasi Manusia) adalah suatu lembaga perlindungan perempuan dan 

anak yang menjadi tempat objek penelitian menyangkut masalah usaha 

pemberdayaan korban kekersan dalam rumah tangga. 
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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pemberdayaan 

      Konsep pemberdayaan diartikan sebagai proses melepaskan situasi atau 

keadaan ketertekanan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kehilangan atau 

otoritas, keterpinggiran, ketersisihan, kebangkitan, dari kekalahan, dan hal-hal 

yang berkaitan dengan kelemahan/powerless (Sumaryadi, 2013:57). Dengan 

diberdayaan diharapkan dapat memberikan energi dan kekuatan baru untuk 

dapat memposisikan status yang lemah menjadi setara dan sejajar dengan 

status yang diharapkan. Tujuan mutlak setiap program pemberdayaan adalah 

peningkatan bargaining position dan bargaining power suatu pihak lain dalam 

rangka menciptakan rasa keadilan bersama melalui solusi (kesepakatan) yang 

saling menguntungkan (Ndraha 2000 dalam Sumaryadi, 2013:57). 

      Pemberdayaan merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk membantu 

seseorang mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil 

keputusan juga tindakan yang akan dilakukan bersangkutan dengan dirinya, 

termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial yang menjadi hambatannya. 

Sedangkan menurut Reppaport (dalam Suharto, 2010:59) pemberdayaan 

adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan 

agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.



 
 
 

11 
 

 
 

      Menurut Payne 1990 (dalam Direktorat Jendral Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, 2009:140) pemberdayaan 

merupakan pemberian bantuan kepada seseorang untuk memperoleh 

kemampuan dalam memutuskan dan bertindak sendiri dengan pengurangan 

keterbatasan perseorangan dan masyarakat, dengan meningkatkan 

kemampuan dan rasa percaya diri dalam memanfaatkan kemampuan, dan 

dengan transfer kemampuan lingkungan pada seseorang. Pemberdayaan 

bertujuan untuk memberikan daya kepada seseorang agar dapat memutuskan 

permasalahannya sendiri dan termotivasi untuk hidup lebih baik dan lebih 

berkualitas. 

B. Rumah Tangga 

      Rumah Tangga (household) istilah yang sering dipakai oleh para informan 

berbeda dengan istilah keluarga. Rumah tangga adalah sebuah organisasi 

terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. 

Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Rumah tangga 

sering juga diartikan sebagai keluarga atau dengan artian mereka yang 

mempunyai hubungan darah sampai derajad tertentu atau hubungan 

perkawinan. Rumah tangga didasarkan pada penempatan di satu rumah atau 

perumahan, baik mereka itu anggota keluarga ataupun tidak (Sidabalok dan 

Alberta, 2010:143).  
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      Di Indonesia yang dimaksud dengan rumah tangga adalah suatu organisasi 

yang terdiri dari suami, isteri dan anak yang mana masing-masing mereka 

memiliki peranan yakni, suami sebagai ayah, isteri sebagai ibu dan anak 

sebagai buah hati dari suami isteri tersebut. Suami yang dapat diposisikan 

sebagai kepala rumah tangga dituntut harus maupun untuk membimbing isteri 

dan anaknya, sedangkan isteri diposisikan sebagai ibu rumah tangga yang 

mana memiliki peranan untuk mengurusi segala urusan rumah seperti 

memasak, mencuci, mengurusi anak dan suami.       

      Akan tetapi, terkadang diartikan lain seorang suami yang berperan sebagai 

kepala rumah tangga, menganggap dirinyalah yang berhak untuk menentukan 

segala keputusan yang menyangkut tentang keluarganya. Padahal, seharusnya 

segala keputusan dalam rumah tangga haruslah juga mendapat persetujuan 

dari isteri selaku ibu rumah tangga, sebab isteri juga dianggap memegang 

peranan yang sangat penting dalam rumah tangga. Rumah tangga yang baik 

adalah mereka yang saling menghargai dan menyayangi antar anggota 

keluarga atau sering disebut dengan keluarga sakinah, mawadah, dan 

warohmah. Dengan demikian, perbedaan antara rumah tangga dengan 

keluarga yakni, jika rumah tangga dapat diartikan sekumpulan orang yang 

memiliki ikatan darah ataupun tidak memiliki ikatan persaudaraan akan tetapi 

tinggal menetap dalam satu rumah. Sedangkan, yang dimaksud dengan 

keluarga adalah sekumpulan orang yang memiliki ikatan darah atau ikatan 

perkawinan baik tinggal satu rumah ataupun saling tinggal berjauhan. 
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C. Kekerasan dalam Rumah Tangga 

1. Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT) 

      Tindakan kekerasan pada umumnya sangat merugikan sesorang 

yang memperoleh perilaku kekerasan tersebut. Menurut  Levi (dalam 

Sofian dkk, 2002:5) kekerasan pada dasarnya merupakan suatu konsep 

yang makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat tersebut. 

Artinya, setiap masyarakat mempunyai batas-batas toleransi untuk 

mengkategorikan apakah suatu tindakan merupakan kekerasan atau 

bukan. Sedangkan, kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk 

ketidakadilan gender, atau konsekuensi dari adanya relasi yang timpang 

antara perempuan dan laki-laki sebagai bentukan nilai dan norma sosial 

(Baso dkk, 2002:15). Secara sosiologis, kekerasan merupakan salah satu 

indikasi bahwa masyarakat sedang ”sakit” dimana faktor non-adaptive 

lebih berkembang daripada adaptive (Usman, 2012:138). Dalam kondisi 

demikian mudah sekali terjadinya tindak kekerasan di masyarakat baik 

secara publik maupun privat. 

      Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKdRT)  menyebutkan 

bahwa kekerasan dalam rumah tangga 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, 
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pemakaian, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 

lingkup rumah tangga. 

      Dalam hal ini yang menjadi objek tindakan KdRT adalah perempuan 

sebagai isteri. Menurut Mannheim (dalam Martha, 2012:52)  

menggunakan istilah latent victim pada perempuan cenderung lebih 

sering menjadi korban KdRT daripada laki-laki. 

a) Pengertian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT) 

       “Kekerasan yang menimpa perempuan (isteri), apalagi 

kalau kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah 

tangga. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut hidden 

crime (kejahatan yang tersembunyi). Dengan demikian, 

karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk 

merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. 

Kadang juga disebut  domestic violence (kekerasan 

domestik), yang karena terjadinya kekerasan di ranah 

domestik” (Soeroso, 2011:1).  

 

            Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan atau 

sikap yang dilakukan dengan tujuan tetentu sehingga dapat 

merugikan perempuan selaku korban, baik fisik maupun psikis. 

Perilaku ini berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan 

bagi perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk 

ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan 

kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi umum 

maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi. 
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b) Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan dalam Rumah 

Tangga (KdRT) 

             Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah 

tangga adalah sesuatu yang mendasari timbulnya suatu perilaku 

diskriminasi salah seorang anggota keluarga terutama kaum 

perempuan sebagai isteri yang kemudian menyebabkan dampak 

baik secara fisik maupun psikologis korban. Selain itu, faktor 

penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yakni, masalah 

keuangan, cemburu, masalah anak, masalah orang tua, masalah 

saudara, masalah sopan santun isteri, masalah masa lalu, masalah 

salah paham, masalah tidak memasak, dan suami mau menang 

sendiri (Soeroso, 2011:77-80). 

c) Bentuk Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga 

           Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi yang 

menimpa perempuan selaku isteri, bentuk kekerasan tersebut 

diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, 

dan kekerasan ekonomi. Selain itu, menurut pendapat Makaro 

(2013:216-217) adalah sebagai berikut ini: 

 “Kekerasan fisik seperti penyiksaan yang berujung pada 

pembunuhan, pemukulan tamparan, pencekikkan dan 

bentuk penyiksaan fisik lainnya, kekerasan psikis, seperti 

suami selingkuh, menikah lagi, dijadikan isteri kedua 

tanpa diberitahukan statusnya lebih dahulu, dan ditinggal 

pergi tanpa kabar, kekerasan seksual, berupa pemaksaan 

hubungan seksual oleh suami yang jika tidak dituruti maka 
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istri dipukul dan disiksa, dan kekerasan ekonomi, seperti 

tidak memberi nafkah atau tidak memberi uang sekolah 

anak.” 

 

             Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terancam 

dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu: 

1)   Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa 

sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004). 

2)   Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan 

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan 

untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis 

berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004). 

3)   Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang 

dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah 

tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan 

seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga 

dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu 

(Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). 

4)   Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian 

kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang 

dalam lingkup rumah tangga,  padahal menurut hukum yang 

berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia 
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wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan 

kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi 

setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi 

dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak 

di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali 

orang tersebut (Pasal 9  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004). 

            Selain itu bentuk dari kasus kekerasan dalam rumah tangga 

prilaku poligami juga dapat termasuk KdRT dimana dalam hal ini 

isteri terkadang tidak dimintai pendapat sebelum suami 

memutuskan untuk menikah lagi. Hal ini dapat dikatakan sebagai 

KdRT karena poligami dapat menimbulkan tekanan batin bagi sang 

isteri dan juga dapat menimbulkan penelantaran secara ekonomi 

apabila suami tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. 

Menurut Reyneta (dalam Jurnal Perempuan 31, 2003:11) hal ini 

juga pernah diperjelas dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa pada 

dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh 

mempunyai seorang isteri, dan seorang perempuan hanya boleh 

mempunyai seorang suami. Akan tetapi, dalam ayat pasal 3 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa 

pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristeri 
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lebih seorang bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan. Kekerasan dalam rumah terjadi juga karena salah 

satu faktor ekonomi seperti kemiskinan. Menurut Sutrisno 

(1997:120) kemiskinan yang dialami oleh suatu keluarga dan 

ketidakmampuan keluarga secara struktural memecahkan 

kemiskinan dapat menimbulkan kekerasan seksual. Kemiskinan 

dapat memicu adanya penjualan anak dan pemaksaan pelacuran 

yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dan hal ini termasuk 

dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga dimana isteri 

dipaksa untuk melayani laki-laki lain untuk memperoleh uang demi 

menghidupi keluarganya. 

            Dalam hal ini kekerasan rumah tangga juga merupakan suatu 

pewujudan ekspresi ledakan emosional yang bertahap dimulai dari 

kekerasan non fisik seperti lontaran ucapan yang menyakitkan 

kepada istri hingga sampai kepada tindak kekerasan fisik. Adapun 

berbagai dampak yang ditimbulkan dari prilaku tindak kekerasan 

dalam rumah tangga yaitu: 

(a) luka psikis yakni depresi, gejala insomia, gejala cemas, stres, 

gangguan organ tubuh, dan gangguan mood, 

(b) luka fisik yakni luka akibat benda tumpul dan luka yang di 

sebabkan oleh benda cair. 
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Berbagi penjelasan mengenai dampak kekerasan dalam rumah 

tangga tersebut dapat disimpulkan bahwa perlunya ada penanganan 

secara medis maupun psikologis sebagai upaya penyembuhan fisik 

dan psikologis korban. 

2. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) 

      Korban adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau 

penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas 

perbuatan atau usaha pelanggaran yang dilakukan olah pelaku tindak 

kekerasan. Secara yuridis pengertian korban tertulis dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

yang dinyatakan bahwa korban ialah seseorang yang mengalami 

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan 

suatu tindak pidana. Pengertian korban dapat disesuaikan dengan 

masalah yang diatur dalam beberapa undang-undang.  

      Sedangkan yang disebut dengan korban menurut Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami 

kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 

Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya atau yang paling 

banyak mengalaminya adalah perempuan selaku isteri. Perempuan 

sering kali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena 

adanya stereotype atau pemikiran bahwa derajat perempuan di bawah 
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laki-laki dan pada akhirnya timbulah tindakan kesewenangan yang 

dilakukan suami terhadap isterinya. 

3. Pemberdayaan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(KdRT) 

      Pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu 

usaha-usaha yang dilakukan untuk  membantu korban agar dapat pulih 

secara fisik dan psikologi, agar korban dapat menguatkan diri dan 

mampu untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri, dan dapat 

bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Pemberdayaan korban 

kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan sarana yang bertujuan 

untuk membantu korban dalam hal pemulihan psikis dan memotivasi 

dalam kehidupannya yang baru pasca kejadian.  

      Hal ini dilakukan dikarenakan  adanya kepedulian sesama terhadap 

korban KdRT yang mana pasca terjadinya tindak kekerasan dalam 

rumah tangga korban mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis 

dengan demikian korban  perlu mendapat perawatan medis,  support dan 

motivasi dari orang terdekat juga orang-orang disekitarnya termasuk 

perlunya kepedulian pemerintah dan lembaga yang berperan dalam 

pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga.  
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4. Pemberdayaan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan 

Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh 

Yayasana Sukma  Legal Resources Center Di Kota Semarang 

      LRC-KJHAM merupakan suatu jaringan perlindungan bagi 

perempuan dan anak, dan lembaga ini juga sebagai pemegang peranan 

melakukan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan. LRC-

KJHAM memiliki peranan dan kerja secara efektif dalam melakukan 

pembelaan hak-hak perempuan di ruang pengadilan maupun di arena 

kebijakan publik, serta pengembangan konseling untuk perempuan 

korban tindak kekerasan. Adapun upaya LRC-KJHAM dalam 

memberikan pelayanan bagi masyarakat dapat dijelaskan berikut sebagai 

berikut. 

a) Bantuan Hukum  

      Adanya peran LRC-KJHAM dalam ranah bantuan hukum, 

yakni meningkatkan akses perempuan atas keadilan, memberikan 

layanan konseling untuk perempuan korban kekerasan, reintegrasi 

sosial dilakukan untuk mengembalikan atau memaulihkan kembali 

hak asasi korban, support group-pemberdayaan untuk para survivor 

sebagai memperkuat solidaritas (sister hood) sesama korban 

kekerasan, memberikan sarana advokasi bagi perempuan, 

berpartisipasi dalam Laporan Independen CEDAW, memberikan 
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pendidikan dan penelitian tentang isu diskriminasi terhadap 

perempuan, dan pemberdayaan korban kekerasan. 

b) Informasi dan Dokumentasi 

      Adapun yang dilakukan oleh LRC-KJHAM yang berkaitan 

dengan informasi dan dokumentasi dalam rangka perlindungan 

perempuan yakni, monitoring kasus kekerasan terhadap perempuan, 

membuat laporan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan, 

publikasi materi kampanye dilakukan untuk mendukung promosi 

hak asasi perempuan di Indonesia, dan fasilitas komplain individu. 

      Sedangkan penanganan kekerasan dalam rumah tangga dapat 

disimpulkan sebagai suatu proses, cara mengenai perbuatan-perbuatan 

kekerasan yang dilakuakan oleh pelaku tindak kekerasan yang tergolong 

tindakan pelanggaran kaidah-kaidah, nilai-nilai maupun hukum yang 

berlaku dalam kehidupan masyarakat. Berbagai tindak kekerasan yang 

dialami kaum perempuan terutama pada korban KdRT membawa beban 

fisik, psikis serta kesengsaraan bagi korban tersebut. Oleh sebab  itu, 

masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah dituntut untuk 

melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam upaya menangani kasus 

ini. Tindakan yang harus dilakukan, antara lain: 

1) Tindakan Preventif (tindakan penanganan) 

      Dalam tindakan ini menitik beratkan hal yang berkaitan dengan 

sistem hukum meliputi isi/rumusan hukumnya (legal substance), 
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aparat penegak hukum/kelembagaan, dan kebiasaan (legal culture) 

yang hidup dalam masyarakat kita. Dalam prakteknya meskipun ada 

peraturan dan relatif cukup baik, namun jika tidak dibarengi dengan 

perbaikan pada aparat dan kelembagaanya juga tidak akan 

menghasilkan sesuatu yang memuaskan.  

      Selain itu, bagi perempuan sebagai objek tindak kekerasan yang 

terpenting adalah perubahan pada cara kita menyikapi masalah 

kejahatan seksual ini. Perubahan sikap ini adalah langkah awal yang 

sangat penting bagi upaya pencegahan dan penanggulangannya.                                                         

2) Tindakan reprentif (penanggulangan) 

      Menindak secara tegas pelaku tindak kekerasan KdRT, 

disamping itu upaya yang bersifat pelayanan bagi korban. Dalam 

penanganan dalam hal ini diperlukan solidaritas dan empati dari 

semua pihak, tetapi suatu usaha kongkrit yang dapat membantu 

mereka yang memerlukan bantuan akan membuka mata masyarakat 

bahwa  permasalahan ini nyata dan sangat sah untuk dipersoalkan.  

      Pencegahan yang ada pada LRC-KJHAM untuk menangani 

kasus KdRT adalah dengan pemberian penyuluhan dan informasi 

kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung 

tentang penanganan dan pencegahan dini terhadap timbulnya kasus 

KDRT. Sedangkan penanganan  dalam kasus KdRT dari LRC-

KJHAM adalah dengan menerima semua pengaduan yang di 
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adukan oleh para korban, memberikan pelayanan hukum dan 

perlindungan, pelayanan medis dan psikologis bagi korban, 

rehabilitasi dan reintegrasi sosial.                                                                                               

      Adapun proses yang dilakukan dalam penanganan kasus 

kekerasan dalam rumah tangga (1) adanya laporan mengenai 

terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, (2) kemudian 

pengaduan tersebut diregister dan akan dijadwalkan konseling, (3) 

setelah proses konseling maka konselor akan mengetahui 

keingginan dan harapan korban dalam penyelesaian kasusnya, (4) 

adanya pendampingan hukum dari LRC-KJHAM dalam 

penyelesain kasus, (5) pemberian  layanan medis psikologis, 

psikososial dan reintegrasi sosial, (6) setelah itu adanya 

pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tanga . 

 Penanganan kasus KdRT korban bukan hanya mendapatkan 

layanan penanganan secara hukum dan medis tetapi juga 

mendapatkan suatu layanan pemberdayaan korban KdRT yang 

bukan hanya dapat membantu secara motivasi saja akan tetapi juga 

dapat memulihkan beban atau dampak psikologis yang dialami 

korban. Yayasan Sukma Legal Resources Center juga membuat 

suatu kelompok yang beranggotakan para korban kasus KdRT dan 

para aktivis peduli perempuan yang di beri nama Sekartaji.  
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      Kelompok ini dibentuk dengan tujuan agar para korban 

kekerasan dalam rumah tangga dapat termotivasi untuk hidup lebih 

baik lagi pasca menjadi korban KdRT. Support Group Sekartaji 

juga memiliki kegiatan setiap sebulan sekali untuk saling bertukar 

informasi dan sharing antar anggota dan diberikan pendidikan, 

pengarahan juga pengetahuan oleh koordinator bidang 

pemberdayaan  dari LRC-KJHAM tentang lingkup pencegahan, 

penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan kepedulian 

antar sesama perempuan. Adanya usaha pemberdayaan korban 

KdRT dengan dibentuknya Support Group Sekartaji dapat 

memotivasi, memberikan pembelajaran kepada korban agar dapat 

membuat keputusan terhadap dirinya sendiri dan informasi tentang 

penanganan, pencegahan kasus KdRT. 

 

D. KERANGKA BERPIKIR 

      Kerangka teoretis adalah kerangka berpikir yang bersifat teoretis atau 

konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang 

akan diteliti. Berawal dari suatu permasalahan dan pengaduan lalu muncullah 

suatu upaya penanganan kasus KdRT oleh LRC-KJHAM (Yayasan Sukma Legal 

Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia), selain itu 

melalui berbagai cara pemberdayaan korban KdRT, LRC-KJHAM memberikan 
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informasi serta arahan mengenai cara penanganan dan penanggulangan kasus 

KdRT juga sebagai upaya pemulihan secara fisik dan psikologis.  

      Upaya itu bertujuan untuk membentuk masyarakat yang peka terhadap 

berbagai macam tindakan kekerasan terutama pada kashus KdRT dalam rangka 

pencegahan, penanggulangan kasus KdRT dan usaha pemberdayaan korban 

dalam kasus ini. Dalam upaya pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah 

tangga LRC-KJHAM membuat suatu komunitas bernama Sekartaji yang 

memiliki kegiatan rutin sebulan sekali dan kelompok ini aktif melakukan 

dukungan terhadap perlindungan perempuan dan bertujuan sebagai sarana tukar 

pengalaman dan memberikan pembelajaran bagi para korban KdRT juga sebagai 

sarana penyembuhan psikis korban. 

Berikut skema kerangka berpikir pada penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akibat tindakan  Kekerasan dalam 

Rumah Tangga 
Sebab-sebab tindak Kekerasan 

dalam Rumah Tangga  

Korban  Tindak  Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Pencegahan dan Penanganan Tindak  Kekerasan dalam Rumah Tangga 

 

 
Pemberdayaan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 

LRC-KJHAM (Yayasan Sukma Legal Resources Center untuk Keadilan 

Jender dan Hak Asasi Manusia) 



 
 

27 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Peneitian 

      Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

pendekatan dengan cara memandang objek kajian sebagai suatu sistem, artinya 

objek kajian dilihat sebagai satuan yang terdiri dari unsur yang terkait dan 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada (Arikunto, 2006:209). Bogdan 

dan Taylor (dalam Moleong, 2007:3) mendefinisikan metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

      Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi 

mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang pencegahan dan 

penanganan kasus KdRT melalui pembinaan, fasilitas bantuan hukum dan 

pemulihan pasca kejadian tindak kekerasan, dimana dalam penelitian tersebut 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:   

1. sumber data langsung berupa situasi yang dialami yang merupakan sumber 

kunci; 

2. bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau 

gambar daripada angka; 

3. lebih memperhatikan proses daripada hasil atau produk semata;
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4. dalam menganalisis data cenderung secara induktif; 

5. lebih mementingkan makna. 

B.  Lokasi Penelitian 

      Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh dan memperjelas lokasi yang 

menjadi sasaran dalam penelitian. Lokasi  penelitian ini adalah Kota Semarang. 

C. Fokus Penelitian 

      Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan 

yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Penentuan fokus penelitian 

memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dalam membatasi 

studi, dalam hal ini akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus 

berfungsi untuk memenuhi  kriteria inklusif-eksklusif atau masuk-keluar  suatu 

informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2007:94). 

      Mengingat pentingnya fokus penelitian, maka yang dijadikan fokus penelitian 

ini adalah: 

1. Pemberdayaan korban KdRT melalui kelompok Sekartaji yang terdiri dari 

kumpulan korban KdRT dan penanganan kasus KdRT melalui melalui 

pembinaan, fasilitas bantuan hukum dan pemulihan pasca kejadian tindak 

kekerasan di Kota Semarang. Peneliti memfokuskan terhadap bagaimana 

pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh yayasan Sukma 

Legal Resoures Center di Kota Semarang. 
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2.  Hambatan-hambatan dan dukungan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya 

pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh yayasan Sukma 

Legal Resoures Center di Kota Semarang. Peneliti memfokuskan terhadap 

hambatan maupun dukungan yang datang dari masyarakat dan pemerintah. 

D. Sumber Data 

      Sumber data dari penelitian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh. 

Sumber data dapat diperoleh melalui informan. Data dari informan yang 

digunakan atau diperlukan dalam penelitian dikaji dari sumber data sebagai 

berikut. 

1. Data Primer 

      Data primer yaitu kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai (Moleong, 2007:112). Data primer adalah data yang diperoleh 

dari hasil penelitian dilapangan dengan cara melakukan kegiatan, 

mendengar, dan melihat secara langsung. Data pimer dalam penelitian ini 

diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan LRC-KJHAM, dan 

korban KDRT di Kota Semarang. 

2. Data Sekunder 

      Selain kata-kata atau tindakan sebagai sumber data primer, data 

tambahan seperti dokumen juga merupakan sumber data (Moleong, 2007: 

113). Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film (Moleong, 2007: 

161). Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi 

sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder ini berasal 
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dari literatur-literatur, peruran perundang-undangan, arsip atau dokumen dan 

sumber lain yang relevan.  

E. Metode Pengumpulan Data 

      Ada beberapa macam metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu 

penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah. 

1. Observasi 

      Observasi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu observasi sistematis 

yang dilakukan pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen 

pengamatan (Arikunto, 2006:133). 

      Teknik ini bertujuan untuk meneliti secara langsung dengan mendatangi 

objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi 

bagaimana proses kerja yang dilakukan LRC-KJHAM mulai dari konsultasi 

yang dilakukan oleh suvivor, proses penyelesaian permasalahan sampai 

proses pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan berkaitan 

dengan pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga seperti 

kegiatan yang dilaksanakan Support Group Sekartaji. Hal ini berfungsi agar 

peneliti mengetahui secara langsung dari peroses dan pelaksanaan 

pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Yayasan Sukma 

Legal Resoures Center di Kota Semarang berserta manfaat dan pengaruh 

yang ditimbulkan dalam kehidupan korban pasca proses pemberdayaan 

tersebut berlangsung. 
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2. Metode Wawancara 

      Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewer) yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu (Moleong, 2007:135). Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu 

berupa pedoman wawancara. Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang lebih akurat dari bertanya langsung kepada pengurus 

Yayasan Sukma Legal Resoures Center. Pertanyaan sangat penting untuk 

menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, 

pristiwa, fakta dan realita. Wawancara secara mendalam peneliti lakukan 

kepada direktur Yayasan Sukma Legal Resoures Center, Koordinator 

Support Group Sekartaji. Selanjutnya adalah wawancara dengan para korban 

tentang proses dan manfaat yang diperoleh dalam usaha pemberdayaan 

korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Yayasan Sukma 

Legal Resoures Center di Kota Semarang terutama pada kegiatan yang 

dilaksanakan di Support Group Sekartaji. 

3. Dokumentasi 

      Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya 

(Arikunto, 2006:231). Teknik dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh 

data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai 
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permasalahan bagaimana pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah 

tangga pada yayasan Sukma Legal Resoures Center di Kota Semarang. 

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah kumpulan data-data 

yang terkumpul dalam arsip Yayasan Sukma Legal Resoures Center yang 

bersangkuatan dalam upaya pemberdayaan korban KdRT dan juga peneliti 

akan melampirkan foto-foto dan daftar kegiataan dalam rangka 

pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga yang di laksanakan 

oleh Support Group Sekartaji. 

F. Validitas Data 

      Lincoln dan Guba dalam bukunya Moleong (2007:176) untuk memeriksa 

keabsahan data pada penelitian kualitatif maka digunakan taraf kepercayaan data 

dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik 

pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber berarti membandingkan 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda. Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan 

data triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan 

data, dan waktu (Sugiyono, 2009:372). 

       Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. 

Menurut Patton, triangulasi dengan memanfaatkan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 
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diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif 

(Moleong, 2010:330). 

Hal ini dapat dicapai dengan cara: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan orang secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan rendah atau tinggi, orang kaya atau miskin, orang 

pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

      Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara membandingkan hasil 

pengamatan dengan hasil wawancara. Dengan demikian diperoleh data yang 

benar-benar valid. 

G. Teknik Analisis Data 

      Analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menentukan 

tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan 

sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu (Moleong, 

2007:3). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  bagaimana pemberdayaan 
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korban kekerasan dalam rumah tangga oleh yayasan Sukma Legal Resoures 

Center di Kota Semarang. 

      Sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat 

kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 

data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 

1. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan 

data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data 

yang lengkap. 

2. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan 

data sedemikian rupa sehingga kesana pula finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

3. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, 

serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif. 

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada 

catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang 

timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya  merupakan validitasnya. 
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Bagan Analisis data 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut  Miles dan Huberman (dalam Rachman, 2011:107) 

H. Prosedur Penelitian 

Prosedur Penelitian ini dilakukan meliputi 3 tahap yaitu. 

1. Tahap Pra Penelitian 

     Dalam tahapan ini peneliti membuat rancangan skripsi, membuat instrument 

penelitian dan surat izin penelitian. 

2. Tahap penelitian 

a) Pelaksanaan penelitian, yaitu mengadakan observasi terlebih dahulu di LRC-

KJHAM di Kota Semarang. 

b)  Pengamatan secara langsung tentang pemberdayaan korban KdRT oleh 

yayasan Sukma Legal Resources Center di Kota Semarang, melalui pembinaan, 

fasilitas bantuan hukum dan pemulihan pasca kejadian tindak kekerasan yaitu 

melakukan wawancara dengan responden, mengambil data, dan mengambil foto 

Pengumpulan data 

Penyajian Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan-kesimpulan 

penafsiran /verifikasi 
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yang akan digunakan sebagai dokumentasi sarana penunjang dan bukti 

penelitian.  

c) Kajian pustaka yaitu pengumpulan data dari informasi dan buku-buku. 

3. Tahap Pembuatan Laporan 

        Dalam tahapan ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis 

kemudian dideskripsikan pemberdayaan korban KdRT oleh yayasan Sukma 

Legal Resources Center di Kota Semarang.  
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

      Bab ini menyajikan data hasil penelitian yang berasal dari observasi peneliti 

terhadap pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui Support 

Group Sekartaji yang dilaksanakan oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center 

(LRC-KJHAM) di Kota Semarang. Data hasil observasi peneliti dikonfirmasikan 

dengan Koordinator korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai informan utama, 

serta direktur LRC-KJHAM dan para korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai 

informan pendukung. Dokumentasi yang telah didapat oleh peneliti di lapangan 

menjadi data pendukung dan dokumen lainnya tentang proses pemberdayaan 

kekerasan dalam rumah tangga melalui Support Group Sekartaji yang dilaksanakan 

oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM) di Kota Semarang.  

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Berdirinya Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-

KJHAM) di Kota Semarang.  

 

      Lembaga LRC-KJHAM Semarang merupakan salah satu lembaga 

swadaya masyarakat (LSM) yang mempunyai wilayah operasional provinsi 

Jawa Tengah dengan misi membela kesetaraan gender. Sehingga dalam
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ruang geraknya lebih diarahkan kepada pemenuhan hak-hak perempuan. 

Di samping itu juga, tidak menutup kemungkinan akan membela 

kepentingan hak laki-laki bila mengalami kekerasan berbasis gender. 

Dalam masalah, istilah kekerasan berbasis gender lebih mengarah kepada 

kekerasan yang dikarenakan ia adalah seorang perempuan atau ia adalah 

seorang laki-laki. 

Lembaga LRC-KJHAM Semarang juga merupakan lembaga semi 

otonom yang terbentuk dari divisi gender di LBH Semarang. Secara 

struktural LRC-KJHAM  merupakan  bagian  dari  Yayasan  LBH  

Indonesia  yang  pada bulan Maret 2002 dicetuskan sebagai lembaga 

otonom. Dalam melakukan misinya, LRC-KJHAM bekerja sama dengan 

masyarakat dan pada hal-hal khusus menjalin kerja sama dengan 

pemerintah sebagai pengambil keputusan. 

      LRC-KJHAM didirikan di bawah lembaga SUKMA (Sekretariat Untuk 

Keadilan Jender dan Hak Azasi Manusia) dengan Akta Notaris Ny. Elly 

Ninaningsih, S.H., No.30 tanggal 16 Februari 2002, akan tetapi LRC-

KJHAM telah beroperasi sejak 24 Juli 1999. Disamping itu, LRC-

KJHAM didirikan atas fasilitas LBH Semarang yang kemudian menjadi 

yayasan.  

 Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM) Beralamat di 

Jalan Kauman Raya No. 61 A Semarang, 50199 Kota Semarang dan sangat 
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mudah dihubungi melalui nomer telpon: 024-6723083 dan Email: 

lrc_kjham2004@yahoo.com, website: www.lrc-kjham.org, maupun 

facebook:  www.facebook.com/lrc.kjham.  

 

Gambar 1 

Kantor Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM) 

di Kota Semarang 

(sumber: dokumentasi pribadi, diambil tanggal 20 Maret 2015) 

 

b. Tujuan ,Visi dan Misi Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-  

KJHAM) 

      Tujuan perlindungan terhadap perempuan adalah untuk melindungi 

dan mencegah terjadinya diskriminasi atau perilaku semena-mena 

terhadap kaum perempuan. Di Jawatengah khususnya Kota Semarang, 

banyak sekali terjadi berbagai macam tindakan kekerasan yang menimpa 

pada kaum urban, misalnya: ibu rumah tangga, buruh pabrik, buruh tani 

dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kelompok masyarakat tersebut perlu 

dilakukannya suatu penanganan yang intensif dan solutif. Sarana 

mailto:lrc_kjham2004@yahoo.com
http://www.lrc-kjham.org/
http://www.facebook.com/lrc.kjham
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advokasi yang diarahkan untuk merubah kebijakan-kebijakan yang 

diskriminatif dan eksploitatif harus melibatkan peran serta  dari seluruh 

lapisan masyarakat.  

Mengingat hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mempertahankan  dan  memperjuangkan  hak,  maka hukum itu sendiri 

harus mampu mencerminkan keadilan gender disamping menegakkan 

demokrasi dan hak-hak azasi manusia. Bukan dijadikan sebagai alat yang 

efektif untuk memarginalkan rakyat khususnya perempuan. Untuk itu, 

diperlukan sebuah gerakan transformasi yang menangani tentang 

pembebasan segala bentuk diskriminasi yang berkaitan erat dengan 

gender.Tujuan gerakan transformasi gender di sini diupayakan untuk 

memperjuangkan dan mengembalikan harkat, kemanusiaan dan martabat 

serta kekuatan yang ada pada diri seorang perempuan dan laki-laki. Hal 

ini juga dapat berfungsi sebagai suatu upaya untuk saling menghargai 

dalam hal kemanusiaan.  

1) Tujuan di dirikannya Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-

KJHAM) 

      Tujuan LRC-KJHAM adalah mewujudkan relasi sosial yang 

berkeadilan gender, dimana peraturan hukum dan pelaksanannya 

menjamin kesamaan kesempatan bagi setiap jenis kelamin dan 

mewujudkan suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu 

menyediakan prosedur-prosedur dan dapat memperoleh jalan masuk 
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untuk mendapatkan dan ikut menentukan setiap kepentingan politik 

yang bersangkutan dengan dirinya. 

2) Visi dan Misi Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-

KJHAM) 

      Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM) 

mempunyai visi organisasi guna lebih memotivasi para anggota 

masyarakat untuk lebih peduli kepada permasalahan diskriminasi antar 

sesama manusia. Visi didirikannya LRC-KJHAM adalah untuk 

“Memperkuat Miskin, Marginal, dan Rentan terhadap Sumber Daya 

Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Visi ini akan dicapai melalui misi 

sebagai berikut: 

(a) Melakukan pendampingan dan bantuan hukum yang keadilan 

gender. 

(b) Melakukan kerja-kerja pembaharuan hukum dan kebijakan untuk 

memperbaiki status hukum perlindungan dan pemenuhan hak 

asasi. 

(c) Melakukan kerja-kerja pendidikan hak asasi untuk 

mempromosikan keadilan jender dan hak asasi perempuan. 

(d) Melakukan penelitian, mentoring dan pendekomentasian 

pelanggaran hak asasi perempuan untuk memperkuat kerja-kerja 

hak asasi guna mendorong perbaikan status kebijakan realisasi hak 

asasi perempuan di Indonesia.  
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(e) Melakukan kampanye untuk mempromosikan hak asasi 

perempuan dan kebaikan kebijakan. 

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah tersebut di atas kemudian 

mewujudkan dalam berbagai macam program yang menyangkut tentang 

pencegahan dan penanganan kasus diskriminasi sesama manusia. Program 

tersebutlah yang menjadi landasan pelaksanaan tugas masing-masing 

bidang yang ada di Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-

KJHAM). 

c. Sarana dan Prasarana 

      Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM) mempunyai 

sarana dan prasarana yang cukup baik guna mendukung kinerja para staf 

atau karyawan dalam melaksanakan tugas. Sarana dan prasarana tersebut 

diantaranya terdiri dari: (1) ruang direktur LRC-KJHAM; (2) ruang  

administrasi; (3) ruang staf bantuan hukum sekaligus konseling; (4) ruang 

pertemuan dan rapat dengan fasilitas AC, LCD proyektor, dan speaker 

aktif ; (5) ruang tamu sekaligus perpustakaan; (6) ruang kepala bidang 

oprasional. 

2.  
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3. Gambaran Umum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota 

Semarang 

 

      Korban adalah sebutan untuk orang yang mengalami ketidakadilan, 

kekerasan ataupun orang yang dirugikan atas perilaku yang didapat dari 

pelaku. Korban  kekerasan dalam rumah tangga adalah  orang   yang  

mengalami  kekerasan   dan/atau  ancaman kekerasan dalam lingkup rumah 

tangga. Perilaku kekerasan yang diterima korban bukanlah sesuatu yang 

tidak memiliki sebab ataupun akibat, sebab yang biasanya melandasi adanya 

tindakkan kekerasan dalam rumah tangga dari faktor ekonomi, faktor 

kecemburuan, salah paham dan lain sebagainya. Sedangkan, bentuk 

kekerasan yang sering diterima oleh korban adalah kekerasan fisik, 

psikologis, seksual, dan ekonomi.  

      Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang 

kompleks dalam ranah keluarga. Hal ini menjadi sebuah kendala yang sangat 

berpengaruh demi terbentuknya keluarga yang harmonis. Adapun berbagai 

upaya dari pemerintah untuk menangani kasus tindakan kekerasan dalam 

rumah tangga yakni salah satunya dengan dibentuknya Undang-Undang 

No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan 

membentuk lembaga yang menangani tentang diskriminasi gender dan 

perlindungan perempuan akan tetapi, berbagai upaya tersebut tidak serta merta 

dapat menangani dan menuntas habis tindakan kekerasan dalam rumah tangga 
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diperlukan juga kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menangani dan 

mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 

     Adapun beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di 

Jawa Tengah menunjukan bahwa di daerah Kota Semarang mempunyai 

tingkat kasus yang paling besar. Hal tersebut ditunjukan pada tabel sebagai 

berikut: 

    Tabel 1. Sebaran Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah 
Kabupaten/Kota KDRT KDP Perkosaan Trafiking BM Prostitusi Pelecehan 

Seksual 

Perbudakan 

Seksual 

Jumblah 

Kasus 

Kota Semarang 81 21 33 4 2 7 2 5 155 

Kab. Semarang 5  7   1   13 

Kab. Brebes 1   4 2    7 

Kab. Pekalongan 1 3 6   1   11 

Kab. Salatiga 3  1      4 

Kab. Demak 2 1  1 2 5   11 

Kab. Boyolali 1 2 1     1 5 

Kab. Pati 3    1    4 

Kab. Banyumas    2  1   3 

Kab. Kendal  3 1 2     6 

Kab. Magelang 1  3 1 1 2   8 

Kab. Kudus   1 2     3 

Kab. Purbalingga    1  1   2 

Kota Pekalongan   1 2  2   2 7 

Kab. Temanggung  1 7  1 1   10 

Kab. Sragen 2  3  1 4   10 

Kab. Karangayra  2 2   2   6 

Kab.Wonogiri 1 1 9      11 

Kab. Tegal  3 1   2   6 

Kab. Jepara 1 2  1     4 

Kab. Purwokerto  3 2      5 

Kab. Pemalang   2       2 
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Kab. Grobogan 2 1 2     1 6 

Kota Surakarta  2 4   2 1  8 

Kab. Klaten 2  1   1   4 

Kab. Sukaharjo 1  2 1  1   5 

Kab. Batang   1     1 2 

Kab. Tegal   1      1 

Kab. Wonosobo   1      1 

Kab. 

Banjarnegara  
     1   1 

Kab. Rembang   1   1   2 

Kab. Magelang 1  1      2 

Kab. Cilacap   1      1 

Kab. Purworejo   1      1 

 108 47 95 19 12 37 3 10 331 

 (Sumber: Dokumentasi LRC-KJHAM Tahun 2014) 

 

    Tabel di atas menunjukan bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan di 

Jawa Tengah pada tahun 2014 mencapai 331 dan kasus kekerasan dalam  

rumah tangga mencapai 108 kasus. Sedangkan ditahun 2014 terhitung  terjadi  

81 kasus kekerasan dalam  rumah tangga di Kota Semarang yang semua 

korbannya adalah perempuan sebagai isteri. Hal ini menunjukan bahwa 

banyaknya kasus kekerasan dalam  rumah tangga yang menimpa perempuan 

di Jawa Tengah memerlukan perhatian bagi pencegahan dan penanganan 

kasus KdRT  juga adanya pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah 

tangga. 

4. Penanganan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh LRC-

KJHAM 

 

      Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dipicu oleh beberapa faktor 

penyebabnya yakni dari segi psikologis, ekonomi, kecemburuan dan 
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masalah keluarga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang 

dimaksud dengan faktor psikologis yang memicu terjadinya tindakkan 

KdRT adalah faktor bawaan atau hasrat pelaku KdRT yang timbul dari 

dalam dirinya sendiri untuk melakukan tindakkan kekerasan dalam rumah 

tangga kepada korban yakni isterinya sendiri. Faktor ekonomi merupakan 

salah satu pemicu terjadinya tindakkan KdRT sebab akibat terjadinya 

himpitan ekonomi maka seseorang akan melakukan tindakan yang 

merugikan orang lain termasuk orang terdekatnya sekalipun. Tindakan 

kekerasan dalam rumah tangga juga dapat terjadi akibat adanya faktor 

kecemburuan biasanya hal tersebut terjadi apabila salah satu antara isteri 

atau suami yang melakukan sebuah perselingkuhan ataupun dekat atau 

memiliki pasangan lagi diluar pernikahan. Sedangkan, faktor yang dipicu 

oleh  masalah keluarga juga dapat menjadi penyebab terjadinya tindakan 

kekerasan dalam rumah tangga seperti ketidak harmonisan antar keluarga  

isteri dengan keluarga suami.  

      Bentuk-bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga diantaranya 

adalah (1) kekerasan fisik seperti tamparan, pukulan, tendangan, melukai 

dengan senjata dan menarik rambut, (2) kekerasan psikologis seperti dihina, 

direndahkan harga diri, mengisolir isteri dari dunia luar, ataupun menakut-

nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak, (3) kekerasan seksual seperti 

memaksa berhubungan suami isteri lebih dari lima kali sedangkan isteri 

tidak menyanggupinya, memaksa selera seksual, memasukkan benda-benda 
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tumpul seperti botol, timun ataupun tongkat kayu ke dalam alat kelamin 

isteri, (4) penelantaran ekonomi seperti, isteri tidak diberi nafkah secara 

ekonomi, dan tidak member uang sekolah anak.  

     Berbagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki 

dampak baik secara psikologis, fisik, seksual dan ekonomi. Dengan 

demikian perlunya pencegahan, penanganan maupun penanggulangan 

tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, perlunya perhatian dari 

berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat dan berbagai lembaga 

masyarakat untuk menangani tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini. 

Yayasan Sukma Legal Risources Center merupakan suatu lembaga yang 

peduli akan  penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di 

Kota Semarang. Sesuai dengan visi dan misinya  Yayasan Sukma Legal 

Resources Center (LRC-KJHAM) melakukan usaha untuk menangani 

berbagai macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sesuai 

dengan keterangan yang diberikan oleh Direktur Yayasan Sukma Legal 

Resources Center (LRC-KJHAM) Bapak Fathur Rozi sebagai berikut: 

“Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM) melakukan 

penanganan kepada mereka yang mengalami kasus kekerasan atau 

diskriminasi terkusus untuk perempuan baik itu kasus kekerasan dalam 

rumah tangga, kekerasan dalam berpacaran, kasus pemerkosaan,  kasus 

kekerasan terhadap pekerja migrant dan lain sebagainya.  Adapun 

mekanisme penanganan yang dilakukukan yang bermula dari pelaporan 

dari korban atau orang terdekat, pengisian folmulir pengaduan, 

konseling (menggali kasus yang dialami korban dan langkah apa yang 

korban inginkan dalam penanganan kasusnya), pemberian bantuan 

hukum, memberikan layanan diluar hukum seperti psikologis, medis dan 

ekonomi, memberikan layanan psikologi kelompok atau pemberdayaan 
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korban kekerasan kususnya KdRT melalui Support Group Sekartaji, 

monitoring kasus, dan lain sebagainya sampai korban mampu untuk 

bangkit dari dampak kekerasan yang dialami” (wawancara tanggal 25 

Maret 2015). 

 

      Keterangan yang diberikan dari Bapak Fathur Rozi diperkuat dengan 

keterangan yang diberikan oleh Ibu Nunuk Sri Wahyu  Ningsih selaku 

korban kekerasan dalam rumah tangga yang kasusnya ditangani oleh 

Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM), yakni sebagai 

berikut: 

“Awal mula saya mengalami KdRT dari suami saya pada tahun 2013 

sebabnya adalah suami saya ketahuan selingkuh dengan wanita lain 

kemudian saya dipukuli dan dijambak karena saya tidak terima dengan 

tindakannya maka saya visum dan saya laporkan suami saya ke Polsek 

Banyumanik. Akan tetapi sama sekali tidak diperoses malah saya 

disuruh untuk pulang mengingat suami saya adalah salah satu polisi 

yang bertugas disana jadi mereka enggan untuk menerima laporan dari 

saya. Karena saya merasa terus di telantarkan oleh suami dan di 

selingkuhi dan tidak tahan lagi akhirnya saya melaporkan suami saya ke 

Polrestabes Semarang dan akhirnya diproses dan pada Oktober 2013 

persidangan akan tetapi suami saya tidak ditahan. Berberapa waktu 

kemudian malah suami saya berdalih akan menceraikan saya agar dia 

terhindar dari masalah. Dalam keadaan tertekan dan stres berat saya 

diberikan anjuran dari salah satu teman saya yang berprofesi sebagai 

pengacara agar saya melapor ke Yayasan Sukma Legal Resources 

Center (LRC-KJHAM) dan pada akhirnya seluruh kasus saya ditangani 

oleh LRC-KJHAM dan itu semua benar-benar gratis mbak dan saya 

bersyukur Alhamdulillah ada yang membantu saya dalam kasus KdRT 

yang saya alami dan kasus saya saat ini sedang dalam tahap 

penyelesaian dipengadilan” (wawancara pada tanggal 1 April 2015). 

 

      Dari keterangan Bapak Fathur Rozi dan Ibu Nunuk Sri Wahyu  Ningsih 

dapat terlihat adanya bentuk nyata penanganan yang dilakukan oleh Yayasan 

Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM) kepada kasus kekerasan 
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atau diskriminasi gender. Selain itu, Yayasan Sukma Legal Resources 

Center (LRC-KJHAM) di tahun 2014 mencatat 81 kasus kekerasan dalam 

rumah tangga yang terjadi dan kasus lainnya yang berkaitan dengan 

diskriminasi perempuan di Kota Semarang dan kabupaten lainnya di Jawa 

Tengah. 

      Prosedur penanganan yang dilakukan oleh Yayasan Sukma Legal 

Resources Center (LRC-KJHAM) yakni (1) penerimaan pengaduan dari 

korban, (2) pengisian laporan pengaduan, (3) konseling (guna mengetahui 

selukbeluk kasus yang dialami korban dan langkah apa yang diinginkan 

korban dalam penanganan kasusnya), (4) pemberian bantuan hukum, (5) 

pemberian layanan medis, psikologis dan ekonomi untuk korban, (6) 

pemberian layanan psikologis kelompok atau penyelenggaraan kegiatan 

pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari berbagai kasus 

yang ditangani oleh LRC-KJHAM tentang kekerasan dalam rumah tangga 

penyelesaian kasus yang dicapai adalah berakhir dengan cara damai dan ada 

pula berakhir dengan putusan pengadilan serta perceraian. 

Tabel 2. Layanan yang Diberikan oleh LRC-KJHAM kepada Korban KdRT 

di Kota Semarang. 

No. Intervensi yang Didapat  Jumblah 

1. Pelayanan medis dan psikologis pemulihan fisik/medis 

 

pemulihan psikis 

 

visum (medico legal) 

 

pemeriksaan dan 

perawatan HIV/AIDS 

 

7 

 

10 

 

1 
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pelayanan KB 

 

perawatan kehamilan 

 

perawatan persalinan  

 

gizi 

 

rekam medis 

 

2. Perlindungan dan Bantuan Hukum konsultan hukum  

 

kepolisian (pelaporan, 

penyidikan, dan 

penyelidikan) 

 

pendampingan bantuan 

hukum oleh pengacara 

 

kejaksaan 

 

pengadilan (sipil, dan 

militer) 

 

25 

 

15 

 

 

 

9 

 

 

 

 

3 

 

 

3. Rehabilitasi dan Reintegrasi layanan konseling  

 

shalter/rumah aman  

 

jaminan sosial bantuan 

keuangan dan 

permodalan  

 

restitusi dan 

kompensasi 

 

6 

 

 

 

5 

(Sumber: Dokumentasi LRC-KJHAM Tahun 2014) 

       Tabel di atas menunjukkan tentang beberapa macam layanan yang 

diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang. 

Pelayanan tersebut diharapkan dapat membantu para korban kekerasan 

dalam rumah tangga baik dalam penanggulangan, penanganan dan 

penyelesaian kasus. Akan tetapi, dari beberapa kasus yang ditangani oleh 

LRC-KJHAM tidak semua ditempu melalui jalur hukum atau selesai 

dipengadilan saja akan tetapi rata-rata dari 81 kasus kekerasan dalam rumah 

tangga di Kota Semarang selesai dengan cara damai yakni adanya jalur 
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perdamain diantar kedua belah pihak tanpa harus diselesaikan dengan jalur 

hukum.  

Tabel 3. Bentuk Kekerasan yang di Alami Korban serta Bentuk Penyelesaian 

Kasusnya. 
No. Bentuk Kekerasan Jumblah Bentuk Penyelesaian Kasus Jumblah 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Kekerasan fisik  

 

Kekerasan psikologis  

 

Kekerasan seksual 

 

Penelantaran ekonomi 

43 

 

18 

 

3 

 

17 

Keputusan pengadilan 

 

Perceraian 

 

Damai 

 

 

23 

 

13 

 

45 

(Sumber: Dokumentasi LRC-KJHAM Tahun 2014) 

 

    Keterangan dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kasus 

kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang diselesaikan dengan cara 

damai. Dengan demikian, Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-

KJHAM) bukan hanya membantu dalam memberikan layanan bantuan 

hukum dan perawatan fisik dan psikologis akan tetapi juga membantu 

penyelesaian masalah sesuai dengan yang diinginkan oleh korban kekerasan 

dalam rumah tangga. 

5. Pemberdayaan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) 

 

      Berdasarkan hasil observasi,wawancara dan dokumentasi yang dimaksud 

dengan pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga ialah suatu 

usaha yang bertujuan untuk membantu seseorang mendapatkan daya, 

kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan juga tindakan yang 

akan dilakukan bersangkutan dengan dirinya, termasuk mengurangi kendala 

pribadi dan sosial yang menjadi hambatannya. Hal ini dilakukan untuk 
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menangani berbagai permasalahan yang dipicu melalui dampak kekerasan 

dalam rumah tangga. 

a)    Pemberdayaan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) 

oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM) 

melalui Support Group Sekartaji di Kota Semarang 

 

      Besarnya tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang 

menjadikan semakin banyak pula perempuan yang menjadi korban 

kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami berbagai dampaknya 

baik dari segi faktor fisik, psikologis, seksual maupun ekonomi sehingga 

dalam hal ini membutuhkan sebuah program pemberdayaan yang 

bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat dan kepercayaan diri 

korban untuk dapat bersosialisasi kembali di masyarakat. Yayasan 

Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM) merupakan suatu 

lembaga yang menangani masalah tentanang diskriminasi gender yang 

dialami oleh perempuan seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah 

tangga, kekerasan dalam berpacaran dan lain sebagainya. Selain 

penanganan dan pencegahan yang dilakukan oleh Yayasan Sukma Legal 

Resources Center (LRC-KJHAM) lembaga ini juga melakukan 

pemberdayaan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang 

bertujuan agar dapat memotivasi dan membangkitkan rasa percaya diri 

korban untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Pemberdayaan 

yang dilaksanakan oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-

KJHAM) terbentuk sebagai suatu Support Group yang beranggotakan 
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para korban kekerasan dalam rumah tangga dan para aktivis yang peduli 

tentang hak-hak perempuan. 

      Support Group adalah sebuah sarana bagi individu untuk berbagi 

dan  bertujuan mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi 

oleh individu dalam menyelesaikan masalahnya. Kegiatan yang 

dilakukan dalam Support Group memiliki kekuatan penyembuhan dan 

memberikan efek trerapeutic karena seseorang mendapatkan dukungan 

yang bersifat timbal balik, sehingga memunculkan rasa kebersamaan, 

pemahaman diri dan harapan baru. Melalui anggota Support Group, 

individu memperoleh rasa pengertian, empati, dan pertolongan karena 

adanya kesamaan dalam kelompok, misalnya sama-sama mempunyai 

pengalaman hidup tertentu yang serupa dan penderitaan yang hampir 

sama. Selain itu, Support Group juga dapat sebagai sarana berkumpul 

dan sharing pengalaman atau informasi dan pengetahuan yang baru 

sehingga dapat memberikan warna baru dan motivasi bagi para 

anggotannya. Di Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-

KJHAM) terdapat salah satu program kerja dalam rangka 

memberdayakan korban kekerasan dalam rumah tangga yang berfungsi 

sebagai sarana bagi para korban KdRT untuk saling sharing pengalaman 

dan dapat memotivasi agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. 

Program pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut 
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dilaksanakan melalui Support Group Sekartaji oleh Yayasan Sukma 

Legal Resources Center. 

      Support Group Sekartaji dibentuk sejak tahun 2012, yang mana 

sebelumnya sudah diusulkan sejak tahun 2009 oleh para anggota 

perkumpulan korban kekerasaan dalam rumah dan masih aktif sampai 

sekarang. Tujuan dibentuknya Support Group Sekartaji adalah untuk 

memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan dan 

penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga untuk 

memberdayakan korban KdRT juga memberi motivasi agar dapat 

menjadi pribadi yang percaya diri dan lebih baik lagi pasca terjadinya 

tindak kekerasan dalam rumah tangga. 

      Hal tersebut sesuai dengan keterangan Ibu R Endang Cicik 

Widayanti selaku koordinator Support Group Sekartaji di Yayasan 

Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM)  Kota Semarang 

sebagai berikut:  

“Support Group Sekertaji merupakan suatu perkumpulan yang 

awalnya dari ibu-ibu yang pernah mendapatkan kekerasaan dalam 

rumah tangga akan tetapi, saat ini Support Group Sekartaji dapat 

diikuti oleh siapapun orang-orang yang peduli dengan sosial 

terutama yang memperdulikan dan menjunjung tinggi harkat, 

martabat dan hak perempuan. Tujuan Support Group Sekartaji 

sendiri adalah memperjuangkan hak perempuan yang 

terdiskriminasi dan memberi motivasi bagi para ibu yang pernah 

mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga agar dapat lebih 

mandiri” (wawancara tanggal 25 Maret 2015). 
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      Keterangan mengenai tujuan dibentuknya Support Group Sekartaji 

dari  Ibu R Endang Cicik Widayanti juga diperkuat dengan keterangan 

dari Bapak Fathur Rozi selaku direktur pada Yayasan Sukma Legal 

Resources Center (LRC-KJHAM) sebagai berikut: 

“Support Group Sekartaji merupakan salah satu perkumpulan yang 

didirikan oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-

KJHAM) sebagai suatu sarana untuk memberdayakan korban-

korban kekerasan dalam rumah tangga.Selain itu dalam kegiatan 

Support Group Sekartaji para anggota diberikan materi-materi 

yang bersangkutan dengan pencegahan dan penanganan kasus 

KDRT dan juga diberikan ketrampilan dan pengetahuan dalam hal 

pengembangan potensi diri dan kwirausahaan”(wawancara tanggal 

25 Maret 2015). 

 

     Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Support Group Sekartaji 

yang diselenggarakan oleh  Yayasan Sukma Legal Resources Center 

(LRC-KJHAM) di Kota Semarang merupakan salah satu perkumpulan 

yang penting keberadaannya. Hal ini disebabkan Support Group 

Sekartaji tersebut adalah salah satu perkumpulan atau group yang 

dibentuk guna memberdayakan korban kekerasan dalam rumah tangga 

dan juga sebagai tempat sharing pengalaman hidup dan ilmu-ilmu baru 

yang sangat penting demi kemajuan dan member motivasi bagi para 

korban kekerasan dalam rumah tangga. 

      Pernyataan di atas juga menunjukkan bahwa latar belakang 

dibentuknya Support Group Sekartaji disebabkan adanya kepedulian 

pera aktivis perempuan dan Yayasan Sukma Legal Resources Center 

(LRC-KJHAM) tentang semakin banyaknya tindak kekerasan dalam 
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rumah tangga kususnya di Kota Semarang pada tahun 2014 mencapai 81 

kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh Yayasan Sukma Legal 

Resources Center (LRC-KJHAM). 

      Berbagai  kegiatan telah dilakukan setiap bulan oleh Support Group 

Sekartaji sebagai sarana pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah 

tangga. Berikut penjabaran dari masing-masing kegiatan Support Group 

Sekartaji: 

1) Pertemuan Rutin Sebagai Pelaksanaan Pemberdayaan Korban 

Kekerasan dalam Rumah Tangga 

      Kegiatan pertemuan rutin sebagai pelaksanaan pemberdayaan 

korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan Yayasan 

Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM) melalui Support 

Group Sekartaji ini dilaksanakan setiap sebulan sekali. Pemateri 

biasanya dari bagian bantuan hukum atau staf lainnya  di Yayasan 

Sukma Legal Resources Center. Adapun kegiatan pertemuan rutin 

yang diselenggarakan setiap bulan oleh Yayasan Sukma Legal 

Resources Center dalam rangka pemberdayaan kepada korban 

kekerasan dalam  rumah tangga diantaranya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2. Penyelengaraan Pertemuan Rutin sebagai Salah Satu Kegiatan 

Pemberdayaan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 
No. Tanggal Tempat Materi Jumblah 

Peserta 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

12. 

 

20 Mei 2014 

 

 

 

23 Juni 2014 

 

 

 

21 Juli 2014 

 

 

 

22 Agustus 2014 

 

 

24 September 

2014 

 

 

20 Oktober 2014 

 

 

 

 

24 November 

2014 

 

 

25 Desember 

2014 

 

27  Januari 2015 

 

 

 

25 Februari 2015 

 

 

25 Maret 2015 

 

 

 

 

 

23 April 2015 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

Pengenalan tentang faktor-faktor 

terjadinya kekerasan terhadap 

perempuan. 

 

Pemberian materi tentang 

penanganan dampak kekerasan 

terhadap perempuan. 

 

Pemberian materi tentang 

penanganan dampak kekerasan 

terhadap perempuan. 

 

Pemberian materi tentang hak-hak 

perempuan sebagai isteri. 

 

Pengnalan hukum dalam proses 

penanganan kasus kekerasan 

terhadap perempuan. 

 

Pemberian materi tentang proses 

penanganan kasus kekerasan 

terhadap perempuan di pengadilan.  

 

 

Pemberian materi tentang 

pencegahan tindakan kekerasan 

terhadap perempuan. 

 

Faktor-faktor dan dampak 

terjadinya KdRT. 

 

Pencegahan dan penanganan 

tindakan kekerasan dalam rumah 

tangga. 

 

Penanganan kasus kekerasan 

seksual 

 

Pemberian materi tentang proses 

penyelesaian kasus kekerasan 

dalam rumah tangga mulai dari 

pelaporan kekepolisian hingga 

proses pengadilan. 

 

Pemberian materi tentang proses 

penyelesaian kasus perceraian. 

32 

 

 

 

30 

 

 

 

33 

 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

 

31 

 

 

 

 

30 

 

 

 

33 

 

 

31 

 

 

 

33 

 

 

30 

 

 

 

 

 

35 

 

                       (Sumber: Dokumentasi LRC-KJHAM Tahun 2014-2015) 
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      Keterangan dalam tabel tersebut diperkuat dengan pernyataan  

oleh Ibu R Endang Cicik Widayati selauku koordinator Support 

Group Sekartaji sebagai berikut: 

“Kegiatan rutin pertemuan Support Group Sekartaji biasanya 

diisi materi dari staf Yayasan Sukma Legal Resources Center 

sebagai contohnya, pemberian materi tentang pencegahan dan 

penanganan kasus KDRT, pembelajaran tentang proses 

penyelesaian kasus di persidangan dan lain sebagainya dan 

terkadang ada juga kegiatan sharing pengalaman dari korban 

kekerasan dalam rumah tangga, pemberian pelatihan 

kewirausahaan juga ada mbak. Kegiatan ini sungguh sangat 

bermanfaat bagi para anggota untuk dapat mengembangkan diri 

terutama dalam kemandirian secara ekonomi dan penyembuhan 

secara psikologis” (wawancara pada tangal 25 Maret 2015). 

 

      Keterangan Ibu R Endang Cicik Widayati tersebut menyatakan 

tentang kegiatan rapat rutin bagi para anggota Sekartaji. Pertemuan 

rutin ini adalah kegiatan pemberian materi seputar kekerasan atau 

diskriminasi terhadap perempuan, dalam kegiatan ini para peserta 

atau anggota Sekartaji boleh bertanya tentang hal-hal yang ingin 

mereka ketahui sesuai dengan materi yang diberikan dan pertanyaan 

tersebut akan dijawab oleh pemateri. Hal tersebut, diperkuat dengan 

gambaran kegiatan rutin Support Group Sekartaji setiap sebulan 

sekali yakni sebagai berikut. 
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Gambar 2 

Kegiatan rutinitas sebulan sekali oleh Support Group Sekartaji 

(sumber: dokumentasi pribadi, diambil tanggal 25 Februari 2015) 

 

      Gambar tersebut memberikan informasi menyangkut tentang 

pertemuan Support Group Sekartaji selama sebulan sekali dalam 

rangka pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga yang 

diselenggarakan oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-

KJHAM).  

      Kegiatan ini memiliki makna pemberdayaan secara psikologis 

yakni dengan adanya komunikasi yang baik antar sesama korban 

kekerasan dalam rumah tangga akan membangun rasa kebersamaan 

dan persaudaraan sehingga dapat membangun sifat optimis dalam 

bersosialisasi korban yang sebelumnya para korban kekerasan dalam 

rumah tangga memiliki sifat pesimis baik dalam bergaul ataupun 

bersosialisasi dengan masyarakat pasca kejadian kekersasn dalam 

rumah tangga tersebut.  
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      Selain itu adapun nilai dan manfaat pemberdayaan yang didapat 

dari para korban kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya 

pemberian materi tentang pencegahan, penanganan kasus kekerasan 

dalam rumah tangga. Pemberian materi tentang cara pemulihan 

psikologis, fisik, dan ekonomi yang diberikan kepada korban 

kekerasan dalam rumah tangga sehingga mereka dapat mengetahui 

tentang bebagai ilmu dan cara pencegahan, penanganan dan 

penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan 

diharapkan adanya perubahan sikap lebih baik dari para korban 

kekerasan dalam rumah tangga juga dapat menjadi seorang survivor 

yakni seseorang yang mampu bangkit kembali dari keterpurukan 

pasca mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga dan dapat 

lebih berdaya dalam memutuskan segala permasalahaan secara 

mandiri. 

2) Kegiatan Sharing Kelompok  

      Penyembuhan secara psikologis sangat dibutuhkan bagi korban 

kekerasan dalam rumah tangga dengan salah satu caranya melalui 

sharing kelompok dengan orang yang sama-sama mengalami hal 

yang sama bersama dengan pendampingan dari seorang pakar 

psikologis agar mampu memecahkan berbagai permasalahan   

dihadapi oleh para korban. Didalam Support Group Sekartaji yang 

beranggotakan para korban kekerasan dalam rumah tangga 
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menyelenggarakan suatu kegiatan sharing kelompok yang bertujuan 

menyelesaikan masalah secara bersama dan saling berbagi ilmu-ilmu 

baru tentang cara menangani dan mencegah terjadinya prilaku 

kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan sharing yang dilakukan 

setiap dua bulan sekali yakni sebagai berikut: 

Tabel 3. Penyelenggaraan Sharing Kelompok sebagai Salah Satu 

Kegiatan Pemberdayaan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

No. Tanggal Tempat Prihal 
Jumblah 

Peserta 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

8 Mei 2014 

 

 

 

 

 

10 Juli 2014 

 

 

 

 

 

11 September 

2014 

 

 

 

 

6 November 

2014 

 

 

 

 

14 Januari 

2015 

 

 

 

 

11 Februari 

2015 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

 

Sharing mengenai 

permasalahan masing-

masing anggota kelompok 

dan mencari solusi 

bersama. 

 

Sharing mengenai 

permasalahan masing-

masing anggota kelompok 

dan mencari solusi 

bersama. 

 

Sharing mengenai 

permasalahan masing-

masing anggota kelompok 

dan mencari solusi 

bersama. 

 

Sharing mengenai 

permasalahan masing-

masing anggota kelompok 

dan mencari solusi 

bersama. 

 

Sharing mengenai 

permasalahan masing-

masing anggota kelompok 

dan mencari solusi 

bersama. 

 

Sharing mengenai 

permasalahan masing-

masing anggota kelompok 

dan mencari solusi 

33 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

33 
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7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

17 Maret 2015 

 

 

 

 

 

15 April 2015 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

bersama. 

 

Sharing mengenai 

permasalahan masing-

masing anggota kelompok 

dan mencari solusi 

bersama. 

 

Sharing mengenai 

permasalahan masing-

masing anggota kelompok 

dan mencari solusi 

bersama. 

 

 

33 

 

 

 

 

 

33 

 

 (Sumber: Dokumentasi LRC-KJHAM Tahun 2014-2015) 

 

      Tabel  diatas menunjukan tentang pelaksanaan sharing kelompok yang 

diselenggarakan setiap dua bulan sekali dan hal tersebut diperkuat dengan 

pernyataan Ibu R Endang Cicik Widayati berikut: 

“Kegiatan sharing kelompok ini dilaksanakan setiap dua bulan 

sekali dan bertujuan untuk saling berbagi pengalamann dan ilmu 

baru dan juga guna memecahkan permasalahan yang dialami 

oleh para korban, kegiatan ini juga memiliki fungsi sebagai salah 

satu sarana penyembuhan psikologis para korban yang mana 

mereka akan merasan tidak sendiri lagi atau merasa yang paling 

tidak beruntung ditengah masyarakat yang lain dan kegiatan 

sharing dapat memperkuat tali persaudaraan antar sesama korban 

kekerasan dalam rumah tangga”(wawancara pada tanggal 25 

Maret 2013). 

 

      Pernyataan mengenai kegiatan sharing juga diungkapkan oleh Ibu 

Pamungkas Pujiati sebagai berikut: 

“Salah satu kegiatan pemberdayaan yang saya ikuti di Support 

Group Sekartaji adalah sharing kelompok. Kegiatan ini 

membuat saya dan teman-teman korban kekerasan dalam rumah 

tangga dan juga dapat belajar untuk membuat suatu penyelesaian 

masalah atau solusi guna menangani masalah yang dialami oleh 

para korban kekerasan dalam rumah tangga” (wawancara pada 

tanggal 1 April 2015. 
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      Keterangan dari Ibu R Endang Cicik Widayati dan Ibu 

Pamungkas Pujiati tersebut dapat menunjukan bahwa adanya 

interaksi antar anggota dalam kegiatan sharing kelompok. Kegiatan 

ini membahas tentang keluhan yang dirasakan oleh korban dan 

pemberian solusi yang dirundingkan bersama dengan para peserta 

dan  anggota Sekartaji. Tanggapan peserta dalam mengikuti kegiatan 

ini sangatlah baik sebab kegiatan ini dapat membantu para korban 

untuk membangkitkan rasa kepercayaan diri dan motivasi untuk 

mampu memecahkan masalah serta mencari solusi gunya 

penyelesaian masalah yang dihadapi sesuai dengan pernyataan dari 

Ibu Pamungkas. Pelaksanaan kegiatan tersebut, juga diperkuat 

dengan dokumentasi foto, lihat gambar sebagai berikut: 

 

 
Gambar 3. 

Salah satu kegiatan sharing kelompok  Support Group Sekartaji pada 

Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM) 

(sumber: dokumentasi Support Group Sekartaji diambil pada tanggal 

10 Januari 2015) 
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    Kegiatan  sharing yang diselenggarakan oleh Support Group 

Sekartaji adalah sebagai salah satu upaya penyembuhan psikologis 

korban dimana mereka akan merasa termotivasi dan merasa tidak 

menjadi orang yang tidak beruntung karena telah mengalami kasus 

kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi, akan menjadi suatu upaya 

untuk bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik paska kejadian 

kekerasan dalam rumah tangga yang mereka alami.  

      Makna pemberdayaan yang dimiliki oleh kegiatan ini yakni 

dengan adanya penyembuhan secara psikologis yang mana dalam 

kegiatan ini menitik beratkan adanya pendekatan secara  individu 

dengan kelompok dengan cara pengutaraan masalah yang dialami 

oleh korban kekerasan dalam rumah tangga dan pemecahan masalah 

atau solusi masalah yang dirundingkan secara bersama. Kegiatan ini 

mampu membuat para korban kekerasan dalam rumah tangga lebih 

terbuka secara sosial terlebih dalam menjalin komunikasi dengan 

lingkungannya dan lebih mampu untuk menyikapi permasalahan 

yang dihadapi pasca mendapatkan tindakan kekerasan yang dialami. 

3) Pelatihan Kewirausahan 

      Pelatihan Kewirausahaan adalah salah satu program 

pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Yayasan Sukma Legal 

Resources Center (LRC-KJHAM) melalui Support Group Sekartaji. 

Kegiatan ini bertujuan untuk melatih para korban kekerasan dalam 
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rumah tangga sebagai anggota Support Group Sekartaji agar dapat 

memiliki kompetensi kewirausahaan yang berfungsi sebagai salah 

satu alternatif usaha guna memunjang kebutuhan ekonomi pasca 

perceraian.  

      Adapun kegiatan yang diselenggarakan berkaitan dengan 

pelatihan kewirausahaan sebagai berikut: 

Tabel 4. Penyelengaraan Pelatihan Kewirausahaan sebagai Salah Satu 

Kegiatan Pemberdayaan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 

No. Tanggal Tempat Materi 
Jumblah 

Peserta 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

`14 Januari 2015 

 

 

11 Februari 2015 

 

 

 

17 Maret 2015 

 

15 April 2015 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

Kantor LRC-KJHAM 

 

Pengenalan ilmu 

kewirausahaan. 

 

Pemberian materi tentang 

proses memuali 

berwirausaha. 

 

Ketrampilan berwirausaha. 

 

Pelatihan membuat 

keterampilan dari sampah 

agar bernilai ekonomis. 

33 

 

 

33 

 

 

 

35 

 

33 

 (Sumber: Dokumentasi LRC-KJHAM Tahun 2015) 

 

      Data dalam tabel tersebut diperkuat dengan pernyataan Ibu R 

Endang Cicik Widayati berikut: 

“Adapun pelatihan kewirausahaan yang kami selenggarakan 

sebagai salah satu wujud pemberdayaan korban kekerasan dalam 

rumah tangga yang memiliki tujuan supaya ibu-ibu yang sudah 

bercerai dengan suaminya bisa mandiri dibidang ekonomi, 

soalnya kan biasanya sebagian besar dari mereka sebelumnya 

adalah ibu rumah tangga yang diam dirumah dan kerjanya Cuma 

bersih-bersih rumah dan ngurusi suami dan anak. Nah dari itulah 

kami menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan agar ibu-ibu 

bisa lebih kreatif, inovatif dan mandiri dari segi ekonomi” 

(wawancara pada tanggal 25 Maret 2013). 
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       Keterangan ini pun diperkuat dengan wawancara dengan salah 

satu anggota Support Group Sekartaji Ibu Sri Listiyowati sebagaimana 

berikut: 

“Kegiatan kewirausahaan sangat membantu kami mantan korban 

kekerasan dalam rumah tangga sebab dalam kegiatan ini 

memberikan kita banyak pembelajaran mengenai kewirausahaan 

yang bertujuan untuk membantu kami agar mampu mandiri secara 

ekonomi pasca perceraian dengan suami. Bagaimanapun rata-rata 

dari kami dulunya cuma sebagai ibu rumah tangga jadi agak 

kebingungan dalam masalah ekonomi setelah berpisah dengan 

suami” (wawancara pada tanggal 1 April 2015). 

 

      Pernyataan dari Ibu Sri Listiyowati merupakan salah satu 

tanggapan mengenai kegiatan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh 

Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM). Kegiatan ini 

dilaksanakan setiap sebulan sekali dan mulai dilaksanakan pada 

Januari 2015. Pelaksanaan kegiatan ini para korban atau anggota 

Sekartaji diberikan materi mengenai kewirausahaan dari pemateri, dan 

para anggotapun diperbolehkan untuk bertanya mengenai hal yang 

belum dimengerti dari materi yang disampaikan berkaitan dengan 

masalah kewirausahaan. Selain itu, para anggota juga diajak untuk 

praktek berwirausaha dengan cara memanfaatkan barang yang tidak 

bermanfaat menjadi bernilai ekonomis seperti yang tertera dalam 

gambar berikut: 
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Gambar 3 

Kegiatan pelatiahan kewirusahaan untuk para korban kekerasan 

dalam rumah tangga  

(sumber: dokumentasi pribadi, diambil tanggal 15 April 2015) 

      Gambar tersebut memberikan informasi menyangkut tentang  

pelatihan kewirausahaan kepada korban kekerasan dalam rumah 

tangga sebagai salah satu usaha pemberdayaan korban kekerasan 

dalam rumah tangga yang diselenggarakan oleh Yayasan Sukma Legal 

Resources Center yang bertujuan sebagai sarana pelatihan dan 

pemberian ilmu tentang kewirausahaan agar mereka dapat lebih 

mandiri secara ekonomi pasca berpisah atau perceraian dengan 

suaminya.  

       Adapun makna pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan 

upaya untuk membangun daya para korban kekerasan dalam rumah 

tangga dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran 

akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk 
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membangkitkannya. Sedangkan keberdayaan korban kekerasan dalam 

rumah tangga adalah unsur dasar yang memungkinkan mereka untuk 

tetap bertahan dan memperbaiki kehidupannya dengan lebih baik. 

Kegiatan pelatihan kewirausahaan yang di selenggarakan oleh 

Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM)  melalui 

Support Group Sekartaji memiliki makna pemberdayaan secara 

ekonomi dimana para korban diberikan pelatihan dan pembelajaran 

mengenai kewirausahaan agar mampu berdaya secara ekonomi dan 

juga bukan hanya mampu untuk membuat lapangan kerja untuk dirinya 

sendiri akan tetapi juga bagi orang lain.  

      Selain itu, Legal Resources Center (LRC-KJHAM)  bekerjasama 

dengan beberapa donator yang peduli terhadap para korban kekerasan 

dalam rumah tangga untuk memberikan bantuan berupa sejumblah 

dana guna modal usaha yang akan bermanfaat untuk peningkatan 

derajat ekonomi para korban kekerasan dalam rumah tangga pasca 

tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mereka alami. 

4) Pendampingan Sesama Korban Kekerasan dalam Rumah 

Tangga 

      Adapun pendampingan yang dilakukan oleh anggota Support 

Group Sekartaji kepada sesama anggota selaku korban kekerasan 

dalam rumah tangga yang masih menjalani proses persidangan 

masalah perceraian ataupun penyelesaian tindak pidana KdRT. 
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Pendampingan ini dilakukan bertujuan guna melatih kepekaan sosial 

para korban agar dapat memberikan dorongan secara moril dan 

sepiritual kepada sesama korban kekerasan dalam rumah tangga.  Hal 

tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Ibu R Endang Cicik 

Widayanti sebagai berikut:  

“Selain adanya pertemuan rutin setiap bulan Support Group 

Sekartaji ini sendiri jika ada salah satu dari anggotanya yang 

masih menjalani proses di pengadilan kami pun anggota Support 

Group Sekartaji yang lain ikut mendampingi dan memberikan 

dukungan secara moril maupun spiritual. Hal ini dilakukan 

sebagai salah satu bentuk kepedulian sesama perempuan 

terkususnya anggota Support Group Sekartaji”(wawancara pada 

tangal 25 Maret 2015). 

 

      Pernyataan dari Ibu R Endang Cicik Widayanti menyatakan 

bahwa kegiatan pendampingan ini dilaksanakan disaat ada salah satu 

dari korban kekerasan dalam rumah tangga sedang menjalani proses 

persidangan. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh koordinator program 

pemberdayaan di Support Group Sekartaji kepada para korban 

kekerasan dalam rumah tangga untuk ikut mendampingi salah satu 

anggota mereka yang sedang menjalani proses penyelesaian masalah 

di pengadilan. Pendampingan sesama korban kekerasan dalam rumah 

tangga ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna 

memberikan motivasi dan dukungan secara langsung kepada korban. 

Hal ini diperkuat dengan dokumentasi gambar sebagai berikut: 
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Gambar 4. Pendampingan sesama anggota Support Group Sekartaji 

di pengadilan 

(sumber: dokumentasi Support Group Sekartaji) 

 

      Pernyataan dan gambar tersebut menerangkan bahwa adanya 

bentuk kepedulian antar anggota Support Group Sekartaji dalam 

mendukung anggota yang masih memiliki atau mengalami proses 

hukum di pengadilan dukungan tersebut berbentuk dorongan secara 

moril dan spiritual. Hal ini juga menjadi salah satu usaha 

pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga dimana 

kepedulian antar sesama dapat memotivasi memulihakan psikologis 

korban yang sempat teganggu akibat dampak psikilogis pasca 

kekerasan dalam rumah tangga yang korban alami. 

      Menurut penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan 

pendampingan ini memiliki makna pemberdayaan secara sosial dan 

psikologis. Pemberdayaan secara sosial dalam kegiatan 
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pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga ini adalah 

dengan memberikan dukungan bagi sesamakorban kekerasan dalam 

rumah tangga,selain itu kegiatan ini memiliki fungsi untuk 

membangun kepekaan sosial para korban kekerasan dalam rumah 

tangga terhadap lingkungan sekitar terutama kepada masalah yang 

dialami oleh sesame korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain 

itu, adanya pendampingan oleh Yayasan Sukma Legal Resources 

Center (LRC-KJHAM) dengan cara pemberian fasilitas bantuan 

hukum dan pendampingan hukum para korban kekerasan dalam 

rumah tangga terhadap kasus yang dialami.  

      Pemberdayaan secara psikologis dalam kegiatan pendampingan 

korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai terapi 

penyembuhan psikologis dimana korban akan merasa memiliki 

dukungan dari orang lain atau sesama korban sehingga akan 

menimbulkan motivasi untuk menghadapi masalah yang dialami. 

Selain itu, di dalam kegiatan ini memiliki pendekatan secara individu 

dengan kelompok dimana seorang korban kekerasan dalam rumah 

tangga mendapatkan support dari kelompok Support Group Sekartaji 

yang ikut mendampingi pada proses sidang ataupun penyelesaian 

masalah kekerasan rumah tangga lainnya.  
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6. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan 

Pemberdayaan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh 

Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM) melalui 

Support Group Sekartaji 

 

      Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan 

korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Yayasan Sukma Legal 

Resources Center (LRC-KJHAM) melalui Support Group Sekartaji. 

Berdasarkan penagamatan, observasi dan wawancara yang peneliti 

lakukan di lapangan, faktor pendukung dan penghambat dalam 

pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Yayasan 

Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM) melalui Support Group 

Sekartaji antara lain sebagai berikut. 

a) Faktor-faktor Yang Mendukung 

      Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 

peneliti di lapangan, faktor-faktor yang mendukung dalam 

pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui 

Support Group Sekartaji antara lain sebagai berikut: 

1) Dukungan  Pemerintah dan Beberapa Donatur  

      Bentuk dukungan dari pemerintah adalah dengan memberikan 

beberapa bantuan sebagai contoh, adanya bantuan dari Badan 

Ketenaga kerjaan dalam bentuk pemberian pelatihan 

kewirausahaan dan juga sumbangan alat-alat untuk berwirausaha, 

pemberian bantuan dana modal usaha dari Bappernas untuk para 
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korban kekerasan dalam rumah tangga, dan dukungan dari 

beberapa donator yang mendukung adanya program 

pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh 

Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM) melalui 

Support Group Sekartaji. Beberapa dukungan tersebut diutarakan 

oleh Ibu R Endang Cicik Widayanti sebagai berikut: 

“Dalam penyelenggaraan program pemberdayaan korban 

kekerasan dalam rumah tangga oleh Yayasan Sukma Legal 

Resources Center (LRC-KJHAM) melalui Support Group 

Sekartaji kami mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan 

masyarakat dan pemerintah, terutama dalam pendanaan dan 

pelatihan-pelatihan yang diberikan dari Badan Ketenaga 

Kerjaan, bantuan dana dari Bapernas dan donator-donatur 

yang dengan bantuan dananya dapat membantu biaya 

transport buat ibu-ibu anggota Support Group Sekartaji”( 

wawancara pada tangal 25 Maret 2015). 

 

      Pernyataan dari Ibu R Endang Cicik Widayanti tersebut 

menjelaskan bahwasanya adanya dukungan dari berbagai pihak 

terutama dalam masalah pendanaan yang berguna demi 

terselenggaranya pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah 

tangga oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-

KJHAM) melalui melalui Support Group Sekartaji di Kota 

Semarang.  
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2) Kesadaran Diri dan Kesiapan dalam Mengikuti Kegiatan Support 

Group Sekartaji 

      Kesadaran diri dari seorang memiliki peranan penting dalam 

menunjang sikap tanggungjawabnya. Karena kesadaran akan sikap 

tanggungjawab itu tumbuh dari dalam diri seseorang dan dimana 

sikap tersebut memunculkan rasa kesiapan dari dalam diri anggota 

untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan korban kekerasan dalam 

rumah tangga yang diselenggarakan oleh Yayasan Sukma Legal 

Resources Center (LRC-KJHAM) melalui melalui Support Group 

Sekartaji. Berdasarkan Pengamatan dan observasi yang peneliti 

lakukan di lapangan menunjukkan anggota Support Group 

Sekartaji sudah memiliki sikap tanggungjawab yang baik.  

      Hal ini dibuktikan dengan konsekuensi dan kesiapan untuk 

hadir di setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Support Group 

Sekartaji walaupun rumah mereka berjarak jauh dari Yayasan 

Sukma Legal Resources Center dan dalam keadaan sesibuk 

apapun mereka pasti mengusahakan hadir dan pada saat peneliti 

sedang melakukan observasi setelah kegiatan para anggota 

Support Group Sekartaji bergotong royong untuk membersihkan 

dan merapikan tempat pertemuan mereka. Sikap tersebut 

menunjukkan adanya rasa tanggung  jawab yang dimiliki oleh 

para anggota Support Group Sekartaji. Selain itu rasa tanggung 
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jawab mereka tercermin pada saat mereka mengamati dan 

menyimak materi yang diberikan dari pemateri. 

3) Dukungan Keluarga Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 

      Dukungan dari keluarga korban kekerasan dalam rumah 

tangga merupakan salah satu faktor yang menunjang dalam 

pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga yang 

diselenggarakan oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center 

(LRC-KJHAM) melalui melalui Support Group Sekartaji. Bentuk 

dukungan nyata dari keluarga adalah dengan mengijinkan dan 

memotivasi untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan ini 

mengingat perlunya dukungan secara psikologis dan pemberian 

pelatihan mengenai kewirausahaan agar korban KdRT dapat hidup 

mandiri terutama secara ekonomi.  

b) Faktor-Faktor Yang Menghambat 

      Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui faktor 

yang menghambat pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah 

tangga oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-

KJHAM) melalui Support Group Sekartaji adalah dari sisi diri 

korban sendiri dan adanya pengaruh lingkungan. Salah satu faktor 

penghambat dalam pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah 

tangga yang diselenggarakan oleh Yayasan Sukma Legal 

Resources Center melalui Support Group Sekartaji adalah diri 
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korban sendiri dan juga dari faktor lingkungan . Berdasarkan hasil 

pengamatan, observasi dan wawancara yang peneliti lakukan 

dengan beberapa informan, menunjukkan bahwa adanya beberapa 

dampak  negatif yang timbul pasca terjadinya tindakan kekerasan 

dalam rumah tangga yang menjadikan korban lebih menutup diri 

dan susah untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Hal 

tersebut menjadikan salah satu faktor yang mampu menghambat 

proses penyelenggaraan pemberdayaan dimana garus adanya trapi 

psikologis yang diberikan kepada korban yang berbentuk motivasi 

untuk bangkit dari rasa keterpurukan pasca kejadian kekerasan 

dalam rumah tangga yang dialami oleh korban. Lingkungan 

adalah sarana untuk melakukan berbagai aktifitas sehari-hari, 

sehingga lingkungan dapat memberikan dampak yang positif 

maupun negatif. Sebab kita hidup di lingkungan masyarakat yang 

beraneka ragam, maka lingkungan tersebut tidak hanya 

memberikan dampak baik positif maupun negatif .  

      Sedangkan adapun dampak  negatif yang timbul dilingkungan 

sekitar korban kekerasan dalam rumah tangga yakni seperti 

sindiran, cemoohan dan pengucilan pergaulan sosial dari tetangga 

sekitar rumah. Kurangnya rasa kepedulian dan pengetahuan 

tentang sosial terkadang membuat lingkungan disekitar korban 

KdRT menganggap bahwa mereka adalah orang yang bermasalah 
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dan patut untuk dihindari, padahal seharusnya korban 

mendapatkan perlindungan dan dorongan secara moril dari 

lingkungan sekitar. Hal ini berdampak buruk bagi psikologis 

korban dimana akan tibul rasa malu untuk bergaul atau berbaur 

dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. 

7. Upaya Mengatasi Hambatan yang Terjadi dalam Pemberdayaan 

Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Yayasan Sukma 

Legal Resources Center (LRC-KJHAM) melalui Support Group 

Sekartji 

 

      Terdapat beberapa upaya yang dilakukan  untuk mengatasi 

hambatan  yang terjadi dalam pemberdayaan korban kekerasan dalam 

rumah tangga oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-

KJHAM) melalui Support Group Sekartaji. Berdasarkan observasi dan 

wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, upaya-upaya tersebut 

antara lain sebagai berikut.        

      Upaya yang dilakukan Yayasan Sukma Legal Resources Center 

(LRC-KJHAM) dalam mengatasi hambatan yang muncul dari lam diri 

korban dan lingkungan  dengan melakukan tindakan preventif antara 

lain: 

1) pemberian terapi kelompok guna upaya penyembuhan secara 

psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga yang mana 

dalam upaya penanganan ini diri korban dituntut untuk mampu 
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berkomunikasi dengan sesama anggota kelompok yang 

tergabung dalam Support Group Sekartaji. 

2) pemantauan kegiatan pemberdayaan dari koordinator Support 

Group Sekartaji; 

3) memberikan motivasi kepada anggota Support Group Sekartaji 

agar dapat menimbulkan rasa percaya diri untuk bergaul 

dengan lingkungan sekitar pasca kejadian kekerasan dalam 

rumah tangga yang mereka alami dan juga dapat menjadi 

seorang survivor yang baik agar dapat membangun pemikiran 

lingkungan sekitarnya bahwa mereka pantas diperlakukan sama 

dengan yang lain. 

      Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu R 

Endang Cicik sebagaimana berikut. 

“Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi karena 

faktor lingkungan adalah dengan pendampingan terhadap 

jalannya kegiatan yang dilakukan oleh Support Group 

Sekartaji oleh saya selaku koordinator dan para pengurus 

dari LRC-KJHAM, dan memberikan motivasi kepada ibu-

ibu mantan korban KDRT agar mereka merasa percaya diri 

kembali, soalnya mbak biasanya korban itu pasca 

mengalami KDRT biasanya takut buat bergaul dan minder 

karena terkadang ada yang mencemooh atau mereka 

merasa dikucilkan. Dengan diberikan motivasi diharapkan 

para korban dapat menjadi survivor yang baik dan mampu 

mengubah pemikiran orang yang buruk terhadap mereka” 

(wawancara pada tangal 25 Maret 2015). 

 

        Berdasarkan pernyataan tersebut, adanya kesinambungan 

antara sang korban KdRT dengan lingkungan sekitarnya sangat 
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berperan penting dalam proses penyembuhan psikologis korban 

dan untuk membangun kepercayaan diri korban untuk 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitar pasca kejadian 

kekerasan dalam rumah tangga.  

B. Pembahasan 

      Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perampasan 

kemerdekaan secara paksa dan kekerasan dalam rumah tangga biasanya 

menimpa perempuan sebagai isteri dan suami sebagai pelaku. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendapati faktor-faktor tindakan 

kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah dari segi psikologis, 

ekonomi, kecemburuan dan masalah keluarga. Dampak dari tindakan 

kekerasan dalam rumah tangga diantara lain: (1) dampak gangguan kesehatan 

biasanya ditimbul dari sebab adanya tindak pemukulan, tentangan, dan lain 

sebagainya yang dapat menimbulkan luka fisik, (2) dampak gangguan 

psikologis yang timbul disebabkan adanya cemoohan, penghinaan dan 

perselingkuhan, (3) dampak gangguan seksual yang dimaksud dengan 

berkurangnya rasa ingin melakukan hubungan suami isteri disebabkan 

sebelumnya mengalami teraumatis secara seksual seperti pemaksaan suami 

untuk memaksakan isteri agar melayaninya lebih dari lima kali padahal isteri 

tidak menyanggupi, adanya paksaan memasukkan benda-benda keras ke alat 

kelamin isteri seperti botol, pisang, dan terong, melakukan sodomi dan lain 

sebagainya, (4) dampak gangguan ekonomi seperti kemiskinan yang 
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disebabkan penelantaran ekonomi dan dampak pasca perceraian. 

      Berdasarkan penelitian, yang dilakukan di Yayasan Sukma Legal 

Resources Center (LRC-KJHAM) sebagai salah satu lembaga yang 

menangani tentang penanganan dan pencegahan diskriminasi gender atau 

kekerasan yang menimpa kaum perempuan, masalah mengenai kekerasan 

dalam rumah tangga haruslah segera ditangani sebab jika tidak maka akan 

menimbulkan dampak penderitaan terus menerus bagi isteri sebagai korban 

kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan yang dilakukan oleh Yayasan 

Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM) diantaranya adalah (1) 

menerima pengaduan dari korban, (2) pemberian folmulir sebagai pernyataan 

pengaduan terhadap Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM), 

(3) konseling yakni untuk menggali atau mengetahui kasus yang dialami dan 

langkah apa yang diinginkan oleh korban terhadap penanganan kasusnya, (4) 

pemberian bantuan hukum, (5) pendampingan korban dan pemberian layanan 

non hukum seperti psikologis, medis, dan ekonomi, (6) pemberdayaan korban 

kekerasan dalam rumah tangga melalui Support Group Sekartaji, (7) 

monitoring kasus di pengadilan dan non pengadilan. Demikian adalah 

penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini bukan saja 

penanganan dalam penyelesaian yang dibutuhkan oleh korban KDRT akan 

tetapi diperlukan adanya penanganan secara medis, pemulihan psikologis dan 

pemberdayaan juga diperlukan sebagai upaya pemberian motivasi kepada 

korban untuk memulai hidup yang lebih baik pasca mengalami tindakan 
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kekersan dalam rumah tangga. 

      Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan kegiatan pemberdayaan korban 

kekerasan dalam rumah tangga yang diselenggarakan oleh Yayasan Sukma 

Legal Resources Center (LRC-KJHAM) melalui Support Group Sekartaji 

merupakan suatu sarana pemberian motivasi, pengembangan diri dan 

pemulihan psikologis secara kelompok. Support Group Sekartaji ini 

beranggotakan para korban kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat 

yang mau bergabung dan peduli terhadap hak-hak perempuan dan menentang 

adanya diskriminasi gender. Hasil penelitian menunjukkan, dalam kegiatan 

pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diselenggarakan 

oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM) melalui 

Support Group Sekartaji ini para anggota mendapat pengetahuan serta dapat 

mencurahkan tentang hal-hal apa saja yang mau dikeluhkan dan solusi apa 

yang diharapkan. Kegiatan pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah 

tangga memberikan kesempatan untuk para anggotanya untuk sharing 

mengenai pengalamannya dan mendapatkan pemulihan melalui psikologi 

kelompok.  

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan korban 

kekerasan dalam rumah tangga melalui Support Group Sekartaji yang 

diselenggarakan oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya yang bertujuan mengatasi 

berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh individu dalam 
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menyelesaikan masalahnya. Selain itu dalam kegiatan Support Group 

Sekartaji para korban diberikan banyak motivasi, pengetahuan mengenai 

pencegahan dan penanganan KdRT dan pelatihan kewirausahaan yang 

bermanfaat guna peningkatan ekonomin korban pasca perceraian dan 

penelantaran secara ekonomi oleh suami.  

      Adapun kegiatan yang dilakukan oleh  Support Group Sekartaji yakni 

pertemuan rutin setiap bulan yang diisi dengan pemberian materi tentang 

penanganan dan pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dapat 

memberikan informasi seputar penanganan pasca terjadinya tindak kekerasan 

dalam rumah tangga dan cara pencegahannya tangga dengan didampingi oleh 

seorang psikolog ataupun seorang yang mampu membantu memberikan solusi 

guna penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh korban, kegiatan sharing 

antar korban kekerasan rumah pemberian motivasi yang berguna untuk 

memberikan dukungan dan support secara moril agar dapat membantu 

pemulihan psikologis korban pasca kejadian yang biasanya korban mengelami 

stress dan depresi, pemberian pelatihan kewirausahaan bagi korban kekerasan 

dalam rumah tangga yang bermanfaat guna peningkatan kualitas diri dan 

kemandirian secara ekonomi pasca perceraian dan penelantaran oleh suami, 

kegiatan pelatihan kewirausahaan yang bertujuan untuk membangun 

kreativitas para korban untuk membuat peluang kerja bagi dirinya sendiri 

pasca berpisah dari suami agar mampu secara ekonomi untuk menghidupi 

kebutuhannya sehari-hari secara mandiri, kegiatan pendampingan korban 
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kekerasan dalam rumah tangga oleh sesama korban kekerasan dalam rumah 

tangga serta pemberian fasilitas bantuan hukum dari Yayasan Sukma Legal 

Risources Center (LRC-KJHAM) dan kegiatan ini berfungsi untuk 

memberikan dukungan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga baik 

secara moril dan sepiritual agar mampu menghadapi persoalan yang dihadapi.  

      Kegiatan pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui 

Support Group Sekartaji  yang diselenggarakan oleh Yayasan Sukma Legal 

Resources Center diharapkan mampu memberikan efek yang positif dalam 

pengembangan diri para korban kekerasan dalam rumah tangga. Sesuai 

dengan yang di kemukakan oleh Ndraha (dalam Sumaryadi, 2013:57) 

menegaskan bahwa tujuan mutlak setiap program pemberdayaan adalah 

peningkatan bargaining position dan bargaining power suatu pihak lain dalam 

rangka menciptakan rasa keadilan bersama melalui solusi (kesepakatan) yang 

saling menguntungkan. Hal tersebut diharapkan sesuai dengan visi dari 

Support Group Sekartaji yakni komunitas perempuan yang berdaulat dan 

mandiri untuk memperjuangkan hak perempuan yang terdiskriminasi. Misi 

Support Group Sekartaji yaitu: (1) membangun pusat informasi tentang 

layanan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender, (2) membangun 

kepribadian yang mandiri dengan mengembangkan ketrampilan dan kapasitas 

ekonomi, (3) mengembangkan konseling kelompok, (4) membangun jaringan 

mensosialisasikan hak-hak perempuan korban, (5) menjadi kelompok penekan 

terhadap proses peradilan yang dialami perempuan korban, (6) Menjadi 
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tempat perlindungan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan 

berbasis gender. 

     Selain itu, kegiatan ini juga selaras dengan tujuan pemberdayaan yang 

diutarakan oleh Payne 1990 (dalam Direktorat Jendral Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Departemen dalam Negeri,2009:140) pemberdayaan 

merupakan pemberian bantuan kepada seseorang untuk memperoleh 

kemampuan dalam memutuskan dan bertindak sendiri dengan pengurangan 

keterbatasan perseorangan dan masyarakat, dengan meningkatkan 

kemampuan dan rasa percaya diri dalam memanfaatkan kemampuan, dan 

dengan transfer kemampuan lingkungan pada seseorang. Kegiatan yang 

dilakukan dalam pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga yang 

diselenggarakan oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-

KJHAM) melalui Support Group Sekartaji tersebut akan berdampak pada 

peningkatan kualitas hidup para korban KDRT sebagaimana tujuan dari 

program pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga dari Support 

Group Sekartaji di Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM) 

Kota Semarang.       

      Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah 

tangga ini terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan 

korban kekerasan dalam rumah tangga yang diselenggarakan oleh Yayasan 

Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM) melalui Support Group. 

Faktor pendukung dalam pembinaan pemberdayaan korban kekerasan dalam 
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rumah tangga yang diselenggarakan oleh Yayasan Sukma Legal Resources 

Center (LRC-KJHAM) melalui Support Group yakni adanya dukungan 

pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan Support Group Sekartaji dalam 

bentuk pemberian modal usaha bagi korban kekerasan dalam rumah tangga 

melalui LRC-KJHAM yang berfungsi sebagai peningkatan ekonomim korban, 

faktor kesadaran diri dari para anggota untuk mengikuti kegiatan ini juga 

sangat penting guna mendukung berjalannya kegiatan pemberdayaan Support 

Group Sekartaji, dan adanya dukungan dari keluarga korban sebab dukungan 

dari keluaga sangat penting untuk menumbuhkan rasa keinginan korban untuk 

menikuti kegiatan Support Group Sekartaji.  

      Sedangkan faktor yang menghambat dalam pemberdayaan korban 

kekerasan dalam rumah tangga yang diselenggarakan oleh Yayasan Sukma 

Legal Resources Center (LRC-KJHAM) melalui Support Group Sekartaji 

diantaranya yaitu dari diri korban dan lingkungan. Rasa kurang percaya diri 

ataupun minder yang dialami korban kekerasan dalam  rumah tangga 

merupakan salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan 

program pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga dimana hal 

tersebut yang membuat korban susah untuk bersosialisasi dan berkomunikasi 

dengan lingkungan sekitarnya.  

      Selain itu  lingkungan adalah tempat beradaptasi korban dengan orang di 

sekitarnya. Namun interaksi dalam lingkungan menimbulkan dampak bukan 

hanya berdampak positif akan tetapi adanya beberapa dampak negatif yang 
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timbul di lingkungan sekitar korban kekerasan dalam rumah tangga yakni 

seperti sindiran, cemoohan dan pengucilan pergaulan sosial dari tetangga 

sekitar rumah. Kurangnya rasa kepedulian dan pengetahuan tentang sosial 

terkadang membuat lingkungan di sekitar korban KdRT menganggap bahwa 

mereka adalah orang yang bermasalah dan patut untuk dihindari, padahal 

seharusnya korban mendapatkan perlindungan dan dorongan secara moril dari 

lingkungan sekitar. Hal ini berdampak buruk bagi psikologis korban dimana 

akan timbul rasa malu untuk bergaul atau berbaur dengan masyarakat dan 

lingkungan sekitar.  

      Untuk mengatasi segala hambatan dalam kegiatan pemberdayaan korban 

kekerasan dalam rumah tangga yang diselenggarakan oleh Yayasan Sukma 

Legal Resources Center (LRC-KJHAM) melalui Support Group Sekartaji di 

Kota Semarang. Upaya yang dilakukan Yayasan Sukma Legal Resources 

Center (LRC-KJHAM) dalam mengatasi hambatan yang muncul dari faktor 

diri korban sendiri dan lingkungan  dengan melakukan tindakan preventif 

antara lain: (1) pemberian terapi kelompok guna upaya penyembuhan secara 

psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga yang mana dalam upaya 

penanganan ini diri korban dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan 

sesama anggota kelompok yang tergabung dalam Support Group Sekartaji, (2) 

pemantauan kegiatan pemberdayaan dari koordinator Support Group 

Sekartaji, (3) memberikan motivasi kepada anggota Support Group Sekartaji 

agar dapat menimbulkan rasa percaya diri untuk bergaul dengan lingkungan 



 
 
 

87 
 

 
 

sekitar pasca kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang mereka alami dan 

juga dapat menjadi seorang survivor yang baik agar dapat membangun 

pemikiran lingkungan sekitarnya bahwa mereka pantas diperlakukan sama 

dengan yang lain. 

      Dengan demikian dengan adanya upaya penanganan hambatan dalam 

pelaksanaan pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga ini dapat 

mampu memperlancar berjalannya kegiatan yang diselenggarakan guna 

pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga yang 

diselenggarakan oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-

KJHAM) telah terlaksana melalui kegiatan-kegiatan Support Group 

Sekartaji. Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan rutin setiap bulan, 

sharing kelompok,  pemberian materi, pelatihan kewirausahaan, sharing 

kelompok dan pelatihan kewirausahaan. 

2. Faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan korban kekerasan 

dalam rumah tangga yang diselengarakan oleh  Yayasan Sukma Legal 

Resources Center (LRC-KJHAM)  melalui  Support Group Sekartaji di 

Kota Semarang adalah rasa pesimis korban kekerasan dalam rumah 

tangga dalam berkomunikasi atau bersosialisasi dengan lingkungan 

sekitar dan lingkungan sekitar korban. Upaya yang dilakukan dalam 

mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan korban kekerasan 

dalam rumah tangga yang diselenggarakan oleh Yayasan Sukma Legal 

Resources Center (LRC-KJHAM) melalui Support Group Sekartaji di  
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kegiatan pemberdayaan oleh koordinator Support Group Sekartaji, (3) 

pemberdayaan  motivasi kepada anggota Support Group Sekartaji . 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang diusulkan dadalah 

sebagai berikut. 

1. Lembaga diharapkan mampu memberikan motivasi kepada para korban 

agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan berdaya secara 

psikologis, fisik, dan ekonomi supaya sesuai dengan tujuan adanya 

kegiatan pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-

KJHAM. 

2. Korban kekerasan dalam rumah tangga diharapkan memiliki rasa 

keberanian untuk mengungkapkan atau mengutarakan kejadian KdRT 

yang dialami dan memiliki rasa semangat untuk mengikuti kegiatan 

pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

PEMBERDAYAAN KORBAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH 

TANGGA OLEH YAYASAN SUKMA LEGAL RESOURCES CENTER DI 

KOTA SEMARANG 

No. Kriteria Ada Tidak Ada 

1. Kegiatan pemberdayaan korban 

kekerasan dalam rumah tangga 

diselenggarakan secara rutin satu bulan 

sekali. 

√ 

 

2. Kesiapan korban kekerasan dalam rumah 

tangga untuk mengikuti kegiatan 

pemberdayaan. 

√ 

 

3. Pemberian motivasi kepada korban 

kekerasan dalam rumah tangga dalam 

kegiatan pemberdayaan. 

√ 

 

4. Pemberdayaan korban kekerasan dalam 

rumah tangga dapat memotivasi korban 

kekerasan dalam rumah tangga untuk 

menjadi pribadi yang lebih baik. 

√ 

 

5. Koordinator memberikan materi 

pembelajaran mengenai pencegahan dan 

penanganan kasus kekerasan dalam 

rumah tangga kepada para korban 

kekerasan dalam rumah tangga. 

√ 

 

6. Pemberian pelajaran ketrampilan  kepada 

korban kekerasan dalam rumah tangga 

guna pengembangan ketrampilan diri. 

√ 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN 

PEMBERDAYAAN KORBAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH 

TANGGA OLEH YAYASAN SUKMA LEGAL RESOURCES CENTER DI 

KOTA SEMARANG 

(Untuk Direktur di Yayasan Sukma Legal Resources Center) 

 

A. Identitas Informan 

 Nama  : Fathur Rozi 

 Umur   : 35 tahun 

 Pekerjaan : Direktur Yayasan Sukma Legal Resources Center (KJHAM) 

 

B. Pertanyaan 

1. Apa visi misi dibentuknya Yayasan Sukma Legal Resources Center di 

Kota Semarang? 

Jawab: 

Visinya adalah memperkuat akses dan control perempuan miskin, 

marjinal, dan rentan terhadap sumberdaya hukum dan HAM dan misi 

Yayasan Sukma Legal Resources Center meliputi: 

(f) Melakukan pendampingan dan bantuan hukum yang keadilan 

jender. 

(g) Melakukan kerja-kerja pembaharuan hukum dan kebijakan untuk 

memperbaiki status hukum perlindungan dan pemenuhan hak 

asasi. 



 
 

 
 

(h) Melakukan kerja-kerja pendidikan hak asasi untuk 

mempromosikan keadilan jender dan hak asasi perempuan. 

(i) Melakukan penelitian, mentoring dan pendekomentasian 

pelanggaran hak asasi perempuan untuk memperkuat kerja-kerja 

hak asasi guna mendorong perbaikan status kebijakan realisasi hak 

asasi perempuan di Indonesia.  

(j) Melakukan kampanye untuk mempromosikan hak asasi 

perempuan dan kebaikan kebijakan. 

2. Bagaimanakah mekanisme penanganan kasus kekerasan dalam rumah 

tangga oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center di Kota Semarang? 

Jawab: 

Adapun mekanisme penanganan yang dilakukukan yang bermula dari 

pelaporan dari korban atau orang terdekat, pengisian folmulir pengaduan, 

konseling (menggali kasus yang dialami korban dan langkah apa yang 

korban inginkan dalam penanganan kasusnya), pemberian bantuan 

hukum, memberikan layanan diluar hukum seperti psikologis, medis dan 

ekonomi, memberikan layanan psikologi kelompok atau pemberdayaan 

korban kekerasan kususnya KDRT melalui Support Group Sekartaji, 

monitoring kasus, dan lain sebagainya sampai korban mampu untuk 

bangkit dari dampak kekerasan yang dialami. 

3. Pelayanan apa yang diberikan oleh Yayasan Sukma Legal Resources 

Center kepada korban kekerasan dalam rumah tangga? 

Jawab: 

Pelayanan yang kami berikan diantaranya adalah pengaduan, konseling, 

layanan bantuan hukum, dan pemberdayaan korban. 



 
 

 
 

4. Usaha apa yang dilakukan oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center 

untuk mengatasi dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga? 

Jawab: 

Usaha yang kami lakukan ya memberikan layanan yang sekiranya 

dibutuhkan si korban seperti layanan hukum dan lain-lain. 

5. Kapan usaha penangan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut 

dilakukan oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center ? 

Jawab: 

Usaha penanganan akan dilakukan setelah adanya laporan dari korban. 

6. Bagaimana hubungan Yayasan Sukma Legal Resources Center dengan 

masyarakat sekitar dalam keterlibatan, kepedulian, serta dukungan 

terhadap pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga?  

Jawab: 

Ya baik mbak masyarakat ya ikut mendukung adanya pemberdayaan 

korban kekerasan dalam rumah tangga 

7. Bagaimana hubungan  Yayasan Sukma Legal Resources Center dengan 

korban kekerasan dalam rumah tangga?  

Jawab: 

Sangat baik sebab kami selalu menjaga kepercayaan, keamanan,dan 

kenyamanan, serta hubungan yang setara dengan korban jadi mereka 

sudah kami anggap keluarga sekaligus korban yang harus kami lindungi. 

8. Apakah pemerintah ikut ambil andil dalam usaha pelaksanaan program 

pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut? 

Jawab: 

Jawab: 

Kalau masalah program pemberdayaan ini pemerintah tidak terlalu ambil 

andil ya soaalnya kami kan lembaga yang berdiri sendiri, tapi kalau 

masalah dukungan ya pasti ada. 



 
 

 
 

9. Darimanakah sumberdana yang didapatkan dalam pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga mengingat bahwa 

Yayasan Sukma Legal Resources Center adalah lembaga Non-

Government? 

Jawab: 

Dari berbagai donator yang bekerjasama dengan kami 

10. Apakah Support Group Sekartaji adalah salah satu perkumpulan yang 

didirikan oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center? 

Jawab: 

Support Group Sekartaji merupakan salah satu perkumpulan yang 

didirikan oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center (LRC-KJHAM) 

sebagai suatu sarana untuk memberdayakan korban-korban kekerasan 

dalam rumah tangga.Selain itu dalam kegiatan Support Group Sekartaji 

para anggota diberikan materi-materi yang bersangkutan dengan 

pencegahan dan penanganan kasus KDRT dan juga diberikan ketrampilan 

dan pengetahuan dalam hal pengembangan potensi diri dan kwirausahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PEMBERDAYAAN KORBAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH 

TANGGA OLEH YAYASAN SUKMA LEGAL RESOURCES CENTER DI 

KOTA SEMARANG 

(Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yayasan Sukma Legal 

Resources Center) 

 

C. Identitas Informan 

 Nama  : Pamungkas Pujiati 

 Umur   : 46 tahun 

 Pekerjaan : Wirausaha/pedagang 

 

D. Pertanyaan 

1. Kapan dan bagaimanakah anda mendapatkan prilaku kekerasan dalam 

rumah tangga?   

Jawab: 

Sejak setahun menikah kira-kira tahun 94an mbak, suami saya suka 

mabukdan jika tidak sadar atau lagi mabuk sukanya mukuli saya sampai 

pernah saat saya hamil 2 bulan perut saya diinjak-injak sampai saya 

keram. 

2. Apa sajakah wujud tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada anda 

selaku korban?  

Jawab:  

Diinjak-injak,ditendangi, dijambak, ditampari dan dihina. 

3. Apa sajakah dampak yang anda di alami oleh pasca kejadian kekerasan 

dalam rumah tangga?  



 
 

 
 

Jawab: 

Saya merasakan sakit secara fisik, psikologis dan saya  tidak dinafkahi. 

 

4. Apa yang anda lakukan untuk menanggulangi dampak dari kekerasan 

dalam rumah tangga tersebut?  

Jawab: 

Berobat mbak. 

5. Tindakan apa yang anda dilakukan pasca mendapat tindak kekerasan 

dalam rumah tangga?  

Jawab: 

Saya lapor sama orang tua lalu suami saya ditegur dengan orang tua saya. 

6. Darimanakah anda mengetahui tentang Yayasan Sukma Legal Resources 

Center di Kota Semarang? 

Jawab: 

Dari teman saya mbak. 

7. Sejak kapan anda mengikuti program pemberdayaan korban kekerasan 

dalam rumah tangga di Support Group Sekartaji? 

Dari tahun 2014 

8. Apa sajakah kegiatan pemberdayaan yang anda ikuti di Support Group 

Sekartaji? 

Jawab: 

Rapat rutin sebulan sekali, pelatihan kewirausahaan,  aksi damai dan 

sharing kelompok.Kegiatan ini membuat saya dan teman-teman korban 

kekerasan dalam rumah tangga dan juga dapat belajar untuk membuat 

suatu penyelesaian masalah atau solusi guna menangani masalah yang 

dialami oleh para korban kekerasan dalam rumah tangga 

9. Apa manfaat yang ada rasakan setelah mengikurti program pemberdayaan 

di Support Group Sekartaji? 

Jawab:  



 
 

 
 

Mendapatkan pengetahuan baru mengenai penanganan, termotivasi, 

merasa punya keluarga baru. 

10. Adakah perubahan sikap yang anda rasakan saat ini setelah mengikuti 

kegiatan di Support Group Sekartaji? 

Jawab: 

Bisa lebih bersikap dan menyikapi permasalahan yang saya hadapi, dan 

lebih percaya diri. 

11. Bagaimana pelaksanan program pemberdayaan korban kekerasan dalam 

rumah tangga? 

Jawab: 

Berjalan dengan baik. 

12. Apakah program pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga 

tersebut mampu membantu anda dalam menangani kasus kekerasan 

dalam rumah tangga? 

Jawab: 

Tentu saja mampu mbak buktinya sekarang saya bias lebih berdaya dan 

juga kalau ada permasalahan sering saya konsultasikan dan selalu 

dibantu. 

13. Bagaiman interaksi yang terjadi antar koordinator program pemberdayaan 

dengan anda selaku korban kekerasan dalam rumah tangga? 

Jawab:  

Sangat baik dan akrab. 

14. Bagaimana kesiapan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam 

mengikuti kegiatan pemberdayaan di Support Group Sekartaji? 

Jawab:  

Sangat siap kalau ada kegiatan pasti saya usahakan ikut. 

15. Apakah program pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga 

ini sudah efisien? 

Jawab: Ya menurut saya sudah efisien 



 
 

 
 

PEMBERDAYAAN KORBAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH 

TANGGA OLEH YAYASAN SUKMA LEGAL RESOURCES CENTER DI 

KOTA SEMARANG 

(Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yayasan Sukma Legal 

Resources Center) 

 

E. Identitas Informan 

 Nama  : Siti Wahidah 

 Umur   : 44 tahun 

 Pekerjaan : PNS 

F. Pertanyaan 

16. Kapan dan bagaimanakah anda mendapatkan prilaku kekerasan dalam 

rumah tangga?   

Jawab: 

Saya mengalami KDRT pada tahun 2000 yang dilakukan oleh suami 

pertama saya,dia melakukan kekerasan kepada saya karena dia punya 

karakter yang keras dan suka main perempuan. Dia juga kerap memukuli 

saya dan memaksa melakukan hubungan intim dari dubur dan saya 

merasa sangat tidak menginginkannya.  

17. Apa sajakah wujud tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada anda 

selaku korban?  

Jawab:  

Dipukuli, diselingkuhi dan dipaksa melakukan hubungan intim melalui 

dubur.  

18. Apa sajakah dampak yang anda di alami oleh pasca kejadian kekerasan 

dalam rumah tangga?  



 
 

 
 

Jawab: 

Depresi dan sakit secara fisik. 

19. Apa yang anda lakukan untuk menanggulangi dampak dari kekerasan 

dalam rumah tangga tersebut?  

Jawab: 

Berobat kebeberapa rumah sakit. 

20. Tindakan apa yang anda dilakukan pasca mendapat tindak kekerasan 

dalam rumah tangga?  

Jawab: 

Konsultasi kepada LBH Semarang dan LRC-KJHAM. 

21. Darimanakah anda mengetahui tentang Yayasan Sukma Legal Resources 

Center di Kota Semarang? 

Jawab: 

Dari teman. 

22. Sejak kapan anda mengikuti program pemberdayaan korban kekerasan 

dalam rumah tangga di Support Group Sekartaji? 

Dari tahun 2011. 

23. Apa sajakah kegiatan pemberdayaan yang anda ikuti di Support Group 

Sekartaji? 

Jawab: 

Rapat  rutin sebulan sekali,  aksi damai, sharing kelompok dan Kegiatan 

kewirausahaan dan lain sebagainya. 

24. Apa manfaat yang ada rasakan setelah mengikurti program pemberdayaan 

di Support Group Sekartaji? 

Jawab:  

 Lebih tau cara menangani dan menanggulangi tindak kekerasan dalam 

rumah tangga juga lebih termotivasi untuk hidup lebih baik. 

25. Adakah perubahan sikap yang anda rasakan saat ini setelah mengikuti 

kegiatan di Support Group Sekartaji? 



 
 

 
 

Jawab: 

Sejak saya mengikuti kegiatan pemberdayaan saya bisa lebih menjadi 

wanita yang lebih mandiri, dan dapat menjadi seorang survivor. 

26. Bagaimana pelaksanan program pemberdayaan korban kekerasan dalam 

rumah tangga? 

Jawab: 

Diberi materi yang sangat berguna buat kami para korban KDRT. 

27. Apakah program pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga 

tersebut mampu membantu anda dalam menangani kasus kekerasan 

dalam rumah tangga?  

Jawab: 

Iya, kegiatan ini membuat saya lebih apa yang harus dilakukan untuk 

menangani dan menanggulangi tindakkan KDRT. 

28. Bagaiman interaksi yang terjadi antar koordinator program pemberdayaan 

dengan anda selaku korban kekerasan dalam rumah tangga? 

Jawab:  

Sangat baik. 

29. Bagaimana kesiapan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam 

mengikuti kegiatan pemberdayaan di Support Group Sekartaji? 

Jawab:  

Siap meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan ini. 

30. Apakah program pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga 

ini sudah efisien? 

Jawab: 

Ya menurut saya sudah efisien 

 

 



 
 

 
 

PEMBERDAYAAN KORBAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH 

TANGGA OLEH YAYASAN SUKMA LEGAL RESOURCES CENTER DI 

KOTA SEMARANG 

(Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yayasan Sukma Legal 

Resources Center) 

 

G. Identitas Informan 

 Nama  : Sri Listiyowati  

 Umur   : 56 tahun 

 Pekerjaan : Wirausaha/pedagang 

 

H. Pertanyaan 

31. Kapan dan bagaimanakah anda mendapatkan prilaku kekerasan dalam 

rumah tangga?   

Jawab: 

Saya mengalami KDRT pada tahun 2000, alasannya adalah karena suami 

saya cemburu karena ke 4 anak saya memiliki golongan darah yang 

berbeda dengannya. Semenjak itu saya sering dipukili sampai digunduli 

saya juga pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh suami saya sendiri 

padahal saya tidak mengalami gangguan jiwa mbak. 

32. Apa sajakah wujud tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada anda 

selaku korban?  

Jawab:  

Diinjak-injak,ditendangi, dijambak, ditampari, dipukuli sampai gigi saya 

rontok, dihina dan digunduli. 



 
 

 
 

33. Apa sajakah dampak yang anda di alami oleh pasca kejadian kekerasan 

dalam rumah tangga?  

Jawab: 

Mengalami gangguan kesehatan dan agak sedikit depresi. 

 

34. Apa yang anda lakukan untuk menanggulangi dampak dari kekerasan 

dalam rumah tangga tersebut?  

Jawab: 

Berobat kebeberapa rumah sakit. 

35. Tindakan apa yang anda dilakukan pasca mendapat tindak kekerasan 

dalam rumah tangga?  

Jawab: 

Melakukan visum, lapor ke kantor polisi tapi tidak diperoses lalu saya 

lapor ke LBH Semarang dan diarahkan untuk lapor ke LRC-KJHAM. 

36. Darimanakah anda mengetahui tentang Yayasan Sukma Legal Resources 

Center di Kota Semarang? 

Jawab: 

Dari LBH Semarang. 

37. Sejak kapan anda mengikuti program pemberdayaan korban kekerasan 

dalam rumah tangga di Support Group Sekartaji? 

Dari tahun 2011. 

38. Apa sajakah kegiatan pemberdayaan yang anda ikuti di Support Group 

Sekartaji? 

Jawab: 

Banyak sekali ada rapat rutin sebulan sekali,  aksi damai, sharing 

kelompok dan Kegiatan kewirausahaan sangat membantu kami mantan 

korban kekerasan dalam rumah tangga sebab dalam kegiatan ini 

memberikan kita banyak pembelajaran mengenai kewirausahaan yang 

bertujuan untuk membantu kami agar mampu mandiri secara ekonomi 



 
 

 
 

pasca perceraian dengan suami. Bagaimanapun rata-rata dari kami 

dulunya cuma sebagai ibu rumah tangga jadi agak kebingungan dalam 

masalah ekonomi setelah berpisah dengan suami 

39. Apa manfaat yang ada rasakan setelah mengikurti program pemberdayaan 

di Support Group Sekartaji? 

Jawab:  

Lebih termotivasi untuk hidup lebih baik. 

40. Adakah perubahan sikap yang anda rasakan saat ini setelah mengikuti 

kegiatan di Support Group Sekartaji? 

Jawab: 

Sejak saya mengikuti kegiatan pemberdayaan di Support Group Sekartaji 

saya merasa banyak teman, berfikir optimis, dan lebih semangat. 

41. Bagaimana pelaksanan program pemberdayaan korban kekerasan dalam 

rumah tangga? 

Jawab: 

Diberi bimbingan dan pengarahan dengan baik. 

42. Apakah program pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga 

tersebut mampu membantu anda dalam menangani kasus kekerasan 

dalam rumah tangga? 

Jawab: 

Iya, dapat membantu saya dalam memberikan berbagai fasilitas yang 

sekiranya saya butuhkan, saya juga pernah mendapatkan bantuan modal 

usaha sejumblah Rp. 1.000.000. 

43. Bagaiman interaksi yang terjadi antar koordinator program pemberdayaan 

dengan anda selaku korban kekerasan dalam rumah tangga? 

Jawab:  

Baik, akrab seperti keluarga. 

44. Bagaimana kesiapan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam 

mengikuti kegiatan pemberdayaan di Support Group Sekartaji? 



 
 

 
 

Jawab:  

Ya, kalau saya tidak sibuk berjualan saya pasti ikut mbak. 

45. Apakah program pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga 

ini sudah efisien? 

Jawab: 

Ya menurut saya sudah efisien 

 

 

LAMPIRAN FOTO WAWANCARA  

 

 

Foto wawancara peneliti dengan Direktur Yayasan Sukma Legal Resaurces 

Center (LRC-KJHAM). 



 
 

 
 

 

Foto wawancara peneliti dengan Koordinator Pemberdayaan Koban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Support Group Sekartaji. 

 

 

 

Foto wawancara peneliti dengan korban kekerasan dalam rumah tangga Ibu 

Pamungkas Pujiati. 



 
 

 
 

 

 

Foto wawancara peneliti dengan korban kekerasan dalam rumah tangga Ibu 

Sri Listyowati 

 

Foto wawancara peneliti dengan korban kekerasan dalam rumah tangga Ibu 

Siti Wahidah. 



 
 

 
 

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN PEMBERDAYAAN KORBAN 

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  

 

Kegiatan rutinitas sebulan sekali 

 

 

Kegiatan sharing kelompok   

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Kegiatan pelatihan kewirausahaan 

 

 

Kegiatan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Kegiatan aksi damai  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


