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ABSTRAK 

Firdausa, Lina Rosyidah. 2019. “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 

2006 Tentang Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pusat 

Pelayanan TerpaduSeruni Di Kota Semarang’’Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, 

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Martitah, 

M.Hum. 

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PPT Seruni, Peraturan 

Pemerintah 

 Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia semakin meningkat dan tidak 

terlepas dari banyak faktor. Faktor budaya, kehidupan sosial dan ekonomi dan  

kondisi  bangsa  dan  negara  saat  ini  memberikan  kontribusi  baik  secara 

langsung maupun tidak pada meningkatnya angka kekerasan tadi. Meski upaya 

upaya sudah banyak dilakukan untuk menekan angka tersebut, namun rupanya 

belum terlalu signifikan mengurangi jumlah kasusnya. Pemerintah berusaha untuk 

meminimalisis permasalahan dengan membuat sebuah kebijakan melalui UU 

Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 butir 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga (UU PKDRT). Tujuan dari penelitian ini untuk Mengetahui 

Faktor-faktor penghambat dan upaya untuk mengatasinya dan faktor-Faktor 

pendukung penyelenggaraan pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

di PPT Seruni. 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori implementasi kebijakan 

publik,teori walfare state, teori sistem hukum menurut lawrence friedman. 

Landasan konseptual dalam penelitian ini meliputi tinjauan umum kekerasan, 

pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-betuk kekerasan dalam rumah 

tangga , pengertian korban , jenis-jenis korban, implementasi penyelenggaraan 

kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-soiologis, sumber data 

terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi 

dengan informan yaitu Ibu cici selaku koordinator PPT SERUNI. Sumber data 

sekunder diperoleh dari kepustakaan yang berupa, buku, jurnal, dan karya ilmiah. 

Hasil penelitian ini bahwa (1). Implementasi PP Nomor 4 Tahun 2006 

mengenai pemulihan korban KDRT pada PPT Seruni kepada korbannya sudah 

efektif namun masih ada beberapa hal yang dirasa belum memenuhi standar, (2). 

Faktor penghamabat dalam implementasian yaitu korban kesulitan untuk 

dipulihkan kondisinya namun adanya peran pendukung dari PPT Seruni yaitu 

dengan memfasilitasu peroses pemulihan yang memadai serta adanya kerjasama 

yang baik antara korban dengan pihak PPT seruni.  

 Peneliti berharap pemerintah  untuk  meningkatkan kualitas kemudahan, 

kenyamanan dan keramahan, kedua dengan dibentuknya tim khusus untuk 

menangani kegiatan proses pemulihan korban KDRT agar tidak mengalami 

kebingungan ketika melapor sehingga pelayanan dan penampingan dapat 

dimaksimalkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   LATAR BELAKANG 

 Rumah  tangga  merupakan  komunitas  terkecil  dari  suatu  masyarakat. 

Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. 

Negara Republik Indonesia adalah negara yang  berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk 

melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologi 

kemanusiaan. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun 

keutuhan rumah tangga. Untuk  mewujudkan  hal  tersebut, bergantung pada 

setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan 

pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut.  

 Kekerasan dalam  rumah  tangga  dapat terjadi jika keutuhan  dan  

kerukunan  rumah  tangga dapat  terganggu sikap,  perilaku dan pengendalian diri 

tidak dapat dikontrol.  sehingga  timbul  ketidaksamanan  atau ketidakadilan 

terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk  

mencegah,  melindungi  korban  dan  menindak  pelaku  kekerasan dalam rumah 

tangga maka negara (state) wajib  melaksanakan  pencegahan, perlindungan dan 

penindakan terhadap pelaku. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berbunyi: 

“KDRT adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologi,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  

termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  
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perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 

tangga.” 

 Kekerasan  terhadap  perempuan merupakan rintangan  terhadap  

pembangunan  karena  kekerasan  dapat  menimbulkan  akibat kumulatif  yang  

tidak  sederhana.  KDRT  merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti 

mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke 

tahun (Muladi 2002:40). 

 KDRT yang terjadi  antara suami dan istri dilandasi oleh hubungan dalam 

lembaga  perkawinan  yang  diatur  pula  oleh  Kitab  Undang-Undang  Hukum 

Perdata  atau  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan. 

Kedudukan  pelaku  dan  korban  yang  demikian  ini  menyebabkan  KDRT  

masih dipandang  sebagai  bagian  dari  hukum  privat  sehingga  penyelesaian  

kasus  ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diseles terlepas  dari  penyebab  

dan  upaya  penanggulangan  KDRT.   

 Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga terjadinya peningkatan ,  selain  faktor  

ekonomi  dan perselingkuhan tetap  kembali  pada  keluarga  (suami  dan  istri) itu 

sendiri yang  sakral.  Untuk  mengerti,  mengetahui,  dan  taat  atau  tidak  taat  

(obey/ disobey)  pada  aturan,  bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  

merupakan kejahatan  yang  diatur  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2004  sebagai  

lex  specialis KUHP. Dan bukankah negara ini menganut asas “iedereen wordt 

geacht de wet te kennen” semua orang mesti dianggap tahu tentang hokum. 

 Undang-Undang  P-KDRT  memiliki  nilai  strategis  bagi  upaya 

penghapusan kekerasan terhadap perempuan.  Pertama, dengan diundangkannya 

UU  P-KDRT  akan  menggeser isu KDRT dari  isu  privat  menjadi  isu  publik. 

Dengan demikian  diharapkan dapat menurunkan hambatan psikologis korban 
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untuk mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan 

bersalah karena telah  membuka  aib.  Kedua,  UU KDRT  akan  memberi  ruang 

kepada  negara  untuk  melakukan  intervensi  terhadap  kejahatan  yang terjadi di 

dalam rumah sehingga negara dapat perlindungan lebih optimal terhadap warga 

negara yang membutuhkan perlindungan khusus dari tindak kekerasan. Ketiga, 

UU P-KDRT akan berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi 

nol kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun 

yang lalu. 

 Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia semakin meningkat dan tidak 

terlepas dari banyak faktor. Faktor budaya, kehidupan sosial dan ekonomi dan  

kondisi  bangsa  dan  negara  saat  ini  memberikan  kontribusi  baik  secara 

langsung maupun tidak pada meningkatnya angka kekerasan tadi. Meski upaya 

upaya sudah banyak dilakukan untuk menekan angka tersebut, namun rupanya 

belum terlalu signifikan mengurangi jumlah kasusnya. 

 Kekerasan  yang  dialami  oleh  perempuan dan anak-anak dapat  menjadi  

peristiwa  traumatik  yang  jika  tidak  teratasi  secara  sehat  akan  menjadi  

gangguan  trauma psikologis.  Namun  sebaliknya,  apabila  diatasi  secara  sehat  

dan  efektif,  trauma psikologis  selain  dapat  dipulihkan  juga  akan  membuka  

kemungkinan  untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam meminimalisasi dan 

mengatasi dampak buruk  suatu  bencana  (resiliensi).  Oleh  sebab  itu  penting  

bagi  korban  KDRT untuk  mendapatkan  pendampingan  baik  secara  hukum,  

medis  dan  psikologis. Banyak  pihak  yang  akan  terlibat  dalam  

penatalaksanaan  korban  kekerasan tersebut.  Pada  intinya  semua  kegiatan  atau  

program  akan  terarah  pada memperkuat  resiliensi  perempuan  korban  
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kekerasan  agar  dapat  menyelesaikan problemnya  secara  mandiri  dan  

konstruktif. 

 Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang 

relative tertutup, dan terjadinya dalam lembaga yang legal yakni perkawinan 

disertai dengan adanya keyakinan bahwa memperlakukan istri dengan sekehendak 

hati suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. 

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu  jika kualitas dan 

pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi 

kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidak 

adilan terhadap orang yang berada pada lingkup rumah tangga tersebut. 

 Kekerasan yang terjadi Banyak para istri yang tidak melaporkan tindakan 

yang dialaminya karena merasa akan mengancam jiwanya dan perbuatan tersebut 

akan dilakukan lagi serta tidak ada perlindungan bagi istri memuncak manakala 

tidak adanya bentuk perlindungan riil dan tegas mengatur perlindungan korban 

KDRT. Berangkat  dari  keprihatinan  akan  hal  tersebut,  maka  sejak  beberapa 

dekade ini banyak pihak melakukan upaya penyadaran tentang kesetaraan gender, 

baik  melalui  publikasi  maupun  aksi-aksi.  Informasi  tentang  kesetaraan  

gender diharapkan  dapat  mengubah  pandangan  dan  keyakinan  yang  sudah  

melekat tentang  hubungan  laki-laki  dan  perempuan.  Selain  itu  informasi  

tentang kesetaraan  gender  juga  diharapkan  mampu  mengubah  pandangan  

masyarakat tentang  ketidakadilan  gender.  Dukungan  informasi  tentang  

kesetaraan gender tersebut  membantu  perempuan  yang  mengalami  kekerasan  

untuk  menentukan sikapnya  terhadap  ketidakadilan  gender  serta  menilai  

masalahnya  secara  lebih jernih dan realistis. 
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 Kekerasan yang dialami oleh perempuan (istri) kerap kali kekerasan 

dilakukan terhadap anak. Ada beberapa situasi yang menyulitkan orang tua dalam 

menghadapi anak sehingga tanpa disadari mengatakan atau melakukan sesuatu 

yang tanpa disadari dapat membahayakan atau melukai anak, biasanya tanpa 

alasan yang jelas. Kejadian seperti ini yang disebut penganiayaan terhadap anak. 

Dalam beberapa laporan penelitian, penganiayaan terhadap anak dapat meliputi: 

penyiksaan fisik, penyiksaan emosi, pelecehan seksual, dan pengabaian. 

 Faktor-faktor yang mendukung terjadinya penganiayaan terhadap anak 

antara lain immaturitas/ ketidakmatangan orang tua, kurangnya pengetahuan 

bagaimana menjadi orang tua, harapan yang tidak realistis terhadap kemampuan 

dan perilaku anak, pengalaman negatif masa kecil dari orang tua, isolasi sosial, 

problem rumah tangga, serta problem obat-obat terlarang dan alkohol. Ada juga 

orang tua yang tidak menyukai peran sebagai orang tua sehingga terlibat 

pertentangan dengan pasangan dan tanpa menyadari bayi/ anak menjadi sasaran 

amarah dan kebencian. 

 Kekerasan dalam bentuk penyiksaan fisik terjadi ketika orang tua frustrasi 

atau marah, kemudian melakukan tindakan-tindakan agresif secara fisik, dapat 

berupa cubitan, pukulan, tendangan, menyulut dengan rokok, membakar, dan 

tindakan-tindakan lain yang dapat membahayakan anak. Sangat sulit dibayangkan 

bagaimana orang tua dapat melukai anaknya. Sering kali penyiksaan fisik adalah 

hasil dari hukuman fisik yang bertujuan menegakkan disiplin, yang tidak sesuai 

dengan usia anak. Banyak orang tua ingin menjadi orang tua yang baik, tapi lepas 

kendali dalam mengatasi perilaku sang anak. 
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 Penyiksaan yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama 

akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, dan meninggalkan bekas baik 

fisik maupun psikis, anak menjadi menarik diri, merasa tidak aman, sukar 

mengembangkan kepercayaa kepada orang lain, perilaku merusak, dll. Dan bila 

kejadian berulang ini terjadi maka proses recoverynya membutuhkan waktu yang 

lebih lama pula. 

 Kota Semarang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah, dan sekaligus 

Ibu Kota di Jawa Tengah yang memiliki tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

yang tinggi.   

 Berdasarkan  latar belakang diatas penulis tertarik untuk lebih dalam 

mengkaji dan menyusun skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN 

PEMERINTAH NO. 4 TAHUN 2006 TENTANG PEMULIHAN KORBAN 

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PUSAT PELAYANAN 

TERPADU SERUNI DI KOTA SEMARANG” 

1.2 Identifikasi Masalah 

  Dari latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Eksistensi kekerasan dalam  rumah tangga di Indonesia menjadi akar 

permasalahan yang harus segera ditangani; 

2. Masyarakat harus mengetahui tentang pentingnya melaporkan  adanya 

tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwenang; 

3. Pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan tahap 

spesifik dan menentukan; 
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4. Masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang adanya undang-

undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sehingga masih 

banyak terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga; 

5. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga terbagi menjadi empat yaitu 

kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis dan penelantaran; 

6. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah 

tangga ada empat yaitu Faktor budaya, faktor sosial, faktor ekonomi, dan 

faktor kondisi bangsa; 

7. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi karena 

immaturitas orang tua 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan 

yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan 

informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai 

berikut: 

1. Peranan lembaga terkait dalam  Implementasi Peraturan Pemerintah No 4 

Tahun 2006 Tentang Pemulihan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang tahun 2018 implementasi dan 

kerja sama pemulihan korban kekerasan  dalam rumah tangga. 

2. Faktor-faktor penghambat dan upaya untuk mengatasinya serta faktor-

faktor pendukung dalam proses penyelenggaraan pe mulihan korban 

KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni kota Semarang. 
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1.4 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka permasalahan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi pemulihan korban kekerasan dalam rumah 

tangga pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni berdasarkan dari PP 

No. 4/2006 di Kota Semarang ?  

2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat dan pendukung di Pusat pelayanan 

Terpadu (PPT) Seruni di kota Semarang dalam Implementasi pemulihan 

korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bagaimana upaya umtuk 

mengatasinya ? 

1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menemukan implementasi fungsi dan peranan PPT Seruni  dalam 

penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam 

rumah tangga di PPT Seruni. 

2. Menemukan Faktor-faktor penghambat dan upaya untuk mengatasinya dan 

faktor-Faktor pendukung penyelenggaraan pemulihan korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga di PPT Seruni. 

1.6 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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a. Manfaat Teoritis : 

1. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat 

menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan masyarakat, 

berbangsa dan bernegara; 

2. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti 

khususnya mengenai penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban 

kekerasan dalam rumah tangga; 

3. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya. 

b. Manfaat Praktis : 

1. Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga : 

Peneletian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat 

mengenai penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam 

rumah tangga di Kota Semarang. 

2. Bagi Pemerintah di PPT Seruni kota Semarang : 

Penelitian ini diharapkan bisa membantu dan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat dari lembaga-lembaga yang 

berwenang menyelenggarakan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. 

3. Bagi masyarakat: 

Peneletian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat 

mengenai penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam 

rumah tangga di Kota Semarang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Karya tulis mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah mengenai 

pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang sangat 

banyak dituangkan dalam bentuk macam tulisan yang berupa jurnal, serta artikel-

artikel lain. Dalam menjaga orisinalitas tulisan penulis maka penulis menyebutkan 

penelitian-penelitian terdahulu untuk dibandingkan guna menghindari terjadinya 

kesamaan dalam pembahasan penelitian yang telah ada mengenai Implementasi 

Peraturan pemerintah no.4 tahun 2006 tentang pemulihan korban kekerasan dalam 

rumah tangga di Kota Semarang. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Judul Keterkaitan Unsur Kebaharuan 

1 Siti 

Rohmah 

Nurhayati 

Atribusi Kekerasan 

Dalam Rumah 

Tangga,Kesadaran 

Terhadap Kesetaraan 

Gender, Dan Strategi 

Menghadapi Masalah 

Pada Perempuan 

Korban Kekerasan 

Dalam Rumah 

Tangga. 

Pada penelitian ini, 

persamaan dengan 

penelitian penulis 

yaitu membahas 

tentang strategi 

untuk menangani 

masalah  pada 

perempuan korban 

kekerasan dalam 

rumah tangga 

Perbedaan dalam 

penelitian ini adalah 

Proses pelaksanaan dan 

kerja sama pemulihan 

korban kekerasan dalam 

rumah tangga baik itu 

anak maupun 

perempuan. 

 

. 



11 
 

 
 

2 Maya 

Liana 

Dian 

Safitri 

Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak 

Korban Kekerasan 

Seksual Di Badan 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan Anak 

Dan Keluarga 

Berencana 

(BP3AKB) Provinsi 

Jawa  Tengah. 

Pada penelitian ini, 

persamaan dengan 

penulis membahas 

tentang 

perlindungan hukum 

terhadap anak 

korban kekerasan 

seksual.  

Perbedaan dalam 

penelitian ini adalah 

penulis membahas 

tentang pemulihan 

korban kekerasan dalam 

rumah tangga yang 

dilakukan oleh Dinas 

Sosial Kota Semarang. 

 

 

3 Riyadi 

Dian 

Pemenuhan hak-hak 

Korban Tindak 

Pidana Kekerasan 

Dalam Rumah 

Tangga Dalam 

Rangka Upaya 

Pemulihan. 

 

Pada penelitian ini, 

persamaan dengan 

penulis adalah 

Membahas Tentang 

Pemenuhan hak-hak 

Korban tindak 

Pidana dalam proses 

pemulihan. 

Perbedaan  dalam 

penelitian yang 

dilakukan oleh penulis 

adalah memuat tentang 

pemulihan korban 

kekerasan dalam rumah 

tangga yang dilakukan 

oleh  Dinas Sosial kota 

semarang dari tahap 

korban melapor hingga 

pemulihan korban baik 

kondisi fisik maupun 

kejiwaannya. 
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Kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan  fenomena  sosial  yang  

pada saat  ini  menjadi  keprihatinan  berbagai  pihak.  Fenomena  tersebut  

semakin memprihatinkan  karena  seringkali  pelaku  kekerasan  adalah  orang-

orang  yang dipercaya,  dihormati,  dan  dicintai,  serta  terjadi  di  wilayah  yang  

seharusnya menjamin  keamanan  setiap  penghuninya,  yaitu  keluarga.   

Ironisnya,  kekerasan terhadap  perempuan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  

intimnya  justru  menduduki peringkat  tertinggi  diantara  berbagai  macam  

bentuk  kekerasan  terhadap perempuan (Liana Dian Safitri:2013). Kekerasan 

terhadap   perempuan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  intimnya  tersebut  

dikenal dengan  istilah  “kekerasan  dalam  rumah  tangga” (Johnson  &  Sacco,  

dalam Hakimi, dkk, 2001). 

Hubungan positif yang sangat signifikan antara atribusi kekerasan      

kekerasan dalam rumah tangga dan kesadaran terhadap kesetaraan gender dengan 

strategi menghadapi masalah yang berorientasi pada masalah. Berlangsungnya 

kekerasan yang menimpa secara berulang-ulang merupakan suatu situasi yang 

menekan dan menyakitkan. Tentunya setiap perempuan memiliki cara masing-

masing untuk menghadapi dan mengurangi tekanan berupa kekerasan yang 

dilakukan oleh suaminya. Tidak ada hubungan yang signifikan antara atribusi 

kekerasan kekerasan dalam rumah tangga dan kesadaran terhadap kesetaraan 

gender dengan strategi menghadapi masalah yang berorientasi pada emosi. 

Kesadaran terhadap kesetaraan gender secara signifikan mampu menjadi prediktor 

bagi strategi menghadapi masalah yang berorientasi pada emosi. (Siti Rohman 

Nurhayati: 2). 
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2.2 Landasan Konseptual 

2.2.1 Tinjauan umum Kekerasan 

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan diartikan dengan perihal 

yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau 

matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau 

ada paksaan (1989:45). 

Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wijud perbuatan yang 

lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada 

orang lain. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau 

ketidakrelaan atau tindak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai (Irfan 

2001:30). 

Dari pengertian kekerasan secara luas tersebut, maka penulis dapat 

melanjutkan ke pengertian kekerasan dalam rumah tangga. 

2.2.2 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Dalam berbagai macam literature tentang kekerasan dalam rumah tangga, 

ada berbagai macam definisi kekerasan dalam rumah tangga baik itu kekerasan 

terhadap perempuan dan anak dari para ahli yang satu sama lain memberikan 

rumusan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya mengandung tujuan yang 

sama. Johnson dan Sacco dalam buku menyebutkan bahwa: 

“Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan intimnya 

tersebut dikenal sebagai “kekerasan dalam rumah tangga” (Johnson & 

Sacco, dalam hakimi, dkk, 2001).  
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Kekerasan dalam rumah tangga menurut Arivia sebagai berikut: 

“kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  masalah  yang berkaitan 

erat dengan bias gender yang biasa terjadi pada masyarakat patriarkal  di 

mana  distribusi  kekuasaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  timpang,  

sehingga kaum laki-laki mendominasi institusi sosial dan tubuh 

perempuan.” (Arivia, 1996). 

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Bentuk-bentuk 

kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa: 1) kekerasan fisik; 2) kekerasan 

psikis; 3) kekerasan seksual, dan 4) penelantaran rumah tangga. (Wacana, 2008: 

141) Dari berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat 

diketahui bahwa kekerasan tersebut adalah suatu tindakan yang out of control 

yang dapat menjadi kebiasaan jahat yang dapat merugikan pasangan. 

Jenis kekerasan dalam rumah tangga menurut WHO, di klasifikan sebagai 

berikut: 

1. Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi 

menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau 

berulang kali. Kekerasan fisik misalnya; dipukuli, ditendang, dijewer, dan 

sebagainya. 

2. Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual adalah ketertiban anak dalam kegiatan seksual yang 

tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakukan tidak senonoh dari 

orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, 

dan melibatkan anak maupun istri dalam bisnis prostitusi. 
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3. Kekerasan Emosional 

Kekerasan emosional adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan 

terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang 

mengancam/menakut-nakuti, dan sebagainya. 

4. Tindakan Pengabaian dan Penelantaran 

Tindakan pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua 

atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka, seperti; 

pengabaian kesehatan, pendidikan, terlalu mengekang, dan sebagainya. 

5. Kekerasan Ekonomi 

Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penyalah gunaan tenaga 

anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orang tuanya atau 

orang lain, seperti menyuruh anak bekerja secara seharian dan menjuruskan anak 

maupun istri pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak dijalaninya. 

2.2.3 Pengertian Korban 

Pengertian korban berdasarkan pendapat para ahli dan peraturan 

perundangan-undangan yang ada, ialah:  

1. Arif Gosita 

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai 

akibat tindakan orang lain bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau 

orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 

bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. 

2. Undang-undang Nomor 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga 
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Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman 

kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 

3. Van Boven 

Korban adalah orang yang secara individu maupun kelompok telah 

menderita kerugian termasuk cidera fisik maupun mental, penderitaan emosional, 

kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik 

karena tindakan maupun karena kelalaian. 

4. Undang-undang Nomor 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi 

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami 

penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau 

mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai 

akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, termasuk Korban adalah ahli 

warisnya. 

5. Undang-undang Nomor 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban 

adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan 

dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat 

pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan (Muladi, 1992:78). 

Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Privinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menyebutkan Anak Korban 

Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, 

psikis, ekkonomi, social, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena 



17 
 

 
 

kebijakan Negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup 

rumah tangga, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan 

kepada anak dalam hal ini termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, social, dan 

lainnya. 

2.2.4 Jenis-jenis Korban 

Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen 

Schafer membagi tipologi korban menjadi 7 bentuk, sebagai berikut: 

a. Unrelated Victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si 

pelaku dan menjadi korban karena potensial, karena itu tanggung jawab 

sepenuhnya pada korban. 

b. Provocative Victims adalah mereka yang menjadi korban karena ikut 

memicu terjadinya kejahatan. Maka tanggung jawab terletak pada korban 

dan pelaku.  

c. Participating victims adalah hakekatnya perbuatan korban tidak disadari 

dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya: ada orang 

mengambil uang dari bank dalam jumlah yang cukup besar tanpa 

pengawalan, kemudian dibungkus plastic sehingga mendorong orang 

untuk merampasnya. Hal ini tanggung jawab sepenuhnya pada pelaku. 

d. Biologically weak vicitims adalah kejahatan yang disebabkan karena 

keadaan fisik korban lemah, seperti: wanita, anak-anak, lansia dan 

sebagainya. Maka tanggung jawabnya terletak pada masyarakat atau 

pemerintah setempat karena tidak bisa memberikan perlindungan. 
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e. Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 

masyarakat, seperti gelandangan. Maka tanggung jawab terletak pada 

pelaku dan masyarakat. 

f. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan (korban 

semu) atau kejahatan tanpa korban. Maka tanggung jawab sepenuhnya 

terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan. 

g. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, 

korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perbuahan 

konstelasi politik. 

Ditinjau dari perspektif tingkat keterliibatan korban dalam terjadinya 

kejahatan, Ezzat Abde Fattah, menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu: 

a. Nonparticipating victims adalah mereka yang menyangkal/menolak 

kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam 

penanggulangan kejahatan. 

b. Latent or predisposed victims adalah mereka yang memiliki karakter 

tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu. 

c. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau 

pemicu kejahatan. 

d. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki 

perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban. 

e. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri. 

2.2.5 Implementasi  

Menurut kamus ekabahasa resmi Bahasa Indonesia arti kata dari pen 

adalah sebagai berikut: 
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a. proses, cara, perbuatan pelaksanaan dl berbagai-bagai arti (spt 

pelaksanaan, penerapan): - Kongres Bahasa Indonesia 

Sementara itu Implementasi pemulihan menurut Peraturan Pemerintah No. 

4 Tahun 2006 Tentang Implementasi dan Kerja Sama Pemulihan Korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:Segala tindakan yang meliputi pelayanan 

dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Adapun Fasilitas-fasilitas yang harus diberikan kepada korban selama 

penyelenggaraan pemulihan kondisi korban, adalah 

a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian. 

b. Tenaga yang ahli dan Profesional 

c. Pusat pelayanan dan rumah aman. 

d. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban. 

2.2.6 Kerja Sama 

Kerja sama adalah suatu bentuk interaksi sosial antara orang-perorangan 

atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerja 

sama timbul karena orientasi orang-perorangan dengan kelompoknya (ingroup) 

dan kelompok lainnya (outgroup). Charles H. Cooley menyatakan bahwa kerja 

sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai 

kepentingankepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai 

cukup pengetahuan dan kesadaran terhadap diri sendiri untuk memenuhi 

kepentingan-kepentingannya. Bentuk-bentuk dari kerja sama, yaitu: 

a. Bargaining (tawar-menawar) 

Pengertian dari bargaining adalah pelaksanaan perjanjian melalui 

pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. 

http://www.berpendidikan.com/2015/06/bentuk-bentuk-interaksi-sosial.html
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b. Cooptation 

Definisi dari cooptation adalah suatu proses penerimaan unsur-unsur baru 

dalam kepemimpinan ataupun pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai 

salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan dalam organisasi yang 

bersangkutan. 

c. Coalition (koalisi) 

Pengertian dari Coalition (koalisi) adalah kombinasi antara dua organisasi 

atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama.  

d. Joint Venture atau Usaha Patungan 

Joint Venture atau Usaha Patungan adalah kerja sama dalam suatu proyek 

tertentu, misalnya: Industri Mobil, pengeboran minyak, pertambangan batu bara, 

perhotelan dan pembiayaan. 

Faktor-faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya Kerja Sama: 

a. Orientasi perorangan terhadap kelompoknya sendiri yang meliputi arah, 

tujuan, atau kepentingan-kepentingan lain. Untuk mencapainya setiap 

anggota kelompok mengharapkan dan mengandalkan bantuan dari anggota 

kelompoknya. Misalnya kerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok. 

b. Ancaman dari luar (musuh bersama) yang dapat mengancam ikatan 

kesetiaan atau persaudaraan yang secara tradisional dan institusional telah 

tertanam di setiap anggotam kelompoknya. Misal, adanya semangat 

membela tanah air dari setiap ancaman dan gangguan dari negara lain. 

c. Rintangan dari luar. Untuk mencapai cita-cita kelompoknya kadang-

kadang muncul kekecewaan atau rasa tidak puas karena apa yang 
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diinginkan tidak tercapai. Hal inilah yang menimbulkan sifat agresif dan 

membutuhkan kerja sama di antara anggotanya. 

d. Mencari keuntungan pribadi. Dalam kerja sama, seseorang kadang 

berharap mendapatkan keuntungan yang diinginkan, hal inilah yang 

mendorong untuk bekerja sama. Motivasi ini biasanya tidak baik sehingga 

terkadang dapat menimbulkan perpecahan. 

e. Menolong orang lain. Kerja sama dilakukan semata-mata hanya untuk 

meringankan beban penderitaan orang lain tanpa mengharapkan imbalan 

apapun. Misalnya kerja sama mengumpulkan dana untuk korban bencana 

alam. 

Kerja sama menurut Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang 

Impementasi dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga yaitu:  

“Cara yang sistematis dan terpadu antara Implementasi dan pelaksanaan 

pemulihan dalam memeberikan pelayanan untuk memulihkan korban 

kekerasan dalam rumah tangga.” 

2.2.7 Pemulihan 

Pemulihan secara umum berarti mengembalikan sesuatu sehingga menjadi 

seperti seperti asalnya. Berarti juga memperbaiki, memperbarui, mengembalikan 

kepada keadaan atau kegunaan semula. dikenal juga dalam suatu proses untuk 

membuat keadaan kembali seperti semula (Sembuh). Sedangkan pemulihan 

korban menurut Peraturan Pemerintah Nomer 4 Tahun 2006 yaitu: 

“Segala upaya  untuk  penguatan  korban  kekerasan  dalam  rumah  

tangga  agar lebih  berdaya,  baik  secara  fisik maupun psikis”. 



22 
 

 
 

2.3 Landasan Teori 

2.3.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik 

Tahap-tahap dalam kebijakan publik salah satunya adalah implementasi 

kebijakan publik. Dalam implementasi kebijakan publik, maka pemerintah 

melaksanakan kebijakan yang telah dibuat sesuai peraturan yang berlaku tanpa 

menyimpang dari regulasi yang ada. Adapun tahap-tahap kebijakan publik 

Menurut William Dunn dalam buku Winarno Budi (2007:35-37):  

Winarno dalam bukunya yang berjudul Teori dan Proses Kebijakan Publik 

menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut:  

“Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum di mana 

berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama 

untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang 

diinginkan” (Winarno, 2007: 101). 

Implementasi kebijakan ada yang disebut implementor dan kelompok sasaran. 

Implementor yaitu pihak yang bertanggungjawab atas terlaksananya kebijakan 

atau program yang ditetapkan sedangkan kelompoksasaran yaitu pihak yang 

dijadikan sebagai obyek yang akan dikenai tindakan daripelaksanaan kebijakan. 

Winarno mengemukakan ada beberapa implementor atau pelaksana 

kebijakan publik yang terlibat dalam proses implementasi suatu kebijakan. 

Implementor kebijakan tersebut yaitu: 

1) Birokrasi 

Badan-badan administrasi merupakan badan yang bertanggung jawab 

terhadap implementasi suatu kebijakan setelah dirumuskan. 

2) Lembaga Legislatif 

Tata kelola kebijakan berkaitan dengan implementasi keputusan yang dibuat 

oleh banyak cabang politik dan ditangani oleh badan administrasi. Sekarang, 
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seringkali badan administrasi terlibat dalam perumusan kebijakan dan badan 

lesgislatif terlibat dalam implementasi kebijakan. 

3) Lembaga Peradilan 

Lembaga Peradilan mempengaruhi administrasi melalui interpretasi nyata 

terhadap undang-undang dan peraturan (regulasi) dan pengkajian ualang 

terhadap kasus-kasus keputusan administrasi yang dibawa ke peradilan. 

4) Kelompok-kelompok Penekan 

Badan-badan administrasi yang mempunyai diskresi yang besar dalam 

merancang regulasi untuk mendukung pembuatan undang-undang akan 

dikepung oleh berbagai kelompok kepentingan yang berusaha 

mempengaruhi regulasi. 

5) Organisasi Masyarakat 

Organisasi masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan publik yang sudah 

dirumuskan, akan ikut terlibat dalam implemntasi kebijakan karena 

kepentingan mereka. (Winarno, 2007: 219). 

”Valuing People had a significant impact at the time of 

publication but initial enthusiasm and impetus faded over time. 

The Mansell report was thought to have had little impact on local 

services. Good progress was reported with respect to the 

development of more integrated services. Limited progress was 

identified with respect to the development of local mental health 

and challenging behaviour services. Factors influencing policy 

implementation were identified.” 

  

 (Menilai Orang memiliki dampak yang signifikan pada saat publikasi 

tetapi antusiasme awal dan penerapannya dari waktu ke waktu. Laporan 

Mansell. Kemajuan yang baik dilaporkan sehubungan dengan 

pengembangan layanan yang lebih terintegrasi. Kemajuan terbatas 
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diidentifikasi sehubungan dengan pengembangan kesehatan mental lokal 

dan layanan perilaku yang menantang. Faktor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan diidentifikasi.) (Colman, 2017: 37). Dalam 

implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan antara lain: 

1) hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan,  

2) kelemahan institusi,  

3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administrative 

4) Kekurangan dalam bantuan teknis,  

5) Kurangnya desentralisasi dan partisipasi 

6) pengaturan waktu,  

7) sistim informasi yang kurang mendukung, 

8) perbedaan agenda tujuan antara aktor,  

9) dukungan yang berkesinambungan. 

“Implementation capacities have led to several implementation 

failures in the field of activation policies. In poorly developed active 

labour market policy (ALMP) regimes, activation governance 

reforms (such as decentralization and marketization) may not be 

effective due to enduring implementation gaps.”  

  

 (Kapasitas implementasi telah menyebabkan beberapa kegagalan 

implementasi di bidang kebijakan aktivasi. Dalam rezim kebijakan 

tenaga kerja aktif (ALMP) yang kurang dikembangkan, reformasi tata 

kelola aktivasi (seperti desentralisasi dan pemasaran) mungkin tidak 

efektif karena kesenjangan implementasi yang berlangsung lama.) 

(Winkler, 2012: 352). 

  Hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang 

berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses 
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implementasi itu sendiri, seperti peraturan atau kebijakan pemerintah, 

kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial 

budaya dsb. 

 Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh 2 (dua) 

variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi 

kebijakan mencakup: 

1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan 

2) jenis manfaat yang diterima oleh target group 

3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan 

4) apakah letak sebuah program sudah tepat 

5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci 

6) apakah sebuah program didukung sumberdaya yang memadai. 

2.3.2 Teori Welfare State 

Welfare state atau negara kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari konsep 

mengenai kesejahteraan (welfare) itu sendiri. Mewujudukan kesejahteraan 

masyarakat dalam perspektif welfare state Indonesia merupakan cita-cita pendiri 

bangsa yang ditegaskan dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 

Republik I ndonesia Tahun 1945 dan kemudian dirinci dalam pasal-pasal beserta 

penjelasannya. Dalam buku Kurniawan dan Mustafa teori dari ilmuwan seperti 

Spicker (1995) menjelaskan bahwa pengertian kesejahteraan sedikitnya 

mengundang 4 makna: 

a. Sebagai kondisi sejahtera(well being); 

b. Sebagai pelayanan sosial; 

c. Sebagai tunjangan sosial; 



26 
 

 
 

d. Dan sebagai proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-

lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan 

tunjangan sosial. (Kurniawan dan Mustafa, 2012: 48). 

  Socrates dalam bukunya Soehino menjelaskan mengenai pengertian 

Negara. “Negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang 

bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. 

Sedangkan tugas Negara adalah menciptakan hukum, yang harus diciptakan 

para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat.” 

(Soehino, 2005: 14). 

  Negara kesejahteraan merupakan sistem Pemerintahan dimana negara 

bertanggung jawab besar terhadap kesejahteraan warganya seperti yang 

diungkapkan oleh Barner & Nobel (1997:97) dalam buku Miftahul Huda yakni: 

Welfare State dijalankan oleh Pemerintah demokratis yang bertanggung jawab 

terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi dari rakyatnya. Program Pemerintah 

ditunjukan untuk mengurangi penderitaan masyarakat akibat kemiskinan, 

pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya.(Miftahul Huda, 2009: 

107). 

  Suatu negara yang menerapkan welfare state mempunyai kebijakan 

publik yang bersifat pelayanan (service), bantuan (charity), pelindungan 

(protection), dan pencegahan (prevention). Menurut Barr, dengan demikian 

bahwa: Negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang 

difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian 

peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial 
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kepada warganya. Seperti halnya pendekatan pembangunan lainnya, sistem 

negara kesejahteraan tidaklah homogen dan statis, melainkan beragam dan 

mengikuti perkembangan dan tuntutan. (Barr, 1998: 16). 

  Menurut pendapat Timus yang dikutip oleh Miftahul Huda 

mengklarifikasikan welfare state, membagi menjadi empat model negara 

kesejahteraan berdasarkan kaitannya dengan kepentingan elite berkuasa dan 

atau kelas-kelas sosial, paling tidak terdapat empat model negara kesejahteraan 

yang ada, yakni: 

1. Model universal atau The Scandinavian Welfare State, dimana pelayanan 

sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, 

baik kaya maupun miskin. Negara yang menerapkan model ini adalah 

Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. 

2. Model korporasi atau Work Merit Welfare State, dimana mirip dengan 

model universal namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan 

sosial berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha, dan pekerja 

(buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh Negara diberikan 

terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan 

kontribusi melalui skema asuransi sosial. Model yang dianut oleh Jerman 

dan Austria ini sering disebut sebagai model Bismarck karena idenya 

pertama kali dikembangkan oleh Ott von Bismarck. 

3. Model residual, dimana pelayanan sosial, khususnya dalam hal kebutuhan 

dasar diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang 

beruntung (disadvantange groups), seperti orang miskin, penganggur, 

penyandang cacat, orang lanjut usia yang tidak kaya, dan sebagainya. 
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Perlindungan sosial dan pelayanan sosial diberikan secara ketat, 

temporer, dan efisien. Model ini dianut oleh negara-negara Anglo Saxon 

meliputi 
Inggris

, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. 

4. Model minimal, ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk 

pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan dan 

jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan 

umumnya hanya diberikan kepada Pegawai Negeri, 15 anggota militer 

dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Model ini umumnya 

diterapkan dinegara-negara latin, seperti Spanyol, Italia, Chile, dan 

Brazil, dan negara-negara asia seperti Indonesia, Korea Selatan, Filipina, 

Srilanka. (Miftahul Huda, 2009: 116).  

Berdasarkan tulisan diatas, dapat disimpulkan konsep negara 

kesejahteraan (welfare state) tidak hanya mencakup penjelasan mengenai 

sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial 

(social service), melainkan juga sebuah konsep yang menekankan bahwa setiap 

orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Oleh karena itu, 

negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social 

policy) yang mencakup strategi upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan 

kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social 

protection) yang berupa jaminan sosial baik berbentuk bantuan sosial dan 

asuransi sosial. 
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2.3.3 Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Friedman 

Persoalan mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum 

berdasarkan pandangan Lawrence Friedmandalam bukunya yang berjudul 

Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial dibagi menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu: 

a. Substansi hukum, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis 

maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material   maupun hukum 

formal. 

b. Struktur hukum, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum  dan  sistem 

penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem 

peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem 

peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, 

penuntut, hakim dan advokat. 

c. Budaya hukum, merupakan penekanan dari sisi budaya secara  umum, 

kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang 

mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.(Friedman, 1975: 12-16) 

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut 

diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakan hukum sebagai suatu sistem 

sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman 

membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input 

yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam 

sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim 

mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa 

putusan. 
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Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem 

adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang 

menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai 

dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara 

indvidu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun 

dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai 

input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan 

pernah ada. (Friedman, 1975: 12-16). Oleh karenanya setiap komponen dalam 

sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu 

komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan 

sistem tersebut.  

Suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan 

mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya 

menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang 

subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input 

yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. 

Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang 

tidak adil. dapat diketahui bahwa sistem hukum yang dimulai dari input lalu 

diproses dan menghasilkan ouput berupa putusan adalah mekanisme yang tidak 

dapat dipastikan dan diprediksi. Kompleksitas yang mempengaruhi sistem 

tersebut membuat penerapan hukum dalam konteks peradilan menjadi sangat 

subyektif dan sangat tergantung pada perspektif hakim dan juga tidak terlepas dari 

pengaruh para pengacara yang membuat argumentasi hukum dalam rangka 

meyakinkan hakim dalam memutuskan. Hal tersebut juga dialami dalam sistem 
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hukum Indonesia bahwasanya sistem hukum Indonesia yang memadukan 

beberapa sistem hukum yang ada, termasuk mengadopsi beberapa teori hukum 

dari sistem hukum common law. Konsekuensi logis atas kompleksitas tersebut 

adalah bahwa setiap putusan dalam sistem peradilan Indonesia tergantung dari 

mazhab pemikiran para hakim termasuk sikap, nilai dan intusi serta latar 

belakangnya.  
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2.4  Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Bagaimana Implementasi  

pemulihan korban kekerasan dalam 

rumah tangga pada Pusat Pelayanan 

Terpadu (PPT) Seruni berdasarkan 

PP No. 4/2006 di Kota Semarang 

Implementasi Peraturan Pemerintah No, 4 Tahun 2006 tentang  

Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada 

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni di Kota Semarang 

 

1. UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab 

VII Pasal 43 

2. UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 dan Bab 

3 Pasal 5 Ayat 2 

3. PP No. 4/2006 tentang Implementasi Dan Kerja Sama Pemulihan Korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 dan Bab 2 Pasal 2 

 

2. Apa sajakah faktor-faktor 

penghambat dan pendukung di PPT 

Seruni di kota Semarang dalam 

Implementasi pemulihan korban 

KDRT dan bagaimana upaya 

umtuk mengatasinya 

Negara Hukum 

Welfarestate Indonesia 

 

Teori Lawrence Friedman 

 

Implementasi Kebijakan 

Penelitian Kualitatif, 

dengan jenis penelitian 

non doktrinal  

Penelitian Kualitatif, 

dengan jenis penelitian 

non doktrinal  

 

Teori Lawrence Friedman 

 

Implementasi Kebijakan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Skripsi fakultas Hukum Universitas 

Negeri Semarang (2017:5) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara atau 

stategi untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas permasalahan penelitian 

yang telah dirumuskan. 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertetu, yang bertujuan untuk mempelajari 

sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Di 

samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum 

tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 

(Soekanto,1981:43). 

Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk 

memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk 

mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang diahadapinya. 

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Yang dimaksud 

penelitian kualitatif hukum adalah sebagai berikut: 

“Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berisikan pemahaman 

pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang 

menjadi fokus penelitian. Karena pemahaman yang ingin dicapai dalam 

penelitian kualitatif, maka alat instrumen penelitiannya merupakan 

pedoman dan teknik mengumpulkan data.” (Burhan Ashofa, 2001:57) 

 

Metode penelitian kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan 

dengan cara memadukan antara penelitian  kepustakaan dengan penelitian 



34 
 

 
 

lapangan. Dalam  hal ini, peneliti ingin memperoleh gambaran yang jelas terhadap 

bentuk implementasian Peraturan Pemerintah  No. 4 Tahun 2016 di Kota 

Semarang yang digunakan Pemerintah dalam hal penanganan pemulihan Korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peneliti ingin langsung melihat ke lapangan 

untuk membuktikannya.   

3.2 Jenis Penelitian 

 Peneliti menggunakan jenis penelitian socio-legal atau penelitian yuridis 

sosiologis. Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu 

penelitian yang dilaksanakan dengan meneliti peraturan perundang-undangan 

tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis artinya 

melakukan penelitian terhadap keadaan nyata dengan maksud dan tujuan untuk 

menemukam fakta (fact finding). Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan 

yaitu mengadakan pendekatan ke obyek yang diteliti dengan mendasarkan 

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga dan PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja 

Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dikaitkan dengan 

penerapannya dalam masyarakat.  

Alasan memilih menggunakan penelitian  jenis yuridis sosiologis 

dikarenakan penelitian tersebut data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran 

informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Sebaran-sebaran informasi yang 

dimaksud adalah yang didapat dari hasil wawancara dengan para informan. 
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3.3 Fokus Penelitian 

Moleong (2007:92) berpendapat bahwa  penelitian kualitatif tidak dimulai 

dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang 

terhadap adanya masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada 

sesuatu fokus. Fokus penelitian yang akan dilakukan mengenai dua hal 

permasalahan yaitu : 

1.     Pelaksanaan implementasi pemulihan korban kekerasan dalam rumah 

tangga pada pusat pelayanan terpadu (PPT) Seruni berdasarkan Peraturan 

Pemenerintah Nomor 4 tahun 2006 di kota Semarang. Dengan 

menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik, Teori  Negara 

Hukum (Welfare State Indoneseia), Teori Lawrence Friedman dan bentuk 

dari penelitian kualitatif dengan jenis penelitian non doktrinal  

2.     Kendala atau faktor penghambat dan upaya mengatasinya dalam pemulihan 

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di PPT Seruni di Kota 

Semarang. 

a.   Dengan menggun akan Teori Implementasi Kebijakan Publik, Teori  

Negara Hukum (Welfare State Indoneseia), Teori Lawrence 

Friedman  

b.   Dan bentuk dari penelitian kualitatif dengan jenis penelitian non 

doktrinal  

3.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana data dilakukan oleh peneliti sesuai 

dengan kebutuhan data yang yang diperlukan untuk di jadikan pembahasaan. Dan 

lokasi tersebut berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang 



36 
 

 
 

 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Sumber data merupakan subyek dari mana dapat memperoleh, mengambil 

dan mengumpulkan data. Ada beberapa jenis sumber data penelitian diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Sumber Data Primer 

 Sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat 

(Soemitro, 1988:10). Data primer dalam penelitian ini terutama akan diperoleh 

dengan melalui pengamatan dan wawancara sehingga nantinya akan diperoleh 

jawaban dari responden maupun informan yang nyata dan sesuai fokus penelitian. 

Data primer tersebut diperoleh dari pihak PPT Seruni dan Korban KDRT itu 

sendiri. 

3.5.2 Sumber Data Sekunder 

 Data sekunder ini disusun dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan 

yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, dengan menelaah 

buku/literature dan peraturan perundang-undangan. Data ini berupa Peraturan 

Pemerintah No.4 tahun 2006 Kota Semarang tentangpemulihan Korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga . Tulisan-tulisan yang ada kaitanya dengan masalah yang 

akan diteliti guna mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang jelas dalam 

penelitian ini sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah arsip dan 

dokumen-dokumen resmi. Alasan peneliti menggunakan arsip dan dokumen-

dokumen resmi dalam melakukan penelitiannya dengan tujuan adalah hasil yang 

diteliti agar sesuai dengan kebenarannya. Bahan yang digunakan antara lain : 
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a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 

b. Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang pengahpusan korban 

Kekerasan dalam rumah tangga 

c. Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial  

d. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2006 Tentang Kerjasama Pemulihan 

Korban Kekerasan dalam Rumah tangga  

e. Buku tentang teori negara hukum 

f. Buku tentang penelitian hukum. 

g. Abdul Wahid, dkk (ed), 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Seksual, Refika Aditama, Bandung. 

h. Budi Sampurna, 2000. Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan 

Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik, dalam Archie Sudiarti 

Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan 

dan Alternatif Pemecahannya. PT. Alumni : Jakarta. 

i. Fakih, M. 2003.  Analisis  gender  dan  transformasi  sosial.  Yogyakarta:  

Pustaka Pelajar. 

j. Friedman, Lawrence M. 2009. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. 

Nusamedia: Jakarta. 

k. Hanintijo. 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Semarang: 

Ghalia Indonesia. 

l. Soekanto, Soerjono. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI 

PressSoemitro, Ronny. 

m. Unger, R.,  &  Crawford,  M.  1992.  Women  and  gender:  A  feminist 

psychology. New Jersey: McGraw Hill, Inc. 
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n. Waluyo, Bambang. 2008. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar 

Grafika. 

o. Zaitunah Subhan, 2004. Kekerasan Terhadap Perempuan. Pustaka 

Pesantren: Yogyakarta. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan masalah yang perlu diperhatikan 

dalam setiap pelaksanaan penelitian ilmiah untuk memperoleh data yang lengkap, 

benar dan dapat dipetanggung jawabkan. Adapun metode pengumpulan data 

dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.6.1 Wawancara 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data yang 

berupa pedoman wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh 

informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara 

merupakan proses suatu interaksi dan komunikasi. (Soemitro, 1988: 57). Dalam 

wawancara instrument yang berbentuk pertanyaan sehingga nantinya akan 

memperoleh jawaban dariInforman maupun Responden. Wawancara akan 

dilaksanakan di daerah  Kota Semarang. Yang menjadi sasaran wawancara ini 

adalah: 

a. Anggota Staff Bantuan Hukum di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni 

Semarang bernama Ibu Endang Cici Widyawati guna mencari data terkait 

Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2006  mengenai Pemulihan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga  

b. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di PPT Seruni Kota Semarang, 

guna mencari data terkait Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah 
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Tangga secara langsung tentang pengimplementasian Peraturan 

Pemerintah no.4 Tahun 2006. 

3.6.2 Observasi 

Metode ini dipakai untuk mendapatkan data melalui kegiatan melihat, 

mendengar, dan penginderaan lainnya yang mungkin dilakukan guna memperoleh 

data atau informasi yang diperlukan. Pengamatan akan dilakukan di PPT Seruni 

Kota Semarang. Ashsofa (2010:26) berpendapat bahwa observasi adalah suatu 

cara untuk memperoleh data dengan mengamati. Dalam penelitian kali ini peneliti 

melakukan pengamatan pada proses Pemulihan Korban kekerasan Dalam Rumah 

Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang. Hasil dari 

observasi menunjukan bahwa Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota 

Semarang bahwasanya korban masih belum cukup ilmu/ pengetahun terkait 

pelaporan kekerasan dalam rumah tangga  

3.6.3 Studi Pustaka 

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam 

penelitian normatif. Sedang bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi 

kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-

sama metode lain seperti wawancara, pengamantan (observasi) dan kuesioner. 

(Waluyo, 2008: 50). Peneliti mencari referensi akademik yang mendukung 

Penelitian ini melalui buku,jurnal ilm iah, artikel gigital dengan topik  

implementasi atau pelaksanaan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga 

di indonesia dan membandingkan dengan apa yang terjadi dilapangan, kemudian 

peneliti mengolah data dan mendeskrisipkannya secara sistematis.  
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3.7 Validasi Data 

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik trianggulasi, 

yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, 

dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui 

sumber yang lainnya. 

Menurut moloeng (2007:330) trianggulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber 

lainnya. Beberapa macam triangulasi data sendiri menurut Denzin dalam Moleong 

(2204:330) yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode,dan teori 

ada beberapa macam yaitu: 

a. Triangulasi Sumber (data) 

Triangualasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam 

metode kualitatif. 

b. Triangulasi penyidikan  

Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti uatau pengamat 

lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data  

c. Triangulasi Metode  

Triangulasi ini mengujin kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. 

d. Triangulasi teori  
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Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat 

diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapin hal itu 

dapat dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan banding. 

 Dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini, penguji menggunakan 

triangulasi sumber dengan membandingkan data yang sama terkait pelaksanaan 

dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga pada informan 

yang berbeda yakni pihak pertama Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni yang 

berwenang dalam penanganan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga dan korban selaku subyek yang merasakan implementasi dan kebijakan 

tersebut sehingga data yang di dapat dikomparasikan dan di nilai keabsahannya. 

3.8 Analisis Data 

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan 

kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir 

secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis 

peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses 

pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana yang 

diterapkan. (Waluyo, 2008: 77). 

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengoahan data 

dan analisis data. Pengolahan data hasil pengumpulan data di lapangan dilakukan 

dengan cara editing, data ini dilakukan oleh seorang peneliti secara cerrmat 

dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang 

dilakukan.(Waluyo,2008:19). 

Mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi 

dokumen serta penelitian lapangan, maka hasil penelitian ini menggunakan 
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analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan yang 

dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan yang berasal dari studi 

kepustakaan didukung studi lapangan sehingga menghasilkan data penelitian yang 

bersifat deskriptif analisis. (Waluyo,2008:77). 

Dalam penelitian kualitatif, bogdan dan biklen membedakan waktu analisi 

menjadi dua, yaitu analisi sewaktu masih di kancah (analysis in the field) dan 

analisi sesudah selesai di lapangan. Peneliti melakukan analisisdata sesudah 

pengumpulan data dengan membuat klasifikasi tersebut.  



43 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil  Umum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, dan damai 

merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan 

keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam 

lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri 

setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. 

Keutuhan dan kerukunan keluarga dapat terganggu jika kualitas dan 

pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhrinya terjadi kekerasan 

dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidak adilan terhadap 

orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. 

 Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga Dalam Pasal 1 ayat 1 

Undang-undang no. 23 tahun 2004. Disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah 

tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis, dan/atau penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga. 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pasal 1 ayat 3 

Undang-undang No. 23 Tahun 2004  juga dijelaskan bahwa korban kekerasan 

dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman 

kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 
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4.1.1 PPT “SERUNI” Kota Semarang sebagai lembaga yang menangani 

proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga 

 PPT Seruni merupakan lembaga sosial dibawah naungan Bapermas Per 

dan KB Kota Semarang Bapermas Per dan KB adalah kependekan dari badan 

pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana. Berdasarkan 

standar operasional PPT Seruni menyebutkan bahwa status PPT Seruni adalah 

lembaga sosial milik pemerintahan yang terkoordinasi dengan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) dan Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Tengah.  

 Winarno berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan alat 

administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang 

bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau 

tujuan yang diinginkan. Kebijan mengenai penyelenggaraan dan kerja sama 

pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga telah di bentuk dan 

diundangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 

2006.  Berdasarkan pendapat Winarno PPT Seruni merupakan implementor yang 

di tunjuk oleh Dinas Sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas 

terlaksananya kebijakan atau program yang di tetapkan dalam PP No. 4 Tahun 

2006. Kelompok sasaran dari PP No. 4 Tahun 2006 adalah korban kekerasan 

dalam rumah tangga.  

A. Struktur PPT SERUNI di Kota Semarang : 

Struktur keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu PPT SERUNI Kota 

Semarang dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari penasehat, 

penanggung jawab, ketua, sekretariat, koordinator divisi, kemudian ada divisi 
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layanan medis, Devisi Layanan Psikologis & Spiritual dan divisi layanan sosial. 

Walikota Semarang, Kapolrestabes Kota Semarang, kepala Kejaksaan Negeri 

Semarang dan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sebagai penasehat. Wakil 

Walikota Semarang sebagai penanggung jawab. Ketua Kader Pendamping  

Keluarga Kota Semarang sebagai Ketua. Sekretariat yaitu Kepala Bapermas, 

Perempuan dan KB Kota Semarang kemudian koordinator divisi yaitu Dosen 

Fakultas Psikologi Universitas Semarang, untuk lebih jelasnya keanggotaan PPT 

SERUNI Kota Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Tugas Ketua: Bertanggungjawab atas pelaksanaan program kerja PPT 

Seruni, mempertanggungjawabkan kerja-kerja PPT Seruni secara 

keseluruhan dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender dananak 

di kota Semarang kepada Walikota Semarang, mengkoordinasi kerja-kerja 

PPT Seruni antar divisi dan anggota, membangun jejaring dengan pihak 

lain, mengagendakan rencana dan evaluasi kerja jaringan. 

b. Tugas Sekretariat: Bertanggungjawab terhadap keluar masuknya surat dan 

kegiatan menyurat yang berkaitan dengan jaringan PPT Seruni di kota 

Semarang, dokumentasi arsip ataufile kerja jaringan PPT Seruni kota 

Semarang, koordinasi jadwal kegiatan dan penanganan kasus, pusat 

informasi tentang profil dan kegiatan PPT Seruni yang dapat diakses oleh 

masyarakat. 

c. Tugas Koordinator Divisi: Bertanggungjawab atas perencanaan dan 

pelaksanaan program divisinya masing-masing yang ditugaskan, 

bertanggungjawab atas pembuatan laporan kegiatan kepada koordinator, 

bertanggungjawab atas pelaksanaan evaluasi setiap akhir kegiatan, 
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mengkoordinasi implementasi peran antar masing-masing. 

d. Tugas Anggota: menjalankan peran penanganan korban kekerasan berbasis 

gender sesuai fungsi kelembagaan, membuat catatan kasus yang ditangani 

dan melaporkannya 1 bulan sekali kepada sekretariat, mengkoordinasikan 

kasus yang diterima/ditangani dengan sekretariat, merujukkan kasus 

kepada lembaga penyedia layanan lainnya sesuai kebutuhan korban, 

mensosialisasikan dan mengkoordinasikan program kerja PPT Seruni pada 

anggota lembaganya yang relevan. 

e. Tugas dan Kewenangan FullTimer: Bertanggungjawab kepada 

penanggungjawab sekretariat PPT Seruni kota Semarang, membantu 

penanggungjawab sekretariat dalam menjalankan kegiatan/program 

secretariat / fungsi sekretariat PPT Seruni, menerima 

pengaduan/pelaporan kasus kekerasan berbasis gender serta 

trafficking disekretariat PPT Seruni. 

B. Program dan Kegiatan PPT SERUNI 

  PPT SERUNI memiliki program kegiatan diantaranya : 

a. Pelayanan. 

Kegiatan pelayanan yang di berikan PPT SERUNI terhadap korban 

kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis gender dan trafficking, meliputi: 

1) Menerima pengaduan korban, pelayanan inidiberikan oleh PPT 

Seruni kepada setiap korban yang melapor ke kantor PPT Seruni. 

Pelayanan ini juga diberikan cuma-cuma kepada masyarakat luas 

tanpa membedakan jenis kelamin, agama, keturunan, suku, 

keyakinan, politik maupun latar belakang sosial budaya dan struktur 
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sosial. 

2) Melakukan konseling awal, pelayanan ini dilakukan untuk 

mengetahui permasalahan yang dialami korban, sebagai sarana untuk 

menguatkan kondisi psikis korban/klien. 

3) Memberikan layanan rumah aman/shelter bagi korban yang terancam 

jiwanya, klien yang di shelter diberikan kegiatan rehabilitatif, yaitu 

berupa konseling secara continue. Selain juga diadakan kegiatan yang 

bersifat rekreatif-edukatif, yang bertujuan untuk menghilangkan 

kejenuhan, kepenatan serta kesedihan yang dialami korban/klien. 

4) Memberikan pendampingan yang diperlukan korban, pendampingan 

yang diberikan kepada korban berupa hukum, medis, psikologis dan 

spiritual. Pendampingan spiritual yang diberikan kepada korban 

disesuaikan dengan keinginan dari korban/klien. 

5) Mengadakan rapat kasus, untuk mengambil langkah yang tepat dalam 

membantu permasalahan korban/klien. 

6) Merujuk kasus kepada anggota Tim, setiap jenis kasus memiliki 

permasalahan yang berbeda dan setiap kasus akan ditangani oleh 

pendamping yang sesuai dengan permasalahan korban/klien. 

b. Advokasi 

 Kegiatan advokasi yang dilakukan PPT Seruni kepada korban berupa 

penegakan dan bantuan hukum yang dimulai dengan mendampingi korban untuk 

melapor kasus yang dialami oleh korban ke kepolisian, menguruskan surat di 

kejaksaan, mencarikan lawyer yang tepat untuk kasus yang dialami korban, dan 

sampai mendampingi korban dalam proses persidangan. Selain itu, juga 
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memberikan konsultasi hukum kepada korban supaya korban mendapatkan jalan 

terbaik dalam menangani kasus yang dialaminya. 

c. Monitoring, Evaluasi, dan laporan 

 Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan bentuk kegiatan yang 

dilakukan oleh PPT Seruni kepada semua korban yang terlapor. PPT Seruni 

melakukan pemantauan permasalahan korban dan mengevaluasi semua hasil 

kinerja petugas yang berkaitan dengan penanganan terhadap perempuan dan anak 

korban kekerasan berbasis gender. Tidak hanya itu PPT Seruni juga memberikan 

informasi kepada masyarakat luas tentang data korban kekerasan yang berbasis 

gender dengan melakukan launching data setiap tahunnya. 

d. Hubungan masyarakat (Humas). 

  Mendorong munculnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, 

pendampingan, serta monitoring kasus korban kekerasan berbasis gender. 

e. Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE). 

 Melakukan pencegahan melalui sosialisasi, siaran on air, penyebaran 

leafleat melalui email, website, dan penyebarluasan berita melalui media massa 

agar masyarakat memahami, mengerti tentang kekerasan berbasis gender dan 

trafficking serta mencegah dan meminimalisir tidak kekerasan berbasis gender. 

Selain itu, PPT Seruni juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat  tentang 

dampak dari terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh korban sehingga 

apabila masyarakat mengalami tindak kekerasan bisa melapor dan meminta 

bantuan kepada PPT Seruni. PPT Seruni dibuat oleh pemerintah untuk membantu 

menangani masalah masyarakat yang mengalami tidak kekerasan berbasis gender. 
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f. Penelitian dan pengembangan. 

 Program kegiatan penelitian yang dilakukan PPT Seruni berupa 

penerimaan setiap mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian tentang 

kekerasan yang berbasis gender di kota Semarang dan PPT Seruni juga membantu 

mahasiswa dalam mendapatkan data yang ingin diperoleh oleh mahasiswa. PPT 

Seruni melakukan kegiatan tersebut bertujuan untuk  memperluas hubungan 

dengan pihak manapun termasuk dengan mahasiswa, pelajar dan institusi lain. 

Selain itu membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan kasus 

untuk memulihkan korban kembali seperti semula sebelum terjadi kekerasan juga 

merupakan bentuk kegiatan pengembangan dari PPT Seruni (Wawancara Ibu cici 

selaku koordinator PPT SERUNI, tanggal 9 September 2019). 

4.2 Implementasi Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 

2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga di sebutkan bahwa pemulihan korban adalah segala upaya 

untuk peguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik 

secara fisik mapun psikis. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut di 

sebutkan bahwa penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi 

pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan rumah tangga. 

Penyelenggara pemulihan terhadap korban dapat di laksanakan oleh instansi 

pemerintah dan pemerintah daerah maupun lembaga sosial non pemerintah. 

Sesuai dengan isi pasal yang termaktub maka penerapan pelaksanaan di Kota 

Semarang di bentuknya  Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak 
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Seruni yang di kelola oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Pemerintah Kota 

Semarang  bekerja sama dengan Dinas Sosial dan DP3A guna terwujudnya 

penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia 

di Kota Semarang sehingga Pemerintah Kota Semarang membuat Pusat Pelayanan 

Terpadu Seruni yang lahir pada tanggal 1 Maret 2005 dengan Dasar Hukum SK 

Walikota Semarang No. 463/05 Tahun 2011.  

 Implementasi Kebijakan publik menururt Winarno terdapat beberapa 

implementor atau pelaksanaan kebijakan publik yang terlibat dalam proses atau 

pelaksanaan implementasi dari suatu kebijakan. Implementasi dari Peraturan 

Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama 

Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang salah 

satunya dengan di bentuknya PPT Seruni oleh Pemerintah Kota Semarang. 

Implementor kebijakan tersebut ialah:  

4.2.1 Komunikasi Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

  Komunikasi menurut pendapat Edward III ( dalam Subarso,2011:90-92) 

berpendapat bahwa komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan 

mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana 

yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok 

sasaran(target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 

Komunikasi dalam  pelaksanaan pemulihan Korban kekerasan dalam rumah 

tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang sudah baik 

dengan  memiliki  perbedaan cara berkomunikasi yang dilakukan oleh konselor 

saat melakukan pendapingan dengan korban KDRT. Dalam menghadapi korban 
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yang tertutup, konselor berusaha lebih berhati-hati dalam melkaukan pendapingan 

berkaitan dengan tingkat sensifitasnya yang lebih tinggi. Sedangkan dengan 

korban yang terbuka, konselor dapat lebih mudah dalam melakukan pendapingan. 

Proses dialog antara pihak dalam menjalankan proses komunikasi. Keterbukaan 

diri para korban saat menjalani pendapingan sangat diperlukan oleh konselor 

berkaitan dengan langkah strategi yang harus di jalankan untuk membantu korban 

menyelesaikan masalahnya. Menyesesuaikan diri dengan latar belakang dan 

kondisi korban dilakukan oleh para konselor dengan penggunaan bahasa yang 

mudah atau dapat dimengerti oleh korban yang sesuai dengan bahasa sehari-hari 

korban. Sehingga  dapat membuat korban merasa nyaman saat proses 

pendampingan berlangsung   

4.2.2 SDM dalam Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di 

PPT Seruni    

 SDM menurut Edward III (dalam Subarsono  2011:90-92 ) SDM, 

meskipun kebijkan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi 

apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka 

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud 

sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumberdaya 

finansial. PPT Seruni dalam pelasanaan pemulihan korban kekerasan dalam 

rumah tangga disini  sudah efektif karena PPT seruni memiliki Sumber daya 

manusia terlatih , disebut telatih karena sudah dilatih agar bagaimana menangani 

korban kekerasan dalam rumah tangga dengan baik dan agar korban merasa 

nyaman contohnya secara psikolog, korban jika datang melaporkan masalahnya 



52 
 

 
 

PPT  seruni akan melakukan pendekatan psikis dengan psikolog yang sudah 

terlatih dan staf bantuan hukum terlatih agar pemulihan KDRT tersebut berjalan 

dengan lancar. 

4.2.3 Disposisi dalam Pelaksanaan Pemulihan Korban Kekerasan dalam 

Rumah Tangga   

 Disposisi menurut Edward III (dalam Subarsosno,2011:90-92) adalah 

watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, 

kejujuran, sifat demokratis apabiloa implementor disposisi yang baik, maka 

implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau 

perspektif yang berbeda dengan pembuatan kebijakan, maka proses implementasi 

kebijakan juga menjadi tidak efektif. Disposis dalam pelaksanaan pemulihan 

korban kekerasan dalam rumah tangga di PPT Seruni memberikan penguatan 

secara psikologis dan fisik kepada korban agar korban merasa aman dan mendapat 

perlindungan. Perasaan aman ini di perlukan oleh korban mengingat kejadian 

yang dialami oleh korban merupakan tindak kekerasan yang berpotensi untuk 

menjadikan korban mengalami traumatis. Diperlukan pendekataan yang khusus 

agar implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 berjalan dengan 

baik. 

  

4.2.4 Standar Operasional dalam Implementasi Pemulihan Korban KDRT  

Standar operasional menurut Edward III (dalam Subarsono 2011:90-92) 

organisasi yang bertugas mengimplemnetasikan kebijkana  memiliki 
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pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijkan. Aspek dari 

struktur organisasi adalah standard operating procedure (SOP). Standar 

operasional pelaksanaan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga 

yang dilakukan PPT seruni sudah efektif  karena dengan adanya pelaporan 

dari korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga pihak PPT 

Seruni akan langsung melakukan proses konseling dan kemudian PPT 

Seruni akan meminta korban untuk mengisi formulir dan melanjutkan 

konseling jika membutuhkan perawatan siap mendapingi kerumahsakit dan 

melanjutkan melaporkan ke polres kota semarang. 

4.2.5 Pelaksanaan Pemulihan Korban KDRT  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Endang Cici Widyawati anggota 

staf PPT Bantuan Hukum pada tanggal 20 Agustus 2019 di Pusat Pelayanan 

Terpadu (PPT) Seruni kota Semarang berpendapat bahwa: dengan adanya laporan 

dari korban yang mengalami kekerasan kemudian oleh pihak Seruni diadakan 

proses konseling kemudian dilihat apakah laporan tersebut masuk kedalam unsur 

yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi: 

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 

serta melakukan perbuatan; 

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana 

atau keterangan, sengaja menghnacurkan orang lain supaya 

melakukan perbuatan. 

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah 

yang diperhitungkan, beserta akibat- akibatnya. 

Korban kekekerasan dalam rumah tangga apabila melapor ke Lembaga 

Sosial Seruni, pihak lembaga menyuruh untuk mengisi formulir setelah itu pihak 
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Seruni mewawancarai korban tersebut apabila dibutuhkan perawatan siap 

mendampingi ke rumah sakit dan melaporkan kasus tersebut ke Polres Semarang. 

Setelah melakukan laporan di Polres Semarang jika korban tidak ingin 

melanjutkan kasusnya dan lebih memilih untuk damai dan ingin kembali ke 

tempat asalnya maka korban akan diantarkan ke tempat asalnya. Apabila korban 

mengalami ketakutan berlebih atau beban mental terlalu berat akibat tindak 

kekerasan yang dilakukan terhadap korban maka Seruni mengantar korban ke 

shelter Rumah Aman. Dan semua proses ini tidak dipungut biaya sedikitpun 

karena ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah Kota Semarang. 

PPT Seruni Semarang telah melakukan tindakan-tindakan yang sesuai Jika 

dilihat dari bunyi Pasal 55 KUHP dengan bunyi pasal tersebut, sehingga Seruni 

Semarang dapat dikatakan menjalankan tugasnya dengan baik bijaksanaJika 

ditinjau dari Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang 

Implementasi Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang 

berbunyi: 

Pelayanan diberikan  ke-pada korban,dan tenaga kesehatan me-lakukan 

upaya : 

a. pemeriksaan kepada korban; 

b. pengobatan penyakit; 

c. pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis; 

d. konseling; dan/atau 

e. merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila 

diperlukan. 

PPT Seruni Kota Semarang sudah melakukan tindakan-tindakan yang sesuai 

dengan isi dari Pasal tersebut. Jadi dapat dikatakan tindakan yang dilakukan oleh 

Unit  PPT Seruni ini sudah efisien dan efektiv. 

Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang implementasi 

Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: 
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Dalam memberikan pelayanan pemu-lihan kepada korban, 

pekerja sosial melakukan upaya : 

a. menggali permasalahan kor-ban untuk membantu pemecahan 

masalahnya 

b. memulihkan korban dari kon-disi traumatis melalui terapi psikososial 

c. melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat 

pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan 

korban; 

d. mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan 

dan konseling; dan/atau 

e. melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi 

sosialnya di dalam masyarakat. 

Tindakan yang telah dilakukan oleh Pekerja Sosial Seruni kota Semarang 

dalam proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga sudah benar dan 

sesuai dengan isi undang-undang yang berlaku, dan dapat dikatakan jika tindakan 

yang dilakukan itu sudah efisien dan efektiv. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa korban kekerasan 

dalam rumah tangga dapat melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada 

Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang. 

Implementasi dan keefektivitasan dari proses pemulihan korban kekerasan 

dalam rumah tangga ini penulis menggunakan tabel yang memuat tentang jumlah 

korban kekerasan dalam rumah tangga. Penulis memperoleh data dari Pusat 

Pelayanan Terpadu (PPT)Seruni Kota Semarang, berikut ini adalah tabel dari PPT 

Seruni. 

Tabel 4.1 

Data Pemulihan Korban KDRT menurut Seruni di Kota 

Semarang Tahun 2018 

 

No. Instansi Pemerintahan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 SERUNI 5 48 53 

Total Jumlah Korban 53 

Jumlah Pelaporan  :53 

Sumber: Seruni Kota Semarang 
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Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah korban kekerasan 

dalam rumah tangga yang ditangani dan dilaporkan oleh PPT Seruni sebanyak 53 

orang yang terdiri dari 5 laki-laki dan 48 perempuan. 

Data PPT Seruni Tahun 2018  

NO Jenis Kasus Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 KDRT 3 24 27 

2 Kekerasan Terhadap 

Perempuan (KTP) 

0 7 7 

3 Anak Berhadapan 

Hukum (ABH Korban) 

0 17 17 

4 Anak Berhadapan 

Hukum (ABH Pelaku) 

2 0 2 

 Jumlah 5 48 53 

      Jumlah Pelaporan :53 

 Dari data tabel diatas dapat diketahu korban kekerasan dalam rumah 

tangga berjumlah 27 yang terdiri dari laki-laki berjumlah 3 dan perempuan 

berjumlah 24. Kekerasan terhadap perempuan atau ktp berjumlah 7 yang berdiri 

dari perempuan. Anak berhadapan hukum berjumlah 17 yang terdiri dari 17 

perempuan. Anak berhadapan hukum pelaku berjumlah 53 yang terdiri dari laki-

laki 5 dan perempuan 48. 

Data PPT Seruni Tahun 2019 

NO Jenis Kasus Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 KDRT 2 22 24 

2 Kekerasan 

Terhadap 

Perempuan (KTP) 

0 7 7 

3 Anak Berhadapan 

Hukum (ABH 

0 6 6 
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Korban) 

4 Anak Berhadapan 

Hukum (ABH 

Pelaku) 

0 0 0 

 Jumlah 2 35 37 

Jumlah Pelaporan :48 
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  Affan Gaffar dalam teori implementasi (2009:295) berpendapat bahwa 

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. 

Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan 

tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka 

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat 

membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. 

  Pusat pelayanan terpadu (PPT) SERUNI  di kota Semarang dalam 

melaksanakan proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga periode 

Januari – desember Tahun 2018 dan january – september 2019 dapat dikatakan 

pelaksaanaannya sudah efektif (tepat sasaran) dan efeisien karena Seruni  sudah 

memenuhi unsur implementasi yang dikemukakan oleh Affan Gaffar yaitu 

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat 

membawa hasil sebagaimana yang diharapkandengan terbukti adanya  kuantitas, 

kualitas dan waktu yang telah dicapai 

 

65% 

19% 

16% 

0% 

jenis kasus 

KDRT

KTP

ABH Korban

ABH Pelaku



59 
 

 
 

Tabel 4.2 

Data Pemulihan Korban KDRT menurut menurut PPT 

Seruni di Kota Semarang per Kecamatan Tahun 2018 

No. Kecamatan Laki-

laki 

Perempuan Jumlah 

1 Mijen 0 3 3 

2 GunungPati 0 4 4 

3 Banyumanik 1 2 3 

4 Gajah Mungkur 0 3 3 

5 Semarang 

Selatan 

0 4 4 

6 Candisari 0 1 1 

7 Tembalang 1 0 1 

8 Pedurungan 0 4 4 

9 Genuk 2 5 7 

10 Gayamsari 0 2 2 

11 Semarang 

Timur 

0 

 

6 6 

12 Semarang Utara 1 2 3 

 

13 Semarang 

Tengah 

0 0 0 

14 Semarang Barat 0 4 4 

15 Tugu 0 5 5 
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16 Ngaliyan 0 3 3 

 53 

           Jumlah kasus yang terselesaikan :53 
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Data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah korban kekerasan dalam 

rumah tangga yang dilaporkan ke Seruni dan ditangani oleh Seruni pada periode 

Tahun 2018 sebanyak 53 Orang yang terdiri dari Kecamatan Mijen 3 Orang (0 

Laki-laki dan 3 Perempuan), Kecamatan gunung pati  4 Orang (laki-laki 0 dan 4 

Perempuan), Kecamatan Banyumaik   3   Orang   (1   Laki-laki   dan   2   

Perempuan), Kecamatan gajah mungkur 3 Orang (0 Laki-laki dan 3 Perempuan), 

Kecamatan Semarang Selatan 4 Orang (0 Laki-laki dan 4 Perempuan), Kecamatan 

Candi Sari 1 (0 Laki-laki dan 1 Perempuan), Kecamatan Tembalang 1 Orang (1 

Laki-laki dan 0 Perempuan), Kecamatan Pedurungan 4  Orang (laki-laki 0 dan 4 

Perempuan), Kecamatan genuk  7 Orang (laki-laki 2 dan5 Perempuan), 

Kecamatan gayamsari 2 orang (0  Laki-laki dan 2Perempuan), Kecamatan 

Semarang Timur  6 Orang ( 0 Laki-laki dan 6 Perempuan), Kecamatan Utara 3 ( 1 

Laki-laki dan 2 Perempuan), Kecamatan  Semarang Tengah  0  Orang  (laki-laki 0 

dan 0 Perempuan),  Kecamatan   Semarang Barat   4 Orang ( laki-laki dan 4 

Perempuan), Kecamatan Tugu 5 Orang ( 0 laki-laki dan 5 Perempuan), 

Kecamatan Ngaliyan3 Orang (0 Laki-laki dan 3 Perempuan). 

Teori implementasi Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 

2011: 94) “ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), 

karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure 

implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting 

implementation)”. 

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel 

yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, 
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sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik 

agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. 

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 

2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of 

policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel 

tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group 

termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group,  

sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak 

sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan 

implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh 

sumberdaya yang memadai. 

Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan 

model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide 

dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi 

kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability 

dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: 

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan. 

a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. 

b. Derajat perubahan yang diinginkan. 

c. Kedudukan pembuat kebijakan. 

d. (Siapa) pelaksana program. 

e. Sumber daya yang dihasilkan 

Sementara itu, konteks implementasinya adalah: 

a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. 
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b) Karakteristik lembaga dan penguasa. 

c) Kepatuhan dan daya tanggap. 

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang 

komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan 

implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di 

antara para aktor implementasi, serta kondisi- kondisi sumber daya implementasi 

yang diperlukan. 

 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI di kota Semarang dalam 

melaksanakan proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga periode 

Januari – desember Tahun 2018 dan Januari-September 2019 pelaksanaanya dapat 

dikatakan sudah efektif (tepat sasaran) dan efeisien karena Seruni Semarang 

dalam pelaksanaannya sudah memenuhi unsur efektivitas yang dikemukakan oleh  

Mazmanian dan Sabatier  yaitu ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi yakni karakteristik dari masalah, karakteristik 

kebijakan/undang-undang  dan variabel lingkungan ” . sehingga jika itu disatukan 

dengan sangat baik akan menemukan kuantitas, kualitas dan waktu yang telah 

dicapai.    

 Contohnya pada periode Januari – September 2018 dari 53 Korban KDRT 

yang dilaporkan ke Seruni Kota Semarang 53 diantara nya sudah berhasil 

dipulihkan dengan baik dan sudah dipulangkan ke tempat asal korban . Maka dari 

itu dapat diketahui bahwa kinerja dari Seruni Kota Semarang dalam 

pelaksannanya sudah efektiv (tepat sasaran) dan efisien.  

 

 



64 
 

 
 

4.2.6 Fungsi dan peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni di Kota 

Semarang terhadap proses Implementasi korban KDRT 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Endang Cici Widyawati anggota 

staf PPT  Bantuan Hukum pada tanggal 20 Agustus 2019 di Pusat Pelayanan 

Terpadu (PPT) Seruni kota Semarang adapun hasil wawancara tersebut yaitu: 

PPT Seruni Semarang dalam menjalankan peran sebagai lembaga yang 

terlibat dalam proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang 

pertama adalah apabila ada korban kekerasan dalam  rumah tangga melapor ke 

Seruni, maka korban ditujukan ke unit Penanganan  kekerasan rumah tangga, 

setelah itu korban akan diwawancarai oleh anggota dari unit penanganan 

kekerasan dalam rumah tangga terkait keluhannya. Kemudian setelah 

diwawancarai, korban diwajibkan untuk mengisi formulir yang berisikan data diri 

korban.  

  Anggota unit Kekerasan Dalam Rumah Tangga melakukan pengecekan 

terhadap kondisi korban, baik kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan dari korban, 

jika kondisi korban mengalami luka parah dan kondisi kejiwaan korban 

mengalami traumatis akan kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya, maka 

korban membutuhkan perawatan lebih lanjut. Pihak Seruni dalam ini adalah 

wewenang dari unit penangan kekerasan dalam rumah tangga segera 

mendampingi korban ke Rumah Sakit untuk melakukan Visum Et Repertum serta 

perawatan pertama, setelah itu korban didampingi untuk melaporkan kejadian 

tersebut ke Polres Semarang.  

Pasca melakukan perawatan di Rumah Sakit dan membuat laporan di 

Polres Semarang, korban akan ditanyai apakah ingin lanjut ke jalur hukum atau 
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lebih memlih jalur mediasi, jika korban lebih memlih untuk jalur mediasi dan 

lebih memilih untuk kembali ke keluarganya, maka korban akan diberi ongkos 

Rp. 500.000,- jika jarak rumah nya jauh, jika jarak rumah dekat maka korban 

tidak diberi ongkos. Seandainya korban merasa ketakutan untuk kembali ke 

rumahnya maka korban oleh anggota unit  Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

Seruni diantar menuju ke shelter Rumah Aman  untuk dipulihkan kondisinya. 

Semua biaya mulai dari melakukan Visum, perawatan serta ongkos untuk kembali 

(dipulangkan) ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. 

Selain itu fungsi dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Semarang 

menurut Ibu Endang Cici adalah Mendampingi dari proses pelaporan hingga 

selesai, melakukan pemulangan (reintegrasi) terhadap korban dan bekerja sama 

dengan DP3A  melakukan pendampingan baik itu pendampingan ke Rumah Sakit 

maupun ke Polres Semarang. 

Kerja sama antar lembaga terkait terhadap penyelenggaraan pemulihan 

korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pelaksanaan pemulihan korban 

kekerasan dalam rumah tangga antara DP3A KotaSemarang dan Seruni Kota 

Semarang melakukan kerja sama. Kerja sama ini diatur dalam Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah No. 4 Tahun 2006 implementasi  Pemulihan Korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: 

“Untuk penyelenggaraan implementasi pemulihan, pemerintah dan 

pemerintah daerah se- suai dengan tugas dan fungsi masing- masing dapat 

melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosi- al, baik 

nasional maupun internasional yang pelaksanaannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

Sementara itu, pihak-pihak yang dapat melakukan kerjasama terkait dengan 

proses pemulihan ini diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 
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2006 Tentang Implementasi Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

yang berbunyi: 

Dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping 

dan/atau pembimbing rohani dapat menjalin kerjasama dengan : 

a. kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga; 

b. advokat, untuk membantu korban dalam proses 

peradilan; 

c. penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di 

sidang pengadilan; 

d. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; 

e. Komisi Perlindungan Anak Indone- sia (KPAI); 

f. pihak tertentu yang diinginkan de- mi kepentingan korban 

Berdasarkan bunyi Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2006 Tentang 

Penyelenggaraan Dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat 

diketahui bahwa pemerintah bersama dengan pemerintah daerah serta lembaga- 

lembaga terkait bersama dengan masyarakat dapat melakukan kerja sama untuk 

melaksanakan proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang 

dimaksud dengan lembaga-lembaga terkait adalah PPT Seruni di Semarang. 

Sedangkan berdasarkan bunyi Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 

2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga pihak-pihak yang dapat melakukan kerja sama adalah 

Tenaga Kesehatan dalam hal ini adalah Rumah Sakit, Pekerja Sosial dalam hal ini 

adalah Seruni dan relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dalam hal ini 

yang berwenang adalah Seruni dan Rumah Aman, serta kepolisian dalam hal ini 

adalah Polres Semarang yaitu Unit PPT (Pelayanan Pelayanan Terpadu ). 

4.3 Faktor penghambat Implementasi pemulihan korban KDRT dan upaya 

untuk mengatasinya. 

Winarno berpendapat dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai 
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hambatan antara lain (1) hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan (2) 

kelemahan institusi (3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administrative 

(4) Kekurangan dalam bantuan teknis (5) Kurangnya desentralisasi dan partisipasi 

(6) pengaturan waktu (7) sistim informasi yang kurang mendukung (8) perbedaan 

agenda tujuan antar sektor, serta (9) dukungan yang berkesinambungan. Penulis 

mendapati, dalam pelaksanaan pemulihan korban KDRT hanya terdapat beberapa 

faktor penghambat, diantaranya: 

a.   Hambatan ekonomi dan lingkungan   

Korban masih belum cukup ilmu/pengetahuan terkait pelaporan kekerasan 

dalam rumah tangga dan seringnya anggapan masyarakat mengenai buruknya 

pelaporan tersebut dan rata-rata korban yang terkena kekerasan dalam rumah 

tangga itu memiliki ekonomi menengah kebawah yang dimana korban takut jika 

melaporkan dan melakukan pemulihan tersebut akan mengeluarkan biaya yang 

sangat banyak.  

b. Sistim informasi yang kurang mendukung 

Banyak dari korban yang pada awalnya tidak tau PPT Seruni seperti apa 

karena korban kekerasan dalam rumah tangga awalnya melaporkan kekerasan 

rumah tangga tersebut ke DP3A(dinas perlindugan perempuan dan anak) di Kota  

Semarang lalu dari pihak DP3A memberikan surat pengantar untuk si korban ke 

Seruni. Disimi kurangnya sistim informasi yang kurang mendukung membuat 

para korban kekerasan rumah tangga tidak tahu Seruni seperti apa.  

Pelaksanaan pemulihan korban KDRT terdapat kendala yang dialami ketika 

melakukan proses pemulihan korban yaitu bahwa biasanya korban tidak mau 

kasusnya tersebut diproses melalui jalur hukum dikarenakan korban merasa takut, 
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selain itu korban juga merasa takut apabila dipulihkan kondisinya di shelter. 

 Korban kebanyakan lebih memilih untuk melakukan proses mediasi 

ketimbang jalur hukum, karena menurut korban proses mediasi tersebut lebih 

nyaman, dan tidak dipungut biaya apapun. Kebanyakan korban adalah masyarakat 

dengan pendidikan yang rendah serta dengan penghasilan yang rendah pula, 

kebanyakan korban tidak paham benar akan dengan adanya proses pemulihan ini. 

Korban berpikir bahwa nantinya proses pemulihan ini akan mengeluarkan banyak 

biaya, proses yang rumit, serta terpisah dari keluarganya pemikiran korban yang 

seperti ini yang menyebabkan para anggota unit PPT Seruni Kota Semarang, 

merasa kesulitan untuk melakukan proses pemulihan. 

Korban juga lebih memilih jalur damai dalam artian jalur mediasi alasannya 

korban tidak mau adanya pertengkaran yang lebih hebat ketika korban sudah 

kembali pulang dan bertemu dengan suaminya kelak, selain itu proses mediasi ini 

juga tidak mengeluarkan biaya dan prosesnya cukup mudah. 

Kendala-kendala yang telah diuraikan diatas, maka dari  itu harus ada solusi 

untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Adapaun upaya untuk mengatasi 

kendala tersebut, yaitu: 

1. Memberikan sosialisasi terkait pentingnya menjaga 

keharmonisasian dalam berumah tangga terhadap warga yang 

tinggal di daerah rawan kekerasan dalam rumah tangga agar 

mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan 

meminimalisir adanya korban kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Meyakinkan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga agar 

mau diuplihkan kondisi fisik maupun kejiwaannya sehingga luka-
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luka fisik yang dialami oleh korban dapat segera sembuh dan 

traumatis korban dapat dihilangkan sehingga korban tidak perlu 

lagi merasa khawatir. 

3. Melakukan pengawasan sebulan sekali yang dilakukan oleh 

Pekerja Sosial terhadap korban kekerasan rumah tangga yang 

kondisinya sudah dipulihkan, sehingga nantinya tidak terjadi lagi 

tindak kekerasan yang dilakukan terhadap korban. 

4.3.1 Faktor-faktor pendukung Implementasi pemulihan korban KDRT 

Implementasi pemulihan korban KDRT tidak hanya mempunyai faktor 

penghambat saja melainkan juga mempuyai faktor pedukung ketika dilakukannya 

proses pemulihan.  Adapun faktor pendukung tersebut sebagai berikut: 

a) Fasilitas yang digunakan selama proses pemulihan korban 

KDRT memadai 

b) Adanya kerjasama yang baik antara korban KDRT dengan 

pihak Seruni Kota Semarang, DP3A Semarang . 

c) Korban tidak dipungut biaya sama sekali selama proses 

pemulihan berlangsung 

d) Terjalinnya komunikasi yang baik antara DP3A dan Seruni 

terkait proses pemulihan korban KDRT. 

e) Adanya keinginan dalam diri korban untuk sembuh sehingga 

memudahkan proses pemulihan yang sedang berlangsung. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan mengenai permasalahan yang penulis kaji, antara lain: 

1.  Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006 Tentang  

Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pusat Pelayanan 

Terpadu yang dilakukan oleh pihak PPT Seruni di kota Semarang kepada 

korbannya sudah efektiv dan diupayakan sebaik mungkin sebagai tindakan 

untuk memulihkan kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga, 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 

2006 tentang Implementasi  dan kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan 

Dalam Tangga, Namun meski begitu, masih ada beberapa hal-hal yang 

dirasa korban belum memenuhi standar. Misalnya saja dalam hal 

kemudahan dalam hal melaporkan bahwa telah terjadi kekerasan dalam 

rumah tangganya dan sulitnya menghilangkan trauma yang telah timbul 

akibat dari tindak  kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Selain itu 

masih sering terjadi masyarakat yang tidak mau melaporkan terkait adanya 

tindak kekerasan di dalam rumah tangga. 

2. Faktor penghambat dan beberapa faktor pendukung di Pusat Pelayanan 

Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang, serta upaya untuk mengatasi faktor 

penghambat tersebut, yang antara lain: 

1) Faktor penghambatnya adalah korban kesulitan untuk dipulihkan 

kondisinya dikarenakan korban tidak mau dipulihkan kondisinya dan 
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lebih memilih untuk kembali ke keluarganya. 

2) Faktor pendukungnya antara lain fasilitas yang digunakan selama 

proses pemulihan memadai, adanya kerjasama yang baik antara   

korban dengan pihak PPT Seruni ,korban tidak dipungut biaya sama 

sekali selama proses pemulihan, terjalinnya komunikasi yang baik 

antara PPT Seruni KotaSemarang selama proses pemulihan, adanya 

keinginan dalam diri korban untuk sembuh. Adapun upaya yang 

dilakukan oleh PPT Seruni Kota Semarang untuk mengatasi faktor 

penghambat pemulihan korban KDRT, antara lain melakukan 

sosialisasi tentang pentingnya keharmonisasian dalam berumah tangga 

agar tidak terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, meyakinkan 

korban agar mau dipulihkan kondisi fisik maupun kejiwaannya, dan 

melakukan pengawasan sebulan sekali terhadap korban yang telah 

dipulihkan kondisinya. Pihak PPT Seruni Kota Semarang 

mengutamakan proses implementasi pemulihan korban kekerasan 

dalam rumah tangga ini secara cepat dan efektiv apabila mengalami 

masalah dengan korbannya, dengan berusaha sebaik mungkin untuk 

mencari jalan keluarnya dengan cara berunding bersama korban guna 

menghasilkan keputusan dan tindakan yang tepat sasaran, dapat 

diterima dan disetujui antara pihak PPT Seruni Kota Semarang dengan 

pihak korban kekerasan dalam rumah tangga. 
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5.2 Saran 

 Hasil pembahasan dan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Sebagai salah satu penyelenggara proses pemulihan korban kekerasan 

dalam rumah tangga instansi pemerintahan terkait seperti PPT Seruni 

berkewajiban untuk memberikan pelayanannya kepada korban kekerasan 

dalam rumah tangga sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang 

dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang 

Implementasi dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 

10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak (PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (untuk pihak Polres Semarang). 

2. Dari segi kemudahan, kenyamanan dan keramahan pihak PPT Seruni  

Kota Semarang diharapkan dapat meningkatkan kualias tersebut misalnya 

dengan cara memudahkan proses pelaporan korban yang dirasa sekarang 

ini masih terlalu rumit, penambahan jumlah pekerja sosial, dan 

pengontrolan kinerja para anggotanya agar korban dapat dipulihkan secara 

maksimal. Dan diharapkan juga PPT Seruni Kota Semarang dapat 

merespon dengan cepat masukan-masukan dari masyarakat, agar kegiatan 

penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam 

rumah tangga ini dapat naik mutu dan kualitasnya. 

3. Alangkah baiknya jika dibentuk suatu tim adhoc untuk menangani 

kegiatan proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga ini, 
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supaya korban tidak bingung melapor kepada siapa dan dapat 

memudahkan korban untuk melapor, selain itu juga memudahkan para 

pekerja sosial dalam memberikan pelayanan, pendampingan, konseling 

serta pendampingan rohani dan resosialisasi kepada korban. 

4. Proses penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban kekerasan 

dalam rumah tangga terhadap korbannya diharapkan masalah yang terjadi 

diselesaikan secara tuntas dan dapat diterima oleh pihak korban yang 

merasa dirugikan agar tidak timbul lagi masalah yang lain dikemudian 

hari. Serta bagi masyarakat dalam hal ini harus secara tegas dan berani 

melaporkan apabila menjadi ataupun melihat adanya tindak kekerasan 

dalam rumah tangga kepada  PPT Seruni Kota  Semarang. 
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