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RINGKASAN 

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga sering dialami oleh istri dan anak hal ini 
cukup memprihatinkan mengingat sebagian besar pelaku adalah orang yang sangat 
dipercaya, dihormati dan orang terdekat. Data terakhir pada tahun 2014 yang dihimpun oleh 
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Kalimantan Timur, menyebutkan bahwa 
sepanjang 2014, terdapat 129 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota 
Samarinda. Rinciannya adalah 24 kasus kekerasan fisik, 29 kasus kekerasan psikis, 60 kasus 
kekerasan seksual, dan 19 kasus penelantaran. 35 kasus diantaranya terjadi di lingkungan 
rumah tangga dan sisanya di tempat-tempat lain. Angka juga menunjukkan bahwa 
perempuan menjadi jumlah korban terbanyak, 128 perempuan menjadi korban dan 21 
korban adalah laki-laki. Dari perspektif usia korban, usia ≥ 17 tahun menjadi yang terbanyak 
yaitu 125 orang, sedangkan usia 18-24 tahun sejumlah 32 dan ≤ 25 sejumlah 91 orang. 
Berbagai macam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan 
telah dilakukan, hanya saja dalam implementasinya, merujuk dari berbagai macam data 
yang telah diungkap sebelumnya, masih terdapat berbagai macam hal yang membuat 
beberapa penanganan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota 
Samarinda tidak terselesaikan sampai tuntas. Hal inilah yang menjadi isu utama dalam 
penelitian ini, tentang problematika yang dihadapi terkait dengan perlindungan terhadap 
perempuan dan anak dari kekerasan di Kota Samarinda dan bagaimana model perlindungan 
terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang selama ini diimplementasikan 
belum memberikan perlindungan yang maksimal sehingga perlu dirumuskan model 
perlindungan yang lebih tepat guna dan tepat sasaran, baik secara preventif ataupun 
represif. 

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan analisis 
terhadap bentuk-bentuk perlindungan terhadap ibu dan anak di Kota Samarinda beserta 
problematikanya utamanya dari perpektif tanggung jawab pemerintah daerah. Hasil dari 
identifikasi dan analisa mendalam adalah ditemukannya problematika utama dalam hal 
pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda, untuk kemudian 
dari bentuk-bentuk perlindungan dan problematika yang telah ditemukan dan dianalisis 
tersebut dirumuskan model perlindungan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang 
tepat untuk diterapkan di Kota Samarinda. Hal inilah yang sekaligus menjadi target temuan 
dalam penelitian ini, yaitu merumuskan sebuah model terkait sistem perlindungan terhadap 
perempuan dan anak di Kota Samarinda sebagai langkah antisipatif untuk menurunkan 
kuantitas dan kualitas kekerasan terhadap ibu dan anak di masa mendatang. 

Penelitian ini menggunakan teori dan konsep yang dipadukan dengan metode 
penelitian multi disiplin keilmuan di bidang ilmu hukum, ilmu kebijakan publik, dan ilmu 
psikologi. Teori kekerasan yang dipadupadankan dengan metode observasi dan wawancara 
mendalam serta penelusuran dokumen digunakan untuk menjelaskan problematika yang 
dihadapi Pemerintah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan 
anak dari tindak kekerasan. Adapun konsep perlindungan dan teori affirmative serta 
beberapa perundang-undangan yang dipadukan dengan pendekatan multi disiplin keilmuan 
digunakan untuk merumuskan model yang tepat untuk diterapkan di Kota Samarinda terkait 
penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.   

Berdasarkan hasil penelitian, problematika yang dihadapi dalam penyelenggaran 
perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Samarinda 
terbagi menjadi 4 (empat) problematika, yaitu:  
(1) Problematika hukum dan kebijakan publik, ketiadaan sebuah pengaturan di level kota 

dalam bentuk peraturan daerah, walaupun sudah ada pengaturan di level nasional dan 
provinsi serta pengaturan internal masing-masing instansi/lembaga/dinas/badan/komisi, 
menjadi sebuah hambatan tersendiri bagi penyelenggaraan perlindungan terhadap 
perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Samarinda. Ketiadaan pengaturan ini 
membuat pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi parsial dan 
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tampak tidak terintegrasi antara program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh 
masing-masing instansi/lembaga/dinas/badan/komisi. Memang terdapat Peraturan 
Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi 
secara subjek, jangkauan peraturan tersebut hanya kepada anak saja. 

(2) Problematika sumber daya manusia, penyelenggaraan perlindungan perempuan dan 
anak dari tindak kekerasan, memerlukan sumber daya manusia yang memiliki 
kompetensi, kualitas, dan keahlian spesifik dalam kuantitas yang lebih dari cukup yang 
mampu bekerja secara simultan dan berkesinambungan. Hal inilah yang belum tercukupi 
di Kota Samarinda, rasio jumlah sumber daya manusia sebagaimana diperlukan untuk 
penyelenggaran perlindungan dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan 
anak belum seimbang. Berapa jumlah psikiater atau psikolog yang dilibatkan untuk 
menangani korban kekerasan? berapa jumlah dokter spesialis forensik yang tersedia di 
Kota Samarinda? berapa waktu yang mereka miliki untuk menangani korban 
kekerasaan? berapa jumlah konsultan bidang hukum yang selalu siap mendampingi 
korban kekerasan? apakah mereka semua terlibat full time atau insidental saja? atau 
bahkan hanya terlibat entry by name  saja tanpa pernah melakukan apa-apa?. Memang 
terdapat banyak tenaga sukarelawan (volunteer) yang siap membantu di berbagi kasus 
kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagian dari tenaga sukarelawan tersebut 
juga pernah mendapatkan pelatihan terkait penanganan korban kekerasan, akan tetapi, 
seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penanganan kasus kekerasan terhadap 
perempuan dan anak, tidak cukup hanya mengandalkan tenaga sukarelawan saja, 
diperlukan orang-orang yang juga memiliki keahlian khusus di bidangnya. Penangangan 
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ideal tidak cukup hanya 
menggunakan hati nurani saja, tetapi juga kemampuan teknis yang memadai. 

(3) Problematika sarana dan prasarana, ketersediaan prasarana dan sarana utama seperti 
rumah singgah atau rumah aman berikut kelengkapan di dalamnya, utamanya yang 
dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda, jumlahnya belum ideal.  

(4) Problematika budaya dan masyarakat, budaya bahwa kekerasan yang terjadi terhadap 
perempuan dan anak, utamanya yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan aib 
yang sebisa mungkin tidak perlu diketahui oleh pihak di luar, apalagi sampai di bawa ke 
jalur hukum. Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan pola pikir seperti itu sepanjang 
dapat terselesaikan dengan baik dan tidak terulang kembali, akan tetapi pada kondisi 
terkini, pola pikir seperti itu tidak mampu sepenuhnya menanggulangi dan 
menyelesaikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain daripada 
itu, dari perspektif masyarakat, pada dasarnya terdapat potensi besar dari masyarakat 
untuk ikut serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak di 
Kota Samarinda, banyak masyarakat, baik secara individual maupun komunitas, memiliki 
kepedulian yang cukup tinggi terhadap fenomena kekerasan terhadap perempuan dan 
anak tersebut, namun potensi besar tersebut terkendala dengan belum adanya sistem 
yang jelas tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, sehingga yang terjadi selama 
ini adalah partisipasi yang insidental.  

Kesemua problematika tersebut disebabkan oleh minimnya keberpihakan Pemerintah 
Kota Samarinda terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak 
kekerasan. Keberpihakan disini adalah secara normatif atau kebijakan maupun secara 
implementasi. Secara normatif dapat dilihat dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) Kota Samarinda Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka 
Menenengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2011-2015, dan Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2015. Dalam RPJP memang 
disebutkan soal perempuan dan anak sebagai bagian dari prioritas pembangunan, tetapi 
dalam RPJM, yang muncul sebagai prioritas pembangunan adalah program peningkatan 
peran perempuan di perdesaan, demikian juga dalam RKPD. Klasifikasinya masuk dalam 
program pemberdayaan, bukan perlindungan. Padahal sebagaimana dimaknai, terdapat 
perbedaan makna dan teknis antara “pemberdayaan” dengan “perlindungan”. 
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Dari situasi ini tampak kurangnya keberpihakan Pemerintah Kota Samarinda 
terhadap persoalan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. 
Sebagai dampaknya, ketika keberpihakan sangat minim, tentu saja masalah-masalah minim 
anggaran, minim koordinasi, dan minim sarana prasarana serta minim sumber daya manusia 
tidak terelakkan. Keberpihakan bisa dianalogikan sebagai sebuah niat, ketika niat untuk 
melakukan sesuatu minim atau bahkan tidak ada, akan berbanding lurus dengan hasil yang 
akan dicapai. Oleh karena itu, dalam rangka menentukan model yang tepat untuk 
penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, factor 
keberpihakan inilah yang menjadi entry point.  

Dalam hal perumusan model yang tepat untuk diterapkan dalam penyelenggaraan 
perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Samarinda, perlu 
untuk terlebih dahulu ditetapkan landasan filosofisnya. Secara filosofis, perlindungan 
terhadap perempuan dan anak adalah sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. 
Setiap manusia, termasuk perempuan dan anak memiliki hak-hak asasi yang telah menjadi 
bagian dari kodrat hidupnya. Terkait dengan kekerasan, filosofi dasarnya adalah tidak 
seorang manusia pun diperbolehkan untuk menyakiti atau melakukan kekerasan terhadap 
manusia lainnya tanpa hak dan dasar norma yang jelas, setiap manusia, bagaimanapun 
bentuknya, tetaplah seorang manusia, yang harus diperlakukan sebagaimana halnya 
manusia. Filosofi “memanusiakan manusia” itu juga yang diadopsi oleh berbagai macam 
konvensi internasional atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
perlindungan perempuan dan anak. Contoh konvensi-konvensi internasional yang 
substansinya terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah Declaration 
of Human Rights, International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Woman, Convention on the Elimination of Violence Against Woman, Declaration on 
A World Fit for Children, Declaration of the Rights of The Child, dan Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child 
Pornography. Adapun untuk di Indonesia sendiri, peraturan perundang-undangan yang 
terkait dengan perlindungan perempuan dan anak antara lain Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU 
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 
2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah 
Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan beberapa peraturan teknis di bawah undang-undang 
lainnya. Semua peraturan perundang-undangan tersebut, jika melihat dan memaknai 
konsideran “Menimbang”, maka akan ditemukan benang merah bahwa semua peraturan 
perundang-undangan tersebut memiliki filosofi yang sama, yaitu memperlakukan manusia 
sebagaimana selayaknya seorang manusia karena itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap 
manusia. 

Oleh karena itu, tepat kiranya dalam penelitian ini untuk menentukan model 
perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan menggunakan filosofi 
dasar memanusiakan manusia sebagai bagian dari hak yang dimiliki oleh manusia.  

Setelah memahami filosofi dasar yang akan digunakan, dalammenyusun sebuah 
model, pemahaman tersebut ditambah lagi dengan keberadaan serta teori atau konsep 
terkait dan penyesuaian terhadap aturan atau kebijakan yang telah ada atau yang masih 
akan dicita-citakan. Dalam penelitian ini, opsi yang dipilih adalah opsi menyempurnakan 
atau memperbaiki kekuarangan-kekurangan dari model yang telah ada, hal ini karena pada 
dasarnya sistem perlindungan perempuan dan anak tindak kekerasan di Kota Samarinda 
telah ada, hanya saja terdapat beberapa kelemahan-kelemahan, utamanya kelemahan 
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dalam hal keberpihakan, yang menyebabkan sistem perlindungan tersebut tidak berjalan 
dengan maksimal.    
 Sebagaimana diketahui pada analisa problematika, bahwa problem utama dalam 
penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota 
Samarinda adalah soal keberpihakan. Minimnya keberpihakan dari Pemerintah Kota 
Samarinda terhadap perlindungan perempuan dan anak berdampak pada pelaksanaan 
teknisnya. Oleh karena itu, hal pertama yang harus diperbaiki adalah soal keberpihakan. 
 Keberpihakan Pemerintah Kota Samarinda terhadap perlindungan perempuan dan 
anak dari kekerasan adalah kunci utama. Keberpihakan dari Pemerintah Kota Samarinda 
harus dituangkan dalam berbagai macam bentuk produk hukum daerah untuk menjamin 
kepastian hukum, tidak bisa hanya sekedar lisan atau jargon-jargon saja. Selain itu, 
keberpihakan tersebut harus dilandasi oleh filosofi perlindungan terhadap perempuan dan 
anak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan sesuai dengan peraturan perundangan 
yang telah ada sebelumnya. 

Secara konkrit, keberpihakan tersebut berdimensi ke dalam (inward looking) dan ke 
luar (outward looking). Inward looking, keberpihakan tersebut harus dituangkan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Samarinda, Rencana Pembangunan 
Jangka Menenengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda, dan Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah (RKPD) Kota Samarinda yang mengacu kepada kebutuhan pembangunan daerah 
dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat, lebih-lebih prioritas 
tujuan target pencapaian Millennium Development Goal (MDGs) yang salah satunya adalah 
bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dimana 
perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan adalah salah satu prioritas. 
Dokumen-dokumen tersebut memiliki posisi yang sangat penting dan strategis terhadap 
arah pembangunan di Kota Samarinda. Semua gerak langkah pembangunan di Kota 
Samarinda mengacu pada apa yang digariskan dalam dokumen-dokumen tersebut, sehingga 
tidak berlebihan jika keberpihakan dari dimensi inward looking dituangkan terlebih dahulu 
dalam dokumen-dokumen tersebut. Dalam dokumen-dokumen tersebut harus dituliskan 
dengan tegas dan jelas hal-hal yang menyangkut pengarusutamaan perlindungan 
perempuan dan anak dari tindak kekerasan.   

Jika sudah tertulis dengan tegas dan jelas keberpihakan atau pengarusutamaan 
perlindungan perempuan dan anak dalam dokumen tersebut, otomatis setiap satuan kerja 
perangkat daerah (SKPD), sebagai pelaksana teknis dari kebijakan arah pembangunan pasti 
mengikuti apa yang telah digariskan, sehingga pola pikir dan program-program kerja yang 
disusun dan dilaksanakan tidak lepas dari koridor yang telah ditetapkan dalam dokumen-
dokumen tersebut.  

Tentu saja, tidak mudah untuk memasukkan dan menyelenggarakan poin-poin 
keberpihakan dalam dokumen-dokumen tersebut, baik secara universal daerah maupun 
dalam rencana strategis atau rencana kerja masing-masing SKPD. Diperlukan adanya 
kesamaan visi dan misi serta cara pandang menuju satu titik yang sama diantara para 
pengambil kebijakan (terutama Walikota dan DPRD), pelaksana kebijakan, dan mungkin 
juga masyarakat terkait fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebutlah 
situasi ini dengan model one direction (satu arah satu tujuan) dan one perception (satu 
persepsi). Tanpa adanya model one direction and one perception  tersebut, rasanya sulit 
untuk melihat keberhasilan yang maksimal dari penyelenggaraan perlindungan terhadap 
perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Semua pihak harus memandang bahwa 
fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Samarinda adalah 
bukan hal yang remeh dan memerlukan perlakuan yang cepat, tepat, dan berhasil guna. 

Jika keberpihakan yang dilakukan dengan model one direction and one perception 
tersebut tercapai maka problematika anggaran, koordinasi yang kurang bagus antar SKPD, 
dan problematika ketersediaan sarana dan prasarana dapat teratasi. Untuk mencapai hal 
tersebut, peran pimpinan tertinggi daerah sangat penting, walikota dan pimpinan lembaga 
legislative diharuskan memiliki sikap yang berpihak terhadap perlindungan perempuan dan 
anak dari tindak kekerasan. Jika pimpinan tertinggi sudah memiliki sikap seperti itu, tinggal 
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bagaimana menanamkan dan mengarahkan para pelaksana kebijakan untuk memiliki sikap 
tindak yang sama untuk kemudian dituangkan dalam program kerja masing-masing 
pelaksana kebijakan. 

Dari dimensi outward looking, perlu untuk digarisbawahi bahwa penyelenggaraan 
perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan tanggung jawab mutlak dan individual 
dari Pemerintah Kota Samarinda beserta jajarannya saja, akan tetapi juga melibatkan 
instansi/badan/lembaga di luar Pemerintah Kota Samarinda. Sebut saja Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur, Kepolisian 
Resor Kota Samarinda, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia Kota Samarinda, dan jangan lupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat seperti Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial (RP3S) Yayasan Karisma 
Bunda Pertiwi (KBP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Borneo Insan Mandiri (BIM). 

Dalam situasi seperti ini, sangat diperlukan keberpihakan Pemerintah Kota 
Samarinda terhadap instansi/badan/lembaga tersebut. Keberpihakan yang dimaksud disini 
adalah sinergitas dan harmonisasi dalam berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan 
perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Patut dicatat, bahwa setiap 
instansi/badan/lembaga tersebut juga memiliki kebijakan dan program kerja sendiri-sendiri. 
Salah satu problematika klasik di Indonesia ini adalah ketika terjadi disharmoni antara 
pemerintah dengan instansi/badan/lembaga/masyarakat di luar pemerintah, padahal semua 
organ-organ tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, akan tetapi karena 
berbagai macam hal dan faktor, utamanya faktor ego sektoral dan ego kelembagaan, 
membuat sinergitas dan harmonisasi seperti sebuah fatamorgana atau jika tidak ingin 
dibilang sebagai sebuah keniscayaan. Dampak dari situasi tersebut sudah dapat diduga, 
tumpang tindih program kerja, program kerja yang tidak tepat sasaran dan tepat guna, 
persaingan tidak sehat antar organ, dan segala macam “kegaduhan” lainnya. Pada hilirnya, 
tentu saja, subjek dan objek yang menjadi sasaran program kerja tersebut yang paling 
menderita. 

Untuk menghindari hal tersebut, lagi-lagi keberpihakan dengan model one direction 
and one perception diperlukan. Setelah secara internal diperoleh kesamaan visi dan misi 
serta persepsi, Pemerintah Kota Samarinda harus juga berusaha untuk menyamakan visi 
dan misi serta persepsi terkait penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari 
tindak kekerasan. Kesamaan ini penting untuk membangun sinergitas dan harmonisasi antar 
organ. Sekali patut digarisbawahi bahwa sehebat dan sedigdaya apapun Pemerintah Kota 
Samarinda tidak akan pernah mampu bisa menangani sendiri persoalan kekerasan terhadap 
perempuan dan anak secara sendiri, tetap memerlukan bantuan dari 
instansi/badan/lembaga/masyarakat di luar Pemerintah Kota Samarinda. Tidak dapat 
dibayangkan betapa “rumitnya” jika Pemerintah Kota Samarinda melakukan sendiri mulai 
dari perancangan programnya, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, sampai ke 
evaluasi perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Lebih dari pada 
itu, secara kodrati, ibarat puzzle, keberadaan instansi/badan/lembaga/masyarakat di luar 
adalah kepingan-kepingan yang saling melengkapi untuk membentuk satu kesatuan yang 
bergerak dinamis untuk mencapai satu tujuan tertentu. That‟s what outsider organs are for. 

Secara dampak, jika sinergitas dan harmonisasi antara Pemerintah Kota Samarinda 
dengan instansi/badan/lembaga/masyarakat dapat terjalin dengan baik, akan tercipta 
kondisi yang saling melengkapi satu sama lain dan saling menutup kelemahan yang pada 
hilirnya penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan 
dapat berjalan secara maksimal. Tidak mudah mengusahakan sinergitas dan harmonisasi ini, 
tetapi bukan berarti tidak mungkin, lagi-lagi peran pimpinan daerah disini sangat penting 
untuk menjalin hubungan yang sinergis dan harmonis dengan 
instansi/badan/lembaga/masyarakat. Ketika pimpinan sudah mampu menjalin sebuah 
hubungan yang kondusif, tinggal bagaimana menjaga keharmonisan tersebut dapat berjalan 
secara eternal. 

Pada akhirnya, untuk memperkuat situasi keberpihakan tersebut, terdapat sebuah 
produk hukum yang mampu untuk mengarahkan sekaligus menjamin kepastian pelaksanaan 
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keberpihakan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak 
kekerasan. Produk hukum tersebut adalah peraturan daerah. Pemerintah Kota Samarinda 
memiliki kewenangan, bahkan kewajiban, untuk mengurus pemberdayaan dan perlindungan 
perempuan serta perlindungan anak (Pasal 12 ayat (2) huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 UU PKDRT, Pasal 20-26 UU Perlindungan Anak). 
Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka Pemerintah Kota Samarinda memiliki kewenangan 
untuk menyusun peraturan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan 
perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Pemerintah Kota Samarinda dapat menyusun 
Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan 
Anak Dari Tindak Kekerasan. Sebagai contoh Pemerintah Provinsi Daerah Provinsi 
Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan 
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, 
demikian juga dengan Pemerintah Kota Batu yang juga memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan. 

Penguatan keberpihakan dalam bentuk peraturan daerah adalah sesuatu hal yang 
sangat tepat, selain untuk menjamin kepastian hukum, dalam sebuah peraturan daerah 
pasti disebutkan dengan jelas dan tegas filosofi dan asas/prinsip yang mendasari perlunya 
perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Pun demikian dengan 
aspek yuridisnya, sebuah peraturan daerah pasti akan memperhatikan dan memuat 
peraturan perundangan terkait baik secara vertikal maupun secara horizontal, sehingga 
peraturan daerah yang dibuat tidak bertentangan atau melanggar norma-norma yang telah 
ada. Adapun aspek filosofi dan yuridis yang dimaksud dalam peraturan daerah yang akan 
dibuat, dapat mengacu pada filosofi dan peraturan perundangan sebagaimana telah 
diuraikan pada penelitian ini.                

Mengenai materi pengaturan yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
a. Ketentuan Umum 

Berisikan pemahaman, definisi, dan pembatasan istilah-istilah yang digunakan dalam 
peraturan daerah yang disusun. Istilah-istilah tersebut antara lain istilah anak, 
perempuan, kekerasan, perlindungan, korban, rumah aman, pendampingan, dan istilah-
istilah teknis lainnya. Adapun definisi istilah-istilah tersebut dapat merujuk pada UU HAM, 
UU Penghapusan KDRT, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan 
beberapa peraturan perundangan terkait lainnya. 

b. Asas Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak 
Setiap peraturan perundang-undangan seyogyanya memuat asas-asas atau prinsip-
prinsip yang digunakan sebagai landasan dari peraturan tersebut. Dalam peraturan 
daerah yang akan disusun ini asas-asas yang terdapat dalam UU HAM, UU Penghapusan 
KDRT, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban dapat digunakan. Asas-
asas tersebut antara lain asas penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas keadilan, 
asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, asas kesetaraan, asas perlindungan, asas non 
diskriminasi, asas kemitraan, dan beberapa asas-asas lainnya. 

c. Tujuan dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak 
Dalam setiap peraturan perundang-undangan perlu untuk ditegaskan tujuan dan ruang 
lingkupnya, sebagai bentuk pembatasan pengaturan. Dalam hal penyelenggaraan 
perlindungan perempuan dan anak, tujuan inti yang ingin dicapai adalah untuk 
memberikan perlindungan secara preventif dan represif kepada perempuan dan anak dari 
tindak kekerasan.  
Adapun untuk ruang lingkupnya adalah menterjemahkan pemahaman perlindungan 
dalam bentuk-bentuk kegiatan yang konkrit, seperti pelayanan, pendampingan, 
pencegahan, penindakan, dan pemulihan. 
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d. Bentuk-Bentuk Kekerasan 
Perlu untuk diatur sedemikian rupa mengenai bentuk-bentuk kekerasan. Pengaturan pada 
bagian ini dapat merujuk pada UU Penghapusan KDRT dan UU Perlindungan Anak. 
Bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain kekerasan fisik, kekerasan seksual, 
kekerasan psikis, penelantaran, atau eksploitasi. 

e. Hak-hak Korban 
Dalam peraturan daerah yang akan dibuat, perlu dicantumkan hak-hak korban tindak 
kekerasan. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk mendapatkan rehabilitasi, hak untuk 
mendapatkan kompensasi, hak untuk mendapat pendampingan, dan hak-hak dasar 
lainnya. 

f. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 
Pada bagian ini diuraikan pengaturan mengenai kegiatan-kegiatan konkrit yang menjadi 
tanggung jawab Pemerintah Kota Samarinda dalam menyelenggarakan perlindungan 
perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Tanggung jawab tersebut berada di dimensi 
inward looking dan outward looking  sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. 
Bentuk-bentuk tanggung jawab tersebut dimulai dari kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan evaluasi. Adapun bentuk-
bentuk konkritnya antara lain menyusun rencana aksi daerah, menyelenggarakan 
pendidikan dan penyuluhan terkait perlindungan perempuan dan anak, menyediakan 
informasi dan data, membentuk gugus tugas atau forum khusus lintas sektoral 
perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, mengusahakan ketersediaan 
sarana dan prasarana serta yang juga penting adalah menjalin kerjasama dengan 
instansi/lembaga/badan/masyarakat di luar Pemerintah Kota Samarinda.   

g. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan 
Pada bagian ini pada dasarnya adalah tindak lanjut dari pengaturan mengenai tanggung 
jawab pemerintah daerah. Bentuk-bentuk konkrit kegiatan yang telah diatur sebelumnya 
dijabarkan secara detail terkait subjek dan objek serta metode pelaksanaannya. 

h. Peran Serta Masyarakat 
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, peran serta masyarakat sangat penting bagi 
penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. 
Pengaturan mengenai bentuk dan jenis peran serta masyarakat menjadi penting dalam 
peraturan daerah ini sebagai bentuk kepastian hukum bagi masyarakat dalam 
berkontribusi dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak 
kekerasan. 

i. Ketentuan Pidana 
Ketentuan pidana dalam peraturan daerah jenis ini lebih menegaskan pada sifat merujuk 
pengaturan pemberian sanksi pidana sebagaimana diatur dalam berbagai macam 
peraturan perundang-undangan terkait seperti UU Penghapusan KDRT, UU HAM, dan UU 
Perlindungan Anak.  
Adapun jika tidak dimasukkan ketentuan pidana dalam peraturan daerah ini juga tidak 
menjadi persoalan, karena berbagai macam perbuatan kekerasan terhadap perempuan 
dan anak telah diatur dalam UU terkait sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.  

j. Ketentuan Penutup 
Pada bagian ini diatur sejak mulai berlakunya peraturan daerah ini. 

k. Penjelasan 
Pada bagian ini dimuat penjelasan umum mengenai kedudukan dan keberadaan 
terbentuknya peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap 
perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Selain itu dimuat penjelasan asas dan 
beberapa penjelasan hal-hal teknis lainnya. 

 Dalam penyusunan peraturan daerah tersebut, penting juga untuk nantinya 
dipertimbangkan keberadaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Perlindungan Anak, opsinya adalah dicabut dan substansinya dimasukkan dalam 
peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak atau tetap diberlakukan 
dengan harmonisasi substansi pengaturan. 
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 Pada akhirnya perpaduan antara keberpihakan inward looking and outward looking 
dengan model one direction and one perception yang diperkuat dengan adanya peraturan 
daerah, diharapkan bisa menjadi sebuah sistem yang mampu mengatasi problematika yang 
muncul saat ini dan berjalan maksimal untuk memberikan perlindungan terhadap 
perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Samarinda. 

Dalam sebuah penelitian yang menghasilkan sebuah gagasan atau ide, tentu saja 
tidak lengkap jika tidak diberikan rekomendasi konkrit atau strategi-strategi untuk 
mengimplementasikannya. Ide keberpihakan inward looking and outward looking dengan 
model one direction and one perception yang diperkuat dengan adanya peraturan daerah 
hanya akan menjadi sebuah impian jika tidak diuraikan juga strategi implementasinya. Pada 
bagian ini pada dasarnya adalah untuk menguraikan tindakan-tindakan konkrit yang harus 
dilakukan oleh subjek-subjek terkait untuk mempercepat pencapaian ide yang dihasilkan 
dalam penelitian ini. 

Strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam hal 
penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, sebagaimana 
diuraikan sebelumnya adalah bahwa Pemerintah Kota Samarinda harus berpihak pada 
perlindungan perempuan dan anak, keberpihakan tersebut berdimensi ke dalam dan ke luar, 
diuraikan sebelumnya bahwa secara ke dalam, keberpihakan tersebut dapat dimasukkan 
dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dikuatkan dalam bentuk 
peraturan daerah. Tidak mudah memasukkan sesuatu hal yang baru ke dalam dokumen-
dokumen yang sedang berjalan atau belum habis masanya. Hal tersebut terkait dengan 
proses legalisasi dan administrasi dan persoalan anggaran. Tidak mudah tiba-tiba 
memasukkan anggaran untuk membangun rumah singgah misalnya atau menambah 
anggaran operasional untuk P2TP2A Kota Samarinda, atau merubah nomenklatur 
kelembagaan, semuanya perlu waktu dan tenaga yang tidak sebentar dan sedikit. 
Oleh sebab itu, untuk saat ini yang dapat dilakukan oleh pimpinan tertinggi Pemerintah Kota 
Samarinda beserta jajarannya yang terkait adalah sebagai berikut: 
a. Walikota sebagai pimpinan tertinggi harus lebih menunjukkan komitmen dan sikap untuk 

mengarusutamakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Komitmen 
dan sikap tersebut kemudian ditanamkan dan dicontohkan kepada setiap jajaran di 
bawahnya, agar tercipta one direction and one perception di lingkungan Pemerintahan 
Kota Samarinda terkait perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Jika 
perlu Pemerintah Kota Samarinda harus melakukan pembentukan persepsi di jajarannya 
bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah “kondisi luar biasa”. Persepsi 
yang demikian akan menimbulkan rasa kepedulian yang berujung pada keberpihakan. 
Pembentukan persepsi ini juga perlu dikembangkan kepada masyarakat secara umum, 
sehingga semakin banyak kepedulian semakin banyak keberpihakan semakin maksimal 
penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan. 

b. Walikota disertai dengan instansi/badan/dinas terkait seperti Bappeda, BPPMD, P2TP2A, 
dan Dinas Kesejahteraan Sosial harus melakukan inisiasi untuk menjalin kerjasama 
dengan instansi/badan/dinas/lembaga/masyarakat untuk penyelenggaraan perlindungan 
terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Inisiasi tersebut untuk kemudian 
dapat dilanjutkan dengan pembuatan sebuah nota kesepahaman (sambil menunggu 
terbitnya peraturan daerah). Sebagai contoh bisa saja Pemerintah Kota Samarinda 
bekerja sama dengan kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kepedulian terhadap 
program perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. 

c. BPPMD dan P2TP2A serta Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai ujung tombak 
penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan agar tetap 
memaksimalkan segala sumber daya dan potensi yang ada sambil berupaya untuk 
membuat terobosan-terobosan baru untuk diusulkan pada periode dokumen perencanaan 
dan anggaran yang akan datang. Terobosan-terobosan baru tersebut antara lain misalnya 
bekerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait ketersediaan tenaga ahli psikolog dan 
psikiater yang dapat bekerja secara konsisten untuk membantu melakukan edukasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat atau melakukan 
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pendampingan terhadap korban kekerasan. Terobosan seperti ini sangat mungkin 
dilakukan dan memiliki peluang keberhasilan yang sangat besar, mengingat perguruan 
tinggi juga diberi kewajiban untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 
Sebagai contoh, kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan Universitas Mulawarman 
yang berada di Kota Samarinda, Universitas Mulawarman memiliki sumber daya manusia 
di bidang ilmu psikologi yang mumpuni untuk melakukan pendampingan korban 
kekerasan, selain itu terdapat 14 fakultas yang siap sedia untuk bekerja sama melakukan 
edukasi kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat, mengingat isu 
kekerasan ini adalah isu universal yang dapat dilakukan oleh fakultas apapun. Universitas 
Mulawarman juga memiliki sekitar 10.000 mahasiswa yang siap diberdayakan untuk 
menjadi relawan dalam setiap kegiatan perlindungan perempuan dan anak. Tidak 
menutup kemungkinan juga bekerja sama dengan perguruan tinggi lainnya yang ada di 
Kota Samarinda. 

d. BPPMD sebagai satuan kerja yang terkait langsung dengan penyelenggaraan 
perlindungan perempuan dan anak harus melakukan inisiatif untuk penyusunan peraturan 
daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya. BPPMD juga dapat menggandeng perguruan 
tinggi seperti Universitas Mulawarman untuk proses penyusunan rancangan peraturan 
daerah tersebut. 

  Adapun kepada badan/lembaga/instansi/dinas/komisi di luar Pemerintah Kota 
Samarinda yang terkait langsung dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan 
anak dari tindak kekerasan, strategi yang sebaiknya dilakukan adalah memaksimalkan  
sumber daya dan potensi yang ada saat ini sesuai dengan kebijakan masing-masing organ 
serta mendorong Pemerintah Kota Samarinda melalui BPPMD untuk membuat kerjasama 
penyelenggaraan perlindungan tersebut, atau jika perlu mendahului inisiasi kerjasama, dan 
juga mendorong percepatan diterbitkannya peraturan daerah sebagaimana diuraikan 
sebelumnya. Patut untuk dicatat, dalam penelitian ini, ide keberpihakan dengan adanya 
kesamaan visi dan misi serta persepsi menjadi kunci utama, kerjasama antar organ 
merupakan salah satu instrument dalam mewujudkan ide tersebut. Logika sederhananya, 
tidak mungkin akan tercipta sebuah kerjasama jika tidak ada kesepahaman visi dan misi 
serta tujuan.  
  Kepada masyarakat Kota Samarinda secara luas, dalam rangka mensukseskan 
penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, sikap 
tindak yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah untuk selalu menambah pemahaman 
terkait fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara psikologi, semakin 
bertambahnya pemahaman yang benar terkait fenomena kekerasan terhadap perempuan 
dan anak, akan membuat orang tersebut menjadi waspada dan bijak dalam menentukan 
sikap jika orang tersebut mengetahui adanya tindak kekerasan kepada perempuan dan 
anak. Perlu diketahui juga bahwa pada dasarnya untuk upaya preventif dapat dilakukan oleh 
masyarakat itu sendiri, masyarakat, khususnya perempuan dan anak harus berani untuk 
menolak jika terdapat indikasi dirinya akan diperlakukan secara tidak terhormat. Serta yang 
paling terpenting, pemahaman yang benar dan komprehensif kepada masyarakat, akan 
membuat orang tersebut (terutama laki-laki) akan berpikir berkali-kali jika ingin melakukan 
kekerasan terhadap perempuan dan anak.    
  Paling akhir tentunya juga harus diuraikan strategi implementasi untuk 
mensukseskan ide keberpihakan dengan model one direction and one perception kepada 
perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Hampir sama dengan strategi yang 
diberikan kepada masyarakat luas, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan 
juga harus diberikan pemahaman yang benar dan komprehensif terkait fenomena 
kekerasan. Hal ini agar para korban tersebut dapat menentukan sikap yang tepat dalam hal 
mereka sedang mengalami kekerasan. Pada intinya, strategi yang diberikan kepada 
masyarakat dan para korban ini untuk mengatasi problematika budaya yang saat ini juga 
menjadi salah satu hambatan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan 
dan anak dari tindak kekerasan di Kota Samarida. 
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Pada akhirnya, jika semua strategi implementasi tersebut dapat dilakukan secara 
maksimal, di masa depan akan tercipta sistem penyelenggaraan perlindungan terhadap 
perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Samarinda yang berkeadilan, 
berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan sumber daya manusia 
Indonesia pada umumnya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak di Indonesia ibarat gunung es 

yang hanya terlihat puncaknya saja. Fakta kejadian kekerasan dalam rumah tangga jauh 

lebih besar daripada yang dilaporkan, hal ini karena sistem hukum di Indonesia mengenai 

kekerasan ini hanya berdasarkan laporan sehingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

tidak akan di proses jika tidak ada laporan mengenai kejadian KDRT. 

 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mendefinisikan KDRT sebagai perbuatan 

seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman 

untuk melakukan perbuatan, ancaman atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut WHO kekerasan adalah penggunaan kekuatan 

fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau 

sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar 

mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan 

atau perampasan hak.  

The Family Violence Prevention Fund and the Trauma Fondation merumuskan 

kekerasan domestik sebagai tindakan ataupun ancaman tindakan pelecehan fisik, seks, 

psikologis ataupun ekonomis oleh seseorang terhadap orang lain yang menjadi ataupun 

pernah menjadi mitra intimnya. Selanjutnya Sunarto (2004) menjelaskan bahwa perumusan 

definisi ini menjelaskan bahwa ruang lingkup kekerasan domestik cukup luas karena tidak 

berupa tindakan saja tetapi meliputi pula ancaman tindakan dan tidak hanya mencakup 

pelecehan fisik tetapi berbagai bentuk pelecehan lainnya. 

Mengapa KDRT dapat terjadi ? mengapa perempuan cenderung menjadi korban? 

Dalam rumah tangga banyak ditemukan ketimpangan antara kekuasaan suami dan istri, 

tidak mengherankan dalam berbagai masyarakat masih banyak dianut pandangan bahwa 

tempat seorang perempuan adalah dirumah dan dibelakang suami. Moore dan Sinclair 

(dalam Sunarto, 2004) menyimpulkan bahwa dalam banyak keluarga peran pria di rumah 

tangga masih tetap dominan.  

 Beberapa pakar tentang pernikahan mencerminkan fenomena yang berbeda antara 

laki-laki dan perempuan. Perempuan cenderung memiliki antusias yang lebih besar dalam 

pernikahan dibandingkan laki-laki. Istri cenderung lebih terbuka pada pasangannya daripada 

laki-laki dan berharap suami melakukan hal yang sama (Peplau dan Gordon, 1985). Keluhan 
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umum yang sering disampaikan oleh perempuan dalam pernikahan adalah suami mereka 

tidak peduli pada kehidupan emosional mereka dan dan tidak mengekspresikan perasaan 

dan pikiran mereka sendiri (Rubin dalam Santrock, 2002). Selanjutnya dikatakan bahwa 

suami merasa sebanyak apapun mereka berbicara tetap tidak dapat dipahami oleh istri. 

 Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berawal dari munculnya konflik karena 

adanya ketidaksepahaman atau ketidakcocokan yang bersifat pertentangan dan perbedaan. 

Lestari (2012) menjelaskan bahwa konflik mungkin akan menyebabkan munculnya emosi 

negatif dan hasil akhir dari konflik bersifat destruktif atau bersifat konstruktif tergantung 

strategi yang digunakan. Strategi yang cenderung destruktif inilah yang akan berdampak 

pada kekerasan dalam rumah tangga.  

Sumber konflik dalam rumah tangga atau perkawinan dikarenakan adanya 

ketidakcocokan kebutuhan antara satu dengan yang lainnya, kesulitan menerima 

perbedaan-perbedaan nyata, masalah keuangan atau ekonomi, masalah anak, cemburu, 

pembagian tugas yang tidak adil, kegagalan dalam berkomunikasi, pasangan tidak sejalan 

antara minat dan tujuan awal dari pernikahan (Dandindof dalam Grandiati dan Suprapti, 

2014). 

Secara Nasional fenomena kekerasan dalam rumah tangga sering dialami oleh istri 

dan anak, hal ini cukup memprihatinkan mengingat sebagian besar pelaku adalah orang 

yang sangat dipercaya, dihormati dan orang terdekat. Berdasarkan data Komisi Nasional 

Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KOMNAS Perempuan dan Anak) data 

kekerasan tahun 2011 angka kekerasan terhadap perempuan mencapai 119.107 kasus. Dari 

jumlah itu 95,61% atau 113.878 kasus terjadi dalam areal domestik, 5.187 kejahatan di 

ranah publik dan 42 kasus terjadi di ranah negara dari total jumlah kasus itu hanya sedikit 

yang dilaporkan. Selanjutnya KOMNAS Perempuan dan Anak juga mencatat pada tahun 

2012 mencapai angka 8.315 dalam setahun selanjutnya meningkat pada tahun 2013 

menjadi 11.719, angka kenaikan sekitar 3.404 kasus.  

Kondisi di Kalimantan Timur tidak jauh berbeda, berdasarkan data dari BPS Provinsi 

Kalimantan Timur jumlah penduduk tahun 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan, 

seperti pada Tabel 1 berikut: 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk Kalimantan Timur Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin 2013 2012 2011 

Laki-laki 1.731.820 1.687.756 1.488.140 

Perempuan 1.568.697 1.528.345 1.643.824 

Total 3.300.517 3.216.101 3.131.964 
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Berdasarkan data tersebut terlihat perkembangan penduduk Kalimantan Timur tiap 

tahunnya mengalami peningkatan dan dilihat dari jenis kelamin jumlah Laki-Laki lebih 

dominan ditahun 2012 dan 2013. Data jumlah penduduk untuk kota Samarinda juga 

menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2011 penduduk kota Samarinda sejumlah 

756.697, tahun 2012 jumlah meningkat menjadi 781.313 dan pada tahun 2013 jumlah 

penduduk Kota Samarinda 805.688 yang terdiri dari  416.975 Jiwa laki-laki dan 388.713 jiwa 

perempuan. Tahun 2013 terlihat di Kota Samarinda jumlah laki-laki juga mendominasi 

dibandingkan jumlah perempuan.  

Dominasi laki-laki tidak hanya sebatas angka jumlah penduduk di Kota Samarinda. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana  Provinsi (BPPKB Kaltim) serta dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Perempuan (BPMP) Kota samarinda dan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak 

(PPA) Polresta Samarinda, laki-laki mendominasi sebagai pelaku kekerasan dalam rumah 

tangga. Jika dilihat berdasarkan data yang diperoleh bahwa dari segi usia 0 hingga 17 tahun 

dan di atas 25 tahun merupakan mayoritas korban KDRT. Data tersebut menguatkan 

dugaan bahwa ibu dan anak merupakan objek kekerasan dalam rumah tangga.  

Data terakhir pada tahun 2014 yang dihimpun oleh Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan KB Provinsi Kalimantan Timur, menyebutkan bahwa sepanjang 2014, 

terdapat 129 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda. Rinciannya 

adalah 24 kasus kekerasan fisik, 29 kasus kekerasan psikis, 60 kasus kekerasan seksual, dan 

19 kasus penelantaran. 35 kasus diantaranya terjadi di lingkungan rumah tangga dan 

sisanya di tempat-tempat lain. Angka juga menunjukkan bahwa perempuan menjadi jumlah 

korban terbanyak, 128 perempuan menjadi korban dan 21 korban adalah laki-laki. 

Dari perspektif usia korban, usia ≥ 17 tahun menjadi yang terbanyak yaitu 125 

orang, sedangkan usia 18-24 tahun sejumlah 32 dan ≤ 25 sejumlah 91 orang.  

Kekerasan secara langsung atau tidak langsung berakibat buruk terhadap kondisi 

fisik maupun psikis dan kondisi keluarga secara keseluruhan terutama bagi anak dalam 

keluarga. Namun demikian berdasarkan hasil diskusi dengan Kanit PPA Poltabes Samarinda 

mengatakan bahwa banyak di antara perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah 

tangga berinisiatif melaporkan kepihak polisi tetapi justru sebagian besar di antara mereka 

mencabut laporan tersebut karena khawatir dengan masa depan anak dan kondisi ekonomi 

mereka. Hal ini diperkuat dengan keterangan Nia psikolog unit PPA Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan KB Kaltim (wawancara Senin, 9 Maret 2015 pukul 14.20 WITA, 2015) 

Kemandirian secara finansial perempuan menjadikan salah satu faktor yang melemahkan 

kondisi perempuan dalam rumah tangga. Istri cenderung memiliki ketergantungan yang 

tinggi dengan suami terutama dalam hal ekonomi. Kondisi ini diperparah jika istri tidak 
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memiliki kemandirian secara finansial dan tidak memiliki keterampilan apapun. Oleh sebab 

itu beberapa laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga berakhir dengan kata damai 

dan pencabutan aduan dari pihak istri meskipun kenyataannya istri mengalami kondisi fisik 

dan psikis yang cukup parah akibat kekerasan yang dilakukan oleh suami.  

Akibat kekerasan tidak hanya dialami oleh perempuan sebagai istri atau ibu, kondisi 

anak sebagai mahluk yang lemah merupakan korban paling sering mengalami kekerasan 

dalam rumah tangga. Meskipun hanya menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga anak 

rentan mengalami gangguan psikis dan emosi. Apalagi jika anak menjadi korban kekerasan 

dalam rumah tangga maka tidak hanya psikis dan emosi tetapi juga secara fisik. Hal ini 

dapat menimbulkan trauma berkepanjangan. Pengalaman anak sebagai korban maupun 

saksi KDRT adalah pengalaman traumatis karena umunya justru dilakukan oleh orang-orang 

terdekat dan terpercaya yang seharusnya memberikan rasa aman, rasa nyaman dan kasih 

sayang. Penelitian mengenai dampak KDRT pada anak ini disinyalir menjadi prediktor 

masalah psikis di masa yang akan datang. 

Pengalaman menyaksikan, mendengar, mengalami kekerasan dalam lingkup 

keluarga menimbulkan pengaruh-pengaruh negatif pada keamanan, stabilitas hidup dan 

kesejahteraan anak (Carlos dalam Margaretha, Nuringtyas dan Rachim, 2013). Selanjutnya 

dipaparkan bahwa pengalaman traumatik KDRT dapat menghasilkan korban langsung (yang 

langsung mengalami kekerasan) dan korban tidak langsung (yang melihat kekerasan). 

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa anak yang mengalami kondisi ini baik secara 

langsung maupun tidak langsung akan berakibat pada hubungan relasi intim yang diliputi 

kekerasan didalamnya (Appel dan Holden dalam Margareth, Nuringtyas dan Rachim, 2013).    

 Melihat kondisi di atas dan beberapa fenomena dampak dari kekerasan rumah 

tangga maka pihak pemerintah tidak tinggal diam dalam menyikapinya. Beberapa kebijakan 

dan regulasi perlindungan terhadap anak dibentuk dan dilaksanakan. Rapat koordinasi dari 

level terendah hingga level nasional diselenggarakan agar mendapatkan formulasi yang 

tepat mengenai mekanisme perlindungan korban kekerasan pada perempuan dan anak ini. 

Terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41/2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah yang menjadi landasan yang menyatakan bahwa perlindungan perempuan dan anak 

sebagai kewajiban pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Perlindungan perempuan dan 

anak sebagai kewajiban pemerintah kota maka dibentuklah Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Perempuan yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Samarinda 

Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2008. 

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan 
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Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dinyatakan 

standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban 

kekerasan idealnya harus ada sebagai bentuk penanganan terhadap korban KDRT.  

Standar pelayanan minimal  ini meliputi pelayanan penangan pengaduan, langkah-

langkahnya dan prosesnya. Dalam mempermudah koordinasi dan mempercepat proses 

pelayanan terhadap korban KDRT maka dibentuklah unit pelaksana seperti unit Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kalimantan Timur yang 

dibentuk berdasarkan SK Gubernur pada tanggal 30 Juni 2009. Selanjutnya dibentuk 

P2TP2A tingkat kota dan kabupaten dibawah naungan Badan Pemberdayaan Perempuan 

kota dan kabupaten sebagai perpanjangan tangan P2TP2A provinsi. 

P2TP2A menjalin kerjasama dengan pihak terkait, menggunakan tenaga volunteer di 

tingkat kecamatan untuk memantau dan menangani secara dini kasus KDRT yang terjadi di 

wilayah kecamatan. Selanjutnya kecamatan dapat berkoordinasi dengan polsek setempat 

atau langsung lapor ke P2TP2A untuk segera diproses. P2TP2A juga bekerja dan 

berkoordinasi dengan Rumah sakit untuk menyediakan pelayanan visum yang dibutuhkan 

sebagai barang bukti. Selain dengan rumah sakit P2TP2A juga bekerjasama dengan pihak 

kepolisian dan lembaga hukum untuk perlindungan korban. Kerjasama dengan psikolog 

dibutuhkan ketika korban membutuhkan pendampingan secara psikologis. Assessment 

Psikologi ini dibutuhkan dengan tujuan menggali informasi dari pihak korban atau pemulihan 

kondisi korban pasca kekerasan. P2TP2A juga bekerjasama dengan dinas sosial untuk 

menyediakan shelter sebagai tempat sementara korban kekerasan tinggal pasca kejadian. 

Hanya saja dalam implementasinya, merujuk dari berbagai macam data yang telah 

diungkap sebelumnya, masih terdapat berbagai macam hal yang membuat beberapa 

penanganan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda 

tidak terselesaikan sampai tuntas. Hal inilah yang menjadi isu utama dalam penelitian ini, 

tentang bagaimana model perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak 

kekerasan yang selama ini diimplementasikan belum memberikan perlindungan yang 

maksimal sehingga perlu dirumuskan model perlindungan yang lebih tepat guna dan tepat 

sasaran, baik secara preventif ataupun represif. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diungkapkan, maka penelitian ini 

membatasi pada permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa problematika yang dihadapi terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan 

anak dari kekerasan di Kota Samarinda? 

2. Bagaimana model perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan yang tepat 

untuk diterapkan di Kota Samarinda? 
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1.3. Tujuan Penelitian dan Target Temuan 

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan analisis 

terhadap bentuk-bentuk perlindungan terhadap ibu dan anak di Kota Samarinda beserta 

problematikanya. Terutama sekali dari perspektif tanggung jawab Pemerintah Kota 

Samarinda terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak 

kekerasan. 

Secara lebih detail, penelitian ini mengidentifikasi implementasi bentuk-bentuk 

perlindungan yang telah dilaksanakan selama ini, baik secara preventif maupun represif 

terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda. Dari identifikasi 

bentuk-bentuk perlindungan tersebut, kemudian dilakukan analisis secara mendalam untuk 

menguji efisiensi dan efektivitasnya. Keilmuan yang digunakan untuk melakukan analisa ini 

adalah ilmu hukum, ilmu psikologi, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu kebijakan publik.  

Termasuk di dalam analisis in adalah hal-hal yang berkenaan dengan kuantitas dan 

kualitas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam 3 tahun terakhir, standar 

pelayanan penangangan kasus, ketepatan waktu penuntasan kasus, jumlah kasus yang 

terselesaikan dengan baik, jumlah kasus yang tidak terselesaikan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemberian perlindungan, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkait pemberian perlindungan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak.  

Hasil dari identifikasi dan analisa mendalam adalah ditemukannya problematika 

utama dalam hal pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota 

Samarinda, untuk kemudian dari bentuk-bentuk perlindungan dan problematika yang telah 

ditemukan dan dianalisis tersebut dirumuskan model perlindungan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak yang tepat untuk diterapkan di Kota Samarinda. Hal inilah yang 

sekaligus menjadi target temuan dalam penelitian ini, yaitu merumuskan sebuah model yang 

dapat diterapkan secara nyata terkait sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak di 

Kota Samarinda sebagai langkah antisipatif untuk menurunkan kuantitas dan kualitas 

kekerasan terhadap ibu dan anak di masa mendatang. 
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1.4. Luaran Penelitian 

 Luaran penelitian ini akan berupa: 

1. Laporan hasil penelitian. 

2. Poster penelitian. 

3. Publikasi ilmiah dalam jurnal atau buku. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 .  Penelitian Terdahulu 

1. Firdaus (2006) 

Melakukan penelitian dalam tesisnya mengenai bagaimana pengaturan kekerasan 

dalam rumah tangga dalam hukum pidana dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bagaimana perlindungan hukum 

terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui sistem peradilan? dan bagaimana 

pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 

27/PID.B/2005/PN-LP-LD/.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu aturan yang dapat melindungi 

korban kekerasan dalam rumah tangga adalah hukum pidana dengan seperangkat alat 

penegak hukumnya (polisi, jaksa dan hakim) yang masing-masing bekerja secara 

terintegrasi sebagai sebuah sistem peradilan pidana. Akan tetapi kenyataan sosial yang 

terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa sampai saat ini, hukum pidana dan sistem 

peradilan pidana belum dapat melindungi perempuan sebagai korban kekerasan dalam 

rumah tangga, karena kenyataan sosial itu sarat dengan nilai patriarki sehingga 

menciptakan struktur hukum yang jauh dari pengalaman yang berperspektif perempuan. Hal 

ini mengakibatkan sering terjadinya kendala bagi korban kekerasan dalam rumah tangga 

untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan. Dengan adanya Undang-undang No. 23 

Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan mampu 

menutupi kelemahan yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP, dimana undang-undang ini 

telah mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban 

kekerasan dalam rumah tangga. Analisis terhadap Putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam 

Nomor 27/PID.B/2005/PN-LP-LD telah menunjukkan keseraian dan cukup memuaskan, 

karena perbandingan antara sanksi pidana berdasarkan tuntutan jaksa Penuntut Umum dan 

putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Lubuk Pakam tidak banyak menunjukkan 

perbedaan dimana hakim telah memutuskan perkara ini seyogyanya diimbangi dengan 

pertimbangan secara komprehensif yang artinya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana tidak sebatas pada apa yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa, 

namun pertimbangannya juga didasari pada latar belakang terjadinya tindak pidana baik 

kepada pelaku dan korban, catatan tentang riwayat hidup pelaku maupun korban termasuk 

latar belakang lingkungan pelaku maupun korban sehingga terjadinya kejahatan. 
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2. Melliza Selviana (2010) 

Melakukan penelitian mengenai sikap Istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga 

(studi di wilayah kampong „X‟ Jakarta) dari Jurnal Psikologi Volume 8 Nomor 1, Juni 2010. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap istri di wilayah kampong “X” Jakarta tentang 

kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian deskripsi 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel 

atau lebih (bebas) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel 

yang lain (Sugiyono, 2000). Data dikumpulkan sebagaimana adanya, dan penelitian ini 

termasuk kedalam penelitian kuantitatif yang sifatnya non eksperimental. 

Berdasarkan hasil perhitungan terhadapdata yang diperoleh dalam penelitian antara 

lain; terlihat bahwa sikap istri terhadap KDRT diwilayah kampung „X‟ lebih banyak yang 

memiliki sikap positif daripada yang memiliki sikap negatif.Artinya lebih banyak yang 

mendukung terjadinya KDRT daripada yang tidak mendukung terjadinya KDRT. Hasil 

deskripsi statistik mengenai sikap berdasarkan suku bangsa menunjukkan bahwa suku 

bangsa Jawa, Betawi, Padang dan  Palembang memiliki persentase sikap positif lebih tinggi 

dibandingkan persentase sikap negatif, sebalikya untuk suku bangsa sunda memiliki 

persentase sikap negatif lebih tinggi dibandingkan persentase sikap positif. Hasil deskripsi 

statistik mengenai sikap berdasarkan pendidikan terakhir, pendidikan SD, SMP, SMA dan 

perguruan tinggi memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan terakhir semakin 

besar persentase sikap positif. Hasil deskripsi statistik mengenai sikap berdasarkan usia, 

kedua kategori yaitu 18-40 tahun dan 41-70 tahun respondennya lebih banyak yang 

bersikap positif daripada pada yang bersikap negatif. Hasil deskripsi statistik mengenai sikap 

berdasarkan pekerjaan, memperlihatkan bahwa ketiga jenis pekerjaan yaitu ibu rumah 

tangga, wiraswasta, dansales, ketiganya lebih banyak yang bersikap positif daripada yang 

bersikap negatif. Berdasarkan hasil analisis Z – Score, dari tiga dimensi sikap antarakognitif, 

afektif dan konatif. Diperoleh hasil bahwa dimensi yang paling dominan yaitu dimensi 

kognitif. Berdasarkan hasil uji chi-square sikap dengan suku bangsa, pendidikan terakhir, 

usia, dan pekerjaan menunjukkan bahwa Ho diterima artinya tidak ada perbedaan sikap 

secara signifikan di tinjau dari suku bangsa, pendidikan terakhir, usia, danpekerjaan 

responden 

3. Dedi Afandi, dkk (2012) 

Karakteristik Kekerasan dalam Rumah Tangga (artikel penelitian pada J Indon Med 

Assoc, Volum: 62, Nomor: 11, November 2012).  
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Penelitian ini dilakukan bersama oleh Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan 

Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Pekanbaru dan Rumah Sakit 

Bhayangkara Tk. IV, Pekanbaru.  

Penelitian ini bertujuan mendapatkan karakteristik kasus kekerasan dalam rumah 

tangga di Pekanbaru karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah 

global yang menyebabkan morbiditas, mortalitas dan gangguan kesehatan mental sehingga 

kasus KDRT harus ditangani secara tuntas agar tidak terjadi “lingkaran kekerasan”. 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif retrospektif. 

Sumber data penelitian didapat dari Surat Permintaan Visum, Visum et Repertum, dan 

rekam medis. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 

Desember 2011 didapati 237 korban KDRT. Perempuan dalam umur produktif (19-40) 

merupakan jenis kelamin dan golongan umur yangpaling sering ditemukan. Sebanyak 

79,3% berstatus ibu rumah tangga. Jenis luka yang paling banyak ditemukan adalah luka 

memar (79,3%). Bagian tubuh yang paling sering menjadi lokasi luka adalah kepala dan 

leher (73,8%). Mayoritas korban mengalami kekerasan tumpul (91,6%) dengan luka derajat 

ringan (92,4%).  

Kesimpulan: Pola luka pada korban KDRT memiliki ciri khas yaitu luka multipel, tidak 

mematikan, dan ditemukan lebih dari satu lokasi tubuh. 

4. Branadata Sembiring S.H. 

Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di 

Pengadilan Negeri Pontianak) (library.usu.ac.id/donload/fh/06012400.pdf) 

Tesis ini membahas masalah Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah 

Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan 

metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan bahwa: 1. 

Pengaturan sanksi pidana tambahan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dinilai tidak cukup efektif 

untuk menopang efektivitas penerapan sanksi pidana pokok dalam tindak pidana kekerasan 

di rumah tangga. Hal itu dikarenakan jangkauannya hanya terbatas, yaitu untuk 

memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud 

untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga. 

Dengan kata lain, tidak dimaksudkan untuk memberikan tambahan sanksi terhadap pidana 

pokok yang bersifat pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang 
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Hukum Pidana dan undang-undang yang mengatur sanksi pidana di luar KUHP. 

Konsekuensinya, sanksi pidana tambahan tersebut tidak dapat diterapkan untuk 

mengefektifkan penerapan sanksi pidana penjara atau denda terhadap tindak pidana 

kekerasan dalam  rumah tangga yang menimbulkan akibat luka berat atau matinya korban. 

2. Agar Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan yang lebih efektif untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi korban dalam  tindak pidana kekerasan di rumah tangga ke masa 

depan, maka perlu memperluas norma Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: a. 

Tidak hanya dibatasi untuk memberikan kebebasan kepada hakim dalam  menjatuhkan 

pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan 

menjaga keutuhan rumah tangga; tetapi diperluas sebagai penopang pidana pokok dan 

perlindungan rasa aman kepada korban baik secara  materiel maupun immateriel. b. Jenis 

sanksi pidana tambahan yang seharusnya dapat diformulasikan, selain sebagaimana diatur 

dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah: 1) Ganti kerugian materiel 

maupun immaterial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap : a, 

suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, 

pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c orang yang 

bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. d. Orang 

yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam 

jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 2) Pemecatan 

sebagai pegawai negeri terhadap pelaku yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (Pusat 

dan Daerah), TNI, Polri, dan pegawai negeri di lingkungan institusi TNI dan Polri; 3) 

Pemecatan dari jabatan kenegaraan : legislatif, eksekutif dan yudikatif. 4) Pencabutan 

terhadap hak-hak tertentu, seperti : pengasuhan anak, perwalian dan/atau pengampuan. 

Selanjutnya direkomendasikan agar perluasan pengaturan dan penerapan sanksi pidana 

tambahan tersebut di atas, hanya dapat dikenakan terhadap pelaku yang melanggar : Pasal 

44 ayat (1); ayat (2) dan ayat (3); Pasal 46; Pasal 47; Pasal 48; dan Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga.  

5. Ahmat Suhari (2010) 

Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (Studi Wilayah Hukum Polres Grobogan), Thesis, Universitas Negeri 

Semarang. (lib.unnes.ac.id/2971/)  

Munculnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, diharapkan dapat 

dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur 
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mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku 

KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, 

KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, 

maka dalam penanganannya diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana 

upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Oleh kerena itu 

mengetahui implementasi/pelaksanaan UU No.23 Tahun 2004 merupakan hal penting, 

karena dapat melihat efektifitas UU ini terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi 

ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di wilayah 

hukum Polres Grobogan? (2) Bagaimana bentukbentuk hambatan dalam implementasi 

ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT di wilayah 

hukum Polres Grobogan? (3) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya KDRT di 

wilayah hukum Polres Grobogan?. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui 

implementasi ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di 

Polres Grobogan. (2) Untuk mengetahui hambatan terhadap implementasi ketentuan pidana 

dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres 

Grobogan. (3) Untuk menganalis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kekerasan dalam 

rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian ini berlokasi di Polres Grobogan. 

Fokus penelitian adalah (1) Implementasi ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan. (2) Hambatan terhadap 

implementasi ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT di 

wilayah hukum Polres Grobogan. (3) Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam 

rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan. Sumber data adalah data primer dan data 

sekunder. Metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara, studi kepustakaan, dan 

studi dokumentasi. Objektivitas dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi ketentuan pidana dalam UU 

No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, 

penyidik masih beranggapan bahwa hanya kekerasan fisik yang korbannya mendapat luka 

serius saja yang dilanjutkan  perkaranya. Sedangkan untuk kekerasan yang lain seperti 

kekerasan fisik yang lukanya ringan, psikologis, seksual dan penelantaran dalam rumah 

tangga tidak ada keinginan untuk melanjutkan kasus tersebut karena korban tidak 

mendapat luka yang serius. Proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga yang terjadi di wilayah Polres Grobogan telah sesuai dan merujuk pada 

KUHAP Jo. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Hambatan-hambatan yang 
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terjadi dalam Implementasi ketentuan pidana UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan adalah faktor korban, kendala lainya adalah proses 

pembuktian, persepsi penegak hukum yang dianggap kurang serius, terbatasnya sarana dan 

prasarana yang menunjang, dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan kasus 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Faktor-faktor yang 

menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan adalah 

faktor kemiskinan/ekonomi, kondisi psikologi pelaku yang labil, dan persepsi masyarakat 

yang keliru dalam memandang masalah KDRT. Dari beberapa faktor tersebut, faktor utama 

yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan 

adalah faktor kemiskinan. 

2.2. Teori Kekerasan 

Baso (2002:59) mengemukakan kekerasan adalah suatu fenomena sosial yang 

kompleks, terlebih lagi jika hal itu merupakan kekerasan terhadap perempuan karena  

diwarnai oleh unsur relasi antar gender yang berbeda (gender-base violence). Menurut 

Murniati (2004:222), kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi 

antar manusia, baik individu maupun kelompok yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai 

satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas. 

Kekerasan pada dasarnya adalah sebuah bentuk perilaku, baik verbal maupun non-

verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga 

menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang 

menjadi sasarannya. Galtung (dalam Hayati, 2000:28) menyebutkan bahwa kekerasan 

adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada di 

bawah realitas potensialnya. 

2.2.1. Kekerasan Terhadap Perempuan 

Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan Pasal 1, 1983 

menyatakan bahwa Kekerasan terhadap perempuan (KTP)  adalah Segala bentuk kekerasan 

berbasis jender yang berakibat atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, 

mental atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan tsb, 

pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi dilingkungan 

masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi. 

(http://www.angelfire.com/nc/neurosurgery/kekerasan.html.). 

Violence atau kekerasan yang dihadapi oleh perempuan dapat berupa kekerasan 

fisikmaupun non fisik.Berbagai kekerasan terhadap perempuan muncul sebagai 

akibatperbedaan peran.Kata kekerasan merupakan terjemahan dari kata violence artinya 

http://www.angelfire.com/nc/neurosurgery/kekerasan.html
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suatuserangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang (BKKBN, 

Kemneg, PP, dan UNFPA, 2005). Pelaku kekerasan terhadap perempuan dapat bersifat 

individualseperti dalam rumah tangga, masyarakat, maupun negara. Salah satu jenis 

kekerasan yangdihadapi perempuan bersumber dari anggapan gender yang pada dasarnya 

disebabkan oleh kekuasaan. 

Contoh kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan, misalnya berikut ini: 

a) pemerkosaan, termasuk yang terjadi dalam perkawinan; 

b) pelecehan seksual; dan 

c) pemukulan dalam rumah tangga (domestic violence). 

Kekerasan non-fisik yang terjadi pada perempuan, seperti berikut ini: 

a) prostitusi/pelacuran dimana seseorang atau sekelompok orang diuntungkan; 

b) pornografi (tubuh perempuan dijadikan obyek demi keuntungan seseorang); 

c) eksploitasi terhadap perempuan; dan 

d) program keluarga berencana yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk, 

menjadikan perempuan menjadi target program. Sangat sedikit alat kontrasepsi yang 

diperuntukkan bagi laki-laki. 

Selanjutnya Johnson (1995: 283-294) dalam tulisannya yang berjudul Patriarchal 

Terrorism and Common Couple Violence: Two Forms of Violence against Women  pada  

Journal of Marriage and the Family, Vol. 57, No. 2 menggambarkan pola dua bentuk 

kekerasan terhadap perempuan yang kembangkan oleh Pence and Paymar (1993) yakni 

kekerasan fisik dan seksual. Dikatakan bahwa, “Pence & Paymar, 1993 has developed a 

useful graphic representation of this pattern that captures the importance of not becoming 

overly focused on the violent control tactics that are only part of an overall pattern (see 

Figure). The patriarchal terrorist will use any combination of these tactics that will 

successfully (a) control his partner and (b) satisfy his need to display that control”  

Johnson (1995:284) memberi sebutan kepada pelaku tindak kekerasan sebagai 

patriarchal terrorist.Seperti yang dikutip pada tulisannya, “The first form of couple violence, 

which I will call patriarchal terrorism, has been the focus of the women's movement and of 

researchers working in the feminist perspective. Patriarchal terrorism, a product of 

patriarchal traditions of men's right to control "their" women, is a form of terroristic control 

of wives by their husbands that involves the systematic use of not only violence, but 

economic subordination, threats, isolation, and other control tactics.  

Dari penjelasan Johnson di atas dan dari bagan yang dikembangkan oleh Pence dan 

Paymar, tergambar bahwa kekerasan pada perempuan terjadi karena tradisi patriakal yang 

menganggap laki-laki memiliki hak untuk mengendalikan perempuan yang terutama 
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perempuan yang telah menjadi istri.Istri dianggap sebagai hak milik dan bisa dikendalikan 

melalui kontrol teroristik istri oleh suami mereka yang melibatkan penggunaan sistematis 

tidak hanya kekerasan, tapi subordinasi ekonomi, ancaman, isolasi, dan taktik kontrol 

lainnya. 

Bagan 1. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan 

 

Sumber: Reprinted from Pence and Paymar (1993) in Johnson (1995:288)  

 

2.2.1.1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri 

Pengertian kekerasan yang sangat luas dan beragam serta tidak dapat dipisahkan 

satu dengan yang lainnya. Salah satu jenis kekerasan menurut Hayati  

(www.wangmuba.com, 2009) adalah kekerasan terhadap istri yaitu setiap tindakan yang 

mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan baik secara psikologis, fisik, 

seksual dan ekonomi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan 

kemerdekaan secara sewewenang, yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan 

pribadi. 

Menurut Sosilowati (www.psikologi.com, 2008) kekerasan dalam rumah tangga 

terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dikakukan oleh suami terhadap 

istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi termasuk 

perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga/keluarga. Selain itu, hubungan 

http://www.wangmuba.com/
http://www.psikologi.com/


26 

 

antara suami istri diwarnai dengan penyiksaan verbal, tidak adanya kehangatan emosional, 

ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuik mengendalikan istri. 

Telah menjadi keyakinan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun modern, 

bahwa kehidupan di dalam perkawinan (rumah tangga) adalah merupakan sebuah area 

yang tertutup atau “hanya kalangan sendiri”. Artinya ada keengganan untuk membicarakan 

persoalan domestik kepada orang luar, karena memang ada nilai-nilai yang melembagakan 

kesakralan keluarga dan perkawinan. Kekerasan terhadap istri sangat mungkin terjadi di 

dalam perkawinan. K ekerasan terhadap istri sangat mungkin terjadi di dalam perkawinan, 

karena ada keyakinan bahwa hal itu adalah hak suami sebagai seorang pemimpin dan 

kepala keluarga. “Mendidik‟ istri adalah pemahaman yang seringkali dijadikan alasan 

pembenar manakala suami menggunakan cara-cara memukul, memperingatkan secara 

kasar atau menghardik, dan berbagai bentuk perilaku lain yang menyakitkan hati atau fisik 

istri. Kekerasan terhadap istri belum banyak dimengerti sebagai masalah yang serius, karena 

umumnya orang belum mengerti realitasnya (Hayati, 2000:40). Berikut ini adalah berbagai 

mitos seputar masalah kekerasan terhadap istri (hal-hal yang lebih banyak dimengerti oleh 

masyarakat) dan realitasnya (fakta yang ditemukan di lapangan) : 

Tabel 2. Mitos Kekerasan terhadap Istri dan Realitasnya 

No. Mitos Kekerasan Terhadap Istri Fakta Kekerasan Terhadap Istri 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Suami yang melakukan pemukulan 

terhadap istri adalah suami yang rendah 

pendidikannya. 

 

Masalah kekerasan terhadap istri hanya 

terjadi pada keluarga dengan kondisi 

ekonomi yang rendah. 

Suami yang melakukan kekerasan 

terhadap istrinya adalah suami yang 

pemabuk, stres berat atau mengalami 

gangguan jiwa. 

Suami yang melakukan kekerasan 

terhadap istrinya karena istri cerewet, 

tidak patuh dan menjengkelkan hati 

suaminya. 

Suami yang melakukan kekerasan 

terhadap istrinya adalah mereka yang 

berpendidikan rendah, menengah 

bahkan berpendidikan tinggi. 

Masalah kekerasan terhadap istri terjadi 

di semua tingkat sosial-ekonomi 

keluarga. 

Suami yang melakukan kekerasan 

tidaklah selalu yang pemabuk, stres 

atau mengalami gangguan jiwa. 

 

Istri yang menjadi korban kekerasan 

suami biasanya adalah tipe istri yang 

pendiam, penurut dan suka mengalah. 

Sumber : Elli Nur Hidayati (2000:40)  



27 

 

a. Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Istri 

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri tidak akan terjadi jika tidak ada 

penyebabnya. Di Negara kita Indonesia kekerasan pada perempuan merupakan salah satu 

budaya negative yang tanpa kita sadari sebenarnya telah diturunkan secara turun temurun. 

Susilowati (www.e-psikologi.com, 2008) menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga yaitu: 

1) Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak 

laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran. 

2) Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat 

3) Persepsi masyarakat mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus 

ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah social 

4) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik isteri, 

kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi 

bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan 

5) Budaya bahwa isteri bergantung pada suami khususnya  ekonomi 

6) Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil 

7) Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak 

8) Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior 

9) Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua yang sering 

melakukan kekerasan pada ibu atau dirinya. 

Selain itu, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap berhubungan dengan 

kekuasan suami/istri dan diskriminasi gender di masyarakat. Dalam masyarakat, suami 

memiliki otoritas, memiliki pengaruh terhadap istri anggota keluarga yang lain, suami juga 

berperan sebagai pembuat keputusan. Perbedaan peran dan posisi masyarakat diturunkan 

secara Kultural  pada setiap generasi bahkan diyakini sebagai  orang yang memiliki 

kekuasan yang lebih tinggi daripada istri. Kekuasaan suami terhadap istri juga dipengaruhi 

oleh penguasaan ekonomi, hal ini mengakibatkan masayarakat maemandang pekerjaan 

suami lebih bernilai. 

Kenyataan juga menunjukan kekerasan juga menimpa pada istri yang berkerja 

karena keterlibatan pada istri dalam ekonomi tidak didukung oleh perubahan sistem dan 

kondisi sosial budaya, sehingga peran istri dalam kegiatan ekonomi masih dianggap sebagai 

kegiatan sampingan. 

Menurut Djannah (2003:20), secara sederhana faktor-faktor yang menimbulkan 

tindak kekerasan terhadap istri dapat dirumuskan menjadi dua faktor yaitu faktor eksternal 

dan faktor internal. Dari kedua faktor tersebut dapat disimpulkan secara keseluruhan 
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terdapat sedikitnya enam faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap istri yaitu sebagai 

berikut: 

1. Fakta bahwa laki-laki perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat 

2. Masyarakat masih membesarkan anak lelaki dengan didikan yang bertumpukan pada  

kekuasan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan 

berani serta tidak toleran 

3. Budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki atau 

kepada suami, khususnya secara ekonomi 

4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus 

ditutup karena termasuk wilayah privat suami-isteri dan bukan sebagai persoalan 

5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi 

suami, tentang aturan mendidik istri dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami 

6. Kondisi kepribadian dan psikologi suami yang stabil dan tidak benar 

b. Siklus kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Istri 

Siklus kekerasan terhadap istri menurut Susilowati (www.epsikologi.com, 2008) 

adalah suami melakukan kekerasan pada istri kemudian menyesali perbuatannya dan 

meminta maaf pada istri, tahap selanjutnya suami bersikap mesra pada istri, apabila terjadi 

konflik maka suami kembali melakukan kekerasan tehadap istri. 

Namun kebanyakan istri berusaha menganggap bahwa kekerasan tersebut timbul 

karena kekhilafan sesaat dan berharap suaminya akan berubah menjadi baik hingga ketika 

suami meminta maaf dan bersikap mesra, maka harapan tersebut terpenuhi untuk 

sementara. Biasanya kekerasan terjadi berulang-ulang sehingga menimbulkan rasa tidak 

aman bagi istri dan adanya rasa takut ditinggalkan dan sakit hati atas perilaku 

suaminya.Ternyata siklus kekerasan pada istri tanpa disadari menjadi seperti lingkaran 

setan. 

c. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Istri 

Menurut Susilowati (www.e.psikologi.com, 2008) kekerasan terhadap istri dapat 

menimbulkan berbagai dampak yang merugikan yaitu: 

1) Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan itu sendiri adalah mengalami sakit 

fisik, tekanan mental, rasa tidak berdaya, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, 

mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stres 

pasca trauma, mengalami depresi dan keinginan untuk bunuh diri. 

2) Dampak kekerasan terhadap pekerjaan si istri adalah kinerja menjadi buruk, lebih 

banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada psikolog ataupun psikiater dan 

merasa takut kehilangan pekerjaan 
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2.2.2. Kekerasan Pada Anak 

Pada awalnya terminologi tindak kekerasan terhadap anak atau child abuse berasal 

dari dunia kedokteran. Sekitar tahun 1946, seorang radiologist Caffey (dalam Ibnu Anshori, 

2007) melaporkan kasus berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang yang 

majemuk (multiple fractures) pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan tanpa diketahui 

sebabnya (unrecognized trauma).Dalam dunia kedokteran, kasus ini dikenal dengan istilah 

Caffey Syndrome (Ranuh dalam Anshori, 2007). 

Kasus yang ditemukan Caffey di atas semakin menarik perhatian publik ketika Henry 

Kempe tahun 1962 menulis masalah ini di Journal of the American Medical Assosiation, dan 

melaporkan bahwa dari 71 Rumah Sakit yang ia teliti, ternyata terjadi 302 kasus tindak 

kekerasan terhadap anak-anak, dimana 33 anak dilaporkan meninggal akibat penganiayaan 

yang dialaminya, dan 85 mengalami kerusakan otak yang permanen. Henry yang dikutip 

oleh  Anshori (2007) menyebut kasus penelentaran dan penganiayaan yang dialami anak-

anak dengan istilah Battered Child Syndrome, yaitu setiap keadaan yang disebabkan 

kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orangtua atau pengasuh 

lain.(http://www.duniapsikologi.com/kekerasan-terhadap-anak/) 

Menurut Sutanto 2006 (www.ocn.ne.jp), kekerasan anak adalah perlakuan orang 

dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap 

anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab/pengasuhnya, yang 

berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian. Kekerasan anak lebih bersifat 

sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang 

anak.Jika kekerasan terhadap anak didalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua, maka 

hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan rumah tangga 

yang termasuk di dalam tindakan kekerasan rumah tangga (www.ocn.ne.jp) adalah 

memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu 

terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah; seperti terhadap pasangan hidup, 

anak, atau orang tua dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah. 

(http://www.duniapsikologi.com/kekerasan-terhadap-anak/) 

a. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak 

Menurut hasil pengaduan yang diterima komnas perlindungan anak 

(www.duniapsikologi.dagdigdug.com), pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi 

diantaranya adalah: 

1. Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan 

baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya. Kondisi menyebabkan tidak 

http://www.duniapsikologi.com/kekerasan-terhadap-anak/
http://www.duniapsikologi.dagdigdug.com/
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terelakkannya kekerasan terjadi juga pada anak. Anak seringkali menjadi sasaran 

kemarahan orang tua. 

2. Disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. 

Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga dan peran ibu sebagai sosok 

yang membimbing dan menyayangi. 

3. Faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi 

keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi. 

4. Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Orang tua menganggap bahwa 

anak adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dengan demikian pola asuh apapun 

berhak dilakukan oleh orangtua. 

Di samping itu, faktor penyebab lainnya adalah terinspirasi dari tayangan – tayangan 

televisi maupun media – media lainnya yang tersebar di lingkungan masyarakat, yang 

sangat mengejutkan ternyarta 62% tayangan televisi maupun media lainnya telah 

membangun dan menciptakan prilaku kekerasan (Tempo dalam 

www.duniapsikologis.dagdigdug.com,). Menurut Sihotang (dalam 

www.duniapsikologis.dagdigdug.com), penyebab munculnya kekerasan pada anak adalah: 

1) Stress berasal dari anak. Yaitu, kondisi anak yang berbeda, mental yang berbeda atau 

anak adalah anak angkat 

2) Stress keluarga. Yaitu, kemiskinan pengangguran mobilitas, isolasi, perumahan tidak 

memadai, anak yang tidak diharapkan dan lain sebagainya. 

3) Stress berasal dari orang tua. Rendah diri, waktu kecil mendapat perlakuan salah, 

depresi, harapan pada anak yang tidak realistis, kelainan karakter atau gangguan jiwa 

yang dialami oleh salah satu orang tua mereka atau bahkan keduanya. 

Sitohang (dalam www.duniapsikologis.dagdigdug.com) melihat ketiga hal tersebut 

adalah situasi awal atau kondisi pencetus munculnya kekerasan pada anak. UNICEF (dalam 

www.duniapsikologis.dagdigdug.com,) mengemukakan ada dua faktor yang 

melatarbelakangi munculnya kekerasan anak oleh orang tuanya. Faktor tersebut masing-

masing berasal baik dari orang tua maupun anak sendiri. 2 faktor tersebut antara lain: 

1) Orang tua yang pernah jadi korban penganiyaan anak dan terpapar oleh kekerasan 

dalam rumah, orang tua yang kondisi kehidupanya penuh stres, seperti rumah yang 

sesak, kemiskinan, orang tua yang menyalahgunakan NAPZA, orang tua yang 

mengalami gangguan  jiwa seperti depresi atau psikotik atau gangguan kepribadian.  

2) Anak yang premature, anak yang retardasi mental, anak yang cacat fisik, anak yang 

suka menangis hebat atau banyak tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut baik orang tua 

maupun anak sama-sama berpengaruh pada timbulnya kekerasan pada anak. 

http://www.duniapsikologis.dagdigdug.com/
http://www.duniapsikologis.dagdigdug.com/
http://www.duniapsikologis.dagdigdug.com/
http://www.duniapsikologis.dagdigdug.com/
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Rakhmat (dalam www.duniapsikologi.dagdigdug.com, 27 Januari 2011) beranggapan 

kekerasan pada anak-anak bukan hanya merupakaan problem personal. Jika hanya 

menimpa  segelintir anak-anak saja, dapat dilacak pada sebab-sebab psikologis dari individu 

yang terlibat. Pemecahannya juga dapat dilakukan secara individual. Memberikan terapi 

psikologis pada baik perilaku maupun korban mungkin akan cepat selesai. Tetapi jika 

perilaku mempekerjakan anak kecil dalam waktu yang panjang, menelantarkan mereka,atau 

menyakiti dan menyiksa anak itu terdapat secara meluas di tengah-tengah masyarakat 

maka berhadapan dengan masalah sosial. Penyebabnya tidak boleh lagi dilacak pada sebab-

sebab induvidual. Melacaknya pada nilai, pola interaksi sosial, struktur sosial ekonomi, dan 

atau pranata sosial. Pemecahannya memerlukan tindakan kolektif dari seluruh anggota 

masyarakat agar terlibat dalam pemecahan masalah. 

Rakhmat (dalam www.duniapsikologi.dagdigdug.com) membagi faktor sosial anatara 

lain: 

1) Norma sosial, yaitu tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan pada anak-anak, 

maksudnya ketika muncul kekerasan pada anak tidak ada orang di lingkungannya yang 

memperhatikan dan mempersoalkannya. 

2) Nilai-nilai sosial, yaitu hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarki sosial 

di masyarakat. Atasan tidak boleh dibantah. Aparat pemerintah harus selalu dipatuhi. 

Guru harus digugu dan ditiru. Orang tua tentu saja wajib ditaati dengan sendirinya. 

Dalam hirarki sosial seperti itu anak-anak berada dalam anak tangga terbawah. Mereka 

tidak punya hak apa pun, sedangkan orang dewasa dapat berlaku apapun kepada anak-

anak 

3) Ketimpangan sosial, banyak ditemukan bahwa para pelaku dan juga korban Chid abuse 

kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan, yang tentu 

saja masalah sosial lainya yang diakibatkan karena struktur ekonomi dan politik yang 

menindas, telah melahirkan semacam subkultur kekerasan. Karena tekanan ekonomi, 

orang tua mengalami stress yang berkepanjangan. Ia menjadi sangat sensitif dan 

mudah marah. Kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan 

anak-anak. Terjadilah kekerasan emosional. 

Kekerasan tersebut diperlukan tindakan kolektif untuk mengatasinya, memerlukan 

proses pendidikan yang terus menerus untuk mensosialisasikan nilai-nilai demokratis dan 

penghargaan pada hak-hak anak-anak, berusaha menegakkan undang-undang yang 

melindungi anak-anak darin perlakuan sewenang-wenang orang-orang dewasa dan 

membangun lembaga-lembaga advokasi yang berpihak pada perliundungan dan 

kesejahteraan anak-anak. 

http://www.duniapsikologi.dagdigdug.com/
http://www.duniapsikologi.dagdigdug.com/
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkab kekerasan pada anak yaitu: 1) Faktor internal (Keluarga), antara lain 

penyimpangan psikologis baik orang tua maupun anak, dan 2) Faktor eksternal atau faktor 

sosial. 

2.3. Konsep Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 

 Pembahasan mengenai konsep perlindungan sangat penting dalam penelitian ini, 

dikarenakan yang menjadi tujuan akhir dari penelitian ini adalah membentuk sebuah model 

perlindungan yang diberikan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, utamanya 

perlindungan dari perspektif hukum dan hak asasi manusia. 

 Hukum memandang bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang 

manusia terhadap manusia lainnya adalah sebuah kejahatan. Manusia yang melakukannya 

dapat dikatakan sebagai pelaku kejahatan, sedangkan yang mengalami tindak kejahatan 

dikategorikan sebagai korban kejahatan. 

 Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif 

maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat 

penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman 

yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum 

secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, 

pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta 

instrument penyeimbang (Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008; 161). 

 Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi 

korban yang mengalami gangguan dengan tepat dikemukakan oleh Muladi (dalam Dikdik 

M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008; 161-162), korban kejahatan perlu dilindungi 

karena, pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang 

melembaga (system of institutionalized trust). Kedua, adanya argument dan kontrak sosial 

dan solidaritas sosial karena negar boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial 

terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karena itu, 

jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban 

dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Ketiga, perlindungan korban 

yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik, 

dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan 

keseimbangan dan mendatangakn rasa damai dalam masyarakat. 

 Dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak korban kejahatan, maka dasar dari 

perlindungan korban kejahatan tersebut dapat digunakan beberapa teori yaitu teori utilitas, 
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teori tanggung jawab dan teori kerugian (Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008; 

163). 

 Adapun beberapa asas yang digunakan dalam pelaksanaan perlindungan korban 

kejahatan adalah asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kepastian 

hukum Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008; 164). 

 Selanjutnya adalah bentuk bentuk konkrit perlindungan korban kejahatan, secara 

teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai 

cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Bentuk-bentuknya 

antara lain dapat berupa pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan 

medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi (lihat Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris 

Gultom, 2008; 165-172). 

2.4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga 

2.4.1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Rumah Tangga 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) diterangkan bahwa Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan 

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, sexual, psikologis, 

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 

tangga. 

2.4.2 Ruang Lingkup Rumah Tangga 

 Ruang Lingkup Rumah Tangga dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PKDRT meliputi: 

a. Suami, istri, dan anak;  

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan 

perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau  

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga 

tersebut. Juga termasuk orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang 

sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang 

bersangkutan.  

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut di atas, bahwasannya yang 

dimaksud dengan  anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri dan 

yang dimaksud dengan "hubungan perkawinan" dalam ketentuan ini, misalnya mertua, 

menantu, ipar, dan besan. 
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2.4.3. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga tergambar dalam Pasal 5 UU PKDRT, 

yang meliputi: 

a. Kekerasan fisik;  

b. Kekerasan psikis;  

c. kekerasan Seksual;  

d. penelantaran rumah tangga.  

 Pasal-pasal berikutnya (Pasal 6-9) menjelaskan secara rinci mengenai masing-masing 

dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Pasal 5. 

Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka 

berat (Pasal 6), sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang 

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 

bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7). 

 Adapun dijelaskan dalam Pasal 8 kekerasan seksual seperti yang dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf c meliputi:  

a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam 

lingkup rumah tangga tersebut;  

b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga 

dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 

 Dijelaskan dalam pasal 9 ayat (1) bahwasannya setiap orang dilarang menelantarkan 

orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau 

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau 

pemeliharaan kepada orang tersebut dan penelantaran sebagaimana dimaksud ayat 1 juga 

berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah 

sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (ayat 2). 

2.4.4. Hak-hak Korban  

 Berbicara mengenai hak-hak korban maka Pasal 10 UU PKDRT menjelaskan bahwa 

korban berhak mendapatkan:  

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga 

sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah 

perlindungan dari pengadilan;  

b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;  

c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;  
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d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses 

pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

e. pelayanan bimbingan rohani. 

2.4.5. Kewajiban Pemerintah dan Kewajiban Masyarakat 

Guna menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga maka pemerintah 

memiliki kewajiban yang dituangkan dalam Pasal 11 UU PKDRT bahwa pemerintah 

bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 

12 ayat (1) diterangkan bahwa pemerintah perlu melaksanakan ketentuan pasal tersebut 

diatas dengan cara a) merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga; b) menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam 

rumah tangga; c) menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam 

rumah; dan d) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu 

kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang 

sensitif gender.   

 Pasal 13 menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap korban, 

pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat 

melakukan upaya: a) penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; b) 

penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerjaan sosial, dan pembimbing rohani; c) 

pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang 

melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan d) memberikan perlindungan bagi 

pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.  

Adapun kewajiban masyarakat disini tertuang dalam Pasal 14 UU PKDRT yang 

menerangkan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya baik pemerintah dan 

pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial 

lainnya. Demikian pula seperti yang tertuang dalam Pasal 15 UU KDRT dijelaskan bahwa 

setiap orang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk a) 

mencegah berlangsungnya tindak pidana; b) memberikan perlindungan kepada korban c) 

memberi pertolongan darurat; dan d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan 

perlindungan. 

2.4.6. Ketentuan Pidana 

 Setiap pelanggaran atau tindakan yang mengarah kepada tindak pidana pasti 

mendapatkan sanksi, demikian juga dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

UU PKDRT mengatur ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga mulai dari Pasal 44-
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53. Ketentuan Pidana kekerasan dalam rumah tangga akan ditampilkan dalam bentuk tabel-

tabel berikut ini: 

Tabel 3. Ancaman Pidana Bagi Pelaku KDRT Fisik 
 

 
 

Akibat 

Ancaman 
Pidana 

Paling Lama 

Ancaman 
Pidana Paling 

Sedikit 

Ancaman 
Denda Paling 

Banyak 

Ancaman 
Denda Paling 

Sedikit 

Jenis Kejahatan 
Menurut Pasal 51 

Sakit 5 th penjara - Rp.15 Jt - Kriminal (delik 
umum) 

Jatuh 
Sakit atau 

Luka 
Berat 

10 th 
penjara 

- Rp.30 Jt - Kriminal (delik 
umum) 

Matinya 
Korban 

15 th 
penjara 

- Rp.45 Jt - Kriminal (delik 
umum) 

Tidak ada 
halangan 

kerja 

4 bulan - Rp.5 Jt - Delik aduan 

Sumber: (Sri Wahyuningsih, 2007, 63)   
 

Tabel 4. Ancaman Pidana Bagi Pelaku KDRT Psikis 
 

 
 

Akibat 

Ancaman 
Pidana 

Paling Lama 

Ancaman 
Pidana Paling 

Sedikit 

Ancaman Denda 
Paling Banyak 

Ancaman 
Denda 
Paling 
Sedikit 

Jenis 
Kejahatan 
Menurut 
Pasal 52 

Sakit psikis 3 th penjara - Rp.9 Jt - Kriminal 
(delik umum) 

Tidak 
berhalangan 

kerja 

4 bulan - Rp.3 Jt - Delik aduan 

Sumber: (Sri Wahyuningsih, 2007, 63) 
 

Tabel 5. Ancaman Pidana Bagi Pelaku KDRT Seksual 
 

 
 

Akibat 

Ancaman 
Pidana Paling 

Lama 

Ancaman 
Pidana Paling 

Sedikit 

Ancaman 
Denda Paling 

Banyak 

Ancaman 
Denda Paling 

Sedikit 

Jenis Kejahatan 
Menurut Pasal 

53 

Pemaksaan 
hubungan 
seksual thd 

Anggota 
rumah 
tangga 

12 th penjara - Rp.36 Jt - Delik Aduan 

Sumber: (Sri Wahyuningsih, 2007, 64) 
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Tabel 6. Ancaman Pidana Bagi Pelaku KDRT Seksual Lainnya 
 

 
 

Akibat 

Ancaman 
Pidana 
Paling 
Lama 

Ancaman 
Pidana 
Paling 
Sedikit 

Ancaman 
Denda 
Paling 
Banyak 

Ancaman 
Denda Paling 

Sedikit 

Jenis Kejahatan 

Pemaksaan 
hubungan seksual 
thd seorang dalam 

rumah tangga 
dengan orang lain 

dengan tujuan 
komersial dan/atau 

tujuan tertentu 

15 th 
penjara 

4 tahun Rp.300 Jt 12 Jt Tidak diatur 
khusus, jadi dapar 
digolongkan pada 

kriminal (delik 
umum) yang 

disebut sebagai 
trafiking/perdaga

ngan orang 

Sumber: (Sri Wahyuningsih, 2007, 64) 

Tabel 7. Ancaman Pidana Bagi Pelaku KDRT Seksual Sesuai Pasal 48 
 

 
 

Akibat 

Ancaman 
Pidana 

Paling Lama 

Ancaman 
Pidana 
Paling 
Sedikit 

Ancaman 
Denda 
Paling 
Banyak 

Ancaman 
Denda 
Paling 
Sedikit 

Jenis 
Kejahatan 

Korban luka yang tidak 
akan 

sembuh;mengalami 
gangguan daya pikir 

ninimal 4 minggu 
berturut-turut, matinya 

janin, tidak berfungsinya 
alat-alat reproduksi 

20 th 
penjara 

5 tahun Rp.500 Jt Rp.25 Jt Tidak ada 
pengaturan 

khusus 
sehingga 

dapat 
dituntut 

dengan delik 
umum 

Sumber: (Sri Wahyuningsih, 2007, 65) 

Tabel 8. Ancaman Pidana Bagi Pelaku KDRT Penelantaran Rumah Tangga 
 

 
 

Akibat 

Ancaman 
Pidana 

Paling Lama 

Ancaman 
Pidana Paling 

Sedikit 

Ancaman 
Denda 
Paling 
Banyak 

Ancaman 
Denda 
Paling 
Sedikit 

Jenis 
Kejahatan 

Menurut Pasal 
51 

Terlantarnya 
anggota keluarga 

dan ketergantungan 
ekonomi bagi 

anggota keluarga 

3 th penjara - Rp.15 Jt - Tidak diatur 
secara khusus 
maka dapat 
digolongkan 
pada delik 

umum 

Sumber: (Sri Wahyuningsih, 2007, 66) 

2.4.7. Pembuktian 

 Penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga ada kalanya 

diselesaikan melalui penyelesaian secara musyawarah, tetapi apabila menempuh 

penyelesaian di dalam pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 54 UU PKDRT,  Penyidikan, 
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penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan  hukum 

acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. 

 Sehubungan dengan pembuktian dalam Pasal 55 UU PKDRT disebutkan bahwa  

sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup 

untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang 

sah lainnya. Dijelaskan lebih lanjut alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual  

yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa. Alat bukti lain yang diatur 

dalam Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana seperti keterangan saksi, keterangan ahli, 

surat, petunjuk dan keterangan terdawa juga dipakai dalam rangka penyelesaian kasus 

kekerasan dalam rumah tangga.  

2.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

2.5.1. Perlindungan Anak 

 Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan”. 

Dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Perlindungan anak 

adalah adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. 

2.5.2. Asas, Prinsip, dan Tujuan Perlindungan Anak 

 Dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa penyelenggaraan 

perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: 

a. non diskriminasi; 

b. kepentingan yang terbaik bagi anak; 

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 

d. penghargaan terhadap pendapat anak.  

 Adapun dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk 

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia 

yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. 



39 

 

2.5.3. Hak dan Kewajiban Anak 

 Hak dari anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Perlindungan Anak. 

Hak dari anak ini meliputi semua aspek kehidupan berbangsan dan bernegara. Adapun 

untuk kewajibannya diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Anak. 

2.5.4. Penyelenggaraan Perlindungan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan 

bertanggung jawab sebagai penyelenggara perlindungan anak adalah Negara, pemerintah, 

pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Selanjutnya peran dan 

fungsi masing-masing pihak diatur secara rinci pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 26. 

2.5.5. Ketentuan Pidana 

 Terdapat beberapa ketentuan pidana atau ancaman pidana bagi setiap orang 

dan/atau subjek hukum lainnya yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam UU 

Perlindungan Anak ini. Diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. 

2.6. Teori Affirmative 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang digunakan adalah “afirmatif” yang 

diartikan “bersifat menguatkan atau mengesahkan” 

(http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php, diakses 22 Juli 2015, 22.50 WIB). 

 Adapun dalam Tesaurus Bahasa Indonesia, kata “afirmatif” dimaknai “positif” (Tim 

Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008: 385). 

 Di Indonesia, penggunaan teori atau pemahaman affirmative action ini banyak 

muncul ketika sedang ramai-ramainya politik hukum mendorong keterwakilan perempuan 

dalam badan legislative yang dirasa kurang atau didominasi oleh laki-laki. Pada dasarnya 

affirmative action merujuk kepada serangkaian program yang ditujukan untuk kelompok-

kelompok tertentu untuk memperbaiki ketidaksetaraan yang mereka alami. Munculnya 

kebijakan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk lepas dari lingkungan yang diskriminatif. 

Dalam pelaksanaanya, kebijakan ini dikemas dalam suatu kebijakan yang oleh beberapa 

pihak digolongkan ke dalam indirect discrimantion. Oleh karena itu, affirmative action 

disebut juga dengan reserve discrimination (Carol Lee Bacchi dalam Irma Latifah Sihite, 

2011; 23). 

 Berdasarkan pemahaman tersebut, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

affirmative action adalah serangkaian tindakan berupa kebijakan keberpihakan yang 

ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang secara teori 

dan praktek masuk dalam kategori manusia yang rawan untuk mendapatkan pelecehan, 

kekerasan, dan diskriminasi (lihat Maidin Gultom, 2012, 67-70). 

 

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian  

Objek penyelidikan dalam penelitian ini adalah kuantitas dan kualitas tindak 

kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda.   

Permasalahan utama yang akan dipecahkan adalah (i) problematika yang dihadapi 

dalam memberikan perlindungan terhadap ibu dan anak dari kekerasan di Kota Samarinda, 

dan, (ii) model perlindungan terhadap ibu dan anak dari kekerasan yang tepat untuk 

diterapkan di Kota Samarinda. 

3.2. Tipe dan Pendekatan Penelitian  

Berdasarkan objek kajian dan permasalahan utama yang akan dipecahkan tersebut 

di atas, maka peneliti memilih dan menentukan tipe penelitian, yaitu tipe penelitian sosial 

dengan pendekatan multi disipliner, yaitu ilmu hukum, ilmu kebijakan publik, dan ilmu 

psikologi. 

3.3. Data Penelitian dan Teknik Pengumpulannya 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi (i) data primer, yaitu berupa hasil 

wawancara mendalam terhadap responden, dan (ii) data sekunder, berupa berupa bahan 

primer, bahan sekunder dan bahan tersier yang memiliki keterkaitan dengan isu yang 

diteliti. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan 

penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan (field research) digunakan sebagai sarana untuk 

mengumpulkan data primer. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara 

wawancara mendalam (indepth interview).  

Sehubungan dengan pemilihan responden yang diwawancarai dalam penelitian ini, 

peneliti menentukan terlebih dahulu para responden kunci sesuai dengan peran dan 

kedudukannya (purpossive sampling) dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan 

dan anak dari tindak kekerasan di Kota Samarinda, meliputi:  

a. Kepala dan Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda; 

b. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota 

Samarinda; 

c. RSUD I.A. Moeis,  

d. RSUD A Wahab Sjahranie,  

e. Kepala Unit UPT PPA Polresta Samarinda,  
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f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan 

Timur,  

g. Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda,  

h. Ketua Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial (RP3S) Yayasan Karisma Bunda 

Pertiwi (KBP), Lembaga Swadaya Masyarakat Borneo Insan Mandiri (BIM), dan  

i. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Samarinda. 

Penelitian kepustakaaan (library reseach) digunakan untuk mencari dan 

mengumpulkan  data sekender berupa bahan primer, sekunder dan tertier. 

a. Bahan primer, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan perempuan 

dan anak dan dokumen-dokumen perlindungan perempuan dan anak yang terdapat di 

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda, Pusat Pelayanan 

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda, RSUD I.A. 

Moeis, RSUD A Wahab Sjahranie, UPT PPA Polresta Samarinda, Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Sosial Kota 

Samarinda, Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial (RP3S) Yayasan Karisma Bunda 

Pertiwi (KBP), . Lembaga Swadaya Masyarakat Borneo Insan Mandiri (BIM), dan Komisi 

Perlindungan Anak Kota Samarinda serta dokumen yang diadapat dari hasil bench 

marking di Provinsi Sumatra Utara/Pemerintah Kota Medan; 

b. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan primer, 

meliputi pendapat atau tulisan para pakar atau laporan penelitian terdahulu mengenai 

pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota 

Samarinda; 

c. Bahan tertier, yaitu  istilah-istilah dari kamus yang relevan dengan objek permasalahan 

yang dikaji. 

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum di atas dilakukan dengan penelusuran 

dokumen (kepustakaan), akses informasi lewat internet, kliping  artikel jurnal, koran 

maupun majalah. 

3.4. Analisis Data 

Data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif 

yang bertitik tolak pada pola penalaran secara induktif. Artinya, analisis terhadap bahan 

hukum diuraikan dalam bentuk deskripsi kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak 

tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi terhadap data dan penarikan 

kesimpulan. 
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3.5. Jadwal Penelitian 

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah selama 7 bulan, terhitung mulai Maret 

sampai dengan September tahun 2015. Rincian jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini: 

Tabel 9. Jadwal Penelitian 

 
No. 

Jenis Kegiatan Bulan 

3 4 5 6 7 8 9 

1 Pembentukan Tim Peneliti        

2 Persiapan Tema dan Judul Penelitian        

3 Penyusunan Proposal        

4 Pelaksanaan Penelitian        

5 Pengolahan Data dan Analisis        

6 Penyusunan Laporan Awal Penelitian        

7 Seminar Hasil Penelitian        

8 Finalisasi Laporan Penelitian        

9 Penggandaan dan Penjilidan        

10 Penyusunan dan Publikasi Jurnal         

11 Pembuatan Poster        
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3.6. Desain Penelitian 

Bagan 2. Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METPEN PEMBAHASAN 

TUJUAN PENELITIAN 
1 mengidentifikasi dan 

melakukan analisis 

terhadap bentuk-bentuk 
perlindungan terhadap 
ibu dan anak di Kota 
Samarinda beserta 
problematikanya 

2. merumuskan sebuah 
model terkait sistem 
perlindungan terhadap 
perempuan dan anak di 
Kota Samarinda sebagai 
langkah antisipatif untuk 
menurunkan kuantitas 
dan kualitas kekerasan 
terhadap ibu dan anak di 
masa depan. 

RUMUSAN MASALAH 
 

LATAR BELAKANG MASALAH 

Main Issue  
Model 

perlindungan 
terhadap 

perempuan dan 
anak yang 

belum 

terkonsep 
dengan baik 

Problematika Yuridis 
Belum maksimalnya penegakan 
hukum dalam memberikan efek 

jera dan efek contoh 

Problematika Empiris 
Tingginya jumlah kasus 

kekerasan terhadap perempuan 
dan anak di Kota Samarinda 2 

tahun terakhir (2013-2014) 

 

Teori Kekerasan 
Penelitian Sosial 

dan Hukum 
deskriptif-
evaluatif-
preskriptif 

 

1.Deskripsi dan 
analisa 

problematika 
perlindungan 

terhadap 
perempuan 

dan anak dari 
tindak 

kekerasan 
2. Bagaimana model 

perlindungan 
terhadap 
perempuan dan 
anak dari tindak 
kekerasan? 

Konsep 
Perlindungan 

Pendekatan multi 
disiplin keilmuan, 
ilmu hukum, ilmu 

psikologi, dan 
ilmu kebijakan 

publik 

Pengumpulan data 
dan Analisa Data 

Kualitatif 

 

2. Model 
perlindungan 

terhadap 
perempuan 

dan anak dari 
tindak 

kekerasan 

Kesimpulan & 
Saran 

1.  Apa problematika 
perlindungan 
terhadap 
perempuan dan 
anak dari tindak 
kekerasan? 

Teori Afirmatif 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN 

4.1. Deskripsi Hasil Wawancara dan Observasi 

4.1.1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda 

 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP) Kota Samarinda dibentuk  

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah Kota Samarinda sebagaimana diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah 

Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2012 dan Peraturan Wali Nomor 024 Tahun 2008 tentang 

Penjabaran Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah. 

Pembentukan BPMP kota merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan provinsi 

dalam pembagian tugas khususnya permasalahan-permasalahan yang muncul pada 

perempuan dan anak. Salah satu misi BPMP adalah melakukan peningkatan kesejahteraan 

dan perlindungan anak termasuk kewaspadaan terhadap pelanggaran hukum dan HAM 

(KDRT, trafficking serta pelecehan sexual). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala 

BPMP dan Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan (wawancara 07 Mei 2015 di Kantor 

BPMP) diperoleh data bahwa problematika yang dihadapi oleh BPMP dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak korban 

kekerasan adalah kurangnya koordinasi program kerja antara BPMP dengan 

badan/instansi/dinas terkait yang ada di Kota Samarinda. Problematika sumber daya 

manusia juga menjadi kendala tersendiri bagi BPMP dalam penyelenggaraan perlindungan 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Samarinda, secara konkrit, problem 

mutasi dan penempatan staf-staf BPMP. Beberapa staf yang telah mendapatkan pelatihan 

terkait perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, belum sempat sepenuhnya 

mempraktekkan ilmu pelatihan yang didapatkan akan tetapi sudah dipindahkan ke 

instansi/dinas/badan/bagian lain, sementara itu penggantinya adalah orang baru yang 

belum tentu memiliki kemampuan khusus di bidang penyelenggaraan perlindungan 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan.    

 Selain itu, problematika anggaran yang minim juga menjadi kendala tersendiri dalam 

menangani perempuan dan anak korban kekerasan. Hal tersebut masih ditambah lagi 

dengan Pemerintah Kota Samarinda hanya memiliki 1 (satu) rumah perlindungan, yaitu 

Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) yang berada di bawah tanggungjawab 

Dinas Kesejahteraan Sosial Kota yang waktunya dibatasi (maksimal 7 hari) untuk menitipkan 

korban kekerasan padahal pendampingan korban kekerasan membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk pemulihan. 



45 

 

 Menghadapi berbagai macam problematika yang terjadi, BPMP menyarankan agar 

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda bisa 

menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki kemandirian tugas, kewenangan, dan 

anggaran, hal ini dirasa dapat lebih memperlancar dan mempercepat situasi penanganan 

perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Saran lain yang diberikan oleh BPMP 

adalah penambahan anggaran kegiatan dan adanya kesepahaman bersama antara 

badan/instansi/dinas yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak korban 

kekerasan di Kota Samarinda. Lebih daripada itu, penambahan sarana berupa tempat 

perlindungan yang layak dan memadai menjadi hal yang utama dalam rangka 

penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. 

4.1.2. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Kota Samarinda 

 Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota 

Samarinda merupakan perpanjangan tangan BPMP kota samarinda yang khusus menangani 

kasus-kasus perempuan dan anak yang terjadi dikota Samarinda. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ketua P2TP2A Kota Samarinda (wawancara 07 Mei 2015 di Kantor 

P2TP2A Kota Samarinda), problematika yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Samarinda dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak 

korban kekerasan adalah anggaran yang minim (ikut anggaran BPMP Kota Samarinda). 

Anggaran yang minim tersebut berdampak pada beberapa hal antara lain: 1) P2TP2A tidak 

memiliki ruangan khusus untuk menangani korban kekerasan; 2) P2TP2A tidak memiliki 

pegawai/personil tetap yang siap siaga di kantor P2TP2A; dan 3) P2TP2A hanya 

mengandalkan tenaga relawan yang bekerja secara sukarela.  

 Problematika lain yang dihadapi dalam memberikan perlindungan KDRT adalah sifat 

kasus merupakan delik aduan. Delik aduan memungkinkan korban untuk mencabut 

aduannya sewaktu-waktu. Hal ini sering terjadi meskipun kondisis korban cukup 

memprihatinkan tetapi karena permasalahan ekonomi membuat perempuan terpaksa 

membebaskan suaminya agar ada yang menopang kehidupan keluarga. Itulah sebabnya 

banyak kasus yang berakhir dengan model penyelesaian secara internal yang mungkin tidak 

akan menuntaskan masalah secara permanen. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

P2TP2A dibantu oleh beberapa elemen yaitu team psikologi, pengacara dan pihak kepolisian 

yang personilnya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda. Namun 

demikian kondisi beberapa team yang memiliki pekerjaan utama di luar itu terkadang 

menjadi hambatan dalam proses penyelesaian kasus. Misalnya team psikologi yang 

seharusnya pendampingan pemulihan kasus korban kekerasan pada anak terkadang 
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terkendala waktu karena anggota team adalah karyawan yang bekerja pada suatu instansi 

dan hanya mengandalkan waktu luang dalam pendampingan. Ini adalah salah satu kendala 

dalam pendampingan kasus di lapangan.  

 Ditambahkan lagi, problematika dalam memberikan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak korban kekerasan adalah budaya masyarakat yang masih 

menganggap masalah kekerasan. terutama yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, 

adalah hal yang tabu dibicarakan atau dilaporkan ke pihak-pihak berwenang, sehingga lebih 

dipilih model penyelesaian secara internal yang mungkin tidak akan menuntaskan masalah 

secara permanen. 

 Terkait dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak 

korban kekerasan, P2 TP2A Kota Samarinda menyarankan agar sarana berupa rumah aman 

(shelter) bisa segera dibangun lebih banyak lagi. 

4.1.3.  RSUD I.A. Moeis  

 RSUD I.A. Moeis adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Samarinda yang telah 

beroperasi sejak tahun 2007. Sebagai RS milik pemerintah, sudah dapat dipastikan bahwa 

salah satu tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini adalah melakukan pelayanan medis 

terhadap korban tindak kekerasan. 

 Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini RSUD I.A. Moies telah memberikan 

pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Pelayanan tersebut 

berupa pelayanan tindakan medis penyembuhan luka-luka dan pelayanan pemberian visum 

et repertum untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan di kepolisian. Biasanya korban 

didampingi oleh polisi atau keluarga dirujuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) setelah itu 

baru mendapatkan perwatana sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien. Apabila korban 

datang sebelum melapor pada pihak kepolisian, maka pihak RSUD I.A.Moeis dapat 

membuatkan surat keterangan atas permintaan yang bersangkutan atau pihak keluarga. 

 Berdasarkan data Formulir Laporan Semester Hasil Kegiatan Pelayanan Bagi Korban 

Kekerasan yang di RSUD I.A. Moeis, pada tahun 2014 melakukan penanganan kesehatan 

terhadap 69 kasus kekerasan dengan bentuk kekerasan fisik dan psikis. Adapun sampai 

bulan Juli 2015, terdapat 29 kasus kekerasan fisik dan psikis yang ditangani oleh RSUD 

I.A.Moeis. 

 Berdasarkan hasil observasi, fasilitas dan sarana penunjang untuk pelayanan-

pelayanan tersebut telah tersedia di RSUD I.A. Moeis, terdapat 15 orang dokter umum, 6 

orang dokter spesialis, 1 orang dokter gigi, 1 orang spesialis gigi, 148 orang perawat, 3 

orang pegawai khusus terapi, 2 orang pegawai khusus kesehatan masyarakat, dan 18 orang 
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teknisi medis, namun demikian ketersediaan sumber daya manusia, terutama yang terkait 

dengan dokter forensic perlu untuk ditambah. 

4.1.4.  RSUD A Wahab Sjahranie 

Berdasarkan data yang dihimpun dari http://www.old.setkab.go.id/nusantara-5205-

rsud-abdul-wahab-syahrani-beri-layanan-gratis-bagi-korban-kdrt.html (diakses tanggal 15 

Agustus 2015, 20.00 WITA), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Syahrani 

(AWS) Samarinda menjadi satu-satunya RS di Indonesia yang memberikan layanan gratis 

terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kaltim. Alasannya, tindak 

KDRT dianggap berdampak turunnya mental dan psikologis korban. Direktur RSUD AWS 

Samarinda, H Aji Syirafuddin, menyatakan layanan kesehatan gratis korban KDRT ini 

dimaksudkan agar mental mereka tidak menurun. Artinya, korban sangat diharapkan 

mampu beradaptasi dengan masyarakat di lingkungannya seperti layaknya sebelum menjadi 

korban KDRT. 

Penanganan pelayanannya dilakukan melalui medis dan psikologis. "Pelayanan medis 

merupakan pelayanan awal kepada korban KDRT saat ia dirujuk, atau dalam hal ini melalui 

Unit Gawat Darurat (UGD), sedang pelayanan psikologis merupakan pasca pemulihan 

mental korban agar kembali bisa berbaur dan diterima masyarakat di lingkungannya. 

"Pelayanan psikologis ini dilakukan melalui Tipeker dengan melibatkan sejumlah dokter ahli 

seperti ahli porensik, ahli masalah hukum, UGD, medical record, apoteker,".  

Dirut RSUD AWS itu menjamin, layanan gratis korban KDRT ini hanya ada di Kaltim 

dari 33 provinsi se-Indonesia. RS AWS menjadi percontohan bagi RS kabupaten/kota di 

seluruh Indonesia. Karena itu, mereka yang menangani korban KDRT adalah petugas yang 

sudah memiliki kemampuan menangani masalah ini. "Bahkan, mereka juga sudah mengikuti 

berbagai kursus tentang pelayanan korban, sehingga penanganannya diharapkan maksimal 

hingga sembuh," jelasnya. Syirafuddin berharap agar masyarakat yang korban KDRT bisa 

memanfaatkan fasilitas layanan ini untuk segera mendapat penanganan serius dari tim 

medis maupun Tipeker. "Penanganan korban KDRT ini sudah berjalan sejak 2006 hingga 

sekarang. Tapi, kami berharap, masyarakat bisa mengetahui dan sesegera mungkin 

berkunjung ke RSUD AWS, jika memang menjadi korban atau ada keluarganya yang 

menjadi korban KDRT". 

Menurut Sri Utari (Sekretaris Tim Penanggulangan Kekerasan (Tipeker) RSUD AWS), 

ada dua ruangan yang disiapkan RS AWS untuk penanganan Tipeker, yakni ruangan 

administrasi dan ruang pelayanan medis psikologis korban. Korban KDRT yang ditangani 

bukan orang dewasa saja, tapi juga korban kekerasan perempuan (KTP), korban kekerasan 

terhadap anak (KTA), termasuk kejahatan seks seperti perkosaan atau sodomi. Selain itu, 

http://www.old.setkab.go.id/nusantara-5205-rsud-abdul-wahab-syahrani-beri-layanan-gratis-bagi-korban-kdrt.html
http://www.old.setkab.go.id/nusantara-5205-rsud-abdul-wahab-syahrani-beri-layanan-gratis-bagi-korban-kdrt.html
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RSUD AWS melalui Tipeker juga menjalin kerjasama dan melakukan sosialisasi ke seluruh 

pihak di lingkungan Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten dan kota, terkait 

penanganan korban kekerasan ini. Antara lain dengan Dinas Sosial, Kepolisian dan Badan 

Pemberdayaan Perempuan. 

 Sri Utari menjelaskan, sejauh ini korban yang terlayani sejak 2009 hingga Juni 2012 

mencapai 1.097 kasus. Rinciannya 345 kasus tahun 2009, 299 kasus (2010), 306 kasus 

(2011) dan 147 kasus sampai akhir Juni 2012. Sedang peralatan yang digunakan dalam 

penanganan korban seperti meja Gynec untuk korban kekerasan terhadap perempuan, 

Anuscopy untuk korban sodomi, lampu sorot, mainan anak-anak untuk memudahkan 

kedekatan petugas dengan korban anak-anak, tensi, timbangan badan dan pengukur tinggi 

badan korban. 

4.1.5.  UPT PPA Polresta Samarinda 

Berdasarkan data yang diberikan oleh Kanit UPPA Polresta Samarinda, problematika 

yang dihadapi dalam melakukan penangangan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap 

perempuan dan anak antara lain: 1) Kasus KDRT yang dilaporkan korban kerapkali tidak 

ditindaklanjuti karena korban ragu-ragu atau tidak mengerti bahwa hal yg dilaporkan itu 

adalah tindak pidana sehingga sering mencabut laporan; 2) Beda pemahaman antar 

penegak hukum terhadap KDRT; 3) Lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum, 

sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum; 4) Banyak 

peristiwa yang terjadi di masyarakat akan tetapi belum bisa terakomodir oleh hukum yang 

ada; 5) Penanganan KDRT belum dianggap prioritas, sehingga pembentukan PPT sampai 

sekarang belum terealisasi; 6) Substansi pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

44-49 UU PKDRT menghambat penghapusan KDRT, karena terdakwa dengan ekonomi 

mapan cenderung memilih hukuman denda ketimbang hukuman penjara; 7) Banyak kasus 

kekerasan terhadap perempuan yang tidak berjalan karena kesulitan  pembuktian; dan 8) 

Belum adanya rumah aman ketika korban jiwanya dalam keadaan terancam; serta 9) 

personel di UPPA jumlahnya tidak banyak. 

Dalam hal menangani dan mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap 

perempuan dan anak, UPT PPA Polresta Samarinda mengambil beberapa tindakan sebagai 

berikut: 

a. meningkatkan patroli di wilayah perbatasan yang diduga jalur perdagangan manusia. 

b. membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial, bukan individual 

dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.  

c. mendorong korban berani melaporkan kasusnya terutama pada lembaga khusus yang 

dapat melakukan pendampingan korban.  
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d. melaporkan kepada penegak hukum (polisi) bila terjadi KDRT. 

e. melakukan pendataan dan pengawasan terhadap PJTKI. 

Selain itu, juga disarankan agar masyarakat tidak membiarkan perempuan dan anak 

berada di tempat-tempat yg rentan dengan kejahatan seperti asongan atau mengemis di 

jalan. Peran penting dari orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya 

juga menjadi hal yang disarankan, serta memiliki sikap yang peka atau waspada, bahkan 

mencurigai orang asing dan melaporkan ke pihak-pihak berwenang. 

4.1.6.  Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) 

Provinsi Kalimantan Timur  

 Dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak korban keekrasan di Kota 

Samarinda, BPPKB Provinsi Kalimantan Timur lebih bertindak sebagai pembuat kebijakan 

yang nantinya akan diturunkan di masing-masing kabupaten/kota di wilayah Provinsi 

Kalimantan Timur.  

 Adapun kebijakan-kebijakan tersebut, secara yuridis dituangkan dalam berbagai 

macam peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Berdasarkan hasil penelusuran 

terdapat beberapa pengaturan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 

Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Terutama 

Perempuan dan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur 

Nomor 86 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang dan Eksploitasi Seksual Anak Provinsi Kalimantan Timur, Keputusan Gubernur 

Kalimantan Timur Nomor 357/K.279/2010 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan 

dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak Provinsi 

Kalimantan Timur, dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 463/K.575/2014 

tentang Pembentukan Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan Provinsi Kalimantan 

Timur. 

 Melihat substansinya, semua peraturan tersebut pada dasarnya memiliki semangat 

yang sama untuk memberikan perlindungan secara terpadu dan lintas sektoral kepada 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan/atau tindak pidana lainnya. 

4.1.7.  Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda  

 Dinas Kesejahteraan Sosial dibentuk Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda sebagaimana diubah 

terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2012. Adapun 

mengenai penjabaran tugas dan fungsinya terdapat pada Peraturan Walikota Samarinda 
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Nomor 023 Tahun 2008. Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi 

daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagaian 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesejahteraan sosial. 

 Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan rencana 

strategis yang ditetapkan pemerintah daerah. 

2. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang 

kesejahteraan sosial. 

3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan 

dan rehabilitasi sosial. 

4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bantuan 

dan rehabilitasi sosial. 

5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial. 

6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan. 

7. Pelaksanaan unit pelaksana fungsional 

8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional. 

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

  Problematika yang dihadapi Dinas Kesejahteraan Sosial adalah masalah anggaran 

dana dari pemerintah. Dana Dinas Kesejahteraan Sosial tidak hanya untuk menangani 

perempuan dan anak korban kekerasan saja, tetapi juga untuk mengatasi problem sosial 

lainnya seperti migran dan kaum tidak mampu. Bahkan dengan alasan efisiensi, personel 

pendukung seperti dokter, psikolog, atau psikiater ditiadakan dan saat ini digantikan dengan 

pekerja sosial saja. Sebagai informasi tambahan, Dinas Kesejahteraan Sosial Kota 

Samarinda, untuk tahun 2015 hanya diberikan dana untuk penanganan 37 (tiga puluh tujuh) 

orang saja per tahun. Masalah ini masih ditambah lagi dengan Dinas Sosial hanya memiliki 1 

(satu) Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) yang hanya mampu menampung 

korban maksimal tujuh hari. 

4.1.8.  Rumah Perlindungan Pemulihan Psiko Sosial (RP3S) Yayasan Karisma 

Bunda Pertiwi (KBP) 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Yayasan KBP, Sri Utari,SH (Bunda Utari) 

(wawancara tanggal 13 Mei 2015 di kediaman beliau), problematika yang dihadapi dalam 

membantu pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 
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adalah minimnya dukungan dana dan sumber daya manusia untuk menjalankan proses 

penanganan korban kekerasan.  

 Dalam prakteknya, selain memang secara rutin menjadi tempat perlindungan dan 

pemulihan korban kekerasan, RP3S juga menerima “limpahan” korban kekerasan dari 

Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) milik Pemerintah Kota Samarinda, yang 

sebenarnya belum pulih tetapi karena ketentuan RPTC yang hanya memperbolehkan 

seorang korban untuk dirawat maksimal 7 (tujuh) hari, terpaksa ditampung di RP3S. Situasi 

semakin pelik ketika terkadang korban kekerasan yang seharusnya telah menjalani proses 

pemulihan dan dinyatakan dapat kembali ke masyarakat, namun tidak mau kembali ke 

masyarakat atau keluarga, sehingga terpaksa, orang tersebut ditampung dalam Panti 

Asuhan Kasih Bunda Utari (KBU), yang masih satu yayasan dan satu tempat dengan RP3S. 

Dalam kondisi seperti ini, perhatian Pemerintah Kota Samarinda dalam bentuk dukungan 

dana dan sumber daya manusia minim. Hal ini yang membuat RPES dan juga Panti Asuhan 

KBU harus mencari pendanaan sendiri dari donatur-donatur yang jumlah donatur tetapnya 

lebih sedikit daripada donatur insidental, sehingga terkadang antara jumlah donasi yang ada 

belum mencukupi semua kebutuhan yang diperlukan. 

 Pun demikian dengan problematika sumber daya manusia atau personel manajemen, 

idealnya sebuah tempat atau rumah perlindungan atau rumah pemulihan atau apapun nama 

dan bentuknya, yang dikhususkan untuk menangani perempuan atau anak korban 

kekerasan, selain dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, juga dilengkapi dengan orang-

orang yang memiliki kapabilitas dan kompetensi di bidangnya. Setidaknya dalam situasi 

seperti ini, terdapat tim dokter, tim perawat, tim psikologi, tim pendidikan, atau tim 

pengacara yang bekerja secara terus menerus dan berkesinambungan. Tim tersebut masih 

harus dilengkapi lagi dengan orang-orang yang mampu menjalankan organisasi 

(organisatoris atau manajer) untuk keberlanjutan rumah perlindungan tersebut. 

Problematika yang dihadapi oleh RP3ES dan Panti Asuhan KBU cukup pelik, untuk 

menangani 2 (dua) “organisasi” tersebut, Bunda Utari hanya dibantu beberapa orang 

personel, yang masih berhubungan keluarga, tanpa memiliki tim-tim pendukung yang dapat 

bekerja secara terus menerus dan berkesinambungan.  

 Orang-orang ahli sebagaimana diperlukan hanya “dipanggil” berdasarkan situasi 

yang terjadi (parsial dan insidentil), terkadang orang-orang yang diperlukan tersebut sedang 

tidak berada di tempat atau ada kesibukan lain, karena orang-orang tersebut bekerja di 

instansi atau lembaga lain. Hal ini membuat penangangan terhadap situasi dan kondisi yang 

seharusnya dapat ditangani dengan segera menjadi terhambat, yang mungkin saja dapat 

berakibat fatal terhadap kondisi dari korban tersebut. Perlu untuk diperhatikan, rata-rata 
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perbulan, RP3ES dan Panti Asuhan KBU menampung kurang lebih 20-30 perempuan dan 

anak korban kekerasan dengan kebutuhan operasional pertahun mencapai 200-300 juta. 

Dapat dibayangkan, hanya terdapat beberapa orang saja untuk menangani jumlah korban 

yang sedemikian banyak dan beraneka ragam kondisi. 

4.1.9. Lembaga Swadaya Masyarakat Borneo Insan Mandiri (BIM)  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BIM, problematika yang dihadapi dalam 

membantu pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 

adalah belum adanya kesepahaman visi dan misi antara LSM dan Pemerintah Kota 

Samarinda sejatinya adalah partner atau mitra kerja, hal ini tentu saja menghambat proses 

pencegahan dan penanganan. Perhatian Pemerintah Kota Samarinda terhadap persoalan ini 

dianggap hanya 40% saja, belum sepenuhnya maksimal menggunakan segala daya dan 

upaya serta potensi yang dimiliki untuk melakukan pencegahan dan penanganan tindak 

kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

4.1.10. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Samarinda  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPAI Kota Samarinda, problematika 

yang dihadapi oleh instansi perlindungan anak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan adalah masih adanya 

ego sektoral dan belum adanya 1 (satu) visi yang sama antar badan/instansi/lembaga di 

Kota Samarinda yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan 

anak dari tindak kekerasan. 

4.1.11. Bench Marking di Provinsi Sumatra Utara dan Pemerintah Kota Medan 

 Di Medan beberapa kasus dilaporkan ke BPP dan KB dalam hal ini penanganan 

diserahkan kepada P2TP2A, Dinas kesehatan, KPAID dan koordinasi dengan LSM terkait 

yang ada di beberapa kabupaten. Menurut data KPAID Sumatera Utara yang diberikan oleh 

bapak Muslim S.H selaku koordinator pengaduan menyatakan bahwa pengaduan tahun 2015 

(sampai bulan April) yang diterima oleh KPAID sebanyak 65 kasus dimana 25% berasal dari 

Kota Medan sisanya tersebar di beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera 

Utara. Terdapat pula data yang menunjukkan bahwa khusus untuk kasus yang melibatkan 

anak sebagai korban pada tahun 2011 berjumlah 163 kasus, tahun 2012 sebanyak 192 

kasus, tahun 2013 sebanyak 193 kasus, dan tahun 2014 sebanyak 285 kasus. 

 Kebijakan mengenai perlindungan pada anak ini diatur dalam beberapa peraturan 

daerah diantaranya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak, Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan 

(Trafficking) Perempuan dan Anak, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 
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Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adanya beberapa peraturan 

daerah mempermudah sinergitas antara BPP dan KB dengan instansi terkait. Lebih dari pada 

itu, KPAID sudah melakukan Nota Kesepahaman dengan Jawa barat dan Jawa Tengah untuk 

penanganan kekerasan pada Anak. Cukup sinergi, dalam penanganan kekerasan pada anak. 

Untuk masalah shelter bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk ditampung sementara.  

 Pada tahun 2012, di Medan pernah ada kasus yang pada akhirnya diputus di 

Pengadilan Negeri Medan dengan putusan bahwa hak restitusi pelaku diwajibkan untuk 

menggati kerugian.  

 Pendataan ada dua yaitu data pasif sifatnya pengaduan langsung dan data tidak aktif 

yang diperoleh dari pusat kajian anak dan NGO. Kepala Seksi PPA di BPP dan KB 

menjelaskan bahwa terdapat hampir 743 kasus pada tahun 2014 yang berasal dari LSM dan 

instansi terkait. BPP dan KB melakukan rapat koordinasi dengan LSM pemerhati anak 1 

bulan sekali. 

 Menarik untuk dilihat lebih lanjut terkait dengan sifat delik aduan dari kekerasan 

terhadap perempuan dan anak ini, di Medan dengan sangat baik diterapkan bahwa jika ada 

permasalahan yang tidak selesai maka melakukan penekanan sampai kasus selesai. 

Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang mana pihak ketiga memiliki hak untuk 

tidak mencabut laporan meskipun si korban tidak berkenan untuk meneruskan ke jalur 

hukum dengan alasan tertentu. 

 Selain menerapkan model represif, BPP dan KB beserta KPAID juga menerapkan 

model preventif terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak 

kekerasan. Bersama instansi terkait BPPKB memberikan sosialisasi UU Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

sehingga banyak masyarakat yang mulai paham kepada siapa mereka mengadu ketika 

mereka mengalami kasus-kasus yang ranahnya KDRT atau kekerasan terhadap anak. 

Pembentukan team reaksi cepat mengenai kejahatan sosial di beberapa kabupaten/kota di 

wilayah Provinsi Sumatera Utara juga memudahkan penanganan kasus KDRT di daerah yang 

jauh dari Kota Medan. 

 Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan 

dan anak dari tindak kekerasan, BPPKB melakukan kerjasama dengan gereja dan MUI 

bidang PPA untuk memberikan pelayanan kepada korban kekerasan terutama pada anak 

yang tidak memungkinkan kembali kepada keluarganya sehingga biaya hidup dan sekolah 

dibantu oleh Gereja, rumah zakat atau lebih tepatnya instansi keagamaan yang bekerja 

untuk kesejahteraan orang-orang tidak mampu.  



54 

 

 Seperti halnya di daerah lain yang ada di Indonesia, tentu saja terdapat kendala atau 

hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan 

anak. Adapun kendala yang dihadapi oleh KPAID Sumatera Utara adalah masalah 

pendanaan. KPAID Sumatera Utara mendapatkan dana sekitar 500 juta pertahun yang 

anggaran itu murni untuk kegiatan operasional dan honor petugas. Tetapi dengan 

banyaknya prosentase jumlah kekerasan pada perempuan dan anak juga tempat jangkauan 

seperti kabupaten-kabupaten dengan jarak tempuh yang cukup jauh maka dana tersebut 

tidaklah mencukupi. 

4.2. Problematika Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dari Kekerasan 

di Kota Samarinda 

4.2.1.  Problematika Hukum dan Kebijakan Publik 

 Pada dasarnya pengaturan hukum di Indonesia terkait perlindungan terhadap 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan telah cukup lengkap bukan hanya untuk 

perempuan dan anak saja sebenarnya, tetapi untuk semua manusia. Indonesia pun juga 

telah meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait pengakuan dan perlindungan hak 

asasi manusia, yang di dalamnya juga terdapat perempuan dan anak. Akan tetapi, 

berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumen, problematika pengaturan 

perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan tampak menjadi sebuah 

problematika tersendiri. 

 Ketiadaan sebuah pengaturan di level kota dalam bentuk peraturan daerah, 

walaupun sudah ada pengaturan di level nasional dan provinsi serta pengaturan internal 

masing-masing instansi/lembaga/dinas/badan/komisi, menjadi sebuah hambatan tersendiri 

bagi penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan di 

Kota Samarinda. Ketiadaan pengaturan ini membuat pelaksanaan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak menjadi parsial dan tampak tidak terintegrasi antara program yang 

direncanakan dan dilaksanakan oleh masing-masing instansi/lembaga/dinas/badan/komisi. 

Memang terdapat Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan Anak, akan tetapi secara subjek, jangkauan peraturan tersebut hanya kepada 

anak saja. 

 Ketiadaan sebuah pengaturan ini dapat dikatakan disebabkan oleh minimnya 

keberpihakan Pemerintah Kota Samarinda terhadap program perlindungan perempuan dan 

anak dari tindak kekerasan. Ketika keberpihakan minim, berpengaruh pada minimnya juga 

kebijakan-kebijakan yang dibuat, baik kebijakan yang dibuat secara normatif ataupun 

kebijakan yang dikeluarkan secara insidental. “Minimalis” tersebut tentu saja berdampak 

pada teknis pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. 
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4.2.2.  Problematika Sumber Daya Manusia 

 Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam penyelenggaraan 

perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Sehebat dan sebanyak 

apapun sarana dan prasarana yang dimiliki jika tidak memiliki sumber daya manusia yang 

berkompeten dan berkualitas dalam jumlah proporsional hasilnya tentu saja tidak maksimal. 

 Problematika yang muncul adalah minimnya sumber daya manusia yang 

berkompeten dan berkualitas. Berkompeten dalam hal ini sesuai dengan bidang yang 

dibutuhkan, berkualitas dimaksudkan pada kemampuan sumber daya manusia tersebut. 

 Dari perspektif sumber daya manusia, penyelenggaraan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan merupakan sebuah program yang 

memerlukan, bahkan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang memiliki 

spesifikasi dan keahlian tertentu, tidak saja membutuhkan aparat penegak hukum atau 

orang-orang yang secara penugasan memang bertugas untuk menangani hal tersebut, 

tetapi juga sangat membutuhkan sumber daya manusia seperti psikolog, psikiater, dokter 

forensic, rohaniawan, atau ahli kesehatan. Tanpa adanya semua kompetensi tersebut, 

penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan 

dipastikan tidak akan pernah mencapai situasi maksimal. 

 Berapa jumlah psikiater atau psikolog yang dilibatkan untuk menangani korban 

kekerasan? berapa jumlah dokter spesialis forensic yang tersedia di Kota Samarinda? berapa 

waktu yang mereka miliki untuk menangani korban kekerasaan? berapa jumlah konsultan 

bidang hukum yang selalu siap mendampingi korban kekerasan? apakah mereka semua 

terlibat full time atau insidental saja? atau bahkan hanya terlibat entry by name  saja tanpa 

pernah melakukan apa-apa?. Memang terdapat banyak tenaga sukarelawan (volunteer) 

yang siap membantu di berbagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagian 

dari tenaga sukarelawan tersebut juga pernah mendapatkan pelatihan terkait penanganan 

korban kekerasan, akan tetapi, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penanganan kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak cukup hanya mengandalkan tenaga 

sukarelawan saja, diperlukan orang-orang yang juga memiliki keahlian khusus di bidangnya. 

Penangangan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ideal tidak cukup 

hanya menggunakan hati nurani saja, tetapi juga kemampuan teknis yang memadai. 

 Inilah persoalan dari perspektif sumber daya manusia yang terjadi di Kota 

Samarinda, suka tidak suka harus menjadi perhatian serius jika ingin penyelenggaraan 

perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Samarinda 

berjalan dengan maksimal. Kuantitas yang berkualitas menentukan hasil akhir. 
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4.2.3.  Problematika Sarana dan Prasarana 

Dari hasil wawancara dan observasi, problematika sarana dan prasarana tampak 

menonjol dibandingkan problematika dari perspektif lain. Hampir semua responden 

menyebutkan bahwa minimnya prasarana adalah hambatan utama yang terjadi dalam 

penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Kota 

Samarinda. Prasarana disini utamanya terkait ketersediaan rumah aman atau shelter bagi 

korban kekerasan. Fasilitas rumah aman ini merupakan salah satu prasarana penting dalam 

penyelenggaraan perlindungan bagi korban tindak kekerasan. Di rumah aman ini para 

korban kekerasan mendapatkan program-program pemulihan secara mental dan psikologis. 

Berdasarkan data yang diperoleh, hanya ada 1 (satu) rumah aman yang dimiliki Dinas 

Kesejahteraan Sosial dan 1 (satu) yang dimiliki oleh pihak non-pemerintah. Tentu saja 

jumlah ini tidak seimbang jika melihat data jumlah perempuan dan anak korban kekerasan 

setiap tahunnya. 

Pun demikian dengan keberadaan prasarana kesehatan yang juga memiliki peran 

penting dalam penyelenggaraan perlindungan bagi korban, memang terdapat rumah sakit 

dan puskesmas di wilayah Kota Samarinda, akan tetapi sarana yang terdapat dalam rumah 

sakit dan puskesmas tersebut perlu mendapat perhatian yang serius juga.      

4.2.4.  Problematika Budaya dan Masyarakat 

 Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, pada intinya problematika 

budaya dan masyarakat ini adalah masih adanya anggapan bahwa persoalan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak, khususnya yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga 

atau keluarga adalah hal yang tabu untuk dibicarakan atau diketahui oleh pihak luar, apalagi 

sampai diselesaikan melalui jalur hukum. 

 Pada dasarnya, budaya seperti ini adalah “bawaan” dari nenek moyang “orang timur” 

(termasuk orang Indonesia), bahwa urusan keluarga sebaiknya diselesaikan secara 

kekeluargaan juga, tidak perlu dibawa sampai keluar, karena bisa menimbulkan rasa malu 

atau aib bagi keluarga tersebut, dan terkadang dapat menimbulkan fitnah atau dosa bagi 

orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai aib yang tidak perlu diketahui 

oleh pihak lain. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan budaya seperti ini, sepanjang 

penyelesaian secara kekeluargaan tersebut berjalan efektif. 

 Akan tetapi, pertanyaannya adalah “seberapa efektif penyelesaian secara 

kekeluargaan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak?”, “berapa probabilitas 

pelaku tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi?”. Penelitian ini tidak sedang melakukan 

justifikasi tentang cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak, cara kekeluargaan atau cara hukum, kedua-duanya memiliki 
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kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun demikian, pandangan realita hari ini, 

sanksi hukum dapat dikatakan lebih efektif dibanding sanksi moral dalam hal penanganan 

tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.  

 Selain daripada itu, dari perspektif masyarakat, pada dasarnya terdapat potensi 

besar dari masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak di Kota Samarinda, banyak masyarakat, baik secara individual maupun 

komunitas, memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap fenomena kekerasan terhadap 

perempuan dan anak tersebut, namun potensi besar tersebut terkendala dengan belum 

adanya sistem yang jelas tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, sehingga yang 

terjadi selama ini adalah partisipasi yang insidental. Untuk jangka pendek, situasi tersebut 

dapat menyelesaikan masalah, akan tetapi alangkah baiknya jika potensi besar dalam hal 

partisipasi masyarakat tersebut dapat dimaksimalkan sedemikian rupa untuk kepentingan 

jangka panjang. 

4.2.5.  Analisa Problematika Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dari 

Kekerasan di Kota Samarinda 

Menarik dianalisa lebih mendalam berbagai macam problematika yang dihadapi 

terkait penyelenggaaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan di 

Kota Samarinda, dapat disebutkan bahwa problematika dari berbagai macam perspektif 

sebagaimana telah disebutkan sebelumnya muncul karena minimnya keberpihakan 

(affirmative action) Pemerintah Kota Samarinda terhadap program perlindungan perempuan 

dan anak dari tindak kekerasan. Keberpihakan disini adalah secara normatif atau kebijakan 

maupun secara implementasi. Secara normatif dapat dilihat dari dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Samarinda Tahun 2005-2025, Rencana 

Pembangunan Jangka Menenengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2011-2015, dan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2015. Dalam RPJP 

memang disebutkan soal perempuan dan anak sebagai bagian dari prioritas pembangunan, 

tetapi dalam RPJM, yang muncul sebagai prioritas pembangunan adalah program 

peningkatan peran perempuan di perdesaan, demikian juga dalam RKPD. Klasifikasinya 

masuk dalam program pemberdayaan, bukan perlindungan. Padahal sebagaimana dimaknai, 

terdapat perbedaan makna dan teknis antara “pemberdayaan” dengan “perlindungan”. 

Dari situasi ini tampak kurangnya keberpihakan Pemerintah Kota Samarinda 

terhadap persoalan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. 

Sebagai dampaknya, ketika keberpihakan sangat minim, tentu saja masalah-masalah minim 

anggaran, minim koordinasi, dan minim sarana prasarana serta minim sumber daya manusia 

tidak terelakkan. 
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 Keberpihakan bisa dianalogikan sebagai sebuah niat, ketika niat untuk melakukan 

sesuatu minim atau bahkan tidak ada, akan berbanding lurus dengan hasil yang akan 

dicapai. Oleh karena itu, dalam rangka menentukan model yang tepat untuk 

penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, factor 

keberpihakan inilah yang menjadi entry point.  

Bagan 3. Problematika Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari 

Tindak Kekerasan di Kota Samarinda 
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BAB 5 

MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN  

DI KOTA SAMARINDA 

5.1. Filosofi Perlindungan Perempuan dan Anak 

Secara filosofis, perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah sebagai bagian 

dari pemenuhan hak asasi manusia. Setiap manusia, termasuk perempuan dan anak 

memiliki hak-hak asasi yang telah menjadi bagian dari kodrat hidupnya. Terkait dengan 

kekerasan, filosofi dasarnya adalah tidak seorang manusia pun diperbolehkan untuk 

menyakiti atau melakukan kekerasan terhadap manusia lainnya tanpa hak dan dasar norma 

yang jelas, setiap manusia, bagaimanapun bentuknya, tetaplah seorang manusia, yang 

harus diperlakukan sebagaimana halnya manusia. 

Filosofi tersebut dibangun berdasarkan sikap hidup bangsa Indonesia yang sejak 

dulu mendahulukan dan mendasarkan tingkah laku sehari-harinya pada sikap 

memanusiakan manusia. Sikap ini merupakan salah satu ciri khas yang menjiwai kehidupan 

bangsa Indonesia. Filosofi ini yang kemudian diadopsi dan ditransformasikan oleh pendiri 

bangsa Indonesia ke dalam sila-sila Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia, hal 

tertinggi dalam sebuah skema kehidupan berbangsa dan bernegara. Filosofi sikap ini 

terdapat dalam Sila Kedua yaitu “Kemanusiaaan Yang Adil dan Beradab”. Inti yang 

terkandung dalam sila ini adalah memperlakukan manusia sebagaimana halnya seorang 

manusia. 

Dalam perkembangannya, filosofi tersebut memunculkan berbagai macam teori dan 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan 

anak dari tindak kekerasan. Secara teoritis, terdapat pendapat yang menyebutkan bahwa 

perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya (Arif Gosita dalam Maidin Gultom, 2012; 97). Pendapat lain menyebutkan 

bahwa manusia dilahirkan ke muka bumi dengan membawa hak-hak dasar yang diberikan 

Tuhan Yang Maha Esa atau lazim disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia 

diberikan kepada setiap individu di dunia tanpa memandang suku, ras, warna kulit, asal-

usul, golongan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Hak ini tidak akan pernah lepas dan 

selalu melekat seumur hidup. Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu 

sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, diantaranya melalui 

berbagai produk perundang-undangan (Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008; 

158). 

Memaknai pendapat-pendapat tersebut, tampak persamaan bahwa dalam diri setiap 

manusia terdapat hak-hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi sedemikian rupa, 
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lebih daripada itu pengakuan dan perlindungan tersebut dilakukan secara konkrit dengan 

memperlakukan sesama manusia secara manusiawi baik di atas kertas (dalam peraturan 

perundang-undangan atau kebijakan) maupun dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. 

Filosofi “memanusiakan manusia” itu juga yang diadopsi oleh berbagai macam 

konvensi internasional atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

perlindungan perempuan dan anak. Contoh konvensi-konvensi internasional yang 

substansinya terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah Declaration 

of Human Rights, International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Woman, Convention on the Elimination of Violence Against Woman, Declaration on 

A World Fit for Children, Declaration of the Rights of The Child, dan Optional Protocol to the 

Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child 

Pornography. 

Adapun untuk di Indonesia sendiri, peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan perlindungan perempuan dan anak antara lain Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU 

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 

2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah 

Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan beberapa peraturan teknis di bawah undang-undang 

lainnya. Semua peraturan perundang-undangan tersebut, jika melihat dan memaknai 

konsideran “Menimbang”, maka akan ditemukan benang merah bahwa semua peraturan 

perundang-undangan tersebut memiliki filosofi yang sama, yaitu memperlakukan manusia 

sebagaimana selayaknya seorang manusia karena itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap 

manusia. 

Oleh karena itu, tepat kiranya dalam penelitian ini untuk menentukan model 

perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan menggunakan filosofi 

dasar memanusiakan manusia sebagai bagian dari hak yang dimiliki oleh manusia.   
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5.2.  Model Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dari Kekerasan di 

Kota Samarinda 

 Perumusan sebuah model baru atau penyempurnaan model yang telah ada, selalu 

akan diawali dengan diketahuinya problematika yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan 

model yang sekarang dijalankan dan mengetahui filosofi dasar dari model yang sedang 

dijalankan dan akan dibuat. Pemahaman tersebut ditambah lagi dengan keberadaan serta 

teori atau konsep terkait dan penyesuaian terhadap aturan atau kebijakan yang telah ada 

atau yang masih akan dicita-citakan. Selain itu, diperlukan juga kesadaran akan kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman terkait model yang saat ini sedang dijalankan. Semua hal 

tersebut sangat penting untuk merancang model yang tepat, opsinya adalah 

menyempurnakan atau memperbaiki kekuarangan-kekurangan dari model yang telah ada 

atau renewal, membuat model baru. Dalam penelitian ini, opsi yang paling mungkin dipilih 

adalah opsi menyempurnakan atau memperbaiki kekuarangan-kekurangan dari model yang 

telah ada, hal ini karena pada dasarnya sistem perlindungan perempuan dan anak tindak 

kekerasan di Kota Samarinda telah ada, hanya saja terdapat beberapa kelemahan-

kelemahan, utamanya kelemahan dalam hal keberpihakan, yang menyebabkan sistem 

perlindungan tersebut tidak berjalan dengan maksimal.    

 Sebagaimana diketahui pada analisa problematika, bahwa problem utama dalam 

penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota 

Samarinda adalah soal keberpihakan. Minimnya keberpihakan dari Pemerintah Kota 

Samarinda terhadap perlindungan perempuan dan anak berdampak pada pelaksanaan 

teknisnya. Oleh karena itu, hal pertama yang harus diperbaiki adalah soal keberpihakan. 

 Keberpihakan Pemerintah Kota Samarinda terhadap perlindungan perempuan dan 

anak dari kekerasan adalah kunci utama. Keberpihakan dari Pemerintah Kota Samarinda 

harus dituangkan dalam berbagai macam bentuk produk hukum daerah untuk menjamin 

kepastian hukum, tidak bisa hanya sekedar lisan atau jargon-jargon saja. Selain itu, 

keberpihakan tersebut harus dilandasi oleh filosofi perlindungan terhadap perempuan dan 

anak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan sesuai dengan peraturan perundangan 

yang telah ada sebelumnya. 

Secara konkrit, keberpihakan tersebut berdimensi ke dalam (inward looking) dan ke 

luar (outward looking). Inward looking, keberpihakan tersebut harus dituangkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Samarinda, Rencana Pembangunan 

Jangka Menenengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda, dan Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) Kota Samarinda yang mengacu kepada kebutuhan pembangunan daerah 

dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat, lebih-lebih prioritas 
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tujuan target pencapaian Millennium Development Goal (MDGs) yang salah satunya adalah 

bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dimana 

perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan adalah salah satu prioritas . 

Dokumen-dokumen tersebut memiliki posisi yang sangat penting dan strategis terhadap 

arah pembangunan di Kota Samarinda. Semua gerak langkah pembangunan di Kota 

Samarinda mengacu pada apa yang digariskan dalam dokumen-dokumen tersebut, sehingga 

tidak berlebihan jika keberpihakan dari dimensi inward looking dituangkan terlebih dahulu 

dalam dokumen-dokumen tersebut. Dalam dokumen-dokumen tersebut harus dituliskan 

dengan tegas dan jelas hal-hal yang menyangkut pengarusutamaan perlindungan 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan.   

Jika sudah tertulis dengan tegas dan jelas keberpihakan atau pengarusutamaan 

perlindungan perempuan dan anak dalam dokumen tersebut, otomatis setiap satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD), sebagai pelaksana teknis dari kebijakan arah pembangunan pasti 

mengikuti apa yang telah digariskan, sehingga pola pikir dan program-program kerja yang 

disusun dan dilaksanakan tidak lepas dari koridor yang telah ditetapkan dalam dokumen-

dokumen tersebut.  

Tentu saja, tidak mudah untuk memasukkan dan menyelenggarakan poin-poin 

keberpihakan dalam dokumen-dokumen tersebut, baik secara universal daerah maupun 

dalam rencana strategis atau rencana kerja masing-masing SKPD. Diperlukan adanya 

kesamaan visi dan misi serta cara pandang menuju satu titik yang sama diantara para 

pengambil kebijakan (terutama Walikota dan DPRD), pelaksana kebijakan, dan mungkin 

juga masyarakat terkait fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebutlah 

situasi ini dengan model one direction (satu arah satu tujuan) dan one perception (satu 

persepsi). Tanpa adanya model one direction and one perception  tersebut, rasanya sulit 

untuk melihat keberhasilan yang maksimal dari penyelenggaraan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Semua pihak harus memandang bahwa 

fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Samarinda adalah 

bukan hal yang remeh dan memerlukan perlakuan yang cepat, tepat, dan berhasil guna. 

Jika keberpihakan yang dilakukan dengan model one direction and one perception 

tersebut tercapai maka problematika anggaran, koordinasi yang kurang bagus antar SKPD, 

dan problematika ketersediaan sarana dan prasarana dapat teratasi. Untuk mencapai hal 

tersebut, peran pimpinan tertinggi daerah sangat penting, walikota dan pimpinan lembaga 

legislative diharuskan memiliki sikap yang berpihak terhadap perlindungan perempuan dan 

anak dari tindak kekerasan. Jika pimpinan tertinggi sudah memiliki sikap seperti itu, tinggal 

bagaimana menanamkan dan mengarahkan para pelaksana kebijakan untuk memiliki sikap 
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tindak yang sama untuk kemudian dituangkan dalam program kerja masing-masing 

pelaksana kebijakan. 

Dari dimensi outward looking, perlu untuk digarisbawahi bahwa penyelenggaraan 

perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan tanggung jawab mutlak dan individual 

dari Pemerintah Kota Samarinda beserta jajarannya saja, akan tetapi juga melibatkan 

instansi/badan/lembaga di luar Pemerintah Kota Samarinda. Sebut saja Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur, Kepolisian 

Resor Kota Samarinda, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia Kota Samarinda, dan jangan lupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh 

masyarakat seperti Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial (RP3S) Yayasan Karisma 

Bunda Pertiwi (KBP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Borneo Insan Mandiri (BIM). 

Dalam situasi seperti ini, sangat diperlukan keberpihakan Pemerintah Kota 

Samarinda terhadap instansi/badan/lembaga tersebut. Keberpihakan yang dimaksud disini 

adalah sinergitas dan harmonisasi dalam berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan 

perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Patut dicatat, bahwa setiap 

instansi/badan/lembaga tersebut juga memiliki kebijakan dan program kerja sendiri-sendiri. 

Salah satu problematika klasik di Indonesia ini adalah ketika terjadi disharmoni antara 

pemerintah dengan instansi/badan/lembaga/masyarakat di luar pemerintah, padahal semua 

organ-organ tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, akan tetapi karena 

berbagai macam hal dan faktor, utamanya faktor ego sektoral dan ego kelembagaan, 

membuat sinergitas dan harmonisasi seperti sebuah fatamorgana atau jika tidak ingin 

dibilang sebagai sebuah keniscayaan. Dampak dari situasi tersebut sudah dapat diduga, 

tumpang tindih program kerja, program kerja yang tidak tepat sasaran dan tepat guna, 

persaingan tidak sehat antar organ, dan segala macam “kegaduhan” lainnya. Pada hilirnya, 

tentu saja, subjek dan objek yang menjadi sasaran program kerja tersebut yang paling 

menderita. 

Untuk menghindari hal tersebut, lagi-lagi keberpihakan dengan model one direction 

and one perception diperlukan. Setelah secara internal diperoleh kesamaan visi dan misi 

serta persepsi, Pemerintah Kota Samarinda harus juga berusaha untuk menyamakan visi 

dan misi serta persepsi terkait penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari 

tindak kekerasan. Kesamaan ini penting untuk membangun sinergitas dan harmonisasi antar 

organ. Sekali patut digarisbawahi bahwa sehebat dan sedigdaya apapun Pemerintah Kota 

Samarinda tidak akan pernah mampu bisa menangani sendiri persoalan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak secara sendiri, tetap memerlukan bantuan dari 

instansi/badan/lembaga/masyarakat di luar Pemerintah Kota Samarinda. Tidak dapat 
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dibayangkan betapa “rumitnya” jika Pemerintah Kota Samarinda melakukan sendiri mulai 

dari perancangan programnya, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, sampai ke 

evaluasi perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Lebih dari pada 

itu, secara kodrati, ibarat puzzle, keberadaan instansi/badan/lembaga/masyarakat di luar 

adalah kepingan-kepingan yang saling melengkapi untuk membentuk satu kesatuan yang 

bergerak dinamis untuk mencapai satu tujuan tertentu. That‟s what outsider organs are for. 

Secara dampak, jika sinergitas dan harmonisasi antara Pemerintah Kota Samarinda 

dengan instansi/badan/lembaga/masyarakat dapat terjalin dengan baik, akan tercipta 

kondisi yang saling melengkapi satu sama lain dan saling menutup kelemahan yang pada 

hilirnya penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan 

dapat berjalan secara maksimal. Tidak mudah mengusahakan sinergitas dan harmonisasi ini, 

tetapi bukan berarti tidak mungkin, lagi-lagi peran pimpinan daerah disini sangat penting 

untuk menjalin hubungan yang sinergis dan harmonis dengan 

instansi/badan/lembaga/masyarakat. Ketika pimpinan sudah mampu menjalin sebuah 

hubungan yang kondusif, tinggal bagaimana menjaga keharmonisan tersebut dapat berjalan 

secara eternal. 

Dapat dibayangkan jika keberpihakan baik secara inward looking maupun outward 

looking dengan model one direction and one perception terebut dapat berjalan dengan 

maksimal, maka problematika-problematika di sektor hukum dan kebijakan, di sektor 

sumber daya manusia, di sektor sarana dan prasarana serta di sektor budaya masyarakat, 

perlahan-lahan dapat teratasi. Jika problematika-problematika tersebut dapat teratasi, pada 

hilirnya penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan juga 

dapat meraih hasil yang maksimal. 

Pada akhirnya, untuk memperkuat situasi keberpihakan tersebut, terdapat sebuah 

produk hukum yang mampu untuk mengarahkan sekaligus menjamin kepastian pelaksanaan 

keberpihakan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak 

kekerasan. Produk hukum tersebut adalah peraturan daerah. Pemerintah Kota Samarinda 

memiliki kewenangan, bahkan kewajiban, untuk mengurus pemberdayaan dan perlindungan 

perempuan serta perlindungan anak (Pasal 12 ayat (2) huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 UU PKDRT, Pasal 20-26 UU Perlindungan Anak). 

Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka Pemerintah Kota Samarinda memiliki kewenangan 

untuk menyusun peraturan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Pemerintah Kota Samarinda dapat menyusun 

Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan 

Anak Dari Tindak Kekerasan. Sebagai contoh Pemerintah Provinsi Daerah Provinsi 
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Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan 

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, 

demikian juga dengan Pemerintah Kota Batu yang juga memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan. 

Penguatan keberpihakan dalam bentuk peraturan daerah adalah sesuatu hal yang 

sangat tepat, selain untuk menjamin kepastian hukum, dalam sebuah peraturan daerah 

pasti disebutkan dengan jelas dan tegas filosofi dan asas/prinsip yang mendasari perlunya 

perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Pun demikian dengan 

aspek yuridisnya, sebuah peraturan daerah pasti akan memperhatikan dan memuat 

peraturan perundangan terkait baik secara vertikal maupun secara horizontal, sehingga 

peraturan daerah yang dibuat tidak bertentangan atau melanggar norma-norma yang telah 

ada. Adapun aspek filosofi dan yuridis yang dimaksud dalam peraturan daerah yang akan 

dibuat, dapat mengacu pada filosofi dan peraturan perundangan sebagaimana telah 

diuraikan pada penelitian ini.                

 Mengenai materi pengaturan yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Ketentuan Umum 

Berisikan pemahaman, definisi, dan pembatasan istilah-istilah yang digunakan dalam 

peraturan daerah yang disusun. Istilah-istilah tersebut antara lain istilah anak, 

perempuan, kekerasan, perlindungan, korban, rumah aman, pendampingan, dan istilah-

istilah teknis lainnya. Adapun definisi istilah-istilah tersebut dapat merujuk pada UU HAM, 

UU Penghapusan KDRT, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan 

beberapa peraturan perundangan terkait lainnya. 

b. Asas Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak 

Setiap peraturan perundang-undangan seyogyanya memuat asas-asas atau prinsip-

prinsip yang digunakan sebagai landasan dari peraturan tersebut. Dalam peraturan 

daerah yang akan disusun ini asas-asas yang terdapat dalam UU HAM, UU Penghapusan 

KDRT, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban dapat digunakan. Asas-

asas tersebut antara lain asas penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas keadilan, 

asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, asas kesetaraan, asas perlindungan, asas non 

diskriminasi, asas kemitraan, dan beberapa asas-asas lainnya. 
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c. Tujuan dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak 

Dalam setiap peraturan perundang-undangan perlu untuk ditegaskan tujuan dan ruang 

lingkupnya, sebagai bentuk pembatasan pengaturan. Dalam hal penyelenggaraan 

perlindungan perempuan dan anak, tujuan inti yang ingin dicapai adalah untuk 

memberikan perlindungan secara preventif dan represif kepada perempuan dan anak dari 

tindak kekerasan.  

Adapun untuk ruang lingkupnya adalah menterjemahkan pemahaman perlindungan 

dalam bentuk-bentuk kegiatan yang konkrit, seperti pelayanan, pendampingan, 

pencegahan, penindakan, dan pemulihan. 

d. Bentuk-Bentuk Kekerasan 

Perlu untuk diatur sedemikian rupa mengenai bentuk-bentuk kekerasan. Pengaturan pada 

bagian ini dapat merujuk pada UU Penghapusan KDRT dan UU Perlindungan Anak. 

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain kekerasan fisik, kekerasan seksual, 

kekerasan psikis, penelantaran, atau eksploitasi. 

e. Hak-hak Korban 

Dalam peraturan daerah yang akan dibuat, perlu dicantumkan hak-hak korban tindak 

kekerasan. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk mendapatkan rehabilitasi, hak untuk 

mendapatkan kompensasi, hak untuk mendapat pendampingan, dan hak-hak dasar 

lainnya. 

f. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 

Pada bagian ini diuraikan pengaturan mengenai kegiatan-kegiatan konkrit yang menjadi 

tanggung jawab Pemerintah Kota Samarinda dalam menyelenggarakan perlindungan 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Tanggung jawab tersebut berada di dimensi 

inward looking dan outward looking  sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. 

Bentuk-bentuk tanggung jawab tersebut dimulai dari kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan evaluasi. Adapun bentuk-

bentuk konkritnya antara lain menyusun rencana aksi daerah, menyelenggarakan 

pendidikan dan penyuluhan terkait perlindungan perempuan dan anak, menyediakan 

informasi dan data, membentuk gugus tugas atau forum khusus lintas sektoral 

perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, mengusahakan ketersediaan 

sarana dan prasarana serta yang juga penting adalah menjalin kerjasama dengan 

instansi/lembaga/badan/masyarakat di luar Pemerintah Kota Samarinda.   
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g. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan 

Pada bagian ini pada dasarnya adalah tindak lanjut dari pengaturan mengenai tanggung 

jawab pemerintah daerah. Bentuk-bentuk konkrit kegiatan yang telah diatur sebelumnya 

dijabarkan secara detail terkait subjek dan objek serta metode pelaksanaannya. 

h. Peran Serta Masyarakat 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, peran serta masyarakat sangat penting bagi 

penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. 

Pengaturan mengenai bentuk dan jenis peran serta masyarakat menjadi penting dalam 

peraturan daerah ini sebagai bentuk kepastian hukum bagi masyarakat dalam 

berkontribusi dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak 

kekerasan. 

i. Ketentuan Pidana 

Ketentuan pidana dalam peraturan daerah jenis ini lebih menegaskan pada sifat merujuk 

pengaturan pemberian sanksi pidana sebagaimana diatur dalam berbagai macam 

peraturan perundang-undangan terkait seperti UU Penghapusan KDRT, UU HAM, dan UU 

Perlindungan Anak.  

Adapun jika tidak dimasukkan ketentuan pidana dalam peraturan daerah ini juga tidak 

menjadi persoalan, karena berbagai macam perbuatan kekerasan terhadap perempuan 

dan anak telah diatur dalam UU terkait sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.  

j. Ketentuan Penutup 

Pada bagian ini diatur sejak mulai berlakunya peraturan daerah ini. 

k. Penjelasan 

Pada bagian ini dimuat penjelasan umum mengenai kedudukan dan keberadaan 

terbentuknya peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Selain itu dimuat penjelasan asas dan 

beberapa penjelasan hal-hal teknis lainnya. 

 Dalam penyusunan peraturan daerah tersebut, penting juga untuk nantinya 

dipertimbangkan keberadaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Perlindungan Anak, opsinya adalah dicabut dan substansinya dimasukkan dalam 

peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak atau tetap diberlakukan 

dengan harmonisasi substansi pengaturan. 

Pada akhirnya perpaduan antara keberpihakan inward looking and outward looking 

dengan model one direction and one perception yang diperkuat dengan adanya peraturan 

daerah, diharapkan bisa menjadi sebuah sistem yang mampu mengatasi problematika yang 
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muncul saat ini dan berjalan maksimal untuk memberikan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Samarinda. 

Bagan 4. Model Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan yang 

Tepat di Kota Samarinda 
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5.3.  Strategi Implementasi Model Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak 

Dari Kekerasan di Kota Samarinda 

 Dalam sebuah penelitian yang menghasilkan sebuah gagasan atau ide, tentu saja 

tidak lengkap jika tidak diberikan rekomendasi konkrit atau strategi-strategi untuk 

mengimplementasikannya. Ide keberpihakan inward looking and outward looking dengan 

model one direction and one perception yang diperkuat dengan adanya peraturan daerah 

hanya akan menjadi sebuah impian jika tidak diuraikan juga strategi implementasinya. Pada 

bagian ini pada dasarnya adalah untuk menguraikan tindakan-tindakan konkrit yang harus 

dilakukan oleh subjek-subjek terkait untuk mempercepat pencapaian ide yang dihasilkan 

dalam penelitian ini. 

 Dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak 

kekerasan terdapat beberapa subjek yang terkait langsung, dengan subjek utama adalah 

Pemerintah Kota Samarinda beserta jajarannya. Selain itu terdapat subjek-subjek lain di luar 

Pemerintah Kota Samarinda seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Samarinda, 

Kepolisian Resor Kota Samarinda, Rumah Sakit A.W. Syahranie, dan lembaga-lembaga 

swadaya yang dibentuk oleh masyarakat, serta jangan lupakan perempuan dan anak korban 

kekerasan itu sendiri. 

 Strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam hal 

penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, sebagaimana 

diuraikan sebelumnya adalah bahwa Pemerintah Kota Samarinda harus berpihak pada 

perlindungan perempuan dan anak, keberpihakan tersebut berdimensi ke dalam dan ke luar, 

diuraikan sebelumnya bahwa secara ke dalam, keberpihakan tersebut dapat dimasukkan 

dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dikuatkan dalam bentuk 

peraturan daerah. Tidak mudah memasukkan sesuatu hal yang baru ke dalam dokumen-

dokumen yang sedang berjalan atau belum habis masanya. Hal tersebut terkait dengan 

proses legalisasi dan administrasi dan persoalan anggaran. Tidak mudah tiba-tiba 

memasukkan anggaran untuk membangun rumah singgah misalnya atau menambah 

anggaran operasional untuk P2TP2A Kota Samarinda, atau merubah nomenklatur 

kelembagaan, semuanya perlu waktu dan tenaga yang tidak sebentar dan sedikit. 

 Oleh sebab itu, untuk saat ini yang dapat dilakukan oleh pimpinan tertinggi 

Pemerintah Kota Samarinda beserta jajarannya yang terkait adalah sebagai berikut: 

a. Walikota sebagai pimpinan tertinggi harus lebih menunjukkan komitmen dan sikap untuk 

mengarusutamakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Komitmen 

dan sikap tersebut kemudian ditanamkan dan dicontohkan kepada setiap jajaran di 

bawahnya, agar tercipta one direction and one perception di lingkungan Pemerintahan 
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Kota Samarinda terkait perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Jika 

perlu Pemerintah Kota Samarinda harus melakukan pembentukan persepsi di jajarannya 

bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah “kondisi luar biasa”. Persepsi 

yang demikian akan menimbulkan rasa kepedulian yang berujung pada keberpihakan. 

Pembentukan persepsi ini juga perlu dikembangkan kepada masyarakat secara umum, 

sehingga semakin banyak kepedulian semakin banyak keberpihakan semakin maksimal 

penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan. 

e. Walikota disertai dengan instansi/badan/dinas terkait seperti Bappeda, BPPMD, P2TP2A, 

dan Dinas Kesejahteraan Sosial harus melakukan inisiasi untuk menjalin kerjasama 

dengan instansi/badan/dinas/lembaga/masyarakat untuk penyelenggaraan perlindungan 

terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Inisiasi tersebut untuk kemudian 

dapat dilanjutkan dengan pembuatan sebuah nota kesepahaman (sambil menunggu 

terbitnya peraturan daerah). Sebagai contoh bisa saja Pemerintah Kota Samarinda 

bekerja sama dengan kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kepedulian terhadap 

program perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. 

f. BPPMD dan P2TP2A serta Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai ujung tombak 

penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan agar tetap 

memaksimalkan segala sumber daya dan potensi yang ada sambil berupaya untuk 

membuat terobosan-terobosan baru untuk diusulkan pada periode dokumen perencanaan 

dan anggaran yang akan datang. Terobosan-terobosan baru tersebut antara lain misalnya 

bekerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait ketersediaan tenaga ahli psikolog dan 

psikiater yang dapat bekerja secara konsisten untuk membantu melakukan edukasi 

kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat atau melakukan 

pendampingan terhadap korban kekerasan. Terobosan seperti ini sangat mungkin 

dilakukan dan memiliki peluang keberhasilan yang sangat besar, mengingat perguruan 

tinggi juga diberi kewajiban untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 

Sebagai contoh, kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan Universitas Mulawarman 

yang berada di Kota Samarinda, Universitas Mulawarman memiliki sumber daya manusia 

di bidang ilmu psikologi yang mumpuni untuk melakukan pendampingan korban 

kekerasan, selain itu terdapat 14 fakultas yang siap sedia untuk bekerja sama melakukan 

edukasi kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat, mengingat isu 

kekerasan ini adalah isu universal yang dapat dilakukan oleh fakultas apapun. Universitas 

Mulawarman juga memiliki sekitar 10.000 mahasiswa yang siap diberdayakan untuk 

menjadi relawan dalam setiap kegiatan perlindungan perempuan dan anak. Tidak 
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menutup kemungkinan juga bekerja sama dengan perguruan tinggi lainnya yang ada di 

Kota Samarinda. 

g. BPPMD sebagai satuan kerja yang terkait langsung dengan penyelenggaraan 

perlindungan perempuan dan anak harus melakukan inisiatif untuk penyusunan peraturan 

daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya. BPPMD juga dapat menggandeng perguruan 

tinggi seperti Universitas Mulawarman untuk proses penyusunan rancangan peraturan 

daerah tersebut. 

  Adapun kepada badan/lembaga/instansi/dinas/komisi di luar Pemerintah Kota 

Samarinda yang terkait langsung dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan 

anak dari tindak kekerasan, strategi yang sebaiknya dilakukan adalah memaksimalkan  

sumber daya dan potensi yang ada saat ini sesuai dengan kebijakan masing-masing organ 

serta mendorong Pemerintah Kota Samarinda melalui BPPMD untuk membuat kerjasama 

penyelenggaraan perlindungan tersebut, atau jika perlu mendahului inisiasi kerjasama, dan 

juga mendorong percepatan diterbitkannya peraturan daerah sebagaimana diuraikan 

sebelumnya. Patut untuk dicatat, dalam penelitian ini, ide keberpihakan dengan adanya 

kesamaan visi dan misi serta persepsi menjadi kunci utama, kerjasama antar organ 

merupakan salah satu instrument dalam mewujudkan ide tersebut. Logika sederhananya, 

tidak mungkin akan tercipta sebuah kerjasama jika tidak ada kesepahaman visi dan misi 

serta tujuan.  

  Kepada masyarakat Kota Samarinda secara luas, dalam rangka mensukseskan 

penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, sikap 

tindak yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah untuk selalu menambah pemahaman 

terkait fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara psikologi, semakin 

bertambahnya pemahaman yang benar terkait fenomena kekerasan terhadap perempuan 

dan anak, akan membuat orang tersebut menjadi waspada dan bijak dalam menentukan 

sikap jika orang tersebut mengetahui adanya tindak kekerasan kepada perempuan dan 

anak. Perlu diketahui juga bahwa pada dasarnya untuk upaya preventif dapat dilakukan oleh 

masyarakat itu sendiri, masyarakat, khususnya perempuan dan anak harus berani untuk 

menolak jika terdapat indikasi dirinya akan diperlakukan secara tidak terhormat. Serta yang 

paling terpenting, pemahaman yang benar dan komprehensif kepada masyarakat, akan 

membuat orang tersebut (terutama laki-laki) akan berpikir berkali-kali jika ingin melakukan 

kekerasan terhadap perempuan dan anak.    

  Paling akhir tentunya juga harus diuraikan strategi implementasi untuk 

mensukseskan ide keberpihakan dengan model one direction and one perception kepada 

perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Hampir sama dengan strategi yang 
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diberikan kepada masyarakat luas, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan 

juga harus diberikan pemahaman yang benar dan komprehensif terkait fenomena 

kekerasan. Hal ini agar para korban tersebut dapat menentukan sikap yang tepat dalam hal 

mereka sedang mengalami kekerasan. Pada intinya, strategi yang diberikan kepada 

masyarakat dan para korban ini untuk mengatasi problematika budaya yang saat ini juga 

menjadi salah satu hambatan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan 

dan anak dari tindak kekerasan di Kota Samarida. 

  Pada akhirnya, jika semua strategi implementasi tersebut dapat dilakukan secara 

maksimal, di masa depan akan tercipta sistem penyelenggaraan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Samarinda yang berkeadilan, 

berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan sumber daya manusia 

Indonesia pada umumnya.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

BAB 6 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: 

1. Problematika yang dihadapi dalam penyelenggaran perlindungan terhadap perempuan 

dan anak dari tindak kekerasan di Kota Samarinda terbagi menjadi 4 (empat) 

problematika, yaitu: 

a. Problematika hukum dan kebijakan publik, Ketiadaan sebuah pengaturan di level 

kota dalam bentuk peraturan daerah, walaupun sudah ada pengaturan di level 

nasional dan provinsi serta pengaturan internal masing-masing 

instansi/lembaga/dinas/badan/komisi, menjadi sebuah hambatan tersendiri bagi 

penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan 

di Kota Samarinda. Ketiadaan pengaturan ini membuat pelaksanaan perlindungan 

terhadap perempuan dan anak menjadi parsial dan tampak tidak terintegrasi antara 

program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masing-masing 

instansi/lembaga/dinas/badan/komisi. 

b. Problematika sumber daya manusia, penyelenggaraan perlindungan perempuan dan 

anak dari tindak kekerasan, memerlukan sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi, kualitas, dan keahlian spesifik dalam kuantitas yang lebih dari cukup 

yang mampu bekerja secara simultan dan berkesinambungan. Hal inilah yang belum 

tercukupi di Kota Samarinda, rasio jumlah sumber daya manusia sebagaimana 

diperlukan untuk penyelenggaran perlindungan dengan jumlah kasus kekerasan 

terhadap perempuan dan anak belum seimbang. 

c. Problematika sarana dan prasarana, ketersediaan prasarana dan sarana utama 

seperti rumah singgah atau rumah aman berikut kelengkapan di dalamnya, 

utamanya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda, jumlahnya belum ideal.   

d. Problematika budaya dan masyarakat, budaya bahwa kekerasan yang terjadi 

terhadap perempuan dan anak, utamanya yang terjadi di dalam rumah tangga 

merupakan aib yang sebisa mungkin tidak perlu diketahui oleh pihak di luar, apalagi 

sampai di bawa ke jalur hukum. Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan pola 

pikir seperti itu sepanjang dapat terselesaikan dengan baik dan tidak terulang 

kembali, akan tetapi pada kondisi terkini, pola pikir seperti itu tidak mampu 

sepenuhnya menanggulangi dan menyelesaikan tindak pidana kekerasan terhadap 

perempuan dan anak.  Pun demikian dengan potensi besar kepedulian masyarakat 
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terhadap fenomena ini belum terakomodasi dengan maksimal dalam sistem 

penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. 

Kesemua problematika tersebut disebabkan oleh minimnya keberpihakan (affirmative 

action) Pemerintah Kota Samarinda terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan 

dan anak dari tindak kekerasan. 

2. Sehubungan dengan model yang tepat untuk diterapkan dalam penyelenggaraan 

perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Samarinda, ide 

yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah adanya keberpihakan dalam dimensi inward 

looking (ke dalam) dan outward looking (ke luar) dengan model one direction (satu arah 

satu tujuan) and one perception (satu persepsi) yang diperkuat dengan keberadaan 

peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan 

anak dari tindak kekerasan di Kota Samarinda. Ide tersebut dilandasi bahwa pada 

dasarnya problematika utama dari penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak 

dari tindak kekerasan di Kota Samarinda adalah minimnya keberpihakan dari Pemerintah 

Kota Samarinda, yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hal 

tersebut secara maksimal. Keberpihakan ke dalam yang dimaksud adalah bahwa 

Pemerintah Kota Samarinda berikut jajaran di lingkungannya harus memiliki keberpihakan 

dan pola pikir, tujuan dan persepsi yang sama terkait penyelenggaraan perlindungan 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pun demikian dengan pihak-pihak di luar 

Pemerintah Kota Samarinda yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan 

perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, terhadap mereka juga harus 

tercipta adanya kesepahaman keberpihakan, pola pikir, tujuan, dan persepsi. Karena 

keberpihakan dari semua pihak merupakan kunci utama untuk penyelenggaraan 

perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang maksimal. Secara 

normatif, agar menjamin kepastian hukum, keberpihakan tersebut dituliskan secara tegas 

dan jelas dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di Kota Samarinda dan 

dalam sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan. 

6.2. Saran  

Sedikit berbeda dengan penelitian-penelitian lain, dalam penelitian ini saran yang 

diberikan tidak terkait langsung dengan tema penelitian yang dibahas. Saran dalam 

penelitian ini diberikan kepada Badan Penelitian dan Diklat Pemerintah Kota Samarinda. Ada 

dua hal yang mendasarinya, pertama, saran konkrit untuk mempercepat ide dan gagasan 

dari hasil penelitian ini telah secara detail diuraikan dalam sub-bab strategi implementasi, 

sehingga tidak perlu diulang kembali. Kedua, tim peneliti melihat peran strategis dari Badan 
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Penelitian dan Diklat Pemerintah Kota Samarinda untuk menyebarluaskan ide dan gagasan 

yang dihasilkan dalam penelitian ini agar dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata 

dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota 

Samarinda. Penelitian ini ingin benar-benar berkontribusi sebagaimana diuraikan dalam 

tujuan penelitian ini, bukan menjadi penelitian yang “digudangkan”. 

Oleh karena itu, saran konkrit yang diberikan adalah bahwa hasil penelitian ini harus 

disebarluaskan ke sebanyak-banyaknya orang atau instansi/badan/lembaga/dinas melalui 

berbagai macam media ilmiah seperti diseminasi, forum group discussion, seminar, 

lokakarya, jurnal, buku, dan media-media lain. Harapannya dengan semakin banyak subjek-

subjek mengetahui mengenai pentingnya penyelenggaraan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan, akan menghasilkan “gelombang kepedulian” 

yang juga besar, dan pada akhirnya jika semua pihak memiliki kepedulian terhadap 

fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akan semakin memudahkan 

penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Logika sederhananya, bagaimana mau 

peduli jika tidak tahu. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai hal ini menjadi kunci.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk Pemerintah Daerah/Dinas/Instansi Teknis Yang Menangani Perlindungan 

Perempuan dan Anak) 

A. Judul Penelitian :  Kajian Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan (Studi Di Kota Samarinda) 

B. Data Responden 

1. Nama : ………………………………………………………….. 

2. Instansi/Lembaga : ………………………………………………………….. 

3. Jabatan : …………………………………………………………… 

C. Pewawancara : …………………………………………. 

D. Lokasi dan Tanggal Wawancara : …………………………………………… 

E. Daftar Pertanyaan 

1. Berapa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam kurun 

waktu 3 tahun terakhir? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Catatan: jika ada dalam bentuk data terstruktur mohon dapat diminta salinannya 

 

2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam 

kurun waktu 3 tahun terakhir? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Catatan: jika ada dalam bentuk data terstruktur mohon dapat diminta salinannya 
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3. Apakah telah ada produk hukum daerah yang terkait dengan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak korban kekerasan? atau bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah 

dalam menyikapi persoalan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Catatan: jika ada, mohon dapat diminta salinannya. Fokus pertanyaan ini ada pada produk 

hukum daerah atau kebijakan pemerintah daerah. 

 

4. Bagaimana model perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang 

selama ini diterapkan? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Catatan: pada bagian ini perlu penjelasan yang detail, mulai dari model perlindungan yang 

digunakan baik preventif maupun represif, lembaga/pihak-pihak yang terlibat, mekanisme 

penerapan perlindungan, kerjasama-kerjasama yang pernah sedang dan akan dilakukan, 

serta data-data implementasi dari model perlindungan yang diterapkan. 

 

5. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan model perlindungan tersebut? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Catatan: maksud dari pertanyaan ini merujuk pada efektifitas model perlindungan yang 

diterapkan dengan parameter menurunnya kuantitas dan kualitas kekerasan terhadap 

perempuan dan anak 
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6. Apa kelebihan dan kekurangan dari model perlindungan yang diterapkan? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Apa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan model perlindungan 

tersebut? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam 

melaksanakan model perlindungan tersebut? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Apa saran yang diberikan terkait dengan model perlindungan terhadap perempuan dan 

anak korban kekerasan di masa mendatang? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk NGO/Pemerhati/Lembaga Sosial/Lembaga Non Pemerintah yang 

Melaksanakan Model Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak) 

A. Judul Penelitian :  Kajian Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan (Studi Di Kota Samarinda) 

B. Data Responden 

1. Nama : ………………………………………………………….. 

2. Instansi/Lembaga : ………………………………………………………….. 

3. Jabatan : …………………………………………………………… 

C. Pewawancara : …………………………………………. 

D. Lokasi dan Tanggal Wawancara : …………………………………………… 

E. Daftar Pertanyaan 

1. Apakah saudara/lembaga saudara pernah terlibat dalam penerapan model perlindungan 

terhadap perempuan dan anak?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Bagaimana bentuk keterlibatan tersebut dalam kurun waktu 3 tahun terakhir? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Catatan: jika ada dalam bentuk data terstruktur mohon dapat diminta salinannya, termasuk 

dalam pertanyaan ini adalah mengetahui proses keterlibatan tersebut, ada kerjasama 

dengan pemerintah atau berdasarkan inisiatif sendiri, termasuk soal pendanaan. 
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3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penerapan model perlindungan terhadap 

perempuan dan anak? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Catatan: maksud dari pertanyaan ini merujuk pada efektifitas model penerapan model 

perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan parameter menurunnya kuantitas dan 

kualitas kekerasan terhadap perempuan dan anak 

 

4. Apa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan penerapan model 

perlindungan terhadap perempuan dan anak tersebut? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan tantangan dalam penerapan 

model perlindungan terhadap perempuan dan anak tersebut? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Apa saran yang diberikan terkait dengan model perlindungan terhadap perempuan dan 

anak korban kekerasan di masa mendatang? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk Kepolisian/Unit Teknis Yang Menangani Perlindungan Perempuan dan 

Anak) 

A. Judul Penelitian :  Kajian Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan (Studi Di Kota Samarinda) 

B. Data Responden 

1. Nama : ………………………………………………………….. 

2. Instansi/Lembaga : ………………………………………………………….. 

3. Jabatan : …………………………………………………………… 

C. Pewawancara : …………………………………………. 

D. Lokasi dan Tanggal Wawancara : …………………………………………… 

E. Daftar Pertanyaan 

1. Berapa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam kurun 

waktu 3 tahun terakhir? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Catatan: jika ada dalam bentuk data terstruktur mohon dapat diminta salinannya 

 

2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam 

kurun waktu 3 tahun terakhir? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Catatan: jika ada dalam bentuk data terstruktur mohon dapat diminta salinannya 
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3. Apakah telah ada produk hukum daerah yang terkait dengan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak korban kekerasan?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Catatan: jika ada, mohon dapat diminta salinannya 

 

4. Bagaimana model penangangan kasus terhadap perempuan dan anak korban kekerasan 

yang selama ini diterapkan? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Catatan: pada bagian ini perlu penjelasan yang detail, mulai dari model penanganan kasus 

yang digunakan (represif), dasar hukum yang digunakan, lembaga/pihak-pihak di luar 

kepolisian yang terlibat, kerjasama dengan pemerintah daerah atau lembaga lain, dan data-

data implementasi dari model perlindungan atau penanganan kasus yang diterapkan. 

 

5. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari model penanganan kasus yang diterapkan? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Catatan: maksud dari pertanyaan ini merujuk pada efektifitas model penanganan kasus 

yang diterapkan dengan parameter menurunnya kuantitas dan kualitas kekerasan terhadap 

perempuan dan anak 
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6. Apa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan model penanganan 

kasus tersebut? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan tantangan dalam penanganan 

kasus tersebut? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Apa saran yang diberikan terkait dengan model perlindungan terhadap perempuan dan 

anak korban kekerasan di masa mendatang? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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