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ABSTRAK

Nama: Heri Marito Daulay, NIM : 102170151. Judul : Perlindungan Hak
Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sudi Kasus Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hak Terhadap Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Sudi Kasus Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan
Hak Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sudi Kasus Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), untuk mengetahui hak
istri korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengetahui proses hambatan
dan kendala dalam pelaksanaan perlindung istri sebagi korban kekrasan dalam
rumah tangga, untuk mengetahui upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah
tangga terhadap istri sebgai korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini
adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian kualitatif dengan metode
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut:
Pertama, hak istri sebagi korban kekrasan dalam rumah tanggga, mendapat
pelindungan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004,
perlindungan sementara dari pihak kepolisian dan pengadilan, perlindungan
melalui tindakkan represif terhadap pelaku dan perlindungan secra kuratif yaitu
pendampingan korban.. Kedua, proses hambatan dan kendala dalm pelaksanaan
perlindungan terhadap istri korban kekerasan dalm rumah tangga di sebabkan
faktor hukum, faktor petugas penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas.
Ketiga, dalam upaya penanggulan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri
korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan upaya preentif, upaya
preventif dan upaya refresif.
Kata Kunci: Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pelindungan Hak
Terdahap Istri Sebagi Koraban.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Rumah

tangga

merupakan

komunitas

terkecil

dari

suatu

masyarakat.Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi
dambaan setiap orang. Negara Republik Indonesia adalah negara yang
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap orang
dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya
harus didasari oleh agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini penting ditumbuh
kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.Untuk
mewujudkan hal tersebut, bergantung padasetiap orang dalam satu lingkup
rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap
orang di lingkup rumah tangga tersebut.1
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap,
perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat
terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau
ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga
tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku
kekerasan dalam rumah tangga maka negara wajib melaksanakan
pencegahan,
1

perlindungan

dan

penindakan

terhadap

pelaku.2

Jupri, Istri dan Ancaman KDRT, www.kompasiana.com, diakses 24 Februari 2020

Puku.
2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, Pasal 11

1

2

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan Kekerasan
berbasis gender yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ketahun.
Kekerasan dalam rumah tangga yakni pelanggaran hak asasi manusia (HAM)
dan kejahatan terhadap martabat manusia bentuk diskriminasi yang harus
dihapuskan.Korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya adalah
perempuan yang harus mendapatkan perlindungan negara dan masyarakat
agar terhindar dari perilaku kekerasan yang merendahkan martabat dan
derajat kemanuaian.Berbagai macam peristiwa Tindakan kekerasan yang
dialami perempuan tidak timbul secara kebetulan beberapa penelitian
menunjukkan bahwa dapat beberapa factor yang berhubungan dengan
Tindakan kekerasan teresbut.
Menurut

Uundang-Undang

Nomor

23

tahun

2004

tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 1 butir 1:
“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik,seksual,psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup
rumah tangga.”3
Didalam islam melarang dalam melakukan kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) banyak ayat Al-qur’an yang menjelaskan tentang laranglarangan dalam melakukan tindakan yang memberi dampak mudhorat yang
melebihi ketentuan dan melanggar prikemanusian. Dijelaskan dalam suatu
ayat bahwa seseorang dilarang mempusakai (menguasai) seseorang wanita
3

Undang-Udang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (UU PKDRT), Pasal 1 butir (1)

3

dengan jalan paksa ataupun kekerasan sesuai dengan firman Allah SWT
sebagai berikut :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman,tidak halal bagi kalian mempusakai
wanita dengan jalan paksa.Janganlah kalian menghalangi mereka
kawin dan menyusahkan mereka hendak mengambil kembali Sebagian
dari apa yang telah kelian berikan kepada mereka,(maka
bersabarlah) karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu,padahal
allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.(Q.S An-Nisa:19)4
Berbagai kasus telah terjadi disetiap wilayah dan daerah, baik itu
didalam Negeri ataupun diluar negara indonesia ini, hal ini diakibatkan
banyak kasus dan fenomena kehidupan yang terjadi dalam kehidupan
berumah tangga. Bahkan menjadi hal yang sudah biasa menjadi tontonan kita
setiap hari baik itu ditelevisi, youtube, internet, instagram, dan media-media
lainnya.
Selain faktor ekonomi, pernikahan yang dijodohkan juga menjadi
salah satu faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga.Faktor ekonomi
menjadi suatu yang paling dominan dan menjadi alasan terjadinya tindakan
KDRT ini ditunjang dengan beberapa alasan yang lainnya seperti nikah yang
dijodohkan, tidak siap menjalani kehidupan berumah tangga dan lain-lain.
Seperti yang kita ketahui pada saat ini kebanyakan seorang istri yang
menjadi korban kekerasan dalam tangga itu takut untuk melaporkan suaminya
4

An-Nisa (4) : 19

4

dikarenakan tidak ingin kenyamanannya terusik, merasa kasihan terhadap
anak-anak, malu kepada tetangga, enggan dengan suami, dan tidak ingin
keluarga mengetahuinya.
Kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan hal yang baru pada
saat ini. Perbuatan keji ini akan semakin berkembang apabila tidak dihadapi
dan diselesaikan secara hukum yang tegas dan adil. Berikut ini data kasus
kekerasan dalam rumah tangga yang dihimpun oleh Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo.5
Tabel 1
Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Tahun 2018-2020 di
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tebo.6
No

Tahun

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1.

2018

22

2.

2019

36

3.

2020

18

Jumlah

76

5

Dokumentasi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tebo, 16 Maret 2021.
6
Dokumentasi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tebo, 16 Maret 2021.
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B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan
masalah sebagai berikut :
1.

Apa saja hak istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tebo?

2.

Bagaimana penyebab hambatan atau kendala dalam pelaksanaan
perlindungan hak terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah
tangga?

3.

Bagaimana upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga
terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan perlindungan
hak istri kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dalam penelitian ini
yang hendak dicapai adalah :
1.

Ingin mengetahui hak istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tebo

2.

Ingin mengetahui penyebab hambatan atau kendala yang terjadi dalam
pelaksanaan perlindungan hak terhadap istri sebagi korban kekerasan
dalam rumah tangga.

6

3.

Untuk mengetahui cara mengatasi kekerasan dalam rumah tangga
terhadap istri sebagai korban KDRT
Dari penelitian di atas, dapat diharapkan memberi manfaat baik bagi

penulis sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Manfaat dari penulisan
ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :
1.

Manfaat teoritis, iharapkan memberi masukan terhadap pembuat undangundang

gunapembaharuan

hukum

dalam

perlindungan

terhadap

perempuan dan anak.
2.

Manfaat prakris, dapat memberi masukan kepada aparat penegak hukum
dalam memeriksa perkara tentang kekerasan dalam rumah tangga ini
dengankorban seorang perempuan dan anak.

E. Kerangka Teori
Kerangka teoritis adalah konsep-konsep khusus yang merupakan
abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya
bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang
dianggap relevan oleh peneliti.7Pada setiap penelitian selalu disertai dengan
pemikiran-pemikiran teoritis karena adanya hubungan timbal balik yang erat
dengan teori kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.8 Kerangka
teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan,
asas, keterangan sebagai satu kesatuanyang logis yang menjadi acuan,

7

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ctk. Ketiga,(Jakarta: UI. Press,
1986), hlm. 125.
8
Soerjono Soekanto,Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta :
Rajawali, 1983),hlm.124

7

landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau
penulisan.9
1.

Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum merupakan perihal (keadaan) yang tetap,
ketetapan atau ketentuan. Hukum secara hakikat harus adil dan pasti, adil
karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai
wajar dan pasti sebagai pedoman.

Hanya karena bersifat adil dan

dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya,
kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara
normative, bukan sosiologis.
Kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatic yang
didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang
condong melihat hukum sebagai suatu otonom yang mandiri bagi
penganut pemikiran ini, hukum merupakan hanya sebuah kumpulan
aturan. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang
hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Kepastian
hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya
membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.
2.

Teori Keberlakuan Hukum
Dalam analisi teori perundang-undangan kajiannya bisa dilihat
dari system hukum karena berkaitan dengan berlakunya suatu aturan
hukum.
9

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitan Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti, 2004), hlm. 73.

8

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada tiga hal yang
mempengaruhi tentang berlakunya hukum yang kemudian disebuat
dengan gelding theorie yaitu kaidah hukum tersebut berlaku secara
yuridis.10Kedua yaitu kaidah hukum berlaku secra sosiologis yaitu aturan
hukum itu diterima oleh masyarakat diterima oleh masyarakat dapat
berlaku secara efektif.11 Ketiga yaitu kaidah hukum berlaku secara
filosofis yaitu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang
tertinggi.
Sedangkan Hans Kelsen membagi keberlakuan hukum menjadi
dua yaitu keabsahan dan efektifitas. Keabsahan hanya dilihat dari aspek
procedural, kemuadian efektivitas dilihat dari sisi penerapannya atau
pengaplikasiannya. Kelsen mengemukakan bahwa keabsahan dan
keefektivitas tidak mungkin terjadi secara bersamaan12
J.J.H. Brugink mengatakan keberlakuan hukum secara factual dan
empiris, yaitu perilaku sebenarnya dari masyarakat apakah mematuhi
atau tidak suatu aturan yang dibuat, termasuk juga dalam pengertian
pejabat hukum yang berwenang menerapkan dan menegakkan ataupun
tidak suatu aturan hukum.13

10

Soerjono Soekanto, Peneggakan Hukum, (Bandung : Bina Cipta), hlm. 29
Philippe Nonet dan Philip Selznik, Law and Society Transition : Toward Responsive
Law, Terjemahan Rafael Eddy Basco, (Jakarta : Huma, 2003), hlm. 23.
12
Hans Kensel,Pure Theory Of Law : Terjemahan Raisul Mutaqqin, (Bandung : Nusa
Media, 2008), hlm. 29.
13
J. J. H. Brugginik, Terjemahan oleh Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum (Bandung
: Adtya Bakti), hlm. 147.
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9

3.

Maqosid Asy-Syari’ah
Maqosid Asy-Syari’ah atau tujuan hukum menurut Asy-syatibi
pada hakikatnya adalah kemaslahatan umat manusia.bahwa adanya suatu
kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatannya
hambnya.menurut Asy-syatibi tidak satupun hukum Alah diciptakan
tanpa tujuan. Hukum yang tidak memiliki tujuan sama dengan
membebankan sesuatu yang tidak dapat di laksanakan.14
Maqosid Asy-Syari’ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam
hukum-hukum secara keseluruan. Menurut Asy-Syatibi apabila terdapat
permasalahan hukum yang tidak ditemukan secra jelas dimensi
kemaslahatannya, dapat dianalisi melalui Maqosid Asy-Syari’ah yang
dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama yang hanif. 15
Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur dapat
diwujudakn dan dipelihara, kelima unsure pokok itu adalah agama, jiwa,
keturunan, akal dan harta. Untuk usaha mewujudkan dan memelihara
lima unsure pokok tersebut Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat
Maqasid atau tujuansyari’ah yaitu : pertama, Maqasid Al-Daruriyah
yakni dimaksudkan untuk memelihara lima unsure pokok dalam
kehidupan manusia, kedua, Maqasid al-Hajiyat yakni yang dimaksudkan
untuk menghilangkan kesulitan atau menjadi pemiliharaan terhadap lima
unsure pokok menjadi lebih baik lagi, ketiga Maqasid Al-Tahsiniyat

14

Asafari Jaya Bakri, Konsep Maqosid Syari’ah Menurut Syatibi, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 1996), hlm. 65.
15
Asafari Jaya Bakri, Konsep Maqosid Syari’ah Menurut Syatibi, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 1996), hlm. 68.
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yakni yang dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik
untuk menyempurnakan pemeliharan lima unsur pokok.16
Tidak terwujudnya aspek Al-Daruriyah dapat merusak kehidupan
manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan, pengabaian terhadap
aspek Hajiyat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok akan
tetapi hanya akan membawa pada kesulitan bagi manusia sebagai
mukallaf dalam

merealisasikannya. Sedangkan aspek Tahsiniyat

membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna, sebagai
contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek Al-Daruriyat antara lain
mendirikan sholat, sholat merupakan aspek Al-Daruriyat, keharusan
menghadap ke kiblat merupakn aspek Hajiyat, dan aspek menutup aurat
merupakan aspek Tahsiniyat.17
F. Kerangka Konseptual
Penulisan dalam penelitian ini menggunakan istilah yang merupakan
kata-kata kunci yang perlu dijabarkan secara khusus yaitu:
1.

Perlindungan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan, adalah
tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebaginya) melindungi. 18

16

Asafari Jaya Bakri, Konsep Maqosid Syari’ah Menurut Syatibi, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 1996), hlm. 72.
17
Asafari Jaya Bakri, Konsep Maqosid Syari’ah Menurut Syatibi, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 1996), hlm. 72.
18
http://kbbi.web.id, Perlindungan Diakses pada Hari Kamis Tanggal, 09 April 2020 Jam
14:38
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Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban menentukan bahwa :
Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau
Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.19
2.

Hak
Pengertian hak dalam berbagai bahasa dan menurut bangsabangsa barangkali tidak akan sama, disebabkan oleh perbedaan budaya,
tradisi, agama dan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat disuatu
negara. Namun substansi hak yang merupakan kebenaran yang
diperjuangkan oleh setiap orang maupun kelompok masyarakat pasti
tidak akan banyak berbeda dan memiliki kesamaan yang sangat besar.
Perbedaan faham tentang hak dilatarbelakangi oleh cara pandang
masyarakat terhadap kebenaran.
Secara etimologis, hak asasi manusia dalam bahasa Inggris di
sebut Human Right, dan dalam bahasa Arab di sebut Huquuqul Insan.
Right dalam bahasa Inggris berarti : hak; keadilan; kebenaran.20Hak
dalam Arab berarti lawan batil; kebenaran.21

19

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban
20

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta : Gramedia
Pustaka Utama, 2003), hlm. 486.
21
Abu Rifqi al-Hanif, Kamus Arab al-Amanah Arab-Indonesia Dengan Cara
Membacanya, (Tuban : Amanah, 1996), hlm. 120.
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Secara terminologis, yang disebut hak adalah wewenang atau
kekuasaan secara etis untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki,
mempergunakan atau menuntut sesuatu.22
3.

Korban
Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan
adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana.Dimana
dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan
adalah korban dari tindak pidana tersebut.Ada beberapa pengertian
mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan
mengeni korban.
Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita
jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari
pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan
dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.23
Menurut Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti
dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah
berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.24

4.

KDRT
Menurut bahasa, keras berasal dari bahasa Inggris violence yang
berate kuat atau kuasa. Mendapat imbuhan ke-an, kekerasan berarti tidak

22

Achmad Charris Zubair, Kuliah Etika, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.

59.
23

Arif Gosita , Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1993), hlm

24

Romli Atmasasmita, Masalah Santunan Korban Kejahatan, (Jakarta : BPHN), hlm 9
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lunak, tidak lembut, tidak halus.25Menurut istilah, kekerasan berarti
sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun verbal yang
mencerminkan pada tindakan agresif dan penyerangan pada kebebasan
atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau
sekelompok orang.
Pengertian

Kekerasan

dalam

Rumah

Tangga

(KDRT)

menurutUndang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 1 Poin
1menjelaskan :
Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga.26
Menurut Arif Gosita, bahwa yang dimaksud dengan KDRT
adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental,
fisik, dan sosial para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga
(anak/ menantu, ibu/ istri, dan ayah/ suami).
G. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu
(penelitian- penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek
fokus/tema yang diteliti.

25

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta : Gramedia
Pustaka Utama, 2003), hlm. 328
26
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pasal 1 Poin 1
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Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan memaparkan tentang beberapa
penelitian mengenai penyelesaian perkelahian antar desa yang sebelumnya
pernah diteliti. Diantaranya ialah sebagai berikut:
1.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitra Sappe mahasiswa Fakultas
Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar, dan
skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan No:
2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”.27Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018.
Dalam Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan
penelitian yang akan diteliti yaitu “Hak Terhadap Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Bagi Seorang Istri (Studi Kasus Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Tebo)”Persamaan
penilitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan korban
kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaannya pada penelitian

yang

disusun oleh Nurul Fitra Sappe fokus membahas tentang perlindungan
hukum dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (studi putusan
No: 2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks). Sedangkan pada penelitian ini yang
akan diteliti ialah tentang hak terhadap korban kekerasan dalam rumah
tangga bagi seorang istri (studi kasus dinas pemberdayaan perempuan
dan anak kabupaten tebo).
2.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain mahasiswa Fakultas Syari’ah,
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dalam
27

2018.

Nurul Fitra Sappe, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.
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skripsinya yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Dipandang Dari Prespektif Hukum Positif Dan
Hukum Islam”28.Dalam Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan
dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Hak Terhadap Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Seorang Istri (Studi Kasus Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Tebo)”Persamaan
penilitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kekerasan dalam rumah
tangga. Perbedaannya pada penelitian yang disusun oleh Zulkarnain
fokus membahas penyelesainkekerasan dalam rumah tangga dari
prespektif hukum positif dan hukum islam. Sedangkan pada penelitian ini
yang akan diteliti ialah tentang hak terhadap korban kekerasan dalam
rumah tangga bagi seorang istri (studi kasus dinas pemberdayaan
perempuan dan anak kabupaten tebo).
3.

Penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hasrrullah
mahasiswa Fakultas Syariáh Jurusan Hukum Pidana Islam. Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dalam skripsinya yang
berjudul “Penerapan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
No. 23 Tahun 2004 Dalam Menyelesaikan Kasus Rumah Tangga di Kota
Jambi ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi)”29. Penelitian ini
dilakukan pada tahun 2019, Dalam Penelitian ini memiliki persamaan
dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Hak Terhadap
28

Zulkarnain, Mahasiswa Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi. 2017.
29

Hasrullah, Mahasiswa Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi. 2019.
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Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Seorang Istri (Studi
Kasus

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Anak

Kabupaten

Tebo)”Persamaan penilitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang
kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaannya pada penelitian

yang

disusun oleh Hasrullah membahas tentang penerapan undang-undang
nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan
pada penelitian ini yang akan diteliti ialah tentanghak terhadap korban
kekerasan dalam rumah tangga bagi seorang istri (studi kasus dinas
pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten tebo).
Penyusunan ini tidak terlepas dari beberapa karya para penulis diatas.
Hanya saja penulis lebih fokus pada hak istri korban kekerasan dalam rumah
tanggga, Sedangkan penyusun sebelumnya lebih fokus pada perlindungan
hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, penyelesaian
tindak pidana kekerasan dalm rumah tangga dipandang dari hukum positif
dan hukum islam, penerapan undang-undnag kekerasan dalm rumha tanggga.
Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kekerasan
dalam rumah tangga.

BAB II
METODELOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
empiris dengan teknik analisis studi kasus.Pendekatan studi kasus menurut
Creswell adalah sebuah penelitian khusus yang menjelaskan sebuah
gambaran kehidupan baik itu untuk individu, kelompok, budaya dan
sebagainya.30
Dalam melakukan penelitian skripsi pendekatan penelitian merupakan
paradigma penelitian yang digunakan, apakah bersifat kualitatif atau
kuantitatif, atau menggunakan kedua paradigm tersebut sekaligus (mixing
metodh).31
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Anak, Kabupaten Tebo
C. Jenis dan Sumber Data
1.

Jenis Data
Penelitian yang dilakukan sangat berkaitan erat dengan data-data
yang diperoleh sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis.Dalam
penelitian ini di dapatkan data yang valid dan relevan dengan obyek yang

30

Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dab Praktek, (Jakarta : PT. Rineka
Cipta. 2005) hlm. 9
31
Fakultas Syariah IAIN STS JAMBI. Pedoman Penulisan Skripsi, (Syariah Press,
Fakultas Syariah IAIN STS JAMBI, Maret 2010, cetke 1), hlm
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diteleti.Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan ,
yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.
a.

Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara
melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara
secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang
telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan
permasala penelitian.32 Atau data primer yaitu data yang diperoleh
dari sumber pertama. Sumber data primer yang diperoleh langsung
dari lapangan dengan cara observasi, wawancara, dari sejumlah
responden serta pengisian daftar pertanyaan (kuisioner) yang telah
ditetapkan oleh peneliti.

b.

Data Sekunder
Data sekunder yaitu bukan yang diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti, karena peneliti memperoleh data
melalui buku, majalah, artikel, makalah, skripsi, jurnal, dan data-data
lain yang menunjang proses penelitian dalam penulisan skripsi ini.33
Yang dianggap sebagai data sekunder yaitu materi yang terdapat
dalam buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan
yang akan diteliti.

32

Ishaq, MetodePenelitian Hukum dan Penulisan skripsi,tesis, serta diertai, (Bandung :
Alfabeta, 2017) hlm. 71
33
Wiki Suharyadi. Problematikan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian,
Proposal Penelitian Intitut Agama Islam Negeri Jambi, hlm 21.

c.

Data Tersier
Data tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan
penjelasan lebih lanjut terhadap bahan-bahan primer dan skunder
yaitu, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris
dan kamus-kamus lainnya.34

2.

Sumber Data
Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.35Dapat
berupa bahan pustaka atau orang (informan atau responden).Penentuan
sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan seperti
sumber data dari dokumentasi dan sumber lapangan.Sedangkan sumber
data dalam penelitian ini yaitu bersumber dari informan-informan dari
Instansi yang berwenang serta dari berbagai literatur-literatur yang
berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam
rumah tangga.36

D. Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian. Adapun pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

34

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi: edisi revisi (Jambi: Syariah Press,2014), hlm.

35

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta, 1998)

35.
hlm. 114
36

H. Salim, dan Erlis Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, (Jakarta: Rja Grafindo Persada, 2013) hlm. 15

1.

Observasi
Observasi

dalam

penelitian

ini

adalah

instrument

untuk

mendapatkan data utama dalam menilai hubungan birokrasi dan politik.
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non
partisipasi. Kedudukan peneliti hanya sebagai pengamat dan selama
proses observasi akan dibuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan
pengecekan data kembali.
2.

Wawancara
Untuk membantu keabsahan observasi yang dilakukan, maka
peneliti menggunakan metode wawancara.Wawancara adalah merupakan
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya
jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik.Dengan
demikian, pewawancara diharapkan dapat menyampaikan semua
pertanyaan dengan jelas, merangsang responden untuk menjawab semua
pertanyaan, dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan
benar.

3.

Dokumentasi
Dokumntasi

merupakan

catatan

peristiwa

yang

sudah

berlalu.Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya
monumental dari seseorang.Dokumentasi adalah pengumpulan data
melalui data peninggalan tertulis seperti arsip dan termasuk buku-buku
tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan
penelitian.

4.

Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi,dengan

cara

mengorganisasikan

data

kedlam

kategori,

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan mebuat kesimpulan
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data
penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang berarti
menjabarkan dengan kata-kata sehingga menjadi kalimat yang mudah
dimengerti, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DANANAK DI KABUPATEN TEBO

A. Sejarah

Singkat

Dinas

Sosial,

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tebo
terletak di Jl. Lintas Tebo-Bungo KM. 12, Desa Sungai Alai, Kec. Tebo
Tengah, Kab. Tebo, Jambi atau Kompleks Perkantor Bupati Tebo. Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sarolangun dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo, dan Peraturan Kepala
daerah Nomor . 70 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tebo37
Dinas

Pemberdayaan

Perempuan

dan

perlindungan

Anak

melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. Melalui

Pembangunan Daerah, maka salah satu

aspeknya adalah Program Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsive Gender.
Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan
37

Dokumentasi, Sejarah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tebo, 16 Maret 2021.
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Perlindungan dan Kesejahteraan Anak merupakan dasar yang penting dalam
mencapai kualiatas hidup perempuan dan pemberdayaan perempuan, serta
perlindungan anak.38
B. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
1.

Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyanyi tugas membantu Bupati dalam
menyelenggarakan urusan pemerintah di badan perlindungan dan
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin,
perlindungan perempuan, anak, rehabilitas sosial serta peningkatan
kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.39
Untuk melaksanakan tugas sebagaiman yang dimaksud pada ayat
(1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi40 :
a.

Perumusan kebijakan kebijakan teknis, administrasi, dan operasional
pelaksanaan pelayanan dibidang, perlindungan dan jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan
perempuan, abak rehabilitas sosial dan peningkatan kualitas hidup
perempuan dan kualitas keluarga.

b.

Penyeleggaraan pelayanan teknis operasional di bidang perlindungan
dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin,

38

Dokumentasi, Sejarah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tebo, 16 Maret 2021.
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perlindungan perempuan, abak rehabilitas sosial dan peningkatan
kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.
c.

Penyelenggaraan

koordinasi

pelaksanaan

tugas,

pembinaan,

dukungan administrasi, dan kerjasama kepada seluruh unsure satuan
organisasi di lingkungan Dinas
d.

Pembinaan, bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke
Provinsi.

e.

Pengawasaan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

f.

Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2.

Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan
unsure staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 41
Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas melalukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.42

41
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Untuk melaksanakan tugas sebagiman yang dimaksud pada ayat
(2). Secretariat menyelenggarkan fungsi. 43
a.

Pengoordinasikan penyusuanan rencana, program dan anggaran di
bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.

b.

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keungan, kerumahtanggaan, kerjasama,
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.

c.

Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.

d.

Pengoordinasikan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan

e.

Penyelolaan barang milik daerah/kekayaan Negara ; dan

f.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

5.

Subbagian Perencanaan, Keungan dan Evaluasi
Subbagian Perencanaan, Keungan dan Evaluasi dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris.44
Subbagian sebagiman dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran,

43
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serta keungan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
di bidang sosial, pemberdayan perempuan dan perlindungan anak.45
Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (2)
Subbagian Perencanaan, Keungan dan Evaluasi menyelenggarakan
fungsi46 :
a.

Melakuan

penyusunan

rencana

dang

anggaran

Subbgaian

Perencanaan, Keungan dan Evaluasi.
b.

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak.

c.

Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

d.

Menyampaikan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan
kegiatan tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

e.

Menyampaikan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian
pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi
anggaran.

f.

Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data dan
statistik bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.

45
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g.

Melakukan urusan akutansi dan verifikasi keungan.

h.

Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolan penerimaan Negara
bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.

i.

Melakukan ursan gaji pegawai

j.

Melakukan urusan administrasi keungan

k.

Melakukan

penyiapan

pertanggungjawaban

dan

pengelolaan

dokumen keuangan.
l.

Melakukan penyusuan laporan keungan.

m. Melakuakn penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil
pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dang anti
rugi.
n.

Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan

di

Dinas

Sosial,

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak.
o.

Melakuan penyusunan pelapoeran kinerja

di

Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
p.

Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan
Subbgaian Perencanaan, Keungan dan Evaluasi

q.

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

6.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

28

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset dipimpin oleh seorang
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.47
Subbagian sebagaiman dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugs
melakuakn urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama,
kehumasan, protocol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik
daerah/kekayaan Negara.48
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset menyelenggarakan fungsi 49 :
a.

Melekukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum,
Kepegawaian dan Aset.

b.

Melakukan penyusan rencana kebutuhan, pengembangan pengawai.

c.

Melakukan

urusan

mutasi,

tanda

jasa,

kenaikan

pangkat,

pemberhentian dan pension pegawai.
d.

Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan
evaluasi kinerja pegawai.

e.

Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan.

f.

Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan.

g.

Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protocol.

h.

Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.

47
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i.

Melakukan

telaahan

dan

penyiapan

penyusunan

peraturan

perundang-undangan
j.

Melakukan penyusuanan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

k.

Menggoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban
kerja dan standar operasional prosedur dilingkup Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

l.

Melakuan pentusuanan Rencana Kebutuhan barang unit (RKBU) dan
Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)

m. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi
barang.
n.

Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran,
penghapusan dan pemindahan barang milik derah/kekayaan negara.

o.

Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi
penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor.

p.

Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

q.

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dangnya.

7.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

30

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang
kepala Bidang yang berada dibawah dan bertnggungjawab kepada
Kepala Dinas.50
Bidang sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas menyelenggarakan peruusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.51
Untuk melaksanakan tugas sebagaiman yang dimaksud pada ayat
(2), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi 52
a.

Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial
kepada seseorang, keluarga, dan masyrakat yang berada dalam
keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial
kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang
disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat
kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita kronis yang
tergolong berat yang mengalami ketidakmapuan sosial, ekonomi dan
penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga
pahlawan.

b.

Pelaksanaan kebijakan dalam penyusuan norma, standar, prosedur,
dan criteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial kepada

50
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seseorang, keluarga, dan masyrakat yang berada dalam keadaan
tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak
yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas
fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya
tergolong berat, serta eks penderita kronis yang tergolong berat yang
mengalami ketidakmapuan sosial, ekonomi dan penghargaan kepada
pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.
c.

Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang perlindunagn
sosial kepda seseorang, keluarga, dan masyrakat yang berada dalam
keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial
kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang
disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat
kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita kronis yang
tergolong berat yang mengalami ketidakmapuan sosial, ekonomi dan
penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga
pahlawan.

d.

Pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ;
dan

e.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

8.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

32

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.53
Seksi sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan criteria, pemberian bimbingan teknis, serta
evaluasi dan pelaporan di bidang perlindunga sosial korban bencana
alam.54
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam menyelenggarakan
fungsi55
a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kesiapasiagaan,
penangan korban bencana alam, dan pengelolaan penyaluran logistic
bencana alam.

b.

Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang kesiapasiagaan, penangan korban bencana alam,
dan pengelolaan penyaluran logistic bencana.

c.

Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise dalam
kriteria di bidang kesiapasiagaan, penangan korban bencana alam,
dan pengelolaan penyaluran logistic bencana.

53
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d.

Melakukan

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

pelasanaan

kebijakan dalam kesiapasiagaan, penangan korban bencana alam,
dan pengelolaan penyaluran logistic bencana ; dan
e.

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

9.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Orang Terlantar
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Orang Terlantar
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berda di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepda Bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial.56
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijkan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan criteria, pemberian bimbiangan tekinis, dan
supurvisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial
korban bencana dan orang terlantar.57
Untuk melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada ayat (2),
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Orang Terlantar
menyelenggarakan fungsi. 58 :
a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam penanganan korban
bencana sosial dan orang terlantar.

56
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b.

Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam penanganan korban
bencana sosial dan orang terlantar.

c.

Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria
di bidang penanganan korban bencana sosial dan orang terlantar.

d.

Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan dalam penanganan korban bencana sosial dan orang
terlantar, dan

e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
10. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
Seksi Jaminan Sosial Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berda di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepada
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.59
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijkan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan criteria, pemberian bimbiangan tekinis, dan
supurvisi serta evaluasi dan seksi jaminan sosial keluarga.60
Untuk melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada ayat (2),
Seksi Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan fungsi 61 :

59
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a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bantuan
sosial dan jaminan sosial keluarga.

b.

Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dalam seleksi dan
verifikasi penyaluran bantuan, serta pendampingan jaminan sosial
keluarga.

c.

Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria
dalam validitasi bantuan sosial dan jaminan sosial keluarga.

d.

Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis validasi bantuan
sosial dan jaminan sosial keluarga.

e.

Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan validasi bantuan sosial dan jaminan sosial keluarga.

f.

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

11. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertnggungjawab kepada Kepala Dinas.62
Bidang sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di

62
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bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.63
Untuk melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada ayat (2),
Bidang

Pemberdayaan

Sosial

dan

Penanganan

Fakir

Miskin

menyelenggarakan fungsi 64 :
a.

Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial seseorang,
keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah
kesejahteraan sosial lembaga dan / atau perseorangan sebagai
potensi, sumber daya kesejahteraan sosial dan komunitas adat
terpencil serta penanganan fakir miskin.

b.

Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial seseorang,
keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah
kesejahteraan sosial lembaga dan / atau perseorangan sebagai
potensi, sumber daya kesejahteraan sosial dan komunitas adat
terpencil serta penanganan fakir miskin.

c.

Penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang
pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat
yang mengalami masalah kesejahteraan sosial lembaga dan / atau
perseorangan sebagai potensi, sumber daya kesejahteraan sosial dan
komunitas adat terpencil serta penanganan fakir miskin.

63
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d.

Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pemberdayaan
sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang
mengalami masalah kesejahteraan sosial lembaga dan / atau
perseorangan sebagai potensi, sumber daya kesejahteraan sosial dan
komunitas adat terpencil serta penanganan fakir miskin.

e.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial
seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami
masalah kesejahteraan sosial lembaga dan / atau perseorangan
sebagai potensi, sumber daya kesejahteraan sosial dan komunitas
adat terpencil serta penanganan fakir miskin.

f.

Pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

12. Seksi

Pemberdayaan sosial

Perorangan, Keluarga,

Kelembagaan

Masyarakat dan Komunutas Adat Terpencil.
Seksi Pemberdayaan sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan
Masyarakat dan Komunutas Adat Terpencil dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berda di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. 65
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijkan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan criteria, pemberian bimbiangan tekinis, dan
supurvisi serta evaluasi dan pelaporan di pemberdayaan sosial

65
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perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan komunutas adat
terpencil.66
Untuk melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada ayat (2),
Seksi

Pemberdayaan sosial

Perorangan, Keluarga, Kelembagaan

Masyarakat dan Komunutas Adat Terpencil menyelenggarakan fungsi 67
a. Menyiapkan Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial
perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan komunutas adat
terpencil, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna,
lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga,
lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteran sosail berbasis
masyarakat, potensi dunia usaha dan sumber daya manusia, sosial
budaya ekonomi dan lingkungan.
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan komunutas
adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna,
lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga,
lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteran sosail berbasis
masyarakat, potensi dunia usaha dan sumber daya manusia, sosial
budaya ekonomi dan lingkungan.
c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria
di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan
66
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masyarakat dan komunutas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial
kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana
kesejahteran sosail berbasis masyarakat, potensi dunia usaha dan
sumber daya manusia, sosial budaya ekonomi dan lingkungan.
d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di
bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan
masyarakat dan komunutas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial
kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana
kesejahteran sosail berbasis masyarakat, potensi dunia usaha dan
sumber daya manusia, sosial budaya ekonomi dan lingkungan.
e. Melakukan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di bidang

pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat
dan komunutas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan,
karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli
keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteran
sosail berbasis masyarakat, potensi dunia usaha dan sumber daya
manusia, sosial budaya ekonomi dan lingkungan.
f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
13. Seksi Penanganan Fakir Miskin
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Seksi Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berda di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. 68
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijkan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan criteria, pemberian bimbiangan tekinis, dan
supurvisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan
penanganan fakir miskin.69
Untuk melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada ayat (2),
Seksi Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi 70 :
a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan
penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian
bantuan stimulant, penataan lingkungan sosial dan ekonomi
pengumpulan dan pengolaan data, pelayanan serta peningkatan
sumber daya manusia penanganan fakir miskin.

b.

Menyiapkan bahan pelaksanan kebijakan di bidang identifikasi dan
penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian
bantuan stimulant, penataan lingkungan sosial dan ekonomi
pengumpulan dan pengolaan data, pelayanan serta peningkatan
sumber daya manusia penanganan fakir miskin.

68
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c.

Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria
di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan
pemberdayaan, pemberian bantuan stimulant, penataan lingkungan
sosial dan ekonomi pengumpulan dan pengolaan data, pelayanan
serta peningkatan sumber daya manusia penanganan fakir miskin.

d.

Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di
bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan
pemberdayaan, pemberian bantuan stimulant, penataan lingkungan
sosial dan ekonomi pengumpulan dan pengolaan data, pelayanan
serta peningkatan sumber daya manusia penanganan fakir miskin.

e.

Melakukan pemantauan,
kebijakan

di

bidang

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
identifikasi

dan

penguatan

kapasitas,

pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulant,
penataan lingkungan sosial dan ekonomi pengumpulan dan
pengolaan data, pelayanan serta peningkatan sumber daya manusia
penanganan fakir miskin, dan
f.

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

14. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
Seksi

Kepahlawanan,

Keperintisan,

Kesetiakawanan

dan

Restorasi Sosial oleh seorang Kepala Seksi yang berda di bawah dan
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bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin. 71
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijkan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan criteria, pemberian bimbiangan tekinis, dan
supurvisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang kepahlawanan,
keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.72
Untuk melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada ayat
(2),Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi
Sosial melenggaraan fungsi 73 :
a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penghargaan dan
kesejahteran

keluarga

pelestarian

nilai-nilai

pahlawan

dan

kepahlawanan

perintis
dan

kemerdekaan,
keperentisan,

kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan taman makan
pahlawan dan pengusulan gelar pahlawan.
b.

Menyiapkan bahan pelaksanan kebijakan di bidang penghargaan dan
kesejahteran

keluarga

pelestarian

nilai-nilai

pahlawan

dan

kepahlawanan

perintis
dan

kemerdekaan,
keperentisan,

kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan taman makan
pahlawan dan pengusulan gelar pahlawan.

71
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c.

Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria
di bidang penghargaan dan kesejahteran keluarga pahlawan dan
perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan
keperentisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan
taman makan pahlawan dan pengusulan gelar pahlawan.

d.

Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di
bidang penghargaan dan kesejahteran keluarga pahlawan dan perintis
kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperentisan,
kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan taman makan
pahlawan dan pengusulan gelar pahlawan.

e.

Melakukan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan di bidang penghargaan dan kesejahteran keluarga
pahlawan

dan

perintis

kemerdekaan,

pelestarian

nilai-nilai

kepahlawanan dan keperentisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial,
pengelolaan taman makan pahlawan dan pengusulan gelar pahlawan.
f.

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

15. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Rehabilitas Sosial
Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Rehabilitas Sosial
dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertnggungjawab kepada Kepala Dinas.74
Bidang sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di
74
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bidang perlindungan perempuan, anak dan rehabilitas sosial sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.75
Untuk melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada ayat (2),
Bidang Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Rehabilitas Sosial
menyelenggarakan fungsi 76 :
a.

Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang
ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusu serta dari
tindak pidana perdagangan orang.

b.

Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,
onformasi dan partisipasi, penghapusan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan

dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan

kegiatan budaya.
c.

Perumusan kebijakan di bidang rehabilitas sosial penyandang
disabilitas fisik, mental, fisik dan mintal, tuna susila, gelandangan,
pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks
psikotik,

eks

Immunodeficienty

pecandu

narkoba,

Virus/Acquired

orang

dengan

Immuno

Human
Deficiency

Syndrome,kelompok minoritas, korban perdagangan orang, korban
tindak kekerasan, korban bencana, anak terlantar, anak dengan

75
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kebutuhan khusus, anak dengan kebutuhan khusus, anak berhadapan
hukum dan lanjut usia.
d.

Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitas sosial penyandang
disabilitas fisik, mental, fisik dan mintal, tuna susila, gelandangan,
pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks
psikotik,

eks

pecandu

narkoba,

orang

dengan

Human

Immunodeficienty Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome,
kelompok minoritas, korban perdagangan orang, korban tindak
kekerasan, korban bencana, anak terlantar, anak dengan kebutuhan
khusus, anak dengan kebutuhan khusus, anak berhadapan hukum dan
lanjut usia.
e.

Penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria, di bidang
rehabilitas sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan
mintal, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit
kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, orang
dengan

Human

Immunodeficienty

Virus/Acquired

Immuno

Deficiency Syndrome, kelompok minoritas, korban perdagangan
orang, korban tindak kekerasan, korban bencana, anak terlantar, anak
dengan kebutuhan khusus, anak dengan kebutuhan khusus, anak
berhadapan hukum dan lanjut usia.
f.

Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang rehabilitas
sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mintal, tuna
susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks
narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, orang dengan Human
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Immunodeficienty Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome,
kelompok minoritas, korban perdagangan orang, korban tindak
kekerasan, korban bencana, anak terlantar, anak dengan kebutuhan
khusus, anak dengan kebutuhan khusus, anak berhadapan hukum dan
lanjut usia.
g.

Pemantauan,

evaluasi dan pelaporandi bidang rehabilitas sosial

penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mintal, tuna susila,
gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks
narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, orang dengan Human
Immunodeficienty

Virus/Acquired

Immuno

Deficiency

Syndrome,kelompok minoritas, korban perdagangan orang, korban
tindak kekerasan, korban bencana, anak terlantar, anak dengan
kebutuhan khusus, anak dengan kebutuhan khusus, anak berhadapan
hukum dan lanjut usia.
h.

Pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

16. Seksi Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Seksi Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertnggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Anak
dan Rehabilitas Sosial.77
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijkan, penyusunan
77
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norma, standar, prosedur dan criteria, pemberian bimbiangan tekinis, dan
serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan
kekerasan terhadap perempuan dan anak.78
Untuk melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada ayat (2),
Seksi Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
melenggaraan fungsi79 :
a.

Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga,
bidang kesejahteraan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan orang.

b.

Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan terhadap perempuan di
dalam rumah tangga, bidang kesejahteraan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

c.

Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di
dalam rumah tangga, bidang kesejahteraan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

d.

Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang kesejahteraan,

78
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dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang.
e.

Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga,
bidang kesejahteraan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan orang.

f.

Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan terhadap perempuan di
dalam rumah tangga, bidang kesejahteraan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

g.

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di
bidangpencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
di dalam rumah tangga, bidang kesejahteraan, dalam situasi darurat
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

h.

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di
bidang

perlindungan

dan

pemberdayaan

perempuan

korban

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang
kesejahteraan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang.
i.

Menyiapkan fasilitasi, sosialiasi dan distribusi kebijakan dibidang
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
di dalam rumah tangga, bidang kesejahteraan, dalam situasi darurat
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
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j.

Menyiapkan fasilitasi, sosialiasi dan distribusi kebijakan dibidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang kesejahteraan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang.

k.

Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindk pidana perdagangan orang

l.

Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasun di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang.

m. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan perlindungan perempuan serta pemberdayaan perempuan
dan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat ilan kondisi khusus serta
perdagangan orang,
n.

Melakukan pemantuan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus scrta perdagangan orang.
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o.

Melakukan pemantuan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuin
korban

kekerasan

di

dalam

rumah

tangga,

di

bidang

ketenagukerjaan, dalam situasi darurat dun kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang
p.

Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan
percmpuan,

q.

Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidung
perlindungan perempuan

r.

Menyiapkan

perumusan

kajian

kebijakan

pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang
perlindungan perempuan.
s.

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi, penerapan kebijakan
pengumpulan, pengelolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang perlindungan perempuan.

t.

Menyiapkan

fasilitasi,

sosialisasi

dan

distribusi

kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
di bidnng perlindungan perempuan
u.

Menyiapkan bahan pemberian birnbingan teknis dan supervise
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan.
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v.

Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakun pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang perlindungan perempuan.

w. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus
anak.
x.

menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak.

y.

Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlitidungan
khusus anak.

z.

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di
bidang perlindungan khusus anak.

aa. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak.
bb. Menyiapkan

bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
cc. Menyiapkan

penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
dd. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijkan di bidang perlindungan khusus anak.
ee. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan
khusus anak.
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ff. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang
perlindungan khusus anak.
gg. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan punyajian data dan informasi di bidang perlindungan
khusus anak.
hh. menyiapkan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak.
ii. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan kebijakan,
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan punyajian data dan
informasi di bidang perlindungan khusus anak.
jj. Menyiapkan

bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informana di bidang perlindungan khusus anak.
kk. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembuga penyedia
layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
ll. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang perlindungan khusus anak; dan
mm.

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
17. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak. Lanjut Usia dan Pemenuhan Hak Anak,
Data dan Iniermasi Anak
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Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penenuhan Hak
Anak, Data dan Informasi Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Perlindungan Perempuan, Anak dan Rehabilitasi Sosial.80
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
menyiapkan bahan perunusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma standar, prosedur dan kriteria, pemberian binbingan teknis serta
evaluasi dan pelaporan pelaksanann kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial anak, lanjut usia dan pemenuhan hak anak, data dan informasi
anak.81
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Pemenuhan Hak Anak,
Data dan Informasi Anak menyelenggarakan fungsi 82:
a.

Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak
sipil,

informasi

lingkungan,

dan

kesehatan

partisifasi,
dan

pengasuhan,

kesejahteraan

keluarga

serta

dan

pendidikan,

kreativitas dan kegiatan budaya.
b.

Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan
hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisifasi, pengasuhan,
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keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
c.

Menyiapkan perumusan kajian kebijakan penyusunan kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisifasi,
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

d.

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,
informasi dan partisifasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya.

e.

Menyiapkan

fasilitas,

sosiolisasi

dan

distribusi

kebijakan

penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,
informasi dan partisifasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya.
f.

Menyiapkan bahan pemberian bombingan teknis dan supervise
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi
dan partisifasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

g.

Menyiapkan perlembagaan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,
informasi dan partisifasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya.
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h.

Menyiapkan penguatan dan pengembagan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup anak terkait hak sipil, informasi dan
partisifasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

i.

Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan
partisifasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

j.

Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengelohan, analisi
dan penyajian data da informasi di bidang pemenuhan hak anak.

k.

Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengelohan, analisi dan penyajian data da informasi di bidang
pemenuhan hak anak.

l.

Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengelohan,
analisi dan penyajian data da informasi di bidang pemenuhan hak
anak.

m. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengelohan, analisi dan penyajian data da informasi di
bidang pemenuhan hak anak.
n.

Menyiapkan

fasilitas,

sosiolisasi

dan

distribusi

kebijakan

pengumpulan, pengelohan, analisi dan penyajian data da informasi di
bidang pemenuhan hak anak.
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o.

Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise
penerapan

kebijakan

pengumpulan,

pengelohan,

analisi

dan

penyajian data da informasi di bidang pemenuhan hak anak.
p.

Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengelohan, analisi dan penyajian data da
informasi di bidang pemenuhan hak anak. Dan

q.

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

18. Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Tuna Susila dan Korban
NAPZA
Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Tuna Susila dan
Korban NAPZAdipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan, Anak dan Rehabilitasi Sosial.83
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
menyiapkan bahan perunusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma standar, prosedur dan kriteria, pemberian binbingan teknis serta
evaluasi dan pelaporan pelaksanann kebijakan di Seksi Rehabilitas Sosial
Penyandang Disabilitas Tuna Susila dan Korban NAPZA. 84
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Tuna Susila dan Korban
NAPZA.menyelenggarakan fungsi 85 :
a.

Menyiapkan perumusan kebijakan rehabilitas sosial penyandang
disabilitas fisik dan mintal.

b.

Menyiapkan

bahan

pelaksanaan

kebijakan

rehabilitas

sosial

penyandang disabilitas fisik dan mintal.
c.

Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria
di bidang rehabilitas sosial penyandang disabilitas fisik dan mintal.

d.

Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis rehabilitas sosial
penyandang disabilitas fisik dan mintal.

e.

Menyiapkan perumusan kebijakan rehabilitas sosial orang dengan
eks. psikotik.

f.

Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan rehabilitas sosial orang
dengan eks. psikotik.

g.

Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria
di bidang rehabilitas sosial orang dengan eks. psikotik.

h.

Menyiapkan bahan pemberian bombingan teknis rehabilitas sosial
orang dengan eks. psikotik.

i.

Melakukan pemantauan,evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan
tekinis rehabilitas sosial penyandang disbilitas.

j.

Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial, gelandangan, pengemis, eks warga binaan permasyarakatan,

85
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korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila,
kelompok minoritas dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS
(ODHA) dan korban NAPZA.
k.

Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial, gelandangan, pengemis, eks warga binaan permasyarakatan,
korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila,
kelompok minoritas dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS
(ODHA) dan korban NAPZA.

l.

Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
criteria di bidang rehabilitasi sosial, gelandangan, pengemis, eks
warga binaan permasyarakatan, korban perdagangan orang, korban
tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas dan pelayanan
sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban NAPZA.

m. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di
bidang rehabilitasi sosial, gelandangan, pengemis, eks warga binaan
permasyarakatan,

korban perdagangan

orang,

korban tindak

kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas dan pelayanan sosial
orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban NAPZA.
n.

Melakukan pemantauan,evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan
di bidang rehabilitasi sosial, gelandangan, pengemis, eks warga
binaan permasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak
kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas dan pelayanan sosial
orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban NAPZA.

o.

Melaksanakan penyuluhan sosial penyalahgunaan narkoba. Dan.
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p.

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

19. Bidang Peningkatan Kualitas hidup Perempuan dan Kulitas Keluarga
Bidang Peningkatan Kualitas hidup Perempuan dan Kulitas
Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.86
Bidang sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas peyelenggaraan, perumusan dan pelaksanaan bidang peningkatan
kualitas hidup perempuan dan kulitas keluarga sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.87
Untuk melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada ayat (2),
Bidang Peningkatan Kualitas hidup Perempuan dan Kulitas Keluarga
menyelenggarakan fungsi 88 :
a.

Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
elonomi, sosial, plitik hukum dan kualitas keluarga.

b.

Penyiapan

koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang elonomi, sosial, plitik hukum dan kualitas keluarga.
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c.

Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang elonomi, sosial, plitik hukum dan kualitas keluarga.

d.

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang elonomi, sosial, plitik hukum
dan kualitas keluarga.

e.

Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang elonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

f.

Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengelahan, analisis
dan penyajian data dan informasi gender di bidang elonomi, sosial,
politik hukum dan kualitas keluarga.

g.

Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengelahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di
bidang elonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

h.

Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengelahan,
analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang elonomi,
sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

i.

Penyiapan

koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pengumpulan, pengelahan, analisis dan penyajian data dan informasi
gender di bidang elonomi, sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga.
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j.

Penyiapan

fasilitas,

sosialisasi

dan

distribusi

kebijakan

pengumpulan, pengelahan, analisis dan penyajian data dan informasi
gender di bidang elonomi, sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga.
k.

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengelahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang elonomi, sosial,
politik hukum dan kualitas keluarga.

l.

Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender

m. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan
n.

Penyiapan

penguatan

dan

pengembangan

lembaga

layanan

peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender
dan hak ank
o.

Pemantauan,evaluasi

dan

laporan

penerapan

kebijakan

pengumpulan, pengelahan, analisis dan penyajian data dan informasi
gender di bidang elonomi, sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga.
p.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

20.

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan
Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum
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Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan
Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum dipimpinoleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Peningkatan Kualitas hidup Perempuan dan
Kulitas Keluarga.89
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
menyiapkan bahan perunusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma standar, prosedur dan kriteria, pemberian binbingan teknis serta
evaluasi dan pelaporan pelaksanann kebijakan di bidang pelembagaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi,
sosial, politik dan hukum.90
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan
Perempuan

Bidang

Ekonomi,

Sosial,

Politik

dan

Hukum

menyelenggarakan fungsi 91 :
a.

Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,
politik dan hukum.
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b.

Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi, sosial, politik dan hukum.

c.

Menyiapkan

perumusan

kajian

kebijakan

pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi, sosial, politik dan hukum.
d.

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.

e.

Menyiapkan

fasilitas,

sosialisasi

dan

distribusi

kebijakan

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.
f.

Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan
hukum.

g.

Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.

h.

Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengelolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi,
sosial, politik dan hukum.
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i.

Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengelolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di
bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.

j.

Menyiapkan

perumusan

kajian

kebijakan

pengumpulan,

pengelolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di
bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.
k.

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengelolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.

l.

Menyiapkan

fasilitas,

sosialisasi

dan

distribusi

kebijakan

pengumpulan, pengelolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.
m. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengelolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial,
politik dan hukum.
n.

Menyiapkan perlembagaan pengarusutamaan gender di bidang
ekonomi, sosial, politik dan hukum.

o.

Menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.

p.

Melaksanakan

pemantauan,

analisis,

evalusi

dan

pelaporan

penerapan kebijakan pengumpulan, pengelolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial,
politik dan hukum.
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q.

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

21.

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan
Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi
Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan
Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Peningkatan Kualitas hidup Perempuan dan
Kulitas Keluarga.92
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
menyiapkan bahan perunusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma standar, prosedur dan kriteria, pemberian binbingan teknis serta
evaluasi dan pelaporan pelaksanann kebijakan di bidang seksi
pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
bidang kualitas keluarga, data dan informasi.93
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan
Perempuan

Bidang

Kualitas

Keluarga,

Data

dan

Informasi

menyelenggarakan fungsi 94 :

92

Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempyan dan Perlindungan
Anak, Pasal 22 Ayat (1).
93
Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempyan dan Perlindungan
Anak, Pasal 22 Ayat (2).
94
Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempyan dan Perlindungan
Anak, Pasal 22 Ayat (3).
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a.

Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.

b.

Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
kualitas keluarga.

c.

Menyiapkan

perumusan

kajian

kebijakan

pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
kualitas keluarga.
d.

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang kualitas keluarga.

e.

Menyiapkan

fasilitas,

sosialisasi

dan

distribusi

kebijakan

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang kualitas keluarga.
f.

Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.

g.

Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang kualitas keluarga.

h.

Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengelolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas
keluarga.
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i.

Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengelolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di
bidang kualitas keluarga.

j.

Menyiapkan

perumusan

kajian

kebijakan

pengumpulan,

pengelolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di
bidang kualitas keluarga.
k.

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengelolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang kualitas keluarga.

l.

Menyiapkan

fasilitas,

sosialisasi

dan

distribusi

kebijakan

pengumpulan, pengelolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang kualitas keluarga.
m. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengelolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga.
n.

Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga dan laporan
penerapan kebijakan pengumpulan, pengelolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga.

o.

Melakukan pemantauan, analisis, evalusi dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengelolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi gender di bidang kualitas keluarga.

p.

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

22. Unit Pelaksana Teknis Dinas
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Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau penunjang tertentu.95
Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.96
Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas.97
a.

Unit pelaksana teknis dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja
yang besar

b.

Unit pelaksana teknis dinas kelas b untuk mewadahi beban kerja
yang kecil
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Dinas diterapkan dalm Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secra
tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.98
Kententuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Unit Pelaksana
Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dengan Perturan Mentri stelah mendapat pertimbangan tertulis dari

95

Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempyan dan Perlindungan
Anak, Pasal 23 Ayat (1).
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Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempyan dan Perlindungan
Anak, Pasal 23 Ayat (2).
97
Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempyan dan Perlindungan
Anak, Pasal 23 Ayat (3).
98
Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempyan dan Perlindungan
Anak, Pasal 23 Ayat (4).
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mentri terkait dan mentri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di
bidang aparatur Negara.99
Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpian oleh seorang kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.100
23. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan berdasarkan kententuan peraturan perundang-undangan.101
Kelompok Jabatan Fungsional sebgaimana dimaksud dalam pasal
24 terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya yang di angkat dan atur berdasrkan ketentauan
perundang-undangan yang berlaku.102
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan
oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai coordinator yang
ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah sesuai dengan tugas
dan fungsinya.103

99

Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempyan dan Perlindungan
Anak, Pasal 23 Ayat (5).
100
Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempyan dan
Perlindungan Anak, Pasal 23 Ayat (6).
101
Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempyan dan
Perlindungan Anak, Pasal 24
102
Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempyan dan
Perlindungan Anak, Pasal 25 Ayat (1).
103
Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempyan dan
Perlindungan Anak, Pasal 25 Ayat (2).
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Jumalah dan jenis kelompok jabatan fungsional ditentukan
berdasarkab analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi
penyelenggaraan

Urusan

Pemerintah

yang

menjadi

kewenangan

Daerah.104
Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan
dengan pengangkatan pertamu, perpindahan jabatan, promosi dan
penyesuaian sesuai dengan ketentauan perundang-undangan.105

104

Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempyan dan
Perlindungan Anak, Pasal 25 Ayat (3).
105
Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempyan dan Perlindungan
Anak, Pasal 25 Ayat (4).
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C. Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
KEPALA DINAS
SEKRETARIS

Kelompok Jabatan
Fungsional

Subag Perencanaan
Keuangan dan
Evaluasi

Subag Umum
Kepegawaian dan Aset

Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial

Subag Pemberdayaan
Sosial dan Penanganan
Fakir Miskin

Bidang Perlindunagan
Perempuan Anak dan
Rehabilitasi Sosial

Bidang Peningkatan
Kualitas Hidup
Perempuan dan
Kualitas Keluarga

Seksi Perlindunagan
Sosial Korban
Bencana Alam

Seksi Pemberdayaan
Sosial Perorangan,
Keluarga,
Kelembagaan,
Masyarakat, Dan
Komunitas Adat
Terpencil

Seksi Perlindunagan
Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak

Seksi Pelembagaan
Pengarusatanaan
Gender Dan
Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Ekonomi, Sosial,
Politik dan Hukum

Seksi Perlindunagan
Sosial Korban
Bencana Sosial dan
Orang Terlantar

Seksi Penanganan
Fakir Miskin

Seksi Rehabilitasi
Sosial Anak, Lanjut
Usia Dan Pemenuhan
Hak Anak, Data dan
Informasi Anak

Seksi Pelembagaan
Pengarusatanaan
Gender dan
Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Kualitas Keluarga,
Data Dan Informasi

Seksi Jaminan Sosial
Keluarga

Seksi Kepahlawanan,
Keperintisan,
Kesetiakawanan dan
Retorasi Sosial

Seksi Rehabilitasi
Sosial Penyandang
Disabilitas, Tuna
Susila dan Korban
Napza

UPTD
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D. Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tebo
Adapun Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun yaitu :
Visi :
“Mewujudkan peningkatan kesetaraan gender”
Misi :
1.

Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

2.

Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

3.

Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak
bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

4.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga
masyarakat

dalam

peningkatan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak106
E. Motto Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tebo
Kesuksesan Adalah Seberapa Besar Kamu Bisa Mengubah Hidup Orang
Lain, Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perempuan Berprestasi107
F. Sumber

Daya

Dinas

Sosial,

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
Sumber daya Manusia (Pegawai) berdasarkan tingkat pendidikan di
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

106

Dokumentasi, Sejarah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tebo, 16 Maret 2021.
107
Dokumentasi, Sejarah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tebo, 16 Maret 2021.
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Sarolangun sebagai berikut :
Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tabo Tahun 2020108
PNS
No

Non PNS

Tingkat Pendidikan

Jumlah
L

P

L

P

1

SMP Sederajat

2

SMA Sederajat

4

3

2

4

13

3

D3

1

1

-

-

2

4

S1

-

9

2

-

11

5

S2

2

-

-

-

2

6

S3

-

1

-

-

1

Jumlah

7

14

4

4

29

Uraian analisis kondisi pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo berdasarkan tingkat
pendidikan Sudah memenuhi dan bisa menangani permasalahan serta mampu
mejalankan roda administarsi perkatoran sesuai bidang dan kewenangan yang
ditanga
G. Sarana

dan

Prasarana

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun.
Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang
dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tebo dimana Dinas DINSOSP2PA baru dibentuk sarana dan

108

Dokumentasi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sarolangun, 17 Maret 2021
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prasarana yang dimiliki belum memadai gambaran ini dapat dilihat pada
table dibawah ini :
Tabel 3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tebo Tahun 2017 (tahun terakhir)109

Kondisi
No

109

Jenis Sarana dan
Prasarana

Jumlah
Baik

Rusak

1

Gedung



1

2

Kendaraan Roda 4



1

3

Kendaraan Roda 2



2

4

Laptop



2

Dokumentasi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tebo, 17 Maret 2021.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Hak Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Tebo
Menurut hasil penelitian dan wawancara dengan Ibu Bekti Ferry
Densi selaku Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, mengenai apa saja hak istri sebagai
korban kekerasaan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :110
1.

Perlindungan Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam
Undang-undang 23 Tahun 2004
Perlindungan terhadap korban tindak pidana belum mendapat
perlindungan dari undang-undang, baik hukum pidana materil maupun
hukum acara pidana dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap
terdakwa atau tersangka. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor di salah
satunya faktor undang-undang, faktor kesadaran hukum korban, faktor
fasilitas pendukung dan

sumberdaya manusia. Eksisitensi suatu

peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat
menentukan terwujudnya suatu tatanan tata tertib hukum, karena undangundang merupakan sumber hukum utama dan pedoman utama.111
Dalam pasal 4 Undang-undang 23 Tahun 2004 tersebut dijelaskan
bahwa, salah satu tujuan pengahpusan kekerasan dalam rumah tangga

110

Wawancara dengan Bekti Ferry Densi, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, 17 Maret 2021.
111
Wawancara dengan Bekti Ferry Densi, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, 17 Maret 2021.
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adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan
demikian, diharapkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak
terjadi di Indonesia dapat diminimalisir dan sedapat mungkin dihapuskan
dalam kehidupan bermasyarakat.112
2.

Perlindungan Sementara Dari Kepolisian dan Perlindungan Pengadilan
Perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan dalam rumah
tangga menurut undang-undang 23 Tahun 2004, perlindungan sementara,
penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, penyedian Ruang
Pelayang Khusus (RPK) di kantor kepolisian, penyedian rumah aman
atau tempat alternative, dan pemberian konsultasi hukum oleh advokat
terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
pada siding pengadilan.113
Bahkan korban yang melaporkan perlakuan suaminya kepada
kepolisian, justru menimpahkan kesalahan kepada korban. Realitas
seperti ini sering terjadi, sehingga tidak mengherankan kasus kekerasan
dalam rumah tangga terus bertambah, untuk meringankan beben korbban
kekerasan dalam rumah tangga, hak korban kekerasan dalam rumah
tangga memperoleh, (a). perlindungan dari pihak keluarga, kejaksaan,
kepolisian, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau yang lainya baik
sementara ataupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari
pengadilan. (b). pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. (c)
penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasian korban. (d).

112

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Pasal 4.
113
Wawancara dengan Bekti Ferry Densi, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, 17 Maret 2021.
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pendambingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat
proses pemeriksaan sesulai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dan (e). pelayanan bimbingan rohani.114
Dengan demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur secara
khusus mengenai perlindungan korban kekerasan dalm rumah tangga
berupa perlindungan sementara.115
a.

b.

c.

3.

Dalam waktu 1 X 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima
laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisan wajib segera
memberikan perlindungan sementara kepada korban.
Perlindungan sementara sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
diberikan paling lama tujuh hari sejak korban diterima atau
ditangani.
Dalam waktu 1 X 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan
sebgaimana dimaksud pada ayat (2), kepolisian wajib meminta surat
penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan Koban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Tindakan
Represif Terhadap Pelaku
Di samping perlindungan sementara dari kepolisian, dan
perlindungan tetap oleh pengadilan, serta pendampingan untuk proses
pembimbingan rohani dan advokasi terhadap korban dalm proses hukum,
upaya lain yang menjadi bagian dari perlindungan korban kekerasan
dalm rumah tangga adalam menghukum pelaku sesuai dengan bentuk
kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya terhadap korban,

114

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Pasal 10.
115
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Pasal 10.
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sebab tindak kekerasan dalm rumah tangga merupakan salah satu tindak
pidana116
Dalam perlindungan itu jika pelaku melanggar perintah
perlindungan dari pengadilan, maka kepolisian diberi wewenang oleh
Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 untuk menangkap pelaku
(suami).117
a.

b.

c.

Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan
penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah
melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran
tersebuttidak dilakukan ditempat polisi itu bertugas.
Penangkapan dan penahanan sebagaiman yang dimaksud pada ayat
(1) wajid diberi surat perintah penangkapan dan penahanan setelah
1 X 24 jam.
Penangguhan penahanan, tidak berlaku terhadap penahanan
sebagaiman dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
Dalam konteks perlindungan korban, kepolisan dapat menangkap

pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan bukti permulaan yang
cukup telah melanggar perintah perlindungan. Pada pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan.118
a.

b.

Untuk member perlindungan kepada korban, kepolisian dapat
menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah
melanggar perintah perlindungan
Penangkapan sebangaiman yang dimaksud pada ayat (1) dapat
dilanjutkan dengan penahan yang disertai denagn surat perintah
penahanan dalm 1 X 24 jam.
Namun

dalam

realitasnya

kadang-kadang

pelalu

tidak

mengindahkan perintah perlindungan dari pengadilan. Pelaku tetep
melakukan kekrasan kepada korban, banyak kasus kekrasan dalam rumah
116

Wawancara dengan Bekti Ferry Densi, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, 17 Maret 2021.
117
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Pasal 37.
118
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Pasal 37
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tangga yang menimbulkan beban penderitan yang cukup parah bagi
korban. Dalam kasus-kasus seperti ini kepolisan dapt menangkap pelaku
jika menerima laporan tindak kekerasan tersebut. Dalam pasal 37
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa.119
a.

b.

c.

4.

Korban, kepolisian, atau relawan pendamping dapar mengajukan
laporan secra tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap
perintah perlindungan.
Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagimana
pada ayat (1) peluka diperintahkan menghadap dalm waktu 3 X 24
jam guna dilakukan pemeriksaan.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada
waktu pelanggaran diduga terjadi.

Perlindunagan Secara Kuratif Melalui Pendampingan Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga
Perlindunag Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencakup juga upaya kuratif
atau rehabilitasi korban melalui pendampingan dari relawan sosial,
petugas medis maupun advokat. Sebagai bagian dari perlindungan yang
bersifat psikologis, korban membutuhkan pendampingan, baik yang
berkaitan dengan pelayanan bersifat rohani dari pendamping rohani,
maupun advokasi dalam proses hukum.120 Untuk pelayanan yang bersifat
rohani, berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,
pembimbing rohani diharuskan untuk member penjelasan mengenai hal,

119

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Pasal 37
120
Wawancara dengan Bekti Ferry Densi, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, 17 Maret 2021.
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kewajiban dan meberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.121
Khusus pada pemulihan koraban, pelayanan yang diberikan

dapat

diperoleh dari tenaga, kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan
atau pembimbing rohani.122
Kegiatan pemulihan istri yang menjadi korban kekerasan dalam
rumah tangga mutlak dilakukan secara sistematis denagn dilandasi
kesadaran aparat hukum. Karena kadang-kadang korban berharap
memperoleh perlindungan setelah melaporkan kasus kekerasa yang
dialaminya, namun korban merasa tidak mendapatkan perlindungan
hukum dari aparat berwajib, karena cara mereka memrespons laporan
korban cendrung tidak nyaman bagi korban.123
B. Penyebab Hambatan Atau Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan
Hak Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Menurut hasil penelitian dan wawancara dengan Ibu Erlynda selaku
Kapala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tebo, mengenai kasus istri korban kekerasan dalam rumah tangga,
maka penulis memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya kasus istri
korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo124
1.

Faktor Hukum

121

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Pasal 24.
122
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Pasal 39.
123
Wawancara dengan Erlynda, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, 17 Maret 2021.
124
Wawancara dengan Erlynda, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, 17 Maret 2021.
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Ada sedikit permasalahan dalam hal ini, karena ternyata UndangUndang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
rumah Tangga tidak ditemukan pengertian yuridis dari rasa sakit, jatuh
sakit, atau luka sakit padalah pengertian ini sangat penting untuk
membuktikan dan menentukan jenis perbuatan yang dilakukan oleh
pelaku, karenanya pengertian-pengertian harus dicari didalam KUHP dan
Yurisprudensi. Tindak kekerasan fisik ini merupakan delik aduan. Jadi
kekerasan fisik bias diadili dipengadilan bila ada aduan terlebih
dahulu.125
2.

Faktor Petugas Penegak Hukum
Petugas Penegak Hukum (Kepolisian, Jaksa dan Hakim) masih
banyak bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan
victim blaming dan victim participating, dalam merespon kasus
kekerasan. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran, dan
ketakutan untuk melaporkan kejadian yang alaminya. Korban merasa
takut pada proses hukum yang akan dijalani. Kesadaran dan kesepakatan
gender pada penegak hukum masih kurang, sehingga kadang-kadang
korabn justru menjadi objek. Kasus kekerasan dalam rumah tangga
terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesuliatan dalam hal
pembuktian (saksi biasanya tidak ada), perkara dicabut oleh korban
sendiri (karena cinta/karena perkara nafkah).126

3.

Faktor Saran dan Fasilitas

125

Wawancara dengan Erlynda, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, 16 Maret 2021.
126
Wawancara dengan Erlynda, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, 16 Maret 2021.
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Faktor Saran dan Fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga
manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan
yang memadai, keuangan yang cukup dan seturnya.
C. Upaya Penanggulan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri
Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Penggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Tebo
dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (DINSOSP2PA) Kabupaten Tebo, Berdasarkan hasil wawancara yang
telah dilakukan oleh penulis dengan pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, terdapat beberapa
Upaya Penanggulan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Sebagai
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kendala tersebut antara lain
yaitu:127
1.

Upaya Preemtif
Upaya Preemtif dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah
terjadinya tindakan pidana. Bentuk upaya preemtif adalah menanamkan
nilai-nilai dan norma-norma pada sitiap. Meskipun ada kesempatan untuk
melakukan pelanggaran atau kejahatan, tapi tidak ada niat melakukan hal
tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemtif,
faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.128
Menurut Bekti, pentinya sosialisasi akan bahaya Kekerasan Dalam
Rumah

127

Tangga

Dinas

Sosial,

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Wawancara dengan Bekti Ferry Densi, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, 17 Maret 2021.
128
Wawancara dengan Bekti Ferry Densi, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, 17 Maret 2021.
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Perlindungan Anak, melibatkan unsur masyarakat, tokoh agama dan
tokoh masyarakat dalam kegitan-kegiatan perlindungan perempuan dan
anak, serta pelibatan pemerintah setempat seperti, RT, RW, Kader dan
Lurah.129
2.

Upaya Preventif
Upaya preventif merupakan upaya tindak lanjut dari upaya
preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum berjadinya
kejahatan.

Dalam

upaya

preventif

yang

ditekankan

adalam

menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
Menurut Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak Kabupaten Tebo, upaya preventif yang dilakukan oleh
DINSOP2PA Kabupaten Tebo, yaitu :
a.

Pelatihan bagi kader atau pendamping korban kekerasan dalam
rumah tangga.

b.

Pembentukan shelter waraga, merupakan sebuah inovasi dari
DINSOSP2PA Kabupaten Tebo.

c.

Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
(PATBM) dan forum anak.

3.

d.

Pembentukan tim reaksi cepat.

e.

Paralegal anak

Upaya Refresif
Upya Refresif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau
kejahatan yang tindakannya berupa tindakan penegakan hukum dan
129

Wawancara dengan Bekti Ferry Densi, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, 17 Maret 2021.
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menjatuhkan hukuman atau sanksi.130 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo telah melakukan
kerjasama dengan kepolisian terkait dengan perlindungan perempuan dan
anak. Setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga ke DINSOSP2PA
akan titeruskan ke sentra pelayanan kepolisian, baik Polsek, Polres Tebo
maupun Polda Jambi sesuai wilaya hukum kasus kekerasan dalam rumah
tangga itu terjadi.131

130

Elly Kurniawati, Faktor Fenyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dan
Upaya Penanggulanganya (Suatu Tinjauan Kriminologis), “ Juranal Hukum Jatiswara 26, No.
3c(2011): 75-97, hlm. 91.
131
Wawancara dengan Bekti Ferry Densi, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, 17 Maret 2021.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya,
maka akhirnya sampailah penulis untuk mengemukakan beberapa kesimpulan
yang merupakan inti dari skripsi ini, adalah sebagai berikut:
1.

Hak Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
a.

Perlindungan Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

b.

Perlindungan

Sementara

Dari

Kepolisian

dan

Perlindungan

Pengadilan
c.

Perlindungan Koban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui
Tindakan Represif Terhadap Pelaku

d.

Perlindunagan Secara Kuratif Melalui Pendampingan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dari beberapa hak (perlindungan) korban kekerasan dalam rumah

tangga tersebut sangat dipriotiskan dalam sebuah kasus kekerasan
terhadap korban bahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
menjamin korban untuk melaporkan kekerasan terhadap dirinya, selain
itu ketika laporan telah diterima dan diproses korban mendapatkan
perlindungan sementara dari penegak hukum yang terakhir adalah
member hukuman atau sanksi kepada pelaku merupan wujud
perlindungan terhadap korban serta perlindungan kuratif merupakan
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pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga agar tidak
mengalami trauma dan tidak dikulilkan dari masyarakat.
2.

Hambatan Atau Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Terhadap
Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
a.

Faktor Hukum

b.

Faktor Petugas Penegak Hukum

c.

Faktor Saran dan Fasilitas
Dari beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan

perlindungan hak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yang
pertama faktor hukum ataupun aturan yang mengatur tentang
pengahapusan kekerasan dalam rumah tangga masih terdapat kekurangan
yaitu delik aduan dan masih terdapat celah, penegakan hukum acapkali
tebang pilih dan terkadang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga
tidak terlalu diperdulikan, faktor sarana dan fasilitas tenaga pendidikan
masih belum memadai.
3.

Upaya Penanggulan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri
Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
a.

Upaya Preemtif

b.

Upaya Preventif

c.

Upaya Refresif
Dari beberapa upaya-upaya penanggulangan kekerasan dalam

rumah tangga terhadap korban dengan melakukan pengamalan nilai-nilai
dan norma-norma dalam masyarat (preemtif), bentuk lanjut dari
pengamalan nilai-nilai atau norman-norman ditekankan menghilangkan
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kesempatan untuk melakukan kejahatan (preventif), yang terakhir
memberikan hukuman atau saksi kepada pelaku kekerasan dalam rumah
tangga agar menimbulkan efek jerah.
B. Saran
Berdasarkan

penjelasan-penjelasan

yang

terdapat

didalam

pembahasan skripsi yang penulis susun dan dihubungkan dengan kondisi
kehidupam pada Abad ke-21 ini, kejahatan semakin meningkat dan semakin
bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman, adapun saran yang dapat
penulis berikan dalam penelitian ini adalah:
1.

Diperlukan sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan gender
dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sistem ini
pada dasarnya sebuah konsep yang disusun untuk dapat dilaksanakan
dalam rangka merespon situasi yang senantiasa dialami oleh
perempuan korban kekerasan yang berbasis gender. Hal ini akan
menjadi terobosan untuk mengubah sistem hukum yang tidak
berspektif gender menjadi berspektif gender.

2.

Perluhnya aturan atau undang-undang yang bersifat represif yaitu
aturan yang tidak memiliki cela dan hukuman atau sanksi seberatberatnya bagi pelaku kekerasa dalam rumah tangga

3.

Perlunya penerapan hukum yang lebih berat dan memberikan
perlindungan hukum kepada masyarakat atau pihak-pihak yang
menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan penegakan
hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku tentunya tidak ada tebang
pilih hukuman, semua sama didapan hukum.
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4.

Kepada kaum wanita, istri dan para gadis ( perawan) dan anak-anak
wanita lainya, harus selalu waspada dan memilih teman bergaul atau
pendamping hidup dan selalu memperhatikan kondisi lingkungan yang
menimbulkan tindak kejahatan.

5.

Kepada Mahasiswa Fakultas Syariah agar dapat melakukan suatu
kajian dan analisa yang lebih mendalam, dalam masalah kekerasan
dalm rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap istri atau
perempuan dari segi kejahatan lain dan faktor-faktor lain yang dapat
menimbulkan bebagai kejahatan, baik menurut hukum positif , hukum
adat dan hukum pidana islam.

6.

Kepada umat islam seluruhnya marilah kita sama-sama mempelajari
hukum pidana islam sampai dimana kemampuan didalam memelihara
masyarakat.
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