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Abstrak. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga sering dialami oleh istri dan anak hal 

ini cukup memprihatinkan mengingat sebagian besar pelaku adalah orang yang sangat 

dipercaya, dihormati dan orang terdekat. Data terakhir pada tahun 2014 yang dihimpun oleh 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Kalimantan Timur, menyebutkan bahwa 

sepanjang 2014, terdapat 129 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota 

Samarinda. Rinciannya adalah 24 kasus kekerasan fisik, 29 kasus kekerasan psikis, 60 

kasus kekerasan seksual, dan 19 kasus penelantaran. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi dan melakukan analisis terhadap bentuk-bentuk perlindungan 

terhadap ibu dan anak di Kota Samarinda beserta problematikanya. Hasil dari identifikasi 

dan analisa mendalam adalah ditemukannya problematika utama dalam hal pemberian 

perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda. Selanjutnya dari bentuk-

bentuk perlindungan dan problematika yang telah ditemukan dan dianalisis tersebut 

dirumuskan model perlindungan yang tepat untuk diterapkan di Kota Samarinda. 

Perlindungan perempuan dan anak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga harus 

diawali dengan adanya pola pikir keberpihakan dari Pemerintah Kota Samarinda terhadap 

perempuan dan anak. Tanpa ini, apapun model perlindungan terhadap perempuan dan anak 

dari kekerasan yang diterapkan tidak akan pernah berjalan maksimal atau bahkan tidak 

akan berdampak apapun terhadap perubahan situasi perempuan dan anak di Kota 

Samarinda. Di ranah preventif, model perlindungan yang tepat untuk dilaksanakan adalah 

model one direction  dan one perception, sedangkan di ranah represif, model one handling 

menjadi model penanganan yang tepat untuk menangani tindak pidana kekerasan terhadap 

perempuan dan anak di Kota Samarinda. 

  

Kata kunci: perlindungan, perempuan, anak, kekerasan, keberpihakan. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut WHO kekerasan adalah 

penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, 

ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, 

perorangan atau sekelompok orang atau 

masyarakat yang mengakibatkan atau 

kemungkinan besar mengakibatkan memar 

atau trauma, kematian, kerugian psikologis, 

kelainan perkembangan atau perampasan 

hak. Fenomena kekerasan dalam rumah 

tangga sering dialami oleh istri dan anak hal 

ini cukup memprihatinkan mengingat 

sebagian besar pelaku adalah orang yang 

sangat dipercaya, dihormati dan orang 

terdekat. Berdasarkan data Komisi Nasional 

Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan 

Anak (KOMNAS Perempuan dan Anak) 

data kekerasan tahun 2011 angka kekerasan 

terhadap perempuan mencapai 119.107 

kasus. Dari jumlah itu 95,61% atau 113.878 

kasus terjadi dalam areal domestik, 5.187 

kejahatan di ranah publik dan 42 kasus 

terjadi di ranah negara dari total jumlah 

kasus itu hanya sedikit yang dilaporkan. 

Selanjutnya KOMNAS Perempuan dan 

Anak juga mencatat pada tahun 2012 

mencapai angka 8.315 dalam setahun 

selanjutnya meningkat pada tahun 2013 

menjadi 11.719, angka kenaikan sekitar 

3.404 kasus.  

Kondisi di Kalimantan Timur tidak 

jauh berbeda, berdasarkan data dari BPS 

Provinsi Kalimantan Timur jumlah 

penduduk tahun 2010 berjumlah 3.553.143 

jiwa, terdiri dari 1.681.453 jiwa perempuan 
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dan 1.871.690 laki-laki. Terkait dengan hal 

tersebut, data menunjukkan bahwa total 

terdapat 759 kasus kekerasan dimana 719 

kasus korbannya adalah perempuan 

(Pemberdayaan Perempuan dan KB 

Provinsi KALTIM, 2012). Berdasarkan 

data tersebut terlihat bahwa perempuan 

dalam hal ini ibu rumah tangga lebih 

banyak menjadi korban KDRT dan bila 

dilihat dari segi usia 0 hingga 17 tahun dan 

di atas 25 tahun merupakan mayoritas 

korban KDRT (Data Pemberdayaan 

Perempuan dan KB Provinsi KALTIM, 

2012). Data tersebut menguatkan dugaan 

bahwa ibu dan anak merupakan objek 

kekerasan dalam rumah tangga.  

Data yang dihimpun oleh Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan 

Kota Samarinda menyebutkan bahwa 

jumlah pengaduan/laporan korban 

kekerasan terhadap perempuan dan anak 

yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan 

terpadu pada tahun 2012 sejumlah 42 kasus, 

tahun 2013 sejumlah 110 kasus, dan tahun 

2014 sejumlah 28 kasus. Sementara itu, 

data terakhir pada tahun 2014 yang 

dihimpun oleh Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan KB Provinsi Kalimantan 

Timur, menyebutkan bahwa sepanjang 

2014, terdapat 129 kasus kekerasan 

terhadap perempuan dan anak di Kota 

Samarinda. Rinciannya adalah 24 kasus 

kekerasan fisik, 29 kasus kekerasan psikis, 

60 kasus kekerasan seksual, dan 19 kasus 

penelantaran. 

Akibat kekerasan tidak hanya 

dialami oleh perempuan sebagai istri atau 

ibu, kondisi anak sebagai mahluk yang 

lemah merupakan korban paling sering 

mengalami kekerasan dalam rumah tangga. 

Meskipun hanya menjadi saksi kekerasan 

dalam rumah tangga anak rentan 

mengalami gangguan psikis dan emosi. 

Apalagi jika anak menjadi korban 

kekerasan dalam rumah tangga maka tidak 

hanya psikis dan emosi tetapi juga secara 

fisik. Hal ini dapat menimbulkan trauma 

berkepanjangan. Penelitian mengenai 

dampak KDRT pada anak ini disinyalir 

menjadi prediktor masalah psikis di masa 

yang akan datang. 

Melihat kondisi di atas dan 

beberapa fenomena dampak dari kekerasan 

rumah tangga maka pihak pemerintah tidak 

tinggal diam dalam menyikapinya. 

Terbentuknya Undang-Undang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga no 23 tahun 2004 merupakan salah 

satu kebijakan dalam mengurangi jumlah 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

yang semakin mengkhawatirkan. Standar 

pelayanan minimal Perlindungan dan 

Pendampingan terhadap korban KDRT 

diatur dalam Peraturan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2010 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan 

Anak Korban Kekerasan. Selanjutnya 

dijelaskan standar pelayanan minimal  ini 

meliputi pelayanan penangan pengaduan, 

langkah-langkahnya dan prosesnya. Dalam 

mempermudah koordinasi dan 

mempercepat proses pelayanan terhadap 

korban KDRT maka dibentuklah unit 

pelaksana seperti unit Pusat Pelayanan 

Terpadu Perlindungan Perempuan dan 

Anak (P2TP2A) Kalimantan Timur yang 

dibentuk berdasarkan SK Gubernur pada 

tanggal 30 Juni 2009. Selanjutnya dibentuk 

P2TP2A tingkat kota dan kabupaten 

dibawah naungan Badan Pemberdayaan 

Perempuan kota dan kabupaten sebagai 

perpanjangan tangan P2TP2A provinsi. 

P2TP2A menjalin kerjasama 

dengan pihak terkait, menggunakan tenaga 

volunteer di tingkat kecamatan untuk 

memantau dan menangani secara dini kasus 

KDRT yang terjadi di wilayah kecamatan. 

Selanjutnya kecamatan dapat berkoordinasi 

dengan polsek setempat atau langsung lapor 

ke P2TP2A untuk segera diproses. P2TP2A 

juga bekerja dan berkoordinasi dengan unit-

unit terkait. Hanya saja dalam 

implementasinya, merujuk dari berbagai 

macam data yang telah diungkap 

sebelumnya, masih terdapat berbagai 

macam hal yang membuat beberapa 

penanganan tindak kekerasan terhadap 
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perempuan dan anak di Kota Samarinda 

tidak terselesaikan sampai tuntas. Hal inilah 

yang menjadi isu utama dalam penelitian 

ini, tentang bagaimana model perlindungan 

terhadap perempuan dan anak dari tindak 

kekerasan yang selama ini 

diimplementasikan belum memberikan 

perlindungan yang maksimal sehingga perlu 

dirumuskan model perlindungan yang lebih 

tepat guna dan tepat sasaran, baik secara 

preventif ataupun represif. 

 Berdasarkan uraian latar belakang 

yang telah diungkapkan, maka penulisan ini 

membatasi pada permasalahan sebagai 

berikut 1) Apa problematika yang dihadapi 

terkait dengan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak dari kekerasan di Kota 

Samarinda? dan 2). Bagaimana model 

perlindungan terhadap perempuan dan anak 

dari kekerasan yang tepat untuk diterapkan 

di Kota Samarinda?. 

 

B. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Pada dasarnya penulisan ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi 

implementasi bentuk-bentuk perlindungan 

yang telah dilaksanakan selama ini, baik 

secara preventif maupun represif terkait 

tindak kekerasan dalam rumah tangg 

terhadap perempuan dan anak di Kota 

Samarinda.  

Dari bentuk-bentuk perlindungan 

dan problematika yang telah ditemukan dan 

dianalisis tersebut dirumuskan model 

perlindungan terhadap perempuan dan anak 

yang tepat untuk diterapkan di Kota 

Samarinda sebagai langkah antisipatif untuk 

menurunkan kuantitas dan kualitas 

kekerasan terhadap ibu dan anak terutama 

dalam rumah tangga di masa mendatang. 

Manfaat dari penulisan ini secara 

akademis akan menambah khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya yang berkaitan 

dengan pengembangan teori dan konsep 

perlindungan kepada perempuan dan anak 

dari kekerasan. Secara praktis, penulisan ini 

dapat digunakan oleh para pengambil 

kebijakan, khususnya yang ada di Kota 

Samarinda, untuk merumuskan kebijakan, 

aturan, program kerja, target, dan sasaran 

yang terkait dengan perlindungan kepada 

perempuan dan anak dari kekerasan. 

 

 

 

 

C. Kajian Teori 

Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan 

gambaran dari bekerjanya fungsi hukum 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, 

yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum. Perlindungan hukum adalah suatu 

perlindungan yang diberikan kepada subyek 

hukum sesuai dengan aturan hukum, baik 

itu yang bersifat preventif maupun dalam 

bentuk yang bersifat represif, baik yang 

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam 

rangka menegakkan peraturan hukum. 

Hakekatnya setiap orang berhak 

mendapatkan perlindungan dari hukum dan 

dijamin oleh Pasal 28 D ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum”. 

Secara spesifik, Pasal 1 angka 2 

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menyebutkan 

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi anak dan 

hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi”. 

 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) 

Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(KDRT) berawal dari munculnya konflik 

karena adanya ketidaksepahaman atau 

ketidakcocokan yang bersifat pertentangan 

dan perbedaan. Lestari (2012) menjelaskan 

bahwa konflik mungkin akan menyebabkan 

munculnya emosi negatif dan hasil akhir 

dari konflik bersifat destruktif atau bersifat 

konstruktif tergantung strategi yang 

digunakan. Strategi yang cenderung 
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destruktif inilah yang akan berdampak pada 

kekerasan dalam rumah tangga.  

Sumber konflik dalam rumah 

tangga atau perkawinan dikarenakan adanya 

ketidakcocokan kebutuhan antara satu 

dengan yang lainnya, kesulitan menerima 

perbedaan-perbedaan nyata, masalah 

keuangan atau ekonomi, masalah anak, 

cemburu, pembagian tugas yang tidak adil, 

kegagalan dalam berkomunikasi, pasangan 

tidak sejalan antara minat dan tujuan awal 

dari pernikahan (Dandindof dalam dalam 

Grandiati dan suprapti, 2014).  

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (UU PKDRT) diterangkan 

bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, sexual, psikologis, dan/atau 

penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 

secara melawan hukum dalam lingkup 

rumah tangga. 

 

Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. 

Adapun bentuk kekerasan dalam 

rumah tangga tergambar dalam Pasal 5 UU 

PKDRT, yang meliputi: Kekerasan fisik, 

Kekerasan psikis, kekerasan Seksual, 

penelantaran rumah tangga.  

 

Hak-hak Korban KDRT 

 Berbicara mengenai hak-hak 

korban maka Pasal 10 UU PKDRT 

menjelaskan bahwa korban berhak 

mendapatkan: (a) Perlindungan dari pihak 

keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 

advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya 

baik sementara maupun berdasarkan 

penetapan pemerintah perlindungan dari 

pengadilan, (b) pelayanan kesehatan sesuai 

dengan kebutuhan medis; (c.) penanganan 

secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan 

korban;(d). pendampingan oleh pekerja 

sosial dan bantuan hukum pada setiap 

tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan (e).pelayanan bimbingan rohani. 

 

 

Kewajiban Pemerintah dan Kewajiban 

Masyarakat 

Guna menghindari terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga maka 

pemerintah memiliki kewajiban yang 

dituangkan dalam Pasal 11 UU PKDRT 

bahwa pemerintah bertanggung jawab 

dalam upaya pencegahan kekerasan dalam 

rumah tangga. Dalam Pasal 12 ayat (1) 

diterangkan bahwa pemerintah perlu 

melaksanakan ketentuan pasal tersebut 

diatas dengan cara a) merumuskan 

kebijakan tentang penghapusan kekerasan 

dalam rumah tangga; b) menyelenggarakan 

komunikasi, informasi, dan edukasi tentang 

kekerasan dalam rumah tangga; c) 

menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi 

tentang kekerasan dalam rumah; dan d) 

menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan 

dalam rumah tangga serta menetapkan 

standar dan akreditasi pelayanan yang 

sensitif gender.   

 Pasal 13 menjelaskan bahwa untuk 

menyelenggarakan pelayanan terhadap 

korban, pemerintah dan pemerintah daerah 

sesuai dengan fungsi dan tugas masing-

masing dapat melakukan upaya: a) 

penyediaan ruang pelayanan khusus 

dikantor kepolisian; b) penyediaan aparat, 

tenaga kesehatan, pekerjaan sosial, dan 

pembimbing rohani; c) pembuatan dan 

pengembangan sistem dan mekanisme 

kerjasama program pelayanan yang 

melibatkan pihak yang mudah diakses oleh 

korban; dan d) memberikan perlindungan 

bagi pendamping, saksi, keluarga, dan 

teman korban.  

Adapun kewajiban masyarakat 

disini tertuang dalam Pasal 14 UU PKDRT 

yang menerangkan bahwa dalam 

menjalankan fungsi dan tugasnya baik 

pemerintah dan pemerintah daerah dapat 

melakukan kerjasama dengan masyarakat 

atau lembaga sosial lainnya. Demikian pula 
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seperti yang tertuang dalam Pasal 15 UU 

KDRT dijelaskan bahwa setiap orang 

mendengar, melihat, atau mengetahui 

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 

wajib melakukan upaya-upaya sesuai 

dengan batas kemampuannya untuk a) 

mencegah berlangsungnya tindak pidana; b) 

memberikan perlindungan kepada korban c) 

memberi pertolongan darurat; dan d) 

membantu proses pengajuan permohonan 

penetapan perlindungan. 

D. Metode Penelitian 

1. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian  

Objek penyelidikan dalam 

penelitian ini adalah kuantitas dan kualitas 

tindak kekerasan terhadap perempuan dan 

anak di Kota Samarinda.   

Permasalahan utama yang akan 

dipecahkan adalah (i) problematika yang 

dihadapi dalam memberikan perlindungan 

terhadap ibu dan anak dari kekerasan di 

Kota Samarinda, dan, (ii) model 

perlindungan terhadap ibu dan anak dari 

kekerasan yang tepat untuk diterapkan di 

Kota Samarinda. 

 

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian  

Berdasarkan objek kajian dan 

permasalahan utama yang akan dipecahkan 

tersebut di atas, maka peneliti memilih dan 

menentukan tipe penelitian, yaitu tipe 

penelitian sosial dengan pendekatan multi 

disipliner, yaitu ilmu hukum, ilmu 

kebijakan publik, ilmu psikologi, dan ilmu 

kesehatan masyarakat. 

 

3. Data Penelitian dan Teknik 

Pengumpulannya 

Data yang diperlukan dalam 

penelitian ini meliputi (i) data primer, yaitu 

berupa hasil wawancara mendalam terhadap 

responden, dan (ii) data sekunder, berupa 

berupa bahan primer, bahan sekunder dan 

bahan tersier yang memiliki keterkaitan 

dengan isu yang diteliti. 

Pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan melalui penelitian lapangan 

dan penelitian kepustakaan. Penelitian 

lapangan (field research) digunakan sebagai 

sarana untuk mengumpulkan data primer. 

Adapun teknik pengumpulan datanya 

dilakukan dengan cara wawancara 

mendalam (indepth interview).  

Sehubungan dengan pemilihan 

responden yang diwawancarai dalam 

penelitian ini, peneliti menentukan terlebih 

dahulu para responden kunci sesuai dengan 

peran dan kedudukannya (purpossive 

sampling) dalam pelaksanaan perlindungan 

terhadap perempuan dan anak dari tindak 

kekerasan di Kota Samarinda, meliputi 

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota 

Samarinda, Dinas Sosial Kota Samarinda, 

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Perempuan Kota Samarinda, Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta 

Samarinda, dan shelter bagi perempuan dan 

anak korban kekerasan yang ada di Kota 

Samarinda. 

Penelitian kepustakaaan (library 

research) digunakan untuk mencari dan 

mengumpulkan  data sekender berupa 

bahan primer, sekunder dan tertier. 

a. Bahan primer, yaitu perundang-

undangan di bidang perlindungan 

perempuan dan anak dan dokumen-

dokumen perlindungan perempuan dan 

anak yang terdapat di Pusat Pelayanan 

Terpadu Perlindungan Perempuan dan 

Anak (P2TP2A) Kota Samarinda, Dinas 

Sosial Kota Samarinda, Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan 

Perempuan Kota Samarinda, Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak 

Polresta Samarinda, dan shelter bagi 

perempuan dan anak korban kekerasan 

yang ada di Kota Samarinda; 

b. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan 

yang memberikan penjelasan kepada 

bahan primer, meliputi pendapat atau 

tulisan para pakar atau laporan 

penelitian terdahulu mengenai 

pelaksanaan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak dari tindak 

kekerasan di Kota Samarinda 

 

4. Analisis Data 
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Data primer maupun data sekunder 

dalam penelitian ini dianalisis secara 

kualitatif yang bertitik tolak pada pola 

penalaran secara induktif. Artinya, analisis 

terhadap bahan hukum diuraikan dalam 

bentuk deskripsi kalimat yang teratur, 

sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan 

efektif sehingga memudahkan interpretasi 

terhadap data dan penarikan kesimpulan. 

 

E. Hasil dan Pembahasan 

1. Problematika Perlindungan Terhadap 

Perempuan dan Anak Dari Kekerasan 

Di Kota Samarinda 

a. Badan Pemberdayaan Masyarakat 

dan Perempuan (BPMP) Kota 

Samarinda 

 Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Kepala BPMP, problematika yang 

dihadapi oleh BPMP dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi terkait perlindungan 

terhadap perempuan dan anak korban 

kekerasan adalah kurangnya koordinasi 

program kerja antara BPMP dengan 

badan/instansi/dinas terkait yang ada di 

Kota Samarinda. Selain itu, problematika 

anggaran yang minim juga menjadi kendala 

tersendiri dalam menangani perempuan dan 

anak korban kekerasan. Hal tersebut masih 

ditambah lagi dengan Pemerintah Kota 

Samarinda hanya memiliki 1 (satu) rumah 

perlindungan, yaitu Rumah Perlindungan 

dan Trauma Centre (RPTC) yang berada 

dibawah tanggungjawab Dinas Sosial Kota.  

 

b. Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) Kota Samarinda 

 Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Ketua P2TP2A, problematika yang 

dihadapi oleh P2TP2A Kota Samarinda 

dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi terkait perlindungan terhadap 

perempuan dan anak korban kekerasan 

adalah anggaran yang minim (ikut anggaran 

BPMP Kota Samarinda). Anggaran yang 

minim tersebut berdampak pada beberapa 

hal antara lain: 1) P2TP2A tidak memiliki 

ruangan khusus untuk menangani korban 

kekerasan; 2) P2TP2A tidak memiliki 

pegawai/personil tetap yang siap siaga di 

kantor P2TP2A; dan 3) P2TP2A hanya 

mengandalkan tenaga relawan yang bekerja 

secara sukarela. Problematika lain yang 

dihadapi dalam memberikan perlindungan 

KDRT adalah sifat kasus merupakan delik 

aduan. Delik aduan memungkinkan korban 

untuk mencabut aduannya sewaktu-waktu. 

Hal ini sering terjadi meskipun kondisis 

korban cukup memprihatinkan tetapi karena 

permasalahan ekonomi membuat 

perempuan terpaksa membebaskan 

suaminya agar ada yang menopang 

kehidupan keluarga. Itulah sebabnya 

banyak kasus yang berakhir dengan model 

penyelesaian secara internal yang mungkin 

tidak akan menuntaskan masalah secara 

permanen. 

 

c. Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) Kota Samarinda 

 Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Ketua KPAI Kota Samarinda, 

problematika yang dihadapi oleh instansi 

perlindungan anak dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi terkait perlindungan 

terhadap perempuan dan anak korban 

kekerasan adalah masih adanya ego sektoral 

dan belum adanya 1 (satu) visi yang sama 

antar badan/instansi/lembaga di Kota 

Samarinda yang memiliki keterkaitan 

dengan perlindungan terhadap perempuan 

dan anak dari tindak kekerasan. 

 

d. Dinas Sosial Pemerintah Kota 

Samarinda  

 Problematika yang dihadapi Dinas 

Sosial adalah masalah anggaran dana dari 

pemerintah. Dana dinas sosial tidak hanya 

untuk menangani perempuan dan anak 

korban kekerasan saja, tetapi juga untuk 

mengatasi problem sosial lainnya seperti 

migran dan kaum tidak mampu. Bahkan 

dengan alasan efisiensi, personel 

pendukung seperti dokter, psikolog, atau 

psikiater ditiadakan dan saat ini digantikan 

dengan  pekerja sosial saja. Sebagai 

informasi tambahan, Dinas Sosial Kota 

Samarinda, untuk tahun 2015 hanya 

diberikan dana untuk penanganan 37 (tiga 
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puluh tujuh) orang saja per tahun. Masalah 

ini masih ditambah lagi dengan Dinas 

Sosial hanya memiliki 1 (satu) Rumah 

Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) 

yang hanya mampu menampung korban 

maksimal tujuh hari.  

 

e. Unit Perlindungan Perempuan dan 

Anak (UPPA) Polresta Samarinda 

 Berdasarkan wawancara dengan 

Kanit UPPA Polresta Samarinda, 

problematika yang dihadapi dalam 

melakukan penangangan terhadap tindak 

pidana kekerasan terhadap perempuan dan 

anak antara lain: 1) Kasus KDRT yang 

dilaporkan korban kerapkali tidak 

ditindaklanjuti karena korban ragu-ragu  

atau tidak mengerti bahwa hal yg 

dilaporkan itu adalah tindak pidana 

sehingga sering mencabut laporan; 2) Beda 

pemahaman antar penegak hukum terhadap 

KDRT; 3) Lamanya rentang waktu antara 

kejadian dan visum, sehingga hasil visum 

menjadi kurang mendukung terhadap proses 

hukum; 4) Banyak peristiwa yang terjadi di 

masyarakat akan tetapi belum bisa 

terakomodir oleh hukum yang ada; 5) 

Penanganan KDRT belum dianggap 

prioritas, sehingga pembentukan PPT 

sampai sekarang belum terealisasi; 6) 

Substansi pemidanaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44-49 UU PKDRT 

menghambat penghapusan KDRT, karena 

terdakwa dengan ekonomi mapan 

cenderung memilih hukuman denda 

ketimbang hukuman penjara; 7) Banyak 

kasus kekerasan terhadap perempuan yang 

tidak berjalan karena kesulitan  

pembuktian; dan 8) Belum  adanya rumah 

aman ketika korban  jiwanya dalam 

keadaan terancam. 

 

f. Lembaga Swadaya Masyarakat Borneo 

Insan Mandiri (BIM) 

 Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Ketua BIM, problematika yang 

dihadapi dalam membantu pencegahan dan 

penanganan tindak kekerasan terhadap 

perempuan dan anak adalah belum adanya 

kesepahaman visi dan misi antara LSM dan 

Pemerintah Kota Samarinda sejatinya 

adalah partner atau mitra kerja, hal ini tentu 

saja menghambat proses pencegahan dan 

penanganan. Perhatian Pemerintah Kota 

Samarinda terhadap persoalan ini dianggap 

hanya 40% saja, belum sepenuhnya 

maksimal menggunakan segala daya dan 

upaya serta potensi yang dimiliki untuk 

melakukan pencegahan dan penanganan 

tindak kekerasan terhadap perempuan dan 

anak. 

 

g. Rumah Perlindungan Pemulihan 

Psikososial (RP3S) Yayasan Karisma 

Bunda Pertiwi (KBP) 

 Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Ketua Yayasan KBP, problematika 

yang dihadapi dalam membantu 

pencegahan dan penanganan tindak 

kekerasan terhadap perempuan dan anak 

adalah minimnya dukungan dana dan 

sumber daya manusia untuk menjalankan 

proses penanganan korban kekerasan. 

Dalam prakteknya, selain memang secaar 

rutin menjadi tempat perlindungan dan 

pemulihan korban kekerasan, RP3S juga 

menerima “limpahan” korban kekerasan 

dari Rumah Perlindungan dan Trauma 

Centre (RPTC) milik Pemerintah Kota 

Samarinda, yang sebenarnya belum pulih 

tetapi karena ketentuan RPTC yang hanya 

memperbolehkan seorang korban untuk 

dirawat maksimal 7 (tujuh) hari, terpaksa 

ditampung di RP3S. Situasi semakin pelik 

ketika terkadang korban kekerasan yang 

seharusnya telah menjalani proses 

pemulihan dan dinyatakan dapat kembali ke 

masyarakat, namun tidak mau kembali ke 

masyarakat atau keluarga, sehingga 

terpaksa, orang tersebut ditampung dalam 

Panti Asuhan Kasih Bunda Utari (KBU), 

yang masih satu yayasan dan satu tempat 

dengan RP3S. Dalam kondisi seperti ini, 

perhatian Pemerintah Kota Samarinda 

dalam bentuk dukungan dana dan sumber 

daya manusia minim. Hal ini yang 

membuat RPES dan juga Panti Asuhan 

KBU harus mencari pendanaan sendiri. 
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h. Analisa Problematika Perlindungan 

Terhadap Perempuan dan Anak Dari 

Kekerasan Di Kota Samarinda 

 Menganalisa dari berbagai 

problematika berdasarkan hasil wawancara 

yang telah diuraikan sebelumnya, pada 

dasarnya terdapat 3 (tiga) problematika 

utama yang dialami oleh semua pihak yang 

terlibat dalam perlindungan terhadap 

perempuan dan anak dari kekerasan di Kota 

Samarinda. Problematika ini terjadi di fase 

pencegahan maupun penanganan. Adapun 

ketiga problematika tersebut adalah: 1) 

dukungan anggaran operasional yang 

kurang memadai, 2) koordinasi antar 

badan/instansi/lembaga yang belum baik, 

bahkan cenderung ego sektoral, dan 3) 

sarana utama berupa rumah perlindungan 

milik pemerintah yang sangat tidak 

memadai hanya 1 (satu) rumah 

perlindungan dibandingkan dengan jumlah 

perempuan dan anak di Kota Samarinda 

dibandingkan probabilitas tindak kekerasan 

yang mungkin dialami. 

 Menarik untuk diketahui lebih 

lanjut penyebab adanya 3 (tiga) masalah 

tersebut atau problematika utamanya. 

Berdasarkan hasil penelusuran, dapat 

disebutkan bahwa ketiga masalah tersebut 

muncul karena minimnya keberpihakan 

Pemerintah Kota Samarinda terhadap 

program perlindungan perempuan dan anak 

dari tindak kekerasan. Keberpihakan disini 

adalah secara normatif atau kebijakan 

maupun secara implementasi. Secara 

normatif dapat dilihat dari dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) Kota Samarinda Tahun 2005-2025, 

Rencana Pembangunan Jangka 

Menenengah Daerah (RPJMD) Kota 

Samarinda Tahun 2011-2015, dan Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota 

Samarinda Tahun 2015. Dalam RPJP 

memang disebutkan soal perempuan dan 

anak sebagai bagian dari prioritas 

pembangunan, tetapi dalam RPJM, yang 

muncul sebagai prioritas pembangunan 

adalah program peningkatan peran 

perempuan di perdesaan, demikian juga 

dalam RKPD. Dari situasi ini tampak 

kurangnya keberpihakan Pemerintah Kota 

Samarinda terhadap persoalan perlindungan 

terhadap perempuan dan anak dari tindak 

kekerasan. Sebagai dampaknya, ketika 

keberpihakan sangat minim, tentu saja 

masalah-masalah minim anggaran, minim 

koordinasi, dan minim sarana tidak 

terelakkan. 

 

2. Model Perlindungan Terhadap 

Perempuan dan Anak Dari 

Kekerasan yang Tepat Untuk 

Diterapkan Di Kota Samarinda 

 

a. Filosofi Perlindungan Perempuan dan 

Anak 

 Secara filosofis, perlindungan 

terhadap perempuan dan anak adalah 

sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi 

manusia. Setiap manusia, termasuk 

perempuan dan anak memiliki hak-hak 

asasi yang telah menjadi bagian dari kodrat 

hidupnya. Terkait dengan kekerasan, 

filosofi dasarnya adalah tidak seorang 

manusia pun diperbolehkan untuk 

menyakiti manusia lainnya tanpa hak dan 

dasar norma yang jelas. 

 

b. Hak Asasi Perempuan dan Anak 

 Secara normatif, hak-hak asasi 

perempuan diatur dalam berbagai macam 

peraturan perundang-undangan yang ada di 

Indonesia, secara umum pengaturan 

tersebut terdapat dalam Pasal 5 sampai 

dengan Pasal 51 UU Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. Hak-hak asasi 

tersebut antara lain persamaan di hadapan 

hukum, hak hidup, hak berkerluarga dan 

melanjutkan keturunan, hak untuk 

mengembangkan diri, hak untuk 

memperoleh keadilan, hak atas kebebasan 

pribadi, hak atas rasa aman, hak atas 

kesejahteraan, hak turut serta dalam 

pemerintahan, dan hak-hak khusus wanita 

yang diatur pada Pasal 45-Pasal 51. 

 Adapun untuk hak asasi anak, 

selain pengaturan Pasal 52-Pasal 56 UU 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, secara spesifik diatur dalam UU 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
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Perlindungan Anak. Pada intinya, hak 

fundamental anak terbagi menjadi 4 

kategori, diantaranya: 1) hak untuk bertahan 

hidup; 2) hak untuk mendapat 

perlindungan; 3) hak untuk tumbuh 

kembang; dan 4) hak berpartisipasi (Rhona 

K.M.Smith at.al, 2008, 270). 

 

c. Model Perlindungan Terhadap 

Perempuan dan Anak Dari Kekerasan 

yang Tepat Untuk Diterapkan Di 

Kota Samarinda 

 Sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya, agar pemenuhan hak-hak asasi 

perempuan dan anak di Kota Samarinda 

dapat terpenuhi sebagaimana diamanahkan 

berbagai macam peraturan perundang-

undangan, diperlukan sebuah model 

perlindungan yang tepat guna dan tepat 

sasaran. Model perlindungan yang 

dimaksud disini bukan hanya pada fase 

penanganan (represif) saja, tetapi juga pada 

fase pencegehan (preventif). 

 Keberpihakan Pemerintah Kota 

terhadap perlindungan perempuan dan anak 

dari kekerasan adalah kunci utama. 

Perlindumgan terhadap perempuan dan 

anak akan dijadikan sebagai prioritas utama 

pembangunan sumber daya manusia di 

Kota Samarinda. Selanjutnya adalah model 

perlindungan secara preventif dan repsresif 

yang akan diterapkan. Berkaca dari 

problematika yang ada saat ini, secara 

preventif, model perlindungan yang 

seharusnya dilakukan adalah adanya 

kesamaan visi dan misi serta cara pandang 

menuju satu titik yang sama diantara para 

pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, 

dan masyarakat terkait fenomena kekerasan 

terhadap perempuan. Sebutlah situasi ini 

dengan model one direction (satu arah satu 

tujuan) dan one perception (satu persepsi). 

Jika hal ini tercapai maka anggaran, 

koordinasi yang kurang bagus antar 

instansi/badan/lembaga, dan penyediaan 

sarana rumah singgah dapat teratasi. Semua 

pihak akan memandang bahwa fenomena 

kekerasan terhadap perempuan adalah 

bukan hal yang remeh dan memerlukan 

perlakuan yang cepat, tepat, dan berhasil 

guna. 

 Pada ranah represif, model 

perlindungan yang tepat adalah one 

handling (satu penanganan), sehingga 

dalam situasi menangani tindak pidana 

kekerasan terhadap perempuan dan anak, 

tidak terjadi lagi perbedaan pemikiran dan 

penafsiran. Semua aparat penegak hukum 

dan juga masyarakat akan memiliki 

pemikiran bahwa tindak pidana kekerasan 

terhadap perempuan dan anak adalah 

sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Pelaku 

kekarasan mendapatkan sanksi yang berat, 

agar menjadi efek jera dan pembelajaran 

bagi masyarakat. Di satu sisi, korban tindak 

kekerasan ini akan mendapatkan keadilan 

dan rasa aman. 

 

F. Kesimpulan         

 Berdasarkan pembahasan yang 

telah diuraikan sebelumnya, kesimpulan 

yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Problematika utama dari pelaksanaan 

perlindungan terhadap perempuan dan 

anak dari tindak kekerasan di Kota 

Samarinda adalah minimnya 

keberpihakan dari Pemerintah Kota 

Samarinda akan fenomena ini. Hal 

tersebut berdampak pada munculnya 

problematika minim anggaran, minim 

koordinasi, dan minim sarana. 

2. Model perlindungan terhadap 

perempuan dan anak dari tindak 

kekerasan yang tepat diterapkan di Kota 

Samarinda adalah model one direction 

dan one perception di ranah preventif 

serta model one handling di ranah 

preventif. 
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