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  BAB III 

ANALISIS PERAN BUPATI DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN BANTUL 

(Studi Kasus Pada Bupati Hj. Sri Surya Widati dalam Perlindungan 

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Bantul  

Tahun 2010-2015) 

 

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan 

tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa 

dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita 

lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk 

seseorang. 

Kekerasan terhadap anak di bawah umur dan juga kekerasan terhadap 

perempuan dalam beberapa waktu terakhir ini memang meningkat sangat 

signifikan.Karena saat ini kekerasan merupakan manifestasi perilaku emosional 

manusia, ketimbang perilaku rasionalnya. Dalam konteks perlindungan HAM 

(hak asasi manusia), sebagai manusia perempuan dan anak juga memiliki hak 

yang sama dengan manusia lainnya dimuka bumi ini, yakni hak yang dipahami 

sebagai hak-hak yang melekat (inherent) secara alamiah sejak ia dilahirkan. 

Tindak kekerasan yang dilakukan akan berdampak pada kurangnya rasa 

percaya diri, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial, mengganggu kesehatannya, mengurangi otonomi, baik di bidang 
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ekonomi, politik, sosial budaya serta fisik. Demikian juga dengan anak, 

kepercayaan pada diri sendiri dalam pertumbuhan jiwanya akan terganggu dan 

dapat menghambat proses perkembangan jiwa dan masa depannya. Padahal 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan 

kewajiban bagi semua pihak termasuk negara untuk melindunginya. 

Dalam keluarga anak merupakan pembawa kebahagiaan, karena anak 

memberikan arti bagi orang tuanya. Arti disini mengandung maksud memberikan 

isi, nilai, kepuasan, kebanggaan dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan 

oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan 

melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. 

Sedangkan dalam beberapa tahun belakangan ini, Indonesia dikejutkan 

dengan beberapa kejadian yang menimpa anak di bawah umur dan juga 

perempuan.Kondisi demikian menjadikan para orang tua lebih memperhatikan 

anak-anaknya juga bagi para perempuan Indonesia lebih meningkatkan 

kewaspadaan dimanapun mereka berada. 

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data dilapangan, maka 

diperoleh data terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di 

Kabupaten Bantul dalam 5 tahun terakhir menjadi perhatian khusus pemerintah 

Kabupaten Bantul.Pada tahun 2010 terjadi 64 kasus kekerasan di Kabupaten 

Bantul.Kemudian pada tahun 2011 kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten 

Bantul menurun menjadi 59 kasus.Namun pada tahun 2012 kasus kekerasan 

meningkat hingga 120 kasus.Pada tahun 2013 kekerasan di Kabupaten Bantul 

meningkat pesat hingga 155 kasus. Pada tahun 2014 mengalami penurunan kasus 
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kekerasan yaitu hanya 93 kasus dan tahun 2015 terjadi 112 kasus kekerasan di 

Kabupaten Bantul.1 

Dengan mempertimbangkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul 

membentuk Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak 

dan Perempuan Korban Kekerasan dan juga forum penanganannya yang diatur 

dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 291 Tahun 2014 Tentang Pembentukan 

Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak Kabupaten 

Bantul. Dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, 

Pemerintah Kabupaten Bantul telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) 

Arum Dalu yang dijadikan rumah aman atau shelter bagi korban KDRT 

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Pembentukan 

Organisasi dan tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). PPT Arum Dalu 

bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan proses pananganan korban 

kekerasan dan memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala BKK, 

PP dan KB. 

Hal itu dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengurangi 

terjadinya kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak di bawah umur 

juga mengurangi dampak dari kekerasan yang diterima oleh anak-anak maupun 

perempuan di Kabupaten Bantul.Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti melalui observasi, wawancara dan juga dokumen-dokumen yang 

diperoleh dari informan terkait guna untuk mengetahui implementasi kebijakan 

dalam penelitian ini: 

                                                             
1Laporan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2015 
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1. Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Daerah. 

Pasal 1 poin 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menyebutkan 

bahwa pemerintah daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.Sedangkan pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahanh oleh pemerintah daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih 

secara Demokratis.Begitu juga pada saatini pemerintah daerah di Kabupaten 

Bantul dipimpin oleh seorang Bupati perempuan yaitu Hj. Sri Surya 

Widati.Pada masa jabatannya terdapat beberapa masalah perempuan dan anak 

yang di hadapi oleh Hj. Sri Surya Widati dalam menjalankan roda 

pemerintahannya. Masalah yang dihadapi antara lain tindak kekerasan yang 

dialami oleh perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Bantul.Dalam 

upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak yang ada di Kabupaten 

Bantul pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk meningkatkan 

kesejahteraan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Bantul.Komitmen 

adalah aspek yang paling penting dalam melihat peran Bupati Perempuan 

terhadap kepeduliannya dalam perlindungan perempuan dan anak korban 
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kekerasan.Dari aspek ini peneliti ingin melihat bagaimana kemampuan dan 

peningkatan kapabilitas atas kebijakan yang dibuat untuk memperjuangkan 

hak perempuan dan anak selama masa kepemimpinannya. 

1.1. Menetapkan Perda 

Tugas dari seorang kepala darah Antara lain mengajukan 

rancangan perda dan juga menetapkan perda yang telah mendapatkan 

persetujuan bersama DPRD. Pada masa kepemimpinannya peran yang 

dilakukan Hj. Sri Surya Widati selaku Bupati Kabupaten Bantul bersama 

pemerintah di Kabupaten Bantul dalam perlindungan perempuan dan 

anak berupaya memberikan pelayanan, penanganan juga pencegahan 

tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menyusun 

produk hukum yang dapat memudahkan proses perlindungan terhadap 

perempuan dan anak. 

Dalam masa kepemimpinannya menjadi Bupati ada beberapa 

produk hukum yang memperlihatkan peran kepeduliannya terhadap 

perempuan dan anak di Kabupaten Bantul diantaranya:  

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perlindungan 

Anak dan Perempuan Korban Kekerasan. 

2. Keputusan Bupati Nomor 291 Tahun 2014 Tentang Pembentukan 

Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan 

Anak Kabupaten Bantul. 
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3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2014 Tentang 

Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu 

(PPT) Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak “Arum Dalu”. 

4. Keputusan Bupati Nomor 397 Tahun 2014 Tentang Penunjukan 

Pelaksanaan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban 

Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bantul “ARUM 

DALU” 

5. Keputusan Bupati Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penunjukan 

Pelaksana Dan Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) 

Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bantul “Arum 

Dalu”. 

Pada masa jabatannya menjadi Bupati Kabupaten Bantul yaitu 

pada tahun 2010-2015 kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan 

anak mengalami peningkatan tindak kekerasan setiap 

tahunnya.Pengimplementasian kebijakan terkait perlindungan terhadap 

perempuan dan anak di Kabupaten Bantul sudah terlihat hasilnya.Terlihat 

dari data yang diperoleh peneliti pada saat penelitian jumlah kekerasan 

yang terjadi di Kabupaten Bantul pada setiap tahunnya mengalami 

perbedaan jumlah kasus kekerasan. Contohnya saja pada tahun 2012 

terjadi 120 kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, 

hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang hanya terjadi 59 

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian jumlah 
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kekerasan terbanyak terjadi di tahun 2013 dengan jumlah korban 

kekerasan mencapai 155 kasus yang ada di Kabupaten Bantul  

Dengan dibuatnya beberapa produk hukum yang memihak 

terhadap kepentingan perempuan dan anak dibawah umur di Kabupaten 

Bantul diharapkan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak 

dapat di minimalisir menjadi sedikit mungkin.Dalam upaya penanganan 

permasalahan terkait perempuan dan anak Bupati Kabupaten Bantul Hj. 

Sri Surya Widati memberikan wewenang kepada BKK PP dan KB 

mengingat BKK PP dan KB merupakan Badan yang menangani langsung 

terkait permasalahan Perempuan dan Anak. BKK PP dan KB juga 

bekerja sama dengan SKPD terkait dalam mensosialisasikan kegiatan 

yang telah dirancang dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak. 

1.2. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada 

di wilayah Daerah. 

Dalam upaya melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

dibutuhkan koordinasi dengan instansi lainnya agar tercapai tujuan yang 

telah ditetapkan bersama.Dalam hal perlindungan perempuan dan anak 

dari tindak kekerasan, pemerintah Kabupaten Bantul memberikan 

wewenang kepada Kantor BKKPP dan KB.BKK PP dan KB merupakan 

Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, dan 

Keluaraga Berencana.Tugas pokok Badan Kesejahteraan Keluarga, 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah melaksanakan 



73 

kewenangan Kabupaten di bidang Kesejahteraan Keluarga, 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.Dalam upaya 

mencegah tenjadinya peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan 

dan anak BKK PP dan KB membuat beberapa program dan kegiatan 

dalam upaya mencegah tindak kekerasan lebih banyak lagi.Dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor BKK PP dan KB,2 

“Di tahun ini kami selaku pihak yang membuat program kegiatan 
terkait pecegahan juga penanganan tindak kekerasan yang 
terjadi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul 
membuat beberapa program kegiatan terkait permasalahan 
perempuan dan anak. Dalam menjalankan program kegiatan ini 
tentunya pihak kami bekerja sama dengan PPT ARUM DALU 
dalam pelaksanaannya. Kami berharap program kegiatan ini 
dapat mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan 
anak khususnya di Kabupaten Bantul ini.” 

 
Berikut ini adalah beberapa program dan kegiatan yang telah 

dibuat oleh BKK PP dan KB dalam upaya pencegahan tindak kekerasan 

yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Program dan Kegiatan 

tersebut diantaranya: 

Tabel 3.1 
Program dan Kegiatan BKK PP dan KB 

 

No Program Kegiatan 
Sasaran 
Kegiatan 

1. Program 
keserasian 
peningkatan 
kualitas Anak 
dan 
Perempuan. 

a. Perumusan kebajikan 
peningkatan peran dan 
posisi perempuan di 
Bidang Politik dan Jabatan 
Publik. 

b. Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak 
serta advokasi 
(Komunikasi Informasi 

a. Perempuan 
Kabupaten 
Bantul. 

b. Masyarakat. 
c. SKPD 

                                                             
2
Wawancara dengan Ibu Anatasia Diah Setiawati, kepala bidang pemberdayaan perempuan. Selasa 

13 September 2016. Di Kantor BKK PP dan KB Kabupaten Bantul. 
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dan Edukasi 
Pengarusutamaan Gender) 
KIE PUG dan Anak. 

2. Program 
penguatan 
kelembagaan 
pengarusutama
an gender dan 
anak. 

a. Peningkatan kapasitas dan 
jejaring kelembagaan 
pemberdayaan Perempuan 
dan Anak. 

b. Pengembangan system 
informasi gender dan 
anak. 

c. Pemberdayaan lembaga 
yang berbasis gender. 

d. Pengembangan Kabupaten 
Layak Anak. 

a. Masyarakat 
Kabupaten 
Bantul. 

b. Lembaga 
Peduli 
Pperempuan. 

c. Masyarakat 
menuju 
KLA. 

3. Program 
peningkatan 
kualitas hidup 
dan 
perlindungan 
perempuan. 

a. Pelatihan sisitem 
pencatatan dan pelaporan 
KDRT. 

b. Fasilitas forum 
penanganan korban 
kekerassan. 

c. Pelayanan perlindungan 
perempuan dan anak 
korban kekerasan. 

d. Sosialisasi dan advokasi 
kebijakan perlindungan 
tenaga kerja perempuan. 

a. Jejaring 
FPK2PA. 

b. Tim 
FPK2PA. 

c. Korban 
KDRT. 

4. Program 
pemberdayaan 
perempuan. 

a. Operasional Dharma 
Wanita Kabupaten Bantul. 

a. Organisasi 
Perempuan. 

Sumber:  Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan 
dan Keluarga Berencana (BK PP dan KB) 

 
Dengan adanya program kegiatan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang 

pembangunan lainnya, dan juga agar dapat meningkatkan kualitas hidup 

dan sumber daya kaum perempuan.Selain itu program kegiatan tersebut 

diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan 

bagi anak-anak di Kabupaten Bantul.Memberikan pemahaman bagi 

semua masyarakat bahwa ada perlindungan bagi setiap individu dari 
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berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk 

kekerasan dalam rumah tangga.Sasaran dari program kegiatan tersebut 

adalah terkendalinya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantul, 

meningkatkkan kesejahteraan keluarga serta pemahaman PUG, dan juga 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang 

Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Ibu 

Sumiyatun, memaparkan bahwa:3 

“Dalam beberapa tahun terakhir ini di Bantul memang terjadi 
beberapa kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. 
Bahkan baru-baru ini terjadi kasus kekerasan seksual terhadap 
anak dibawah umur, kekerasan terhadap perempuan penyandang 
disabilitas, dan juga kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD)” 

 
Dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi terhadap 

perempuan dan anak BKK PP dan KB bekerja sama dengan PPT ARUM 

DALU. PPT ARUM DALU merupakan unit fungsional dari BKK PP dan 

KB yang melaksanakan tugas pemberdayaan perempuan serta 

perlindungan perempuan dan anak.PPT ARUM DALU diharapkan dapat 

melayani masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Nara sumber diatas 

mengatakan beberapa kasus yang ditangani adalah sebagai berikut: 

Contoh kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bantul: 

1. Kekerasan seksual yang menimpa anak perempuan yang baru 

berusia 5 tahun. Kasus kekerasan seksual ini terjadi di Kecamatan 

Pajangan. Seorang anak perempuan yang baru berusia 5 tahun 
                                                             
3Wawancara dengan Ibu Sumiyatun, SH, M. Si.Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi 
Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.Kamis 8 Januari 2015.Di Kantor BKK PP dan KB 
Kabupaten Bantul. 
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mendapatkan perlakuan tindak kekerasan seksual yang dilakukan 

oleh teman bermainnya. Pelaku pelecehan seksual ini berjumlah 

lebih dari 1 orang yang juga masih dibawah umur semua. Kasus ini 

sudah dilaporkan kepada P2TP2A Kabupaten Bantul, kemudian 

dilakukanlah penelusuran lebih lanjut, pada awalnya mereka bermain 

bersama, kemudian pelaku mengajak korban melakukan seperti 

yangpelaku lihat di video yang pernah di aksesnya di internet. Kasus 

seperti ini sangat sulit di proses hukum, mengingat pelaku yang 

masih di bawah umur tidak dapat di proses secara hukum. 

2. Kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan penyandang 

disabilitas dan Kehamilan Tidak Dinginkan (KTD). Kasus kekerasan 

ini terjadi di Kecamatan Srandakan. Pada awalnya keluarga mengira 

bahwa korban mengalami tindak pemerkosaan. Namun setelah 

ditelusuri lebih lanjut oleh P2TP2A ternyata korban adalah 

penyandang disabilitas, korban tidak di perkosa, tetapi terjadi karena 

korban juga mau, maka korban pun hamil, setelah melahirkan, 

korban pergi dari rumah selama berbulan-bulan, ketika kembali lagi 

kerumah korban ternyata hamil lagi dan entah siapa pelakunya. 

Dalam permasalahan seperti ini BKK PP dan KB bekerja 

samadengan P2TP2A meminta izin kepada keluarga agar korban ini 

diberikan KB, agar tidak terjadi lagi kehamilan yang tidak 

diinginkan. 
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Angka kehamilan tidak diinginkan (KTD) di Kabupaten Bantul 

pada tahun 2010 mencapai 115 kasus, pada tahun 2011 terjadi 145 kasus, 

kemudian pada tahun 2012 terjadi 151 kasus, dan tahun 2013 terjadi 174 

kasus, terjadi penurunan kasus dari tahun 2013 ke tahun 2014 yang hanya 

terjadi 102 kasus kehamilan tidak diinginkan. Berikut data jumlah 

pasangan nikah dini di Kabupaten Bantul tahun 2014 berdasarkan umur 

dan tingkat pendidikan: 

Tabel 3.2 
Data Jumlah Pasangan Nikah Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2014 

Berdasarkan Umur dan Tingkat Pendidikan Tahun 2014. 
 

 
No 

KECAMATAN 
JML PASANGAN 

Nikah Dini 
UMUR PENDIDIKAN 

15-16 th >16-18 th >18-20 th SD SMP SMA 

1. Kretek 0 0 0 0 0 0 0 
2. Sanden 3 1 1 1 1 2 0 
3. Srandakan 1 1 0 0 0 1 0 
4. Pandak 12 1 7 4 4 8 0 
5. B.Lipuro 4 1 1 2 0 4 0 
6. Pundong 3 1 1 1 1 1 1 
7. Imogiri 1 1 0 0 1 0 0 
8. Dlingo 7 4 1 2 5 2 0 
9. Jetis 3 1 1 1 0 3 0 
10. Bantul 7 0 4 3 2 5 0 
11. Pajangan 6 1 5 0 3 2 1 
12. Sedayu 8 0 4 4 0 6 2 
13. Kasihan 14 1 5 8 4 6 4 
14. Sewon 19 6 5 8 9 5 5 
15. Piyungan 3 1 0 2 2 1 0 
16. Pleret 6 2 1 3 4 2 0 
17. B.Tapan 5 1 4 0 1 4 0 

 Jumlah 102 23 40 39 37 52 13 
 %  22,55 39,22 38,24 36,27 50,98 12,75 

Sumber data: Kemenag. Kabupaten Bantul 

Dari data diatas jumlah pasangan pernikahan dini yaitu sebanyak 

309 kasus yang terinventarisir sejumlah 102 pasangan. Dilihat dari 

klasifikasi umurnya ada 22,55% yang berusia 15-16 tahun, 39,22% yang 
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berusia >16-18 tahun, dan 38,24% yang berusia >18-20 tahun. Dilihat 

dari data diatas Jumlah kasus pernikahan dini terbanyak terjadi pada Usia 

>16-18 tahun yaitu 39,22%. Hal itu sejalan bila dilihat dari segi 

pendidikan, pernikahan dini terbanyak terjadi pada tingkat SMP yaitu 52 

pernikahan dini atau 50,98%, disusul di tingkat pendidikan SD yaitu 37 

pernikahan dini atau 36,27% kemudian baru di tingkat pendidikan SMA 

yaitu 13 pernikahan dini atau 12,75%. 

Kemudian berikut adalah data pasangan nikah dini berdasarkan 

pekerjaan danalasan pernikahan di Kabupaten Bantul. 

Tabel. 3.3 
Data Pasangan Nikah Dini Berdasarkan Pekerjaan dan Alasan 

Pernikahan di Kabupaten Bantul Tahun 2014. 
 

No KECAMATAN 
PEKERJAAN ALASAN 

PLJR BURUH DAGANG SWASTA LAINNYA HAMIL LAINNYA 

1 Kretek 0 0 0 0 0 0 0 
2 Sanden 0 1 0 2 0 3 0 
3 Srandakan 1 0 0 0 0 1 0 
4 Pandak 0 2 0 0 10 11 1 
5 B.Lipuro 1 1 0 1 1 4 0 
6 Pundong 0 1 0 0 2 3 0 
7 Imogiri 0 1 0 0 0 1 0 
8 Dlingo 0 3 0 1 3 3 4 
9 Jetis 0 2 0 1 0 2 1 
10 Bantul 0 1 0 1 5 7 0 
11 Pajangan 0 3 0 2 1 5 1 
12 Sedayu 0 1 0 1 6 7 1 
13 Kasihan 0 - 0 0 14 14 0 
14 Sewon 0 1 1 9 8 19 0 
15 Piyungan 0 1 0 0 2 1 2 
16 Pleret 0 4 0 0 2 3 3 
17 B.Tapan 0 1 0 0 4 4 1 
 Jumlah 2 23 1 18 58 88 14 
 % 1,96 22,55 0,98 17,65 56,27 86,27 13,73 

Sumber data: Kemenag Kabupaten Bantul. 
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Dari data yang diperoleh peneliti ketika melakukan 

penelitianjumlah pasangan nikah dini berdasarkan pekerjaan adalah 

lainya yaitu 58 pasangan nikah dini atau sebesar 56,86%, diikuti pekerja 

sebagai buruh yaitu 23 pasangan nikah dini atau sebesar 22,55%, dan 

kemudian pekerja swasta yaitu 18 pasangan nikah dini atau sebesar 

17,65%. Dari data yang di peroleh di lapangan 86,27% pasangan nikah 

dini beralasan sudah hamil duluan. 

Dari beberapa contoh kasus diatas, bahwa orang yang 

memposisikan dirinya adalah korban belum tentu murni sebagai korban. 

Sejauh ini dalam menangani kasus kekerasan PPT ARUM DALU atau 

P2TP2A Kabupaten Bantul sudah melakukan komunikasi yang baik 

dengan para korban, tetapi terkadang dari pihak korban menutup diri 

dalam mengungkap kebenaran. Penanganan kasus kekerasan dilakukan 

pendampingan oleh para konselor-konselor yang ada di PPT ARUM 

DALU, tugas para konselor yaitu mengarahkan korban untuk mandiri, 

bagaimana korban bangkit atas kemauannya sendiri, agar bisa menjalani 

kehidupan ini lebih baik kedepannya. 

Proses penanganan yang dilakukan oleh PPT ARUM DALU atau 

P2TP2A kepada korban biasanya mendapatkan terlebih dahulu informasi 

dari mayarakat, rujukan, atau orang yang sudah mengetahui tentang 

P2TP2A, setelah laporan tindak kekerasan masuk ke kantor PPT ARUM 

DALU barulah korban diidentifikasi sesuai kebutuhan korban saat itu 

kemudian baru ke kosnselor sesuai dengan kebutuhannya. Pemulihan dan 
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pendampingan yang dilakukan terhadap korban kurang lebih akan 

dilakukan selama 3 bulan. Ketika korban pemerkosaan masih duduk di 

bangku sekolah, pendampingan akan dilakukan hingga korban dapat 

menerima dirinya kembali di masyarakat setelah itu konselor akan 

berhenti melakukan pendampingan, hal ini dilakukan agar korban tidak 

mengalami ketergantungan kepada konselor. Bila kasus yang dihadapi 

oleh PPT ARUM DALU dianggap berat bagi semua pihak yang terkait di 

dalamnya, maka korban akan di rujuk ke Rekso Dyah Utami (RDU) di 

DIY. Sehingga kerjasama yang dilakukan antar pihak terkait kepedulian 

terhadap perempuan dan anak tindak kekerasan dapat berjalan dengan 

baik, diharapkan dapat memberikap pelayanan yang terbaik kepada 

korban yang membutuhkan. 

Dari analisis penelitian yang dilakukan peran Bupati Hj. Sri Surya 

Widati dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sudah 

cukup baik.Dapat dilihat dengan beberapa regulasi yang dihasilkan 

selama masa kepemimpinannya menjadi Bupati di Kabupaten Bantul 

juga kerjasama yang dijalin antar instansi yaitu dengan memberikan 

wewenang kepada Kantor BKK PP dan KB.Namun upaya perlindungan 

terhadap perempuan dan anak korban kekerasan harus selalu ditingkatkan 

agar semakin sedikit korban kekerasan di Kabupaten Bantul. 
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2. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam upaya 

perlindungan perempuan dan anak dapat dilakukan dengan beberapa hal 

diantaranya dengan memberikan sosialisasi sejak dini, mengadakan 

penyuluhan kesetiap sekolahan, juga mengadakan seminar.Hal tersebut 

merupakan upaya strategis untuk memberikan dukungan peningkatan kualitas 

hidup perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Bantul.Memberikan 

perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasanmerupakan 

action program yang dilaksanakan pemerintah dalam melindungi perempuan 

dan anak di Kabupaten Bantul. Hal ini sesuai dengan dasar hukum yang 

dipergunakan dalam tingkat nasional yaitu: Undang Undang Nomor 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang 

tersebut digunakan sebagai payung hukum bagi pemerintah dan masyarakat 

untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan, melindungi korban, menindak 

pelaku dan dapat tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. 

Peran Bupati Hj Sri Surya Widati dalam perlindungan perempuan dan 

anak korban kekerasan di kabupaten bantul seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya ialah dengan membuat beberapa perda yang bias melindungi 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Dari data yang diperoleh dari 

dinas BKK PP dan KB kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak 

sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2015 mencapai 603 kasus kekerasan. 

Melihat hal demikian Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan 
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mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan 

penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga dapat 

menurunkan angka kasus kekerasan yang belakangan semakin meningkat. 

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Daerah 

Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban 

Kekerasan dan juga Keputusan Bupati Nomor 291 Tahun 2014 Tentang 

Pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan 

dan Anak Kabupaten Bantul. Hal ini bertujuan agar pelayan yang diberikan 

kepada masyarakat khususnya dalam tindak kasusu kekerasan semakin baik 

dan efisien.Diharapkan setelah dibentuknya Forum Penanganan Korban 

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul ini kekerasan 

yang terjadi di Kabupaten Bantul dapat berkurang sebanyak mungkin. 

2.1. Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan Di Kabupaten Bantul. 

Perempuan dan anak sering menjadi korban kekerasan dalam 

rumah tangga karena mereka berada dalam situasi yang kurang 

menguntungkan seperti berada dalam kedudukan yang lebih rendah dari 

pada kepala keluarga, lemah secara fisik juga lemah secara 

ekonomi.Korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami kerugian 

baik secara fisik maupun psikis. Terlebih terhadap anak yang mengalami 

kekerasan, mereka akan terhambat tumbuh kembangnya. Perlakuan yang 

mereka alami akan membekas, membuat mereka trauma dan dapat 

menjadi pemicu prilaku kekerasan pada mereka dikemudian hari. Oleh 
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karena itu permasalahan kekerasan ini menjadi sangat penting untuk 

diatasi. 

Pemerintah menjamin terpenuhinya hak anak seperti yang 

tertuang dalam Undang-Undang Daasar 1945 pasal 28B ayat 

(2).Pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan perlindungan 

anak berperan aktif dalam mweujudkan hak anak dengan membentuk 

komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI). 

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah 

yang serius yang sedang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bantul saat 

ini, karena pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan jumlah 

korban.Beberapa kebijakan yang telah dibuat selama masa 

kepemimpinan Bupati Perempuan di Kabupaten Bantul yaitu Hj. Sri 

Surya Widati menunjukkan kepeduliannya terhadap perempuan dan anak 

tindak kekerasan yang sedang marak terjadi saat ini. Dengan 

menciptakan produk hukum yang menjamin hak-hak perempuan dan juga 

perlindungan anak dari tindak kekerasan.Kepeduliannya juga dibuktikan 

dengan didirikannya shelter atau rumah singgah bagi korban kekerasan di 

kabupaten bantul yang diberi Nama ARUM DALU yang mulai 

diresmikan pada tahun 2013. 

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 

Bantul dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari tindak 

kekerasan. Dengan menciptakan beberapa produk hukum yang 

melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan seperti Peraturan 
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Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan 

Perempuan Korban Kekerasan dan juga Keputusan Bupati nomor 291 

tahun 2014 tentang Pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan 

Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul.Selain itu, 

perlindungan terhadap perempuan dan anak juga dilakukan oleh 

pemerintah di tingkat Daerah degan mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di berbagai Daerah di 

Indonesia. 

Tindakan penanganan terhadap korban setelah terjadinya 

kekerasan dapat diberikan oleh petugas apabila ada laporan yang masuk 

kemudian ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan 

oleh P2TP2A atau PPT ARUM DALU.Prosedur penanganan korban 

dimulai dari adanya laporan yang lengkap dan benar dari korban 

kekerasan kepada petugas penerima pengaduan, kemudian petugas 

memverifikasi informasi kasus yang masuk. Verifikasi dilakukan dengan 

mengklarifikasi bahwa benar telah terjadi kekerasan kepada saksi 

ataupun dengan melakukan home visit atau kunjungan kerumah korban, 

setelah diverifikasi petugas memasukkan data korban ke dalam register 

(buku catatan). Proses tersebut dilanjutkan dengan mengolah data yang 

telah didapatkan. 

Semenjak didirikannya shelter tersebut semakin banyak kasus 

kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bantul, hal ini dikarenakan semakin 

bertambahnya jumlah korban yang melaporkan tindak kekeraasan yang 
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dialaminya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

berikut adalah jumlah kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bantul selama 

tahun 2010-2015: 

Tabel 3.4 
Data kekerasan 2010-2015 Kabupaten Bantul 

 

No Jenis kekerasan 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1. Fisik 31 11 49 69 36 35 
2. Psikis 4 3 28 9 15 7 
3. Pemerkosaan 10 25 6 6 14 9 
4. Pencabulan 11 17 17 51 22 43 
5. Pelecehan Seksual 0 0 8 8 2 4 
6. Penelantaran 8 3 12 9 2 13 
7. Traficing 0 0 0 2 1 0 
8. Eksploitasi 0 0 0 2 1 1 

 Jumlah  64 59 120 155 93 112 
Sumber: Laporan Forum Penanganan Korban Kekerasan Dan 

Perlindungan Anak (FPK2PA) tahun 2011-2015 
 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pada masa kepemimpinan 

Hj. Sri Surya Widati yaitu padatahun 2010 hingga 2015 terjadi 603 kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul. Pada table 

di atas kekerasan fisik terbanyak terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 

angka 69 kasus kekerasan, kekerasan psikis paling banyak terjadi di 

tahun 2012 yang mencapai angka 28 kasus kekerasan, kasus 

pemerkosaan paling banyak terjadi di tahun 2011 yaitu 25 kasus 

pemerkosaan, kasus pencabulan terbanyak terjadi di tahun 2013 dengan 

jumlah 51 kasus pencabulan, kemudian kasus pelecehan seksual di tahun 

2012 dan 2013 terjadi 8 kasus pelecehan seksual, disusul kasus 

penelantaran terbanyak terjadi di tahun 2015 yaitu 13 kasus penelantaran, 
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serta kasus traficing dan eksploitasi yang terjadi di tahun 2013 sebanyak 

2 kasus. Dilihat dari data yang diperoleh peneliti, jumlah kasus terbanyak 

terjadi di tahun 2013 yang mencapai angka 155 kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak.Hal ini sungguh sangat memprihatinkan bagi 

pemerintah Kabupaten Bantul. 

Dari table diatas terlihat bahwa pada masa kepemimpinan Hj. Sri 

Surya Widati angka kekerasan tertinggi terjadi di tahun 2013 dengan 

mencapai angka 155 kasus kekerasan menjadi jumlah kasus kekerasan 

tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan diketahui bahwa hal ini terjadi karena 

banyaknya korban yang melaporkan tindak kekerasan yang di alaminya 

ke PPT ARUM DALU ditahun 2013.Diketahui PPT ARUM DALU 

sendiri baru diresmikan pada tahun 2013 oleh Bupati Bantul yaitu Hj. Sri 

Surya Widati, oleh karena itulah banyak kasus kekerasan yang terjadi di 

tahun 2013 karena banyak korban yang berani melaporkan tindak 

kekerasan yang dialaminya setelah didirikannya shelter atau rumah 

singgah bagi korban tindak kekerasan di Kabupaten Bantul. 

Pada tahun kedua berdirinya PPT ARUM DALU atau rumah 

singgah bagi korban tindak kekerasan terjadi penurunan kasus kekerasan 

seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Pelindungan Hak-hak 

Perempuan dan Anak:4 

                                                             
4Wawancara dengan Ibu Sylvi Kusumaningtyas.S.Sos. Kepala Sub Bidang Perlindungan Hak-hak 
Perempuan dan Anak. Senin 26 September 2016. Di Kantor BKK PP dan KB Kabupaten Bantul. 
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“Memang terjadi penurunan jumlah kasus kekerasan ditahun 
2014 yaitu tahun kedua setelah diresmikannya PPT ARUM 
DALU, hal ini mungkin terjadi karena pelaku berfikir dua kali 
sebelum melakukan tindak kejahatannya, karena sudah ada 
hukum yang menjerat pelaku kejahatan tersebut.” 

   

Pada tahun 2015 di akhir masa jabatannya terjadi peningkatan 

kasus kekerasan dari tahun 2014.Dapat dilihat dari data yang ada pada 

tahun 2014 kasus kekerasan pencabulan hanya terjadi 22 kasus 

kekerasan, namun di tahun 2015 mengalami kenaikan jumlah kasus yang 

sangat tinggi hingga mencapai 43 kasus kekerasan. Begitu juga kasus 

penelantaran yang ditahun 2014 hanya terjadi 2 kasus penelantaran 

menjadi 13 kasus penelantaran ditahun 2015.Hal ini menunjukkan bahwa 

kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak secara kwantitas 

mengalami penurunan namun secara kwalitas justru mengalami 

kenaikan. 

Naik dan turunnya jumlah kasus kekerasan tersebut bermakna 

bahwa tingginya partisipasi masyarakat yang mulai berani untuk 

mengungkap kasus kekerasan yang menimpanya atau yang menimpa 

orang di sekelilingnya.Hal tersebut merupakan indikator bahwa usaha 

sosialisasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga 

masyarakat yang terkait telah menimbulkan efek positif.Disamping hal 

tersebut angka kasus yang semakin meningkat juga dapat menjadi 

indikator bahwa hasil kerja lembaga-lembaga terkait sudah berjalan 

dengan baik dan semakin giat untuk mendekati masyarakat dalam 

memberikan bantuan serta pendampingan kepada masyarakat. 
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Penanganan korban kekerasan yang terjadi kepada perempuan 

dan anak di Kabupaten Bantul tidak hanya menjadi kewajiban bagi 

pemerintah saja. Tetapi juga menjadi kewajiban bagi seluruh pemangku 

kebijakan yang ada di kabupaten Bantul termasuk pihak keluarga itu 

sendiri sebagai support goup yang paling penting bagi korban, hal ini 

sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 

Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban 

Kekerasan. 

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya 

mengurangi jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten 

Bantul.Salah satunya dengan mendirikan shelter atau rumah singgah bagi 

korban kekerasan di Kabupaten Bantul yang diberi Nama “ARUM 

DALU” yang diresmikan langsung oleh Hj. Sri Surya Widati selaku 

Bupati Kabupaten Bantul pada tahun 2013. Selain mendirikan shelter 

atau rumah singgah bagi korban kekerasan tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Bantul juga bekerja sama dengan BKK PP dan KB dalam 

melakukan beberapa kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak 

kekerasan yang terjadi terhadap Perempuan danAnak di Kabupaten 

Bantul. 

Menurut hasil wawancara dengan ibu Sylvi Kusumaningtyas 

memaparkan bahwa:5 

                                                             
5Wawancara dengan ibu Sylvi Kusumaningtyas.S.Sos. Kepala Sub Bidang Perlindungan Hak-hak 
Perempuan dan Anak. Senin 26 September 2016. Di Kantor BKK PP dan KB Kabupaten Bantul. 
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“Dalam upaya menyebarkan informasi terkait kekerasan 
terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul ini pihak 
kami sudah melakukan sosialisasi ke 17 kecamatan yang ada di 
kabupaten bantul ini, tidak hanya ke 17 kecamatan kami juga 
melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten 
Bantul, dalam sosialisai ini tentunya kami tidak berjalan sendiri, 
kami bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang juga peduli 
terhadap permasalahan perempuan dan anak di kabupaten 
bantul” 
 
Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 

Bantul antara lain sebagai berikut: 

1. Sosialisasi mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) P2TP2A 

Kabupaten Bantul. 

Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat tahu harus kemana 

apabila terjadi kasus kekerasan.Kegiatan ini diselenggarakan oleh 

UPT P2TP2A Kabupaten Bantul ditempat yang rawan terjadi 

kekerasan atau tempat yang baru saja terjadi kekerasan.Sosialisaasi 

dilakukan dengan mengundang masayarakat melalui RW untuk 

dating menghadiri pertemuan yang juga dihadiri oleh petugas UPT 

P2TP2A Kabupaten Bantul serta tokoh masyarakat setempat dibalai 

pertemuan warga setempat. 

Pada kegiatan sosialisasi tersebut petugas menyampaikan 

kepada masyarakat mengenai kekerasan, cara pencegahannya, 

bagaimana bila terjadi kekerasan, hingga memberitahukan sanksi 

yang dapat dikenakan pada pelaku kekerasan serta kemana saja 

masayrakat dapat meminta pertolongan apabila terjadi kekerasan. 

Selain itu sosialisasi bertujuan memberikan pengetahuan serta 
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pemahaman kepada masyarakat disekitar tempat tinggal korban atau 

tempat kejadian bahwa kekerasan merupakan pelanggaran hukum 

sehingga dapat dipidanakan. 

Selain itu pada kegiatan sosialisasi tersebut juga diberikan 

kesempatan bagi masyarakat yang ingin bertanya kepada petugas 

mengenai kasus atau permasalahan kekerasan yang sedang 

dihadapinya.Karena pada dasarnya kegiatan sosialisasi ini bertujuan 

untuk mengedukasi warga agar dapat menjaga lingkungan mereka 

bebas dari kekerasan. 

Sasaran sosialisasi mengenai keberadaan UPT P2TP2A 

Kabupaten Bantul adalah masyarakat baik itu orang tua, ayah, dan 

ibu/wali, guru dan orang dewasa pada umumnya. Semua orang yang 

berpotensi mengalami kekerasan, ataupun dapat melihat, mendengar 

dan mengetahui terjadinya kekerasan diharapkan dpat bertindak 

sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh petugas dalam 

sosialisasi tersebut. Selain sebagai upaya untuk memberi 

pengetahuan kepada masayarakat, sosialisasi juga bertujuan agar 

masayrakat dapat ikut serta mengawasi dan mencegah terjadinya 

tindak kekerasan di lingkungan tempat tinggal mereka. 

Pada tahun 2013 pemerintah kabupaten bantul mengadakan 

Workshop Pencegahan KDRT dan Trafficing bagi Pendidik TK 

Masyitoh se Kabupaten Bantul.Workshop ini dihadiri oleh 50 TK 

Masyitoh yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. 
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Tujuan diadakannya workshop ini adalah untuk memberikan 

pengetahuan dan memupuk kepedulian untuk kedua permasalahan 

tersebut bagi pendidik, hal ini di anggap penting bagi pendidik TK 

Masyitoh karena tak jarang ketika terjadi KDRT dan Trafficking itu 

berakibat kepada anak didik di TK Masyitoh tersebut. Sehingga para 

peduli tersebut diharapkan peduli dan mau melaporkan jika ada anak 

didiknya yang terindikasi sebagai korban trafficking atau KDRT di 

lingkungan TK maupun di tempat tinggal mereka. 

Pada tahun 2014BKK PP dan KB telah melakukan sosialisasi 

kepada 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul.Sosialisasi ini 

diadakan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Sosialisasi 

yang dilakukan perkecamatan tersebut disampaikan kepada camat, 

puskesmas setempat, LSM terkait, ibu-ibu PKK, dan juga warga 

sekitar yang nantinya merekalah yang diharapkan dapat 

menyampaikan informasi dari sosialisasi yang diikuti kepada 

masayarakat lebih luas lagi. Sosialisai yang disampaikan tersebut 

berkaitan dengan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan 

anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), undang-

undang perlindungan perempuan dan anak, bagaimana cara 

pengaduannnya jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak 

di sekitar kita atau bahkan mungkin anggota keluarga kita sendiri 

yang menjadi korban kekekrasan, serta pengenalan lembaga P2TP2A 

atau PPT ARUM DALU sebagai layanan utama penanganan korban 
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kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di Kabupaten 

Bantul. 

2. Penyelenggaraan Seminar 

Penyelenggaraan seminar merupakan salah satu bentuk 

langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui 

Dinas BKK PP dan KB untuk mendukung program perlindungan 

perempuan dan anak di kabupaten bantul.Seminar diadakan dengan 

mengundang pihak-pihak yang berkaitan dengan kegitan 

perlindungan perempuan dan anak seperti kader yang telah 

ditunjuk.Seminar diselenggarakan pada hari tertentu yaitu misalnya 

saat ada peringatan hari kartini atau hari anti kekerasan.Pembicara 

disediakan oleh BKK PP dan KB kabupaten bantul kegiatan seminar 

tersebut bertujuan untuk memberi wawasan kepada peserta seminar 

berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.Diharapkan 

setelah mengikuti seminar mereka lebih sigap dalam membantu para 

korban.Penyelenggaraan seminar tersebut tidak sesering 

penyelenggaraan sosialisasi karena pada penyelenggaraan seminar 

perlu lebih banyak persiapan. 

Seminar yang telah dilakukan misalnya seminar Kekerarasan 

Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Perempuan dan Anak yang 

diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bantul 

berlangsung di Gedung Induk Lantai III Komplek Parasamya Bantul, 

pada hari kamis 17 oktober 2013.Seminar ini bertujuan untuk 
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memberi pengetahuan kepada para peserta dalam mencegah atau 

mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah 

tangga serta memberi arahan pada peserta bagaimana dalam 

menolong korban tindak kekerasan. 

Selain itu upaya kongkret yang dilakukan bersama pemerintah 

dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya memberikan pendidikan 

kritis tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul 

kepada masyarakat Bantul itu sendiri adalah dengan melakukan 

sosialisasi tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak Korban 

Kekerasan kepada masyarakat Bantul secara Pararel di 17 Kecamatan se 

Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan BKK PP 

dan KB Kabupaten Bantu, BAPPEDA Kabupaten Bantul, FPK2PA 

Kabupaten Bantul, serta SAPA dalam hal ini bekerja sama dengan 

Yayasan indonesia untuk Kemanusiaan melalui penyebaran alat 

kampanye berupa informasi pengaduan bagi korban kekerasan di 27 

Puskesmas se Kabupaten Bantul, 1 unit di Dinas Kesehatan Kabupaten 

BANTUL, 1 unit di kantor BKK PP dan KB Kabupaten Bantul, dan 1 

unit di P2TP2A Kabupaten Bantul. 

2.2. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan dan Keputusan 

Bupati Nomor 291 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Forum 
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Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 

Kabupaten Bantul, juga Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2014 

Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan 

Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Perempuan dan Anak “ARUM 

DALU” serta beberapa produk hukum pendukung lainnya.Pemerintah 

Kabupaten Bantul membentuk PPT (pusat pelayanan terpadu) atau yang 

sering disebut dengan P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan 

perempuan dan anak).Pusat pelayan terpadu (PPT) yang ada di 

Kabupaten Bantul diberi Nama “ARUM DALU” yang memiliki arti 

“Agar sejahtera/selamat hidup manusia dengan berjuang merawat walau 

dengan air mata.” 

PPT ARUM DALU mulai diresmikan pada tahun 2013 oleh 

Bupati Kabupaten Bantul yaitu Hj. Sri Surya Widati.Kantor pusat 

pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) 

Kabupaten Bantul terketak di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo No. 76, 

Bantul.Pada Kantor tersebut telah tersedia ruang tamu, ruang konseling, 

ruang konferensi serta ruang staf.Rumah aman tersebut merupakan 

Kantor BKK PP dan KB yang lama.Demi kenyamanan para korban yang 

tinggal dirumah aman tersebut, telah disediakan berbagai fasilitas seperti 

ruang istirahat atau kamar yang dilengkapi dengan tepat tidur dan almari. 

Tugas dari PPT ARUM DALU adalah memberikan bimbingan, 

pendampingan, dan juga pertolongan bagi korban kekerasan.Kekerasan 

yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul dalam 
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beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kekhawatiran.Jumlah kasus 

kekerasan yang selalu bertambah dari tahun ke tahun sangat 

memprihatinkan, hal ini merupakan tugas bagi PPT ARUM DALU 

dalam memberikan kelayakan hidup bagi Perempuan dan Anak 

Kabupaten Bantul. 

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak 

atau biasa disingkat P2TP2A bertujuan untuk memberikan pelayanan 

kepada perempuan dan anak korban kekerasan yang sesuai dengan 

kebutuhan korban.Untuk melaksanakan kebijakan ini tentunya sudah ada 

sumber daya manusia yang terlibat didalamnya untuk melaksanakan 

tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

2.2.1. Susunan dan Personalia 

Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak 

kekerasan, Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk susunan personalia 

dan alur penanganan korban kekerasan yang di atur dalam Keputusan 

Bupati Bantul Nomor 291 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Forum 

Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 

Kabupaten Bantul. Dibentuknya susunan dan personalia tersebut selain 

sebagai penanggung jawab dari upaya penanganan korban tindak 

kekerasan juga agar terarah dan teratur dalam memberikan pelayanan 

kepada korban sesuai dengan tata cara yang telah ada. Susunan dan 

personalia menurut Keputusan Bupati Bantul Nomor 291 Tahun 2014 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 
Susunan dan Personalia 

NO 
JABATAN 

DALAM FORUM 
JABATAN DALAM DINAS 

1. Pembina  Bupati Bantul 
2. Pengarah  Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 
3. Ketua Umum Kepala BKK PP dan KB Kabupaten Bantul 
4. Ketua  Ketua TP PKK Kabupaten Bantul 
5. Sekretaris  Kabid. Pemberdayaan Perempuan pada BKK 

PP dan KB Kabupaten Bantul 
6. Anggota:  
 1. Peran Medis 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 

2.  Direktur RS Panembahan Senopati Bantul 
3. Direktur RSU PKU Muhammadiyah 

Bantul 
4.  Direktur RS Elisabeth Ganjuran 

 2. Peran hukum 1. Kepala Kejaksaan Negri Bantul 
2.  Ketua Pengadilan Negri Bantul 
3.  Ketua Pengadilan Agama Bantul 
4. Kapolres Bantul 
5.  Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 
6.  Direktur LSM LPA 
7. Direktur LSM SAPA 

 3. PERAN 
psikologi 

1. Kepala Kantor Kementrian Agama Bantul 
2.  Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 

 4. Peran Ekonomi 1. Kepala Disnaskertrans Kabupaten Bantul 
2.  Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 

 5. Peran social 1. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan 
Non Formal Kabupaten Bantul 

2.  Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. 
Bantul 

3.  Ketua TP PKK Kabupaten Bantul 
4.  Kasubid PHPA pada BKK PP dan KB 

Kabupaten Bantul 
5. Ka. Subid PUG pada BKK PP dan KB 

Kabupaten Bantul 
6. Unsur BKK PP dan KB Kab.Bantul 
7.  Ketua PPT ARUM DALU Kab. Bantul 
8.  Unsur PPT ARUM DALU Kab. Bantul 
9.  Koordinator PLKB 17 Kecamatan se 

Kabupaten Bantul 

Sumber:  lampiran 1 keputusan bupati bantul nomor Bantul Nomor 291 
Tahun 2014 Tentang Pembentukan Forum Penanganan Korban 
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul 
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Tabel di atas merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan dalam 

upaya menangani tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan 

anak di Kabupaten Bantul. Kerjasama yang dilakukan tidak hanya terdiri 

dari instansi pemerintah saja, tetapi ada dari lembaga, organisasi, yayasan 

atau pihak lain yang berkaitan dengan tugasnya. Kerjasama yang solid 

sangat penting dalam upaya penanganan korban tindak kekerasan, agar 

tidak ada tumpang tindih tugas dan kewajiban sesama anggota. Dalam 

pembentukan sususan dan personalia yang diatur dalam Keputusan 

Bupati Bantul Nomor 291 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Forum 

Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 

Kabupaten Bantul telah diatur tugas dan fungsinya menurut jabatannya 

masing-masing, beberapa tugas yang dimaksud antara lain melakukan 

penyusunan data perlindungan perempuan dan anak, meninjau lapangan 

dan mengidentifikasi permasalahan, melakukan koordinasi dengan pihak 

anggota lain dalam upaya memberikan saran dan pertimbangan kepada 

Bupati dalam penyusunan kebijakan dan upaya perlindungan perempuan 

dan anak, serta membantu Bupati dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 

upaya perlindungan perempuan dan anak, kemudian melaporkan hasil 

pelaksanaan tugas kepada Bupati. 

Selanjutnya disebutkan dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 

291 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Forum Penanganan Korban 

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul tentang 

bagan sistem/alur penanganan korban kekerasan: 
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Gambar 3.1 
Bagan Sistem/Alur Penanganan Korban Kekerasan 
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kecil dalam pertemuan baik dengan konselor, pengurus, tim maupun 

mitra kerja. Namun dalam upaya kerjasama antar anggota terkadang 

muncul beberapa kendala seperti terbatasnya waktu ketika hendak 

mengadakan pertemuan dikarenakan masing-masing anggota sudah 

memiliki pekerjaan yang laindan juga belum adanya ruang-ruang 

pelatihan dan penguatan kapasitas untuk semua anggota. Hal ini 

menunjukkan kerjasama yang dilakukan oleh anggota terkait belum 

optimal dalam memberikan pelayanan kepada korban tindak 

kekerasan.Akan tetapi jika dilihat dari tugas dan funginya menurut 

susunan dan personalia yang ada masing-masing anggota sudah 

melaksanakan tugasnya dengan baik.Susunan dan personalia tersebut 

dibentuk sebagai langkah dalam upaya memberikan perlidungan terhadap 

masyarakat Kabupaten Bantul khusunya korban kekerasan yang ada di 

Kabupaten Bantul.Dengan dibentuknya susunan dan personalia tersebut 

memberikan ruang-ruang advokasi yang jelas, ruang kerja yang jelas, 

sebab tidak mungkin satu lembaga bisa melayani semua korban 

kekerasan yang ada di Kabupaten Bantul. Dengan dibentuknya Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sangat 

membentu para anggota susunan dan personalia dalam upaya menangani 

korban kekerasan terutama dengan dibentuknya PPT ARUM DALU 

sebagai salah satu lembaga yang melayani korban kekerasan terhadap 

perempuan dan anak di Kabupaten Bantul.PPT ARUM DALU tidak 

hanya menangani korban kekerasan saja tetapi juga memberikan 
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sosialisasi kepada masyarakat umum.Mesikpun dari segi, komunikasi dan 

koordinasi yang dilakukan oleh para anggota diatas masih kurang 

maksimal namun dengan dibentuknya PPT ARUM DALU sangat 

membantu dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang peduli terhadap 

isu kekerasan yang ada di Kabupaten Bantul. 

2.2.2. Susunan Organisasi 

Susunan Organisasi P2TP2A ARUM DALU sebagaimana yang 

telah diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 67 Tahun 2015 Tentang 

Penunjukan Pelaksanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban 

Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul “ARUM DALU” 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.2 
Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan 

Anak Kabupaten Bantul “ARUM DALU” 
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Sebagai tindak lanjut dari keputusan di atas, Pemerintah 

Kabupaten Bantul menetapkan Keputusan Bupati nomor 67 Tahun 2015 

Tentang Penunjukan Pelaksana Dan Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan 

Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten 

Bantul “Arum Dalu”. 

Tabel 3.6 
Struktur tentang penunjukan pelaksana dan pelaksana teknis pusat 
pelayanan terpadu (PPT) korban kekerasan perempuan dan anak 

Kabupaten Bantul “ARUM DALU” 
 

No Jabatan dalam Forum Nama 
A Pelaksana  

1 Ketua  Dra. Sutatik 
2 Sekretaris Mestri Widodo S.IP 
3 Bendahara  Lembar Dhahayu Werdaningsih, SH 

B Pelaksana Teknis  
1 a. Konselor Psikologi Dra. Titik Muti’ah, MA. Ph.D 

 b. Konselor Kesehatan Esthi Budhiasih, S.Kep 
 c. Konselor Sosial Arfin Munajah, SE. MM 
 d. Konselor Hukum Andrie Irawan, SH. MH 
 e. Konselor Kerohanian Sri Daryanti, S.Pd 

2 Pembantu Umum 1. Widarto 
2. Agung Nugroho 

 

Tugas dan fungsi jabatan dalam pelaksana dan pelaksana teknis pusat 

pelayanan terpadu (PPT) korban kekerasan perempuan dan anak Kabupaten 

Bantul “ARUM DALU” 

a. Ketua, dengan tugas: 

1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program 

dan kebijakan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam 

penyelenggaraan PPT “ARUM DALU”; 
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2. Melakukan kontrol dan pembinaan atas pelaksanaan 

perlindungan dan penanganan korban kekerasaan;dan 

3. Bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan 

perlindungan dan penanganan terhadap korban kekerasan dan 

memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala 

BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul dalam rangka kontrol 

pengawasan pelaksanaan kegiatan PPT “ARUM DALU”. 

b. Sekretaris, dengan tugas: 

1. Membantu pelaksanaan tugas ketua; 

2. Membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut 

perlindungan dan penanganan korban kekerasan; 

3. Membantu menyiapkan rencana program kerja; 

4. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan 

pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan 

kegiatan; 

5. Membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan 

jejaring dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan 

dan anak korban kekerasan; 

6. Melakukan surat menyurat; 

7. Melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan, dan 

penomoran surat; 

8. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data PPT 

“ARUM DALU”; 
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9. Membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan; dan 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPT 

“ARUM DALU”. 

c. Bendahara, dengan tugas: 

1. Membantu ketua dalam menyelenggarakan keuangan PPT 

“ARUM DALU”; 

2. Melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan 

dan pengeluaran keuangan; 

3. Membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada ketua 

pelaksana; dan 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPT 

“ARUM DALU”. 

d. Tugas konselor adalah sebagai berikut: 

a. Konselor yang terdiri atas: 

a. Konselor psikologi, dengan tugas :  

1) Melakukan tindakan intervensi untuk meredakan 

tekanan psikis korban; 

2) Memberikan rekomendasi kepada konselor lain 

sesuai kebutuhan korban;dan 

3) Melakukan home visit apabila diperlukan. 

b. Konselor kesehatan, dengan tugas: 

1) Melakukan tindakan intervensi dan tindakan pertama 

pertolongan kesehatan dan bekerjasama dengan 
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pihak terkait apabila perlu dilakukan visum kepada 

korban;dan 

2) Memberikan rekomendasi dan laporan hasil 

kesehatan fisik kepada konselor lain sesuai keadaan 

korban. 

c. Konselor sosial, dengan tugas: 

1) Melakukan identifikasi awal dengan menggali 

permasalahan yang dihadapi korban 

2) Memberikan konseling untuk menguatkan jiwa 

korban; 

3) Memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban 

sesuai kebutuhan korban;dan 

4) Melakukan home visit apabila diperlukan. 

d. Konselor hukum, dengan tugas: 

1) Memberikan konsultasi hukum 

2) Mendampingi korban dalam proses hukum yang 

dihadapi; 

3) Melakukan koordinasi dengan lembaga 

perlindungan saksi dan korban; 

4) Menunjuk dan melakukan koordinasi lembaga 

bantuan hukum dan/ atau penasihat hukum untuk 

mewakili korban selama proses hukum pada 

lembaga peradilan;dan 
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5) Melakukan penjangkauan, monitoring, dan “home 

visit” apabila diperlukan. 

e. Konselor kerohanian, dengan tugas: 

1) Menggali permasalahan korban untuk memperoleh 

solusi dengan mempertebal keimanan dan 

ketakwaan serta berupaya menjaga keutuhan dan 

keharmonisan rumah tangga korban; 

2) Memberikan rekomendasi kepada konselor lain 

sesuai kebutuhan korban;dan 

3) Melakukan home visit apabila diperlukan. 

f. Pembantu Umum bertugas untuk: 

1) Menyiapkan sarana dan prasarana bagi 

penyelenggaraan PPT “ARUM DALU”; 

2) Menjaga kebersihan dan merawat sarana dan 

prasarana PPT ”ARUM DALU”; 

3) Menjaga keamanan sarana dan prasarana serta 

lingkungan PPT “ARUM DALU”; 

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua 

PPT “ARUM DALU” 

Semua anggota Forum PK2PA mempunyai peran sesuai 

dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing dalam upaya 

pencegahan dan pelayanan penanganan korban kekerasan perempuan 
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dan anak serta dapat digunakan sebagai pintu masuk korban 

kekerasan yang memerlukan perlindungan. 

 

2.2.3.  Mekanisme Pelayanan 

Mekanisme atau alur pelayanan yang di berikan oleh PPT 

ARUM DALU Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati 

Bantul Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Pembentukan, Organisasi dan 

Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) KorbanKekerasan 

Perempuan Dan Anak “ARUM DALU”. 

Mekanisme atau alur pelayanan yang diberikan PPT ARUM 

DALU: 

1. Korban dapat menyampaikan kasus kekerasan yang terjadi 

dengan cara: 

a. Korban datang sendiri atau melalui proses rujukan;  

b. Korban datang diantar oleh anggota keluarga, masyarakat, 

atau rujukan dari anggota FPKK;  

c. Korban dapat melaporkan kasusnya melalui telepon atau 

alat komunikasi lainnya yang dapat dilanjutkan dengan 

konsultasi/tatap muka; dan atau d.Dalam kondisi tertentu, 

laporan pengaduan dapat disampaikan oleh keluarga, 

masyarakat, atau rujukan dari anggota FPKK. 
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2. Korban anak kekerasan didampingi orangtua, orang tua asuh, 

saudara, atau tetangga dekat dalam rumah dalam mengadukan 

kekerasan yang dialaminya. 

3. Pada saat berada di PPT ARUM DALU, korban baik secara 

langsung maupun diwakili oleh keluarga, masyarakat atau 

anggota FPKK harus mengisi formulir assessment. 

4. Isian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi 

langsung oleh korban atau dapat diwakilkan kepada keluarga, 

masyarakat, dan/atau oleh anggota FPKK. 

5. Korban tidak perlu mengisi formulir assesment apabila korban 

merupakan rujukan dari unit lain. 

6. Setelah formulir assesment diisi, korban diberikan 

pendampingan awal untuk mengetahui jenis kekerasan dan 

tindak lanjut penanganannya. 

7. Petugas PPT ARUM DALU membuat rencana intervensi tindak 

lanjut penanganan dan pendampingan berdasarkan pada isian 

formulir assesment awal dan penanganan keperluan penempatan 

di Rumah Aman. 
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Gambar 3.3 
MEKANISME KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU KORBAN 

KEKERASAN (PPT) PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN 
BANTUL “ARUM DALU” 
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Gambar.3.4 
SOP Pelayanan Pengaduan di PPT ARUM DALU Kabupaten Bantul 
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Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, bahwa para 

pelaksana kebijakan sudah memiliki petunjuk pelaksana/petunjuk 

teknis yang baik dan jelas terutama P2TP2A dalam melakukan 

tugasnya. SOP di P2TP2A yang berupa alur penanganan untuk para 

staf maupun konselor dalam memberikan layanan kepada korban 

kekerasan mudah dipahami dan mereka telah melaksanakan tugasnya 

berdasarkan SOP yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menjalankan 

SOP menjalin koordinasi dengan POLRI merupakan faktor 

pendukung yang sangat penting dalam keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan.Sehingga dalam implementasi kebijakannya 

sudah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang telah 

ditetapkan. 

2.2.5. Sarana dan Prasarana 

 Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di PPT 

ARUM DALU Kabupaten Bantul, rumah singgah atau shelter bagi 

korban tindak kekerasan masih perlu perbaikan dan mendapatkan 

perhatian kusus dari pemerintah Kabupaten Bantul. 

 Gedung P2TP2A atau PPT ARUM DALU yang terletak di 

depan Rumah Sakit Panembahan Senopati tersebut merupakan 

Kantor Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan 

dan Keluarga Berencana (BKK PP dan KB) yang lama, yang sudah 

tidak terpakai lagi kemudian dijadikan shelter atau rumah singgah 

bagi korban tindak kekerasan di Kabupaten Bantul.Hal ini juga 
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didukung dengan pengamatan observasi yang dilakukan oleh peneliti 

di PPT ARUM DALU sebagai lembaga fungsional yang 

memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan. 

 Di PPT ARUM DALU terdapat ruang tamu, ruang kerja 

petugas, 1 kamar tempat menginap korban, 1 kamar kecil dan ruang 

tengah yang bisa di gunakan untuk ruang konseling atau rapat 

internal. Namun semua itu belum sepenuhnya sesuai dengan 

Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 

Tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan 

Terpadu bahwa dalam menyelenggarakan PPT ( Pusat Pelayanan 

Terpadu) diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti 

kantor, pemeriksaan, ruang konseling, kamar tindakan, rawat inap, 

rumah aman, kamar mandi, juga seperti meja, kursi, tempat tidur 

yang nyaman bagi korban, lemari, computer, telepon, media 

komunikasi informasi dan edukasi dan yang lainnya P2TP2A 

haruslah memiliki fasilitas yang lengkap dan nyaman untuk para 

korban mendapatkan layanan. 

 Sedikit dibahas sebelumnya bahwa gedung yang menjadi 

Kantor PPT ARUM DALU sekarang merupakan Kantor BKK PP 

dan KB yang lama, kemudian sekarang dijadikan shelter atau rumah 

singgah bagi korban tindak kekerasan di Kabupaten Bantul.Dalam 

memberikanlayanan kepada korban tindak kekerasan memang dirasa 
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belum efektif tetapi pihak penyelenggara dan pelaksana berusaha 

memanfaatkan fasilitas yang ada agar dapat memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada korban tindak kekerasan. Harapan petugas PPT 

ARUM DALU untuk kedepannya agar pemerintah Kabupaten Bantul 

dapat menyediakan gedung yang lebih baik tentunya agar 

implementasi kebijakan perda terkait perlindungan perempuan dan 

anak korban kekerasan di Kabupaten Bantul dapat 

berkesinambungan dalam pelaksanaannya dan dampaknya dapat 

dirasakan oleh masyarakat Bantul itu sendiri. 

 Untuk ruang tamu di PPT ARUM DALU sudah terdapat 

kursi dan meja yang bisa digunakan untuk menerima tamu dan 

menerima korban yang memberikan pengaduan.Kemudian diruang 

tengah ada 1 ruangan yang cukup besar, yang bisa digunakan untuk 

melakukan konseling, dan rapat kecil petugas PPT ARUM 

DALU.Seharusnya pemberian konseling kepada korban harus 

dilakukan diruangan yang benar-benar nyaman agar korban merasa 

nyaman dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.Untuk alat-

alat Kantor yang ada di PPT ARUM DALU juga belum memenuhi 

standar kelayakan, hal ini terbukti bahwa beberapa kasus kekerasan 

yang sudah dilaporkan para korban hanya dicatat dengan 

menggunakan catatan tangan sehingga tidak ada soft file data korban 

kekerasan di PPT ARUM DALU karena tidak diketik di komputer. 
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 Di Kabupaten Bantul korban yang mengalami tindak 

kekerasan yang cukup parah tidak bisa menginap di rumah singgah 

atau shelter PPT ARUM DALU karena fasilitas kamar untuk 

menginap bagi korban tidak memungkinkan jika korban harus 

menginap.Oleh karena itu jika ada korban yang membutuhkan rawat 

inap maka akandirujuk ke Rekso Dyah Utami DIY yang tentunya 

memiliki fasilitas yang lebih lengkap.Inilah yang kemudian menjadi 

harapan petugas PPT ARUM DALU supaya kedepannya Kantor PPT 

ARUM DALU mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah 

Kabupaten Bantul. Jika dilihat dari Peraturan Mentri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pembentukan dan 

Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) fasilitas yang 

terdapat di PPT harus dilengkapi dengan ruangan khusus 

pemeriksaan kesehatan dan ruangan konseling secara tersendiri dan 

tidak boleh disatukan. Jadi dalam proses Implementasi Bupati ini 

memang belum cukup optimal jika dilihat dari sarana dan prasarana 

yang ada di PPT ARUM DALU dalam menangani korban tindak 

kekerasan. Diperlukan usaha-usaha dari Pemerintah Kabupaten 

Bantul untuk segera memberikan beberapa fasilitas yang layak di 

PPT ARUM DALU agar Implementasi Perda perlindungan terhadap 

perempuan dan anak korban kekerasan dapat berkesinambungan dan 

efektif dalam pelaksanaannya. 
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 Dari hasil penelitian yang dilakukan peran Bupati Bantul 

dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan 

yang dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Bantul sudah bisa 

dikatakan cukup baik.Dikatakan cukup baik yaitu dilihat dari upaya 

yang dilakukan seperti beberapa regulasi yang melindungi 

perempuan dan anak dan membuat shelter atau rumah singgah bagi 

korban kekerasan. 

3. Hambatan yang Dialami Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan 

kepada Perempuan dan Anak Tindak Kekerasan. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dan PPT 

ARUM DALU dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan 

anak korban kekerasan belum dapat dilakukan dengan lancar.Hal tersebut 

dikarenakan adanya hambatan baik dari dalam maupun dari luar sehingga 

upaya yang dilakukan menjadi kurang maksimal. Beberapa hambatan tersebut 

diantaranya: 

3.1. Hambatan dari Dalam PPT ARUM DALU Kabupaten Bantul 

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala dalam 

menangani suatu kasus permasalahan.Jumlah SDM yang ada di PPT 

ARUM DALU berjumlah 10 orang. Dengan rincian ketua 1 orang, 

sekretaris 1 orang, bendahara 1 orang, konselor psikolog 1 orang, 

konselor kesehatan 1 orang, konselor sosial 1 orang, konselor hukum 1 

orang, konselor kerohanian 1 orang, dan pembantu umum 2 orang.Dalam 

menangani kasus kekerasan terkadang seorang konselor bembutuhkan 
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teman atau orang yang bisa menggantikan dirinya bila dia tidak dapat 

hadir pada waktu yang telah disepakati dengan korban. Begitu juga 

ketika ada sosialisasi yang akan dilakukan di suatu Daerah yang 

mengharuskan beberapa pertugas ikut turun ke lapangan guna 

memberikan sosialisasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, 

sehingga yang berada di kantor hanya 1 orang saja. 

Selain keterbatasan sumber saya manusia (SDM) Dalam 

menangani suatu kasus kekerasan dibutuhkan jangka waktu yang 

berbeda-beda tergantung pada berat ringannya kasus. Akan tetapi yang 

menjadi kendala disini adalah waktu yang dimiliki para konselor yang 

ada. Sebab, masing-masing konselor memiliki pekerjaan yang lain 

sehingga tidak setiap hari konselor ada di kantor. Para konselor datang ke 

kantor hanya apabila ada korban yang datang dan membutuhkan 

penanganan dari para konselor tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Sri 

Daryanti dalam wawancara sebagai berikut:6 

“Menurut saya hambatan yang di alami oleh PPT ARUM DALU 
dalam menangani kasus kekerasan di Kabupaten Bantul adalah 
keterbatasan sumber daya manusia, karena para petugas disini 
sudah mempunyai kerjaan yang lain dan kesini hanya bila ada 
rapat dan keperluan lainnya atau kalo ada kasus yang akan 
ditangani, itu yang saya rasa membuat kinerja kami menjadi 
kurang maksimal.” 
 

Keterbatasan lainnya adalah keterbatasan ruang dan fasilitas yang 

ada di PPT ARUM DALU. Kamar tempat menginap korban yang ada di 

ppt aruum dalu tidak bisa dipakai untuk menginap korban dikarenakan 

                                                             
6
Wawancara dengan ibu Sri Daryanti, S.Pd. selaku konselor kerohanian PPT ARUM DALU. Rabu 

14 September 2016. Di Kantor PPT ARUMDALU Kabupaten Bantul. 
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kondisinya yang tidak memungkinkan, sehingga korban yang harus di 

rawat inap akan di rujuk ke RDU (rekso dyah utami) di DIY. Selain itu 

fasilitas yang ada di PPT ARUM DALU belum memadai bila ada korban 

yang akan dirawat inap. 

3.2.  Hambatan dari Luar 

Upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di 

Kabupaten Bantul tidak hanya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten 

Bantul saja tetapi juga menjadi tanggung jawab semua masyarakat 

Bantul.Hambatan yang di hadapi sekarang ini adalah masih rendahnya 

pemahaman tentang kekerasan masyarakat untuk berani melaporkan 

kekerasan yang dialaminya. Beberapa masyarakat masih menganggap 

kasus yang dialaminya merupakan aib keluarga sehingga tidak 

dilaporkan agar tidak ada orang lain yang tahu. Selain itu korban merasa 

malu apabila ada orang lain yang tahu kekekrasan yang telah dialaminya. 

Hal ini membuat kesulitas petugas dalam memberikan pertolongan 

kepada korban tindak kekerasan.Kurangnya kesadaran masyarakat ini 

dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai tindak kekerasan.Selain 

itu masyarakat saai ini cenderung memilliki sifat individual sehingga 

kurang peduli dengan masyarakat dilingkungannya. 

Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat pendidikan 

membuat kurangnya pemahaman tentang tindak kekerasan membuat 

korban ataupun masyarakat merasa takut untuk melaporkan kekerasan 

yang terjadi.Sebenarnya upaya pencegahan dapat dilakukan dengan 
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maksimal apabila masyarakat mau terlibat dalam mewujudkan 

lingkungan yang bebas dari kekerasan. 

Peran Bupati dalam perlindungan perempuan dan anak korban 

kekerasan di Kabupaten Bantulsudah cukup baik.Dengan bekerjasama 

beberapa instansi terkait, pemerintah Kabupaten Bantul berupaya 

mengurangi jumlah korban kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bantul 

yang setiap tahunnya semakin bertambah.Dengan dibuatnya beberapa 

regulasi yang melindungi perempuan dan anak dari korban kekerasan 

diharapkan dapat mengurangi jumlah korban kekerasan yang terjadi 

setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Bantul juga mendirikan shelter 

atau rumah singgah bagi korban kekerasan yang diberi Nama PPT 

“ARUM DALU” dimana setiap masyarakat dapat mengadukan tindak 

kekerasan yang dialaminya di PPT ARUM DALU. PPT ARUM DALU 

baru diresmikan pada tahun 2013 oleh Bupati Hj. Sri Surya Widati 

sehinnga untuk saat ini fasilitas yang ada di PPT ARUM DALU belum 

lah memadai sehingga jika ada korban yang membutuhkan rawat inap 

harus dirujuk ke Rekso Dyah Utami DIY. 
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