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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teoritik 

1. Konsep Pelayanan Publik 

Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya 

tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Kotler dalam Sinambela dkk, 

2011: 4). Kata pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal 

dari kata layan, yang berarti menolong, menyediakan segala apa yang 

diperlukan orang lain. Sementara menurut Gronroos dalam Ratminto 

(2010: 2) menjelaskan bahwa pelayanan adalah suatu aktivitas atau 

serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) 

yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan 

karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi 

pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen 

atau pelanggan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, 

menjelaskan bahwa pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang 

mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. 

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang 

berarti umum, masyarakat, negara. Inu dkk (dalam Sinambela dkk, 2011: 
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5), mendefinisikan publik sebagai sejumlah manusia yang memiliki 

kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar 

dan baik berdasarkan nilai-nilai, norma yang merasa memiliki. Menurut 

Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik sebagai pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga 

pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan 

yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk 

secara fisik. 

Pelayanan  umum diartikan sebagai segala bentuk  kegiatan pelayanan 
umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan di  lingkungan 
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dalam bentuk barang atau 
jasa, baik  dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 
maupun dalam rangka  pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan (Lembaga Administrasi Negara, 1998). 
 
Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan 

masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan 

prima yang tercermin dari: 

a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan 
dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan 
secara memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 
berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 
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d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 
memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi 
dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, 
status sosial, dan sebagainya. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 
pelayanan publik (Sinambela dkk, 2011: 6). 

 
Penyelenggaraan pelayanan umum menurut Lembaga Administrasi 

Negara (1998) dapat dilakukan dengan berbagai macam pola antara lain: 

1. Pola Pelayanan fungsional, yaitu pola pelayanan umum yang diberikan 

oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan 

kewenangannya. 

2. Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan umum yang diberikan 

secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan 

wewenangan dari instansi pemerintah lainnya yang bersangkutan. 

3. Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan umum yang dilakukan 

secara terpadu pada suatu tempat tinggal oleh beberapa instansi 

pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing. 

4. Pola pelayanan secara terpusat, yaitu pola pelayanan umum yang 

dilakukan oleh satu instansi pemerintah yang bertindak selaku 

koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang 

terkait dengan bidang pelayanan umum yang bersangkutan. 

Sesuai Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 prinsip 

penyelenggaran pelayanan publik adalah sebagai berikut: 

a. Kesederhanaan, yakni prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 
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b.Kejelasan, yakni mencakup kejelasan dalam hal: 
1) persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. 
2) unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau 
persoalan atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

3) rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran. 
c. Kepastian waktu, yakni pelaksanaan pelayanan publik dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
d.Akurasi, yakni produk pelayanan publik diterima dengan benar, 

tepat, dan sah. 
e. Keamanan, yakni proses dan produk pelayanan publik memberikan 

rasa aman dan kepastian hukum. 
f. Tanggung jawab, yakni pimpinan penyelenggara pelayanan publik 

atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan 
pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam 
pelaksanaan pelayanan publik. 

g.Kelengkapan sarana dan prasarana, yakni tersedianya sarana 
prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang 
memadai termasuk sarana telematika. 

h.Kemudahan akses, yakni tempat dan lokasi serta sarana pelayanan 
yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan 
memanfaatkan teknologi telematika. 

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yakni pemberi pelayanan 
harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta ikhlas dalam 
memberi pelayanan. 

j. Kenyamanan, yakni lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, ruang 
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, serta disediakan fasilitas 
pendukung seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah, dan 
sebagainya (Ratminto, 2010: 21-23). 

 
Standar pelayanan publik merupakan ukuran yang dibakukan 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi 

dan atau penerima pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi: 

a. Prosedur pelayanan, dibakukan bagi pemberi dan penerima 
pelayanan termasuk pengaduan. 

b.Waktu penyelesaian, ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 
sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan. 

c. Biaya pelayanan, termasuk rincian tarif yang ditetapkan dalam 
proses pemberian pelayanan. 

d.Produk pelayanan, berupa hasil pelayanan yang akan diterima sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

e. Sarana dan prasarana, berupa penyediaan sarana dan prasarana 
pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 
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f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan 
tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan 
perilaku yang diperlukan (Ratminto, 2010: 23-24). 
 

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 telah mengamanatkan 

pedoman dasar dalam manajemen pelayanan publik sebagaimana 

tercantum pada pasal 4 yang memuat asas penyelenggaraan pelayanan 

publik, yaitu: 

a. Kepentingan umum, pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan 

kepentingan pribadi dan atau golongan. 

b. Kepastian hukum, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 

penyelenggaraan pelayanan. 

c. Kesamaan hak, pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban, pemenuhan hak harus sebanding 

dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun 

penerima pelayanan. 

e. Keprofesionalan, pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang 

sesuai dengan bidang tugas. 

f. Partisipatif, peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan 

masyarakat. 

g. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, setiap warga negara 

berhak memperoleh pelayanan yang adil. 
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h. Keterbukaan (transparansi), setiap penerima pelayanan dapat dengan 

mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan 

yang diinginkan. 

i. Akuntabilitas, proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, pemberian 

kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan 

dalam pelayanan. 

k. Ketepatan waktu, penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat 

waktu sesuai dengan standar pelayanan. 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, setiap jenis pelayanan 

dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. 

Dalam pemberian pelayanan adapula kekurangan yang terjadi atau 

dengan kata lain adanya pelayanan yang kurang memadai dikarenakan 

oleh hal-hal berikut: 

a. Tidak atau kurang adanya kesadaran terhadap tugas atau kewajiban 
yang menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya mereka bekerja dan 
melayani seenaknya (santai), padahal orang yang menunggu hasil 
kerjanya sudah gelisah. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya 
disiplin kerja. 

b. Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada tidak memadai, 
sehingga mekanisme kerja tidak berjalan seperti yang diharapkan. 

c. Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi, sehingga 
terjadi simpangsiur penanganan tugas, tumpang tindih, atau 
tercecernya suatu tugas karena tidak ada yang menangani. 

d. Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. Akibatnya pegawai merasa tidak tenang dalam 
bekerja, berusaha mencari tambahan pendapatan dalam jam kerja  
dengan cara antara lain “menjual” jasa pelayanan. 
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e. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang 
dibebankan kepadanya. Akibatnya hasil pekerjaan tidak memenuhi 
standar yang telah ditetapkan. 

f. Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai. Akibatnya 
pekerjaan menjadi lamban, waktu banyak yang hilang dan 
penyelesaian masalah terlambat (Moenir, 1995: 40-41). 
 

2. Pelayanan Sosial 

Pelayanan sosial merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara 

langsung dan terorganisasi, terutama bertujuan untuk membantu individu 

atau kelompok dan lingkungan sosial dalam upaya mencapai saling 

penyesuaian. Perihal tersebut menunjukkan, bahwa kegiatan pelayanan 

sosial mengarah pada tercapainya kondisi sosial individu atau kelompok 

agar memiliki perasaan harga diri dan kepercayaan diri, sehingga mampu 

menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya 

pelayanan sosial merupakan program kegiatan yang memberikan jasa 

kepada orang perorang untuk membantu dalam mewujudkan tujuan serta 

menyelesaikan berbagai masalah mereka, dan bukan untuk kepentingan 

orang-orang yang memberi pelayanan sosial tersebut. Pernyataan ini 

ditegaskan di dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, 

bahwa setiap warga Negara berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-

baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikutserta dalam 

mewujudkan kesejahteraan sosial. 

Dalam pengertian lebih luas, Romanyshyn dalam Warto (2009: 10) 

menyatakan, bahwa pelayanan sosial bukan hanya sebagai usaha 

memulihkan, memelihara, meningkatkan kemampuan keberfungsian sosial 

individu dan keluarga, melainkan juga sebagai usaha untuk menjamin 
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berfungsinya kolektivitas seperti kelompok sosial, organisasi, serta 

masyarakat. Di samping menyediakan berbagai sumber yang diperlukan 

dalam rangka membantu individu untuk memperbaiki kemampuan 

sosialnya, mempengaruhi untuk mengubah tingkah laku, dan mengatasi 

berbagai masalah dalam penyesuaian diri, pelayanan sosial dalam 

pelaksanaannya juga menghubungkan sejumlah sumber yang secara 

langsung mendukung, menyempurnakan dan mensubstitusi fungsi dari 

institusi sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, kesehatan dan sebagainya. 

Adapun pengertian pelayanan sosial yaitu sebagai berikut: 

a. Pelayanan sosial dalam arti luas, adalah pelayanan sosial yang 
mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan sosial dalam 
bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, dan 
lain sebagainya. 

b. Pelayanan sosial dalam arti sempit atau disebut pelayanan 
kesejahteraan sosial, yakni mencakup program pertolongan dan 
perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung, seperti 
pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna 
susila, korban kekerasan, dan sebagainya (Muhidin dalam Warto, 
2009: 11). 

Prinsip-prinsip yang senantiasa merupakan arahan pokok dari 

kebijakan pelayanan sosial secara umum dalam upaya mewujudkan tata 

kehidupan sosial kemasyarakatan adalah sebagai berikut: 

a. Setiap warga Negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang 
sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikutserta 
dalam usaha kesejahteraan sosial. 

b.Usaha kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama 
antara masyarakat dengan pemerintah. 

c. Nilai kemanusiaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, kebersamaan, 
kesetiakawanan sosial, tanggung jawab sosial, dan keadilan sosial 
tercermin dalam usaha kesejahteraan sosial. 

d.Kepercayaan akan kemampuan dan harga diri merupakan motivasi 
bagi setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam 
mengembangkan fungsi dan peranan sosialnya. 
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e. Usaha kesejahteraan sosial senantiasa mengarah pada terwujudnya 
persamaan dan kesamaan serta kelayakan dan keadilan sosial bagi 
setiap warga negara (Departemen Sosial, 1996: 157). 

Apabila dilihat dari segi pelaksanaannya, pelayanan sosial dilakukan 

dalam upaya mencapai tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk membantu orang agar dapat mencapai ataupun menggunakan 
pelayanan yang tersedia, dalam hal ini dikenal bentuk pelayanan 
sosial yang disebut pelayanan akses mencakup pelayanan informasi, 
rujukan, perlindungan dan partisipasi. 

b. Untuk pertolongan dan rehabilitasi, dikenal adanya pelayanan terapi 
termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan seperti 
pelayanan yang diberikan oleh badan yang menyediakan konseling, 
pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan pekerjaan sosial medik 
dan sekolah, pelayanan kesejahteraan perempuan, dan sebagainya. 

c. Untuk pengembangan, dikenal dengan pelayanan sosialisasi dan 
pengembangan seperti keluarga berencana, pendidikan keluarga, 
pusat kegiatan masyarakat, dan sebagainya. (Abdul Untung, dalam 
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 2004: 20). 
 

Kegiatan pelayanan sosial perlu dilaksanakan karena sangat berfungsi 

untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial baik secara 

individu maupun kelompok. Adapun program pelayanan sosial berfungsi 

sebagai berikut: 

a. Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan, dimaksudkan 
untuk mengadakan perubahan dalam diri anak dan pemuda melalui 
program pemeliharaan, pendidikan dan pengembangan. Tujuannya 
adalah untuk menanamkan nilai-nilai masyarakat dalam usaha 
pengembangan kepribadian anak. 

b. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan, dan 
rehabilitasi, bertujuan untuk melaksanakan pertolongan kepada 
seseorang baik secara individu maupun secara kelompok (keluarga 
dan masyarakat) agar mampu mengatasi masalahnya. 

c. Pelayanan akses, yaitu pelayanan yang membutuhkan adanya 
birokrasi modern, perbedaan tingkat pengetahuan, dan pemahaman 
masyarakat terhadap berbagai perbedaan kewajiban atau tanggung 
jawab, diskriminasi dan jarak geografi antara lembaga pelayanan 
dan orang-orang yang memerlukan pelayanan sosial. Dengan 
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keberadaan kesenjangan tersebut, maka pelayanan sosial 
mempunyai fungsi sebagai akses untuk menciptakan hubungan 
secara sehat antara berbagai program, sehingga dapat berfungsi dan 
dimanfaatkan oleh masyarakat. (Muhidin dalam Warto, 2009: 13). 
 

Disamping ketiga fungsi pokok tersebut, masih terdapat fungsi 

tambahan yakni pelayanan sosial berfungsi untuk menciptakan partisipasi 

anggota masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Tujuan dari 

fungsi ini adalah terapi baik secara individu maupun secara sosial untuk 

memberi kepercayaan diri sendiri, individu, dan masyarakat dan untuk 

mengatasi berbagai hambatan sosial yang dialami. 

Dalam menentukan metode pelayanan sosial yang digunakan, 

seyogyanya memperhatikan kebutuhan para penyandang permasalahan 

sosial. Kiat ini dilakukan atas dasar pertimbangan, bahwa permasalahan 

yang satu dengan yang lain tentu tidak sama, dan kondisi inilah yang 

mendasari penentuan metode yang akan digunakan. Adapun macam-

macam metode pelayanan sosial yaitu sebagai berikut: 

a. Metode bimbingan sosial perseorangan, merupakan metode untuk 
membantu perseorangan atau keluarga dalam rangka meningkatkan 
dan mengembangkan kemampuan pribadi, dengan menggunakan 
sumber peralatan dalam masyarakat untuk mencegah dan mengatasi 
terjadinya kesukaran pada diri individu, dan selanjutnya mampu 
memperbaiki penghidupan ekonomi serta dapat menjalankan fungsi 
sosial dalam masyarakat. Tujuan pelaksanaan bimbingan 
perseorangan adalah agar seseorang mampu: 
1) Menyadari dan memahami kesukaran yang diderita serta 

kebutuhan bagi dirinya. 
2) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta mencari 

ataupun memanfaatkan berbagai sumber di sekitar, untuk 
mengatasi kesukaran yang dialami dan memenuhi kebutuhan 
pokok hidupnya. Sumber sekitar yang dimaksud di sini, berupa 
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segala sesuatu yang dapat membantu diri individu untuk dapat 
mengatasi kesukaran dan memenuhi kebutuhan.  

b. Metode bimbingan sosial kelompok, merupakan metode untuk 
membantu individu dalam suatu kesatuan kelompok atau dilakukan 
secara kelompok sehingga memungkinkan adanya perkembangan 
dari setiap pribadi anggota. Tujuan metode ini adalah membantu 
sekelompok individu mengembangkan kemampuan untuk 
berpartisipasi secara sempurna di dalam kelompok atau masyarakat 
di tempat ia menjadi anggotanya. Teknik yang digunakan dapat 
secara diskusi kelompok, wawancara kelompok, dan sebagainya.  

c. Metode bimbingan organisasi masyarakat, merupakan suatu proses  
menciptakan dan memelihara keseimbangan di antara kebutuhan 
sosial dengan berbagai sumber kesejahteraan sosial yang ada dalam 
suatu kesatuan masyarakat di daerah tertentu. Tujuan bimbingan ini 
adalah untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan masyarakat 
dengan sumber kesejahteraan sosial yang ada di daerah setempat. 

d. Metode bantu yang digunakan sebagai pendukung pelaksanaan 
metode pokok, yang terdiri dari: 
1) Administrasi pekerjaan sosial, yaitu suatu proses untuk mencari 

cara yang efektif dan efisien dari suatu sistem pelayanan 
kesejahteraan sosial, yang dilakukan oleh sekelompok orang 
dalam suatu organisasi dengan mempergunakan sumber yang 
terdapat dalam sistem pelayanan itu sendiri, dan di lingkungan 
sekitar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

2) Penelitian pekerjaan sosial, merupakan cara untuk memperoleh 
sejumlah bahan keterangan dalam rangka penyelesaian masalah 
kesejahteraan sosial. 

3) Aksi sosial, adalah suatu usaha untuk mengadakan perubahan 
sosial melalui pendidikan, persuasi, dan sebagainya. (Sartono 
Wiryosumarto, dalam Warto, 2009: 15-16). 

 
3. Kelompok Rentan 

Menurut Komnas Perempuan, yang dimaksud dengan kelompok 

rentan adalah kelompok miskin (tidak hanya dari segi penghasilan, tetapi 

juga tidak memiliki akses kepada fasilitas kesehatan, pendidikan, hukum, 

lingkungan hidup yang baik, dan mudah menjadi sasaran kekerasan), 

perempuan dan anak-anak, para penyandang cacat dan untuk beberapa 

konteks adalah mereka yang berasal dari golongan ras, etnik dan religi 

yang minoritas. 
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Dalam UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dijelaskan bahwa 

kelompok rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak 

atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya 

sebagai akibat dari keadaan fisik dan non fisiknya. Pengertian kelompok 

rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-

undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 

39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk 

kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan 

perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam penjelasan 

pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok 

masyarakat yang rentan, antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, 

fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. 

Kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang kelompok rentan, tetapi 

tingkat implementasinya sangat beragam. Sebagian undang-undang sangat 

lemah pelaksanaannya, sehingga keberadaannya tidak memberi manfaat 

bagi masyarakat. Disamping itu, terdapat peraturan perundang-undangan 

yang belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai hal yang berhubungan 

dengan kebutuhan bagi perlindungan kelompok rentan. Keberadaan 

masyarakat kelompok rentan yang merupakan mayoritas di negeri ini 

memerlukan tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-

kepentingan mereka melalui penegakan hukum dan tindakan legislasi 
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lainnya. Hak asasi orang-orang yang diposisikan sebagai masyarakat 

kelompok rentan belum terpenuhi secara maksimal, sehingga membawa 

konsekuensi bagi kehidupan diri dan keluarganya, serta secara tidak 

langsung juga mempunyai dampak bagi masyarakat. 

Keberadaan kelompok rentan yang antara lain mencakup anak, 

kelompok perempuan rentan, penyandang cacat, dan kelompok minoritas 

mempunyai arti penting dalam masyarakat yang tetap menjunjung tinggi 

nilai-nilai HAM. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa masih 

dijumpai keadaan dari kelompok rentan yang belum sesuai dengan kondisi 

yang diharapkan. Upaya perlindungan guna mencapai pemenuhan hak 

kelompok rentan telah banyak dilakukan Pemerintah bersama masyarakat, 

namun masih dihadapkan pada beberapa kendala yang antara lain berupa: 

kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, belum terlaksananya 

sosialisasi dengan baik, dan kemiskinan yang masih dialami masyarakat. 

Beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan 

pemberdayaan kelompok rentan perempuan dan anak dalam perspektif 

normatif (hukum) dan empiris (sosiologis) antara lain, yaitu:  

a. Budaya, anggapan masyarakat bahwa perempuan dan anak adalah aset 

yang harus dipekerjakan dan lumrah bahwa perempuan mengerjakan 

pekerjaan rumah tangga sebagai kewajibannya dan laki-laki dilayani. 

Selain itu efek dari hal tersebut adalah terjadinya KDRT. KDRT 

dipahami masalah privat, sehingga mereka tidak mau atau lebik baik 

menghindar, tidak berperan dalam penanganan KDRT. 
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b. Kelompok rentan secara obyektif tidak memiliki keterampilan hidup 

yang memadai, sehingga ia mudah untuk mendapat kekerasan dalam 

rumah tangga, seperti kekerasan fisik, ekonomi dan psikis. 

c. Anak-anak sering menjadi aset keluarga dalam pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari. Orangtua tidak menyadari bahkan tidak tahu hak-hak anak 

yang harus dilindungi dan dipenuhi orang tua. 

d. Kelompok masyarakat lain yang berdaya belum mampu memberikan 

pemberdayaan masyarakat sekitar secara proporsional. 

e. Kemiskinan yang dihadapi kelompok rentan baik kemiskinan 

struktural maupun kultural. 

f. Adanya bias gender dalam hukum Indonesia serta aparat penegak 

hukum yang tidak mempunyai perspektif terhadap perempuan korban 

kekerasan yang dialami kelompok rentan. 

g. Tidak adanya dana khusus bagi upaya perlindungan untuk perempuan 

serta aparat tidak akan jalan tanpa ada dana untuk itu. 

h. Lemahnya sistem hukum merupakan salah satu faktor penyebab 

korban tidak memilih jalur hukum. Sistem hukum yang lemah ini 

tampak disetiap tahapan proses, mulai dari tingkat penyelidikan dan 

penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, bahkan sampai pada 

putusan atau vonis oleh hakim. 

i. Tidak adanya tenaga relawan yang mampu memberdayakan dan 

memberikan pemberdayaan kelompok rentan. Di desa-desa belum ada 

kelompok pemberdayaan terhadap kelompok rentan, anak dan 
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perempuan. Hal ini membuat keadaan mereka tidak mengalami 

perubahan yang signifikan dalam perjalanan hidupnya. 

j. Ketidak pahaman kelompok rentan dalam menterjemahkan HAM dan 

perundang-undangan yang melekat pada perempuan dan anak. 

4. Pelayanan Kelompok Rentan 

Berikut ini dijelaskan beberapa standar pelayanan minimal (SPM) 

Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, 

antara lain meliputi pelayanan: 

a. Penanganan laporan atau pengaduan korban kekerasan terhadap 
perempuan dan anak, dengan indikator: 
1) Indikator utama: cakupan perempuan dan anak korban 

kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh 
petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. 

2) indikator penunjang: cakupan ketersediaan petugas di unit 
pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk 
menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan 
terhadap perempuan dan anak, dalam hal ini adalah kemampuan 
untuk penjangkauan korban dan menindaklanjuti pengaduan 
yang berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan terhadap 
perempuan dan anak. 

b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, 
dengan indikator: 
1) indikator utama: cakupan perempuan dan anak korban 

kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga 
kesehatan terlatih di puskesmas atau rumah sakit yang mampu 
menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam SPM ini adalah 
pelayanan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan 
rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu 
dokter spesialis, dokter, dokter gigi, perawat atau bidan yang 
sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana medis kekerasan 
terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Pelayanan 
kesehatan dimaksud dilakukan di rumah sakit yang memberikan 
pelayanan terpadu dan juga di puskesmas yang memberikan 
pelayanan dasar komprehensif.  

2) indikator penunjang: 
a) Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap 

perempuan 
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b) Cakupan RSUD atau RSU vertical, RSUD atau RS swasta, 
RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi 
perempuan dan anak korban kekerasan 

c) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus 
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di 
Puskesmas 

d) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus 
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di RS. 

c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, 
dengan indikator: 
1) indikator utama: cakupan layanan rehabilitasi sosial yang 

diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi 
perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan 
terpadu, serta indikator utama yang lain yakni cakupan layanan 
bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani 
terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam 
unit pelayanan terpadu. 

2) indikator penunjang: 
a) Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih 
b) Cakupan petugas yang terlatih dalam melakukan bimbingan 

rohani 
d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban 

kekerasan, dengan indikator: 
1) indikator utama: cakupan penegakan hukum dari tingkat 

penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus 
kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta indikator utama 
yang lain yakni cakupan perempuan dan anak korban kekerasan 
yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Penegakan hukum 
merupakan tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara 
untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai penegakan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Bantuan hukum adalah 
segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek yang terkait dengan 
bidang hukum yang diberikan kepada seseorang dalam proses 
peradilan pidana maupun perdata. 

2) indikator penunjang: 
a) Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak di tingkat kepolisian 
b) Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 

(UPPA) di Polda dan Polres/ta 
c) Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA 
d) Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan 

layanan yang sensitif gender 
e) Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan 

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 
f) Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani 

perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
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g) Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau 
advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada 
saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan 
anak. 

e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak 
korban kekerasan, dengan indikator: 
1) indikator utama: cakupan layanan pemulangan bagi perempuan 

dan anak korban kekerasan, serta indikator utama yang lain, 
yaitu cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan 
anak korban kekerasan. Pemulangan dan reintegrasi merupakan 
upaya mengembalikan korban ke daerah asal untuk 
dikembalikan kepada keluarga inti, keluarga pengganti, atau 
masyarakat. 

2) indikator penunjang: Cakupan ketersediaan petugas terlatih 
untuk melakukan reintegrasi sosial (Permeneg. Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010). 

5. Kekerasan Perempuan 

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan 

gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara 

perempuan dan laki-laki sebagai bentukan nilai dan norma sosial (Baso, 

2002:15). 

Dalam Deklarasi PBB pasal 2 tentang Penghapusan Kekerasan 
terhadap Perempuan, dijelaskan bahwa kekerasan perempuan adalah 
setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau 
mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara 
fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, 
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, 
baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi 
(Soeroso, 2010: 60). 
 
Menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak 

Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami, kekerasan adalah setiap perbuatan 

yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan 

baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban. Sementara 

kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan yang berakibat 



27 
 

atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara 

fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, 

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan 

umum atau kehidupan pribadi. 

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal 

maupun nonverbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, 

terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga 

menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap 

orang yang menjadi sasarannya. Kekerasan terhadap perempuan adalah 

setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan 

pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman 

tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara 

sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam 

lingkungan kehidupan pribadi. 

Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya 

ketimpangan atau ketidakadilan gender.  Ketimpangan gender adalah 

perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang 

menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. Hak 

istimewa yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan 

sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-

mena, termasuk dengan cara kekerasan. 

Di tingkat global, telah dibentuk Konvensi Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang merupakan 
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instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-

Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 

1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 negara, lebih dari sembilan puluh 

persen negara-negara anggota PBB, merupakan Negara Peserta Konvensi. 

CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak 

antara laki-laki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak 

untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua 

bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi mendorong 

diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang 

diskriminasi terhadap perempuan. Dalam program Millennium 

Development Goals (MDGs) juga telah disebutkan salah satu tujuannya 

yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 

Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia. 

Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa pelanggaran hak-hak berikut: 

a. Hak atas kehidupan 

b. Hak atas persamaan 

c. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi 

d. Hak atas perlindungan yang sama di muka umum 

e. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental 

yang sebaik-baiknya 

f. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik 

g. Hak untuk pendidikan lanjut 
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h. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, 

perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-

wenang. 

Kekerasan perempuan dapat terjadi dalam bentuk: 

a. Tindak kekerasan fisik adalah tindakan yang bertujuan melukai, 

menyiksa atau menganiaya orang lain.  Tindakan tersebut dapat 

dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) 

atau dengan alat-alat lainnya. 

b. Tindak kekerasan non-fisik adalah tindakan yang bertujuan 

merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik 

melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai atau 

dikehendaki korbannya.  

c. Tindak kekerasan psikologis atau jiwa adalah tindakan yang bertujuan 

mengganggu atau menekan emosi korban.  Secara kejiwaan, korban 

menjadi tidak berani mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, 

menjadi selalu bergantung pada suami atau orang lain dalam segala hal 

(termasuk keuangan).  Akibatnya korban menjadi sasaran dan selalu 

dalam keadaan tertekan atau bahkan takut. 

6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai 

tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau 

pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya 

kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik, kekerasan seksual, setiap 
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aktivitas seksual yang dipaksakan, kekerasan emosional, tindakan yang 

mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus, 

serta mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya. 

Pada tahun 1993 Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh 

Home Affairs Select Committee (HASC), mendefinisikan KDRT sebagai 

semua bentuk penganiayaan fisik, seksual atau emosional yang 

berlangsung dalam konteks suatu hubungan yang erat. Sedangkan 

kepolisian Inggris, mendifinisikan KDRT sebagai semua kekerasan antar 

pasangan dalam suatu hubungan intim baik yang terdahulu atau sekarang, 

di mana saja dan kapan saja terjadi. (dalam Purniati, 2003: 27). 

Hukum di Amerika Serikat mendefinisikan KDRT sebagai berbagai 
bentuk peganiayaan yang dilakukan terhadap pasangan atau pasangan 
terdahulu, pasangan kumpul kebo baik yang sekarang maupun 
terdahulu, atau seseorang dengan siapa penganiaya memiliki "kencan 
atau hubungan pertunangan", atau dengan siapa penganiaya telah 
mempunyai seorang anak (Purnianti, 2003: 28). 
 
Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, 
jatuh sakit atau luka berat. Adapun kekerasan fisik dapat 
diwujudkan dengan perilaku di antaranya, menampar, menggigit, 
memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, 
mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. 
Perilaku ini sungguh membuat korban menjadi trauma dalam 
hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman. 

b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, 
rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada 
seseorang. Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan 
dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan 
ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang 
berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, 
pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus. 
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c. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan 
hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak 
wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan 
orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 
Kekerasan seksual meliputi: 
1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 

yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut 
2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 

lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan 
komersial dan/atau tujuan tertentu. 

d. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan 
orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum 
yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia 
wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada 
orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap 
orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam 
atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang 
tersebut. Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan 
kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku 
diantaranya seperti, penolakan untuk memperoleh keuangan, 
penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, 
penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan 
mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan 
sebagainya. (Rohmat Wahab, 2012: 4-5) 
 

      Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, khususnya 

yang menimpa kaum perempuan, antara lain: 

1) Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan 
keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan tidak 
toleran. 

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

3) Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga 
harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan 
masalah sosial. 

4) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai 
aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, 
penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa 
laki-laki boleh menguasai perempuan. 

5) Budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya 
ekonomi. 

6) Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil. 
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7) Pihak suami pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-
kanak. 

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

9) Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan 
orang tua yang sering melakukan kekerasan pada ibunya atau 
dirinya. 

10) Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan 
dari masyarakat sendiri yang enggan untuk melaporkan 
permasalahan dalam rumah tangganya, maupun dari pihak- 
pihak yang terkait yang kurang mensosialisasikan tentang 
KDRT sehingga data kasus tentang KDRT pun, banyak 
dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele. 
Masyarakat ataupun pihak yang tekait dengan KDRT, baru 
benar- benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan 
korban baik fisik yang parah dan maupun kematian, itupun jika 
diliput oleh media massa. Banyak sekali KDRT yang tidak 
tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan 
kasus-kasus KDRT yang kecil pun lebih banyak dipandang 
sebelah mata daripada kasus-kasus lainnya. 

11) Masalah budaya, masyarakat yang patriarkis ditandai dengan 
pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan 
perempuan dimana laki-laki mendominasi perempuan. Selain 
itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk 
memperlakukan anak-anaknya, atau cara suami 
memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri 
dapat mempengaruhi dampak timbulnya KDRT. 

12) Faktor domestik, adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan 
sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan 
munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh 
lingkungan atau masyarakat sekitar tidak mampu mengurus 
rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, 
mengingat masalah domestik dalam keluarga bukan untuk 
diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak 
semakin meningkatnya kasus KDRT (Dalam makalah 
Baquandi, dkk, 2009: 2-3) 

 

Menurut Anita Kristiana, dkk, (2009: 8-9), ada beberapa dampak 

yang muncul akibat adanya KDRT, antara lain: 
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a. Dampak fisik 

Kekerasan yang dialami bisa berdampak pada kondisi fisik, seperti 

mengalami luka yang bisa hilang (temporer), luka yang membekas 

(permanen), cacat tubuh, dan bahkan sampai kematian. 

b. Dampak psikologis 

Akibat kekerasan berulang yang dialami, secara psikologis 

mungkin merasa bingung, sedih, marah, tak berdaya, merasa bersalah, 

gagal, ketakutan, tegang, tidak percaya diri dan membenci diri sendiri, 

menyalahakan diri sendiri, tidak mampu berkonsentrasi, menjadi sulit 

tidur, tidak nafsu makan, dan sebagainya. Bahkan bagi sebagian orang 

bisa mengalami gangguan kejiwaan berat. 

c. Dampak sosial-ekonomi 

KDRT juga mengganggu hubungan kita dengan orang lain. 

Misalnya, karena malu mengalami KDRT, menjadi lebih sering 

menghindar, tidak mau bergaul, atau tidak lagi aktif di kegiatan-

kegiatan sosial. Jika suami menelantarkan istri, dampak yang 

ditimbulkan antara lain tidak memiliki uang yang cukup, tidak dapat 

bekerja, tidak dinafkahi suami, dan sebagainya. Selain itu KDRT juga 

bisa mempengaruhi peran orang tua terhadap anaknya, sebab menjadi 

terpaku pada permasalahan yang dihadapi hingga lebih sensitive dan 

mudah marah kepada anak-anaknya. 
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7. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Menurut Arif Gosita dalam Soeroso (2010: 112), dijelaskan bahwa 

korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai 

akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri 

sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak 

asasi yang menderita. Sedangkan menurut Muladi dalam Soeroso (2010: 

113), korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual 

maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau 

mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-

haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar 

hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan 

kekuasaan. 

Arif Gosita dalam Soeroso, (2010: 116), menjelaskan bahwa sebagai 

seorang warga negara korban juga mempunyai hak-hak dan kewajiban 

yang harus dilaksanakan, antara lain: 

a. Hak korban 

1) Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai 

dengan kemampuan pelaku 

2) Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya 

3) Korban berhak mendapat kompensasinya untuk ahli warisnya, bila 

korban meninggal dunia karena tindakan tersebut 

4) Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi 

5) Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya 
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6) Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan 

membahayakan dirinya 

7) Korban berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku, 

bila melapor ke dan menjadi saksi 

8) Korban berhak mendapat bantuan penasihat hukum 

9) Korban berhak mempergunakan upaya hokum 

b. Kewajiban korban 

1) Korban tidak main hakim sendiri 

2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya/timbulnya 

korban lebih banyak lagi 

3) Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pelaku, baik oleh 

diri sendiri, maupun oleh orang lain 

4) Korban wajib serta membina pelaku 

5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi 

korban lagi 

6) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan 

pelaku 

7) Berkewajiban memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi 

kompensasi secara bertahap atau sesuai dengan kemampuannya 

8) Berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri 

dan ada jaminan. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yang relevan 

sebagai acuan, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rodiyah (2012) 

Laporan penelitian Rodiyah berjudul Model Pemberdayaan Kelompok 

Rentan KDRT Berbasis Need Asssesment dalam Perspektif Hukum. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kelompok rentan KDRT 

dihadapkan pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan praktis dan 

kebutuhan strategis sebagai dasar hidup layak dalam pemberdayaan 

perempuan dan anak untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender. 

Model pemberdayaan yang efektif dengan menggunakan kerjasama secara 

sinergis antar komponen masyarakat dan pemerintah, organisasi negara 

untuk memberdayakan mereka. Maka model pemberdayaan yang efektif 

dan efisien adalah dengan menggunakan pengembangan pendidikan 

pemberdayaan perempuan dengan life skill yang berbasis pada need 

assesment. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan 

kelompok rentan KDRT anak dan perempuan adalah kendala kemiskinan 

yang disebabkan oleh kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, serta 

ketidak mandirian perempuan karena tidak berpendidikan serta masyarakat 

yang belum secara sinergis melakukan pemberdayan terhadap mereka. 

Terutama kendala ketidakmampuan mempunyai life skill (ketrampilan 

hidup yang memadahi untuk menyelesaikan masalah dasar). 
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Penelitian tersebut berkaitan dengan bidang kajian penelitian yang 

akan peneliti lakukan, yaitu penanganan terhadap kelompok rentan. 

Namun disini peneliti lebih memfokuskan kelompok rentan pada 

perempuan korban  KDRT di DIY. Melihat berbagai penanganan atau 

pemberdayaan yang dilakukan serta kendala-kendala yang ada, bukan 

tidak mungkin kendala-kendala serupa akan dialami oleh P2TPA Rekso 

Dyah Utami dalam pelayanan terhadap kelompok rentan KDRT. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Prihatini (2013) 

Laporan penelitian Dian Prihatini berjudul Peran Konselor di LSM 

dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di LSM 

Sahabat Perempuan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah). Penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa konselor di Sahabat Perempuan dalam 

menangani korban kekerasan seksual berperan dalam konseling hukum, 

konseling psikologis, dan trauma healing. Adapun konseling yang 

diberikan berupa penguatan perempuan korban dan memotivasi para 

korban kekerasan seksual. Para korban kekerasan seksual merasakan 

dampak yang sangat positif, mereka mengakui konselor sangat berperan 

dalam mengembalikan keberanian dan semangat mereka dalam 

menghadapi kehidupan di masa depan. Hambatan yang dihadapi Sahabat 

Perempuan dalam menangani korban kekerasan seksual adalah SDM 

Sahabat Perempuan yang kurang mencukupi, dan kurang kooperatifnya 

korban pada saat proses penanganan kasus. 
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Penelitian tersebut berkaitan dengan bidang kajian penelitian yang 

akan peneliti lakukan, yaitu bidang kekerasan terhadap perempuan. 

Namun disini peneliti lebih memfokuskan pada KDRT yang dialami oleh 

perempuan. Melihat berbagai penanganan atau pelayanan yang dilakukan 

oleh Sahabat Perempuan serta hambatan-hambatan yang ada, bukan tidak 

mungkin hambatan-hambatan serupa akan dialami oleh P2TPA Rekso 

Dyah Utami dalam pelayanan terhadap kelompok rentan KDRT. 

C. Kerangka Pikir 

Tindak kekerasan yang terjadi di Indonesia khususnya di DIY belakangan 

ini terus mengalami peningkatan. Realitanya, mereka yang sering menjadi 

sasaran tindak kekerasan kebanyakan merupakan kelompok rentan, seperti 

kaum perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan ini tidak hanya 

terjadi di dalam masyarakat namun juga dalam lingkup rumah tangga. 

Kelompok rentan khususnya perempuan korban kekerasan selama ini belum 

mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Seperti terlihat 

dari masih banyaknya kelompok rentan yang belum tersentuh atau belum 

mendapatkan akses pelayanan publik seperti masyarakat pada umumnya.  

Meskipun sudah ada UU yang mengatur tentang pelayanan publik bagi 

kelompok rentan, yakni UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,  

namun implementasinya belum sesuai dengan yang diharapkan. 

Dengan melihat fenomena tersebut, perlu dibentuk lembaga yang mampu 

memperjuangkan hak-hak kelompok rentan, baik lembaga swasta maupun 

pemerintah, seperti P2TPA Rekso Dyah Utami. P2TPA Rekso Dyah Utami ini 
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berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan bagi kelompok 

rentan, khususnya perempuan korban KDRT. Melalui P2TPA Rekso Dyah 

Utami, maka kelompok rentan KDRT akan mendapatkan tempat untuk 

mengadu tentang permasalahannya. Mereka akan mendapatkan pelayanan 

terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Pelayanan yang diberikan oleh 

P2TPA Rekso Dyah Utami meliputi, pelayanan pengaduan atau laporan, 

pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, 

serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. 

Sehingga dengan adanya P2TPA Rekso Dyah Utami ini diharapkan 

kelompok rentan khususnya perempuan korban KDRT akan mendapat hal 

yang lebih baik, merasa terlindungi, mengembalikan keadaan mereka seperti 

sediakala, serta mampu mewujudkan kembali hak-hak mereka sebagai 

perempuan dalam rumah tangga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kelompok rentan (perempuan 

korban KDRT) 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

D. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengapa P2TPA Rekso Dyah Utami memberikan pelayanan terhadap 

kelompok rentan KDRT? 

2. Bagaimana pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami terhadap 

kelompok rentan KDRT? 

Belum medapatkan 
pelayanan sesuai kebutuhan 

 

Pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami 
terhadap kelompok rentan KDRT: 

1. pelayanan pengaduan atau laporan 

2. pelayanan kesehatan 

3. pelayanan rehabilitasi sosial  

4. pelayanan bantuan hukum 

5. pelayanan pemulangan dan reintegrasi 

sosial 

 

 

 

Terwujudnya hak-hak 
kelompok rentan (perempuan 

dalam rumah tangga) 
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3. Bagaimana pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami jika dikaitkan dengan 

asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik ? Apakah sudah sesuai atau 

belum? 

4. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pelayanan P2TPA Rekso 

Dyah Utami terhadap kelompok rentan KDRT? 

5. Bagaimana respon korban terhadap pelayanan yang diberikan oleh P2TPA 

Rekso Dyah Utami? 

 


