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BAB III 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

A. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Semarang Terhadap Tersedianya Tempat Perlindungan (Shelter) Bagi 

Anak-Anak Korban Kekerasan Orangtua 

Menurut Soerjono Soekanto peranan yaitu “merupakan aspek yang 

dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang yang melakukan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalakan peranan.”
34

 

Seperti pendapat Soerjono Soekanto, peranan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dapat terlaksana dengan 

menjalakankan hak dan kewajibannya yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Semarang berfokus pada:  

Pertama ; melakukan penganggaran dana penyediaan shelter atau 

rumah aman serta pengganggaran dana untuk penyediaan shelter kontrak 

dengan semua fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan korban kekerasan 

yang berbasis perempuan dan anak di dalam Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) Kota Semarang. 

Adapun beberapa hal yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Semarang terkait penyusunan rancangan 

                                                           
34
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anggaran. Terlebih dahulu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Semarang melakukan, yaitu : 

Koordinasi dengan pihak Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI untuk 

pengadaan shelter, pihak Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI yang akan 

melaksanakannya dengan mencari data/ informasi harga kontrak rumah yang 

akan dijadikan shelter dalam jangka 1 tahun dan rencana kegiatan untuk 

kepentingan para korban. Dari hasil pencarian data/informasi serta rencana 

kegiatan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Seruni kemudian hasilnya akan 

dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Semarang, lalu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Semarang bersama-sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni akan 

menyusun hasil survei tersebut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Kota Semarang.  

Rencana Kerja dan Anggaran yang telah dibuat tersebut diajukan ke 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah  (Bappeda) dan Bagian Pembangunan 

untuk diverifikasi nominal-nominal yang dianggarkan sudah sesuai belum 

dengan standar penganggaran. Penyesuaian anggaran dalam verifikasi ini 

kadang mengalami pengurangan, sehingga apa yang sudah dirancang 

penganggarannya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
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Anak Kota Semarang bersama Pusat Pelayanan Terpadu Seruni menjadi 

berkurang dan terpaksa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Semarang menyesuaikan anggaran yang disetujui dan diturunkan, 

namun ada kalanya penganggaran yang sudah diverifikasi oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang diajukan ke Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak menutup kemungkinan juga bisa 

menjadi berkurang  karena ada penyesuaian anggaran dalam Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang. Hal ini sangat 

berdampak pada ketersediaan shelter itu sendiri, yang pada awalnya 

perencanaan shelter diupayakan semaksimal mungkin guna memberi 

perlindungan anak korban kekerasan orangtua, maka dengan adanya 

penurunan/ pengurangan anggaran untuk itu mau tidak mau Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang 

menyesuaikan jumlah anggaran yang terkadang menghilangkan item-item 

tertentu seperti dalam perencanaan semula atau paling tidak mengurangi 

frekuensi layanan. Item- item tersebut seperti perencanaan kegiatan-kegiatan 

yang telah dirancang untuk pemenuhan hak korban, fasilitas-fasilitas untuk 

anak korban kekerasan. Hal ini sangat disayangkan karena layanan yang 

sekiranya diperlukan untuk pemenuhan hak-hak korban menjadi berkurang 

karena anggaran yang sekiranya kurang mencukupi dalam perealisasiannya 

tersebut. 
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Dibuatlah jadwal rapat antara pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kota Semarang dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Semarang  untuk berdiskusi dan mempertahankan 

hasil-hasil pengajuan rencana kerja dan anggaran tersebut, namun semua akan 

kembali pada APBD Kota Semarang. 

Hasil dari rapat tersebut nantinya menjadi patokan diberikannya  

persetujuan atau tidaknya perencanan anggaran tersebut oleh DPRD. Ketika 

oleh Dewan tidak disetujui maka akan dikembalikan lagi ke Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk 

direvisi, revisi tersebut pasti dengan penghilang item-item tertentu yang 

akhirnya perencanaan anggaran tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki 

dewan. Item- item tersebut seperti perencanaan kegiatan-kegiatan yang telah 

dirancang untuk pemenuhan hak korban, fasilitas-fasilitas untuk anak korban 

kekerasan. Hal ini sebenarnya sangat tidak diharapkan, karena yang tahu 

persis kondisi dan situasi di lapangan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Semarang dengan dukungan Pusat Pelayanan 

Terpadu SERUNI. 

Akan sangat berbeda ketika perencanaan anggaran tersebut disetujui 

dengan nominal yang telah ditetapkan, maka perencanaan dan program kerja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang 

akan sangat terdukung oleh dana yang ada, sehingga tidak perlu mengurangi 

atau menghilangkan item-item untuk penyediaan shelter dan semua 
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kelengkapannya, baik itu dari segi fisik rumah aman (shelter) itu sendiri 

maupun penunjang-penunjang lainnya, seperti ibu pengasuh, satpam, tenaga 

pendamping dan pendidik, rohaniawan, tenaga kesehatan maupun sarana dan 

prasarana kelengkapan lain, misalnya alat peraga untuk belajar, bermain dan 

lain-lain. 

Setelah ada persetujuan dari dewan, maka hasil persetujuan tersebut 

diberikan ke Walikota untuk dibuatkan Peraturan Daerah Kota Semarang 

seperti Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2017 dan Peraturan 

Walikota Semarang Nomor 129 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang tahun anggaran 2017. 

Setelah terbitnya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah yang disertai Peraturan Walikota, maka anggaran masing-

masing dinas akan diserahkan ke masing-masing dinas oleh Walikota agar 

dapat segera melaksanaan rencana kerja. Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota Semarang merupakan landasan kerja dinas-dinas termasuk juga 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di 

dalam menjalankan tugasnya.  

Untuk segala keperluan dan kebutuhan Pusat Pelayanan Terpadu 

SERUNI di dalam menyiapkan shelter dengan segala kebutuhannya, Pusat 

Pelayanan Terpadu SERUNI akan membuat dan merencanakan anggaran 

yang dibutuhkannya itu, sehingga korban tidak dibebani biaya apapun selama 
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tinggal di shelter. Anggaran ini kemudian diajukan ke Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan setelah disetujuinya 

anggaran tersebut, maka Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI melakukan 

persiapan dari segala segi yang berkaitan dengan shelter. Mulai dari mencari 

rumah dengan harga yang sudah sesuai dari yang dianggarakan hingga 

persiapan di dalam shelter dan fasilitas seperti konseling, pendampingan, 

penyediaan ibu shelter untuk mengawasi dan menjaga korban kekerasan.
35

 

Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Semarang dalam penyediaan shelter memilih sistem kontrak, sistem ini 

dapat lebih aman karena kerahasiaan dan perpindahannyapun bisa dengan 

cepat dilakukan dan mudah, sehingga keberadaan dan kerahasiaan lokasi 

shelter bisa lebih terjaga dan terjamin. Dengan demikian pelaku kekerasan 

tidak dapat dengan mudah melacak keberadaan korban. 

Di samping itu, shelter tersebut sangat tersamar, karena bentuknya 

seperti rumah kebanyakan dan lokasinyapun berada di tengah-tengah 

pemukiman penduduk dan tidak begitu mencolok. Apabila keberadaan shelter 

tersebut diketahui oleh pelaku kekerasan, maka akan dengan mudah dan cepat 

Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI akan mengalihkan dan memindahkannya 

dengan cara yang sama, yaitu dengan mencari dan mengontrak rumah baru 

sebagai shelter pengganti. 
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Minarni, pada tanggal 28 Juni 2018, pukul 09.00 



48 
 

Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Semarang juga terlibat dalam membantu pengurusan dalam hal 

administrasi dan teknis di lapangan yang berkaitan dengan perizinan, maupun 

transportasi anak  korban kekerasan yang akan dibawa ke Pusat Pelayanan 

Terpadu SERUNI, dengan menyediakan molin (mobil perlindungan), surat 

tugas, surat penanganan kasus sampai ke kepolisian.  

Di samping itu Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI mempunyai  

informan-informan yang terletak di 16 (enam belas) kecamatan di Kota 

Semarang yang dalam melaksanakan tugasnya, dengan surat izin dari Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sesuai 

dengan tugasnya yaitu pertama;  informan-informan siap ketika ada pelaporan 

korban karena nomor informan sudah tersebar ke berbagai tempat seperti 

sekolah, RT, RW, dan lain sebagainya. Kedua;   melakukan koordinasi 

dengan kecamatan, Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang terkait 

dengan penanganan korban.  

Untuk melakukan monitoring, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Semarang selalu mengadakan rapat berkoordinasi, 

setiap sebulan sekali dengan Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI terkait 

dengan pelayanan penyediaan shelter untuk anak korban kekerasan, termasuk 

juga mengadakan koordinasi dengan para informan dalam pendataan 

terjadinya kekerasan dimasing-masing kecamatan dimana mereka ditugaskan. 
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Koordinasi ini amat penting, mengingat tindak kekerasan orangtua 

terhadap anak  bisa terjadi sewaktu-waktu dan tidak dapat diperkirakan 

dengan pasti, kapan dan jumlahnya berapa dengan  kemungkinan berapa 

anggaran yang dibutuhkan untuk menanganinya. Maka dengan koordinasi ini 

dapat diketahui dan diantisipasi baik kejadian maupun dari segi anggaran. 

Adapun proses penanganan anak-anak korban kekerasan yang 

dilakukan oleh orangtua hingga anak korban dapat diamankan ke dalam 

shelter, yaitu ; 

A.1          :  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Semarang memiliki 16 informan orang di kecamatan, di tiap 

kecamatan diwakili oleh 1 orang informan. Informan-informan  

yang di pilih dan diseleksi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Semarang sendiri. Beberapa diantara 

para informan merupakan seorang korban yang pernah mengalami 

kekerasan, sehingga diharapkan dapat menjadi relawan yang 

memiliki rasa empati untuk memperjuangkan hak-hak korban 

kekerasan.  

Adapun 16 kecamatan tersebut yaitu kecamatan Banyumanik, 

kecamatan Tembalang, kecamatan Gayamsari, kecamatan 

Gajahmungkur, kecamatan Ngaliyan, kecamatan Genuk, 

kecamatan Tugu, kecamatan Mijen, kecamatan Pedurungan, 

kecamatan Semarang Utara, kecamatan Semarang Barat, 
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kecamatan Semarang Timur, kecamatan Semarang Selatan, 

kecamatan Semarang Tengah, kecamatan Gunungpati, kecamatan 

Candisari.  

Korban kekerasan yang terjadi di masing-masing kecamatan, 

dapat melapor/mengadu di kecamatan/lingkunganya dengan 

didampingi oleh salah satu orangtua/wakil anak. Jika memang 

korban merasa sangat terancam, maka usaha yang dilakukan oleh 

informan dalam penanganan yaitu  home visit, yaitu dengan 

mencari tahu  tempat tinggal korban yang dimaksud. Bekerjana 

informan ini selalu disertai dengan surat tugas dari Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Semarang. Surat tugas ini akan ditunjukkan/diserahkan pada 

RT/RW setempat guna kelancaran tugasnya. Biasanya kegunaan 

surat tugas ini terkait dengan informasi data korban dan jika terjadi 

korban tidak dapat keluar dari rumah. 

Jika terjadi demikian, maka informan mencatat semua yang 

dibutuhkan korban dengan mendengarkan secara singkat keluhan 

korban. Selanjutnya informan tersebut langsung berkoordinasi 

dengan kecamatan dan berkoordinasi dengan staff Pusat Pelayanan 

Terpadu SERUNI Kota Semarang.  

Apabila kemudian diperkirakan korban kekerasan 

membutuhkan perlindungan dan pengamanan di shelter, maka 



51 
 

informan akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan pihak 

Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI untuk membawa korban ke 

Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dengan fasilitas mobil 

perlindungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Semarang, selanjutnya data-data korban 

yang didapat dari informan akan dipelajari oleh tim Pusat 

Pelayanan Terpadu SERUNI sebagai bahan seleksi, apakah korban 

benar-benar membutuhkan shelter. 

A.2        :    Setelah diseleksi melalui konseling kepada korban di Kantor  

Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI anak korban kekerasan yang 

sekiranya perlu di shelter dikarenakan nyawanya terancam, maka 

anak tersebut akan didampingi oleh staff Pusat Pelayanan Terpadu 

SERUNI ke lokasi shelter tersebut, dimana di dalam shelter 

tersebut berbentuk seperti rumah biasa dan pengawasan terhadap 

korban menjadi tanggung jawab dari ibu shelter. Ibu shelter ini 

dipilih dan di seleksi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Semarang. Ibu shelter bertugas menjaga, 

merawat, mengawasi kegiatan dari para korban kekerasan. 

A.3         :   Anak korban kekerasan tidak hanya membutuhkan tempat 

untuk berlindung tetapi juga pendampingan kasus hukum untuk 

penyelesaian kasus tersebut staff Pusat Pelayanan Terpadu 
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SERUNI membantu dengan cara pendampingan pada korban baik 

dalam proses penyelidikan hingga sampai dengan proses di 

pengadilan.  

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan 

melakukan kerjsama. Adapun alur kerja sama tersebut, yaitu : 

Gambar 4. Alur Kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Semarang dengan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni 
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Terkait Pasal 5 Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 

beberapa fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Semarang, yaitu: 

c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program 

dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup 

Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan 

Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan 

Perempuan dan Anak; 

f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Peningkatan Kualitas Hidup 

Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan 

Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan 

Perempuan dan Anak; 

h. Penyelenggaraan program dan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup 

Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan 

Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan 

Perempuan dan Anak; 

j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang 
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Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak 

dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. 

Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota 

Semarang menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemerintah di tingkat 

Kota, dengan mengkoordinasi tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program 

dan kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Salah satu terkait 

penyediaan shelter atau rumah aman sementara bagi anak korban kekerasan 

untuk berlindung dari rasa tidak nyaman dan ancaman pelaku. Bila di 

hubungkan pada perealisasian shelter Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Semarang bekerjasama dengan Pusat Pelayanan 

Terpadu SERUNI. 

Pusat Pelayanan Terpadu Seruni sendiri melaksanakan kerjasama 

tersebut sesuai fungsinya, yaitu : 

a. Fungsi pemulihan dan penyembuhan korban kekerasan terhadap 

perempuan dan anak korban kekerasan. 

b. Fungsi pencegahan (preventif) adalah upaya agar tidak terjadi 

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baru semakin luas. 

c. Fungsi pengembangan. Fungsi ini  mengusahakan para korban 

mampu berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.
36
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Melihat pada fungsi-fungsi diatas bahwa Pusat Pelayanan Terpadu 

SERUNI ini dalam upaya penyembuhan dan pemulihan anak korban 

kekerasan membantu untuk shelter serta saran dan prasarana untuk 

kelengkapan shelter seperti, ibu shelter, tenaga konseling, psikiater, tenaga 

pengajar, tenaga kebersihan, alat-alat peraga untuk anak-anak dan lainnya. 

Setelah mendapatkan informasi terkait shelter dan kelengkapannya maka 

Pusat Pelayanan Terpadu Seruni memberikan informasi ini kepada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.  

Selama menangani masalah korban kekerasan utamanya adalah anak-

anak korban kekerasan orangtua, Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pasti 

membutuhkan biaya. Oleh sebab itu Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI 

kemudian membuat anggaran guna diajukan, demikian juga ketika Pusat 

Pelayanan Terpadu SERUNI memiliki keperluan terkait pelayanan untuk 

korban selalu membuat anggaran dan diajukan ke Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, dan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang selalu siap dalam 

penyediaan anggarannya sesuai dengan dana  yang telah di anggarkan.
37

 

Namun demikian dengan model-model/cara-cara demikian menurut 

penulis kurang begitu efektif, karena anggaran baik itu mengenai segala 

keperluan anak korban kekerasan orangtua maupun shelter tempat 

                                                           
37
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berlindungnya anak tersebut akan selalu dibuat diajukan disetiap kejadian, dan 

ini dirasa sangat panjang dan kinerja Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI akan 

sangat tergantung besar biaya yang dianggarkan (itupun jika semua disetujui). 

Mestinya penyediaan shelter ini bersifat permanen dan tetap, Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sudah 

semestinya mempunyai shelter seperti dimaksud, sehingga tidak setiap 

kejadian Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI selalu mencari/mengkontrak 

rumah untuk digunakan sebagai shelter dengan harga yang tidak pasti (bisa 

mahal bisa juga murah tergantung lokasi), namun dengan pengamanan yang 

sangat minimal. 

Jika kekhawatiran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Semarang maupun Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI shelter akan 

mudah diketahui pelaku kekerasan ataupun orang lain dan tingkat 

pengamanannya minimal, mestinya dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Semarang memiliki shelter sendiri akan banyak 

hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan cara 

shelter dibangun dengan fasilitas memadai untuk memenuhi segala kebutuhan 

anak korban kekerasan, baik itu kegiatan fisik maupun non fisik hingga 

sampai dengan segi pengamanannya. 

Dengan demikian, tidak lagi Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI 

direpotkan dengan segala macam penganggaran dan dengan cepat melakukan 

penanganannya pada anak korban kekerasan yang memang harus segera 
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ditangani. Di sisi lain dari segi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Semarang tidak terbebani terlalu tinggi, karena 

semua sudah tersedia. Memang pada awal pembangunan dibutuhkan anggaran 

yang cukup besar, namun demikian selanjutnya tidak perlu lagi 

menganggarkan pengadaan shelter dengan model kontrak yang harga 

kontraknya sangat fluktuatif atau tidak dapat diprediksi dengan tepat untuk 

setiap tahun anggaran. Sehingga pengajuan anggaran oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang terfokus 

pada biaya perawatan shelter, sarana dan prasarananya. 

Pemikiran penulis dengan model demikian, kinerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan  Pusat 

Pelayanan Terpadu SERUNI lebih menjadi efektif dan terfokus, sehingga 

anak korban kekerasan orangtua dapat mendapat penanganan yang cepat dan 

tidak berlarut-larut yang akhirnya dapat menambah beban psikis anak korban 

kekerasan itu. 

Kondisi saat ini anak-anak sangat rentan dengan kekerasan yang 

dilakukan oleh orangtuanya sendiri, disadari atau tidak pelampiasan 

kemarahan orangtua tertumpah pada anak, sehingga anak menjadi objek 

pelampiasan. Orangtua menjadi lupa akan fungsinya sebagai tempat untuk 

berlindung, mendidik, merawat, menjaga dan memelihara sesuai dengan hak 

dan kewajibannya. Jika orangtua sudah lupa akan hak dan kewajibannya itu 
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maka tak ayal kekerasan akan menjadi makanan sehari-hari, baik kekerasan 

yang dialami kekerasan fisik maupun non fisik. 

Oleh sebab itu sangat diperlukan payung hukum untuk melindunginya, 

baik secara nasional maupun masing-masing tingkat daerah. Di tingkat 

Nasional diterbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, sedangkan ditingkat daerah di Kota Semarang diterbitkanlah Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan 

Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, terutama pasal 17 yang 

mengamanatkan, bahwa; 

Perlindungan hukum meliputi : 

e. Memberi perlindungan dirumah aman (shelter); 

f. Memberikan informasi hukum kepada korban; 

g. Melakukan pendampingan untuk korban sebagai saksi mulai dari 

proses penyidikan hingga putusan; 

h. Memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban 

tindak kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukkan perwalian 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Aturan-aturan hukum dibentuk dan tidak hanya aturannya saja yang 

dibentuk tetapi lembaga pemerintahan untuk membantu menangani 

permasalahan terhadap anak korban kekerasan juga menjadi lembaga 



59 
 

pendukung terciptanya rasa aman bagi korban, lembaga pemerintahan yaitu 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang 

memiliki peran yang penting dalam menjalankan peranannnya dalam 

melindungi permasalahan terkait perempuan dan anak-anak korban kekerasan. 

Dimana untuk mewujudkan rasa aman pada anak-anak korban kekerasan 

perlunya suatu tempat yang tepat agar anak korban kekerasan merasakan 

kenyamanan dan keamanan.  

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyadari 

pentingnya rasa aman dari ancaman para pelaku korban kekerasan seperti 

yang dilakukan oleh orangtua maka dinas dalam menjalankan peranannya 

menyediakan shelter kontrak yang merupakan salah satu bentuk upaya 

perlindungan hukum pada anak seperti yang tertera pada Pasal 17 Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan 

Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, serta penyediaan shelter ini 

sebagai bentuk  pemenuhan hak pada anak seperti yang tertera pada Pasal 15 

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

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu hak untuk 

memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, 

perlibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang 

mengandung unsur kekerasan, peperangan dan kejahatan seksual. Selain itu 

hak anak lainya seperti yang terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota 
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Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 

dari Tindak Kekerasan hak untuk di hormati harkat dan martabatnya sebagai 

manusia dan juga hak rasa aman.  

Terkait pentingnya peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Semarang dalam menyediakan tempat perlindungan 

bagi anak-anak korban kekerasan. Anak-anak tersebut dapat di kategorikan 

telah sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yaitu memberi batasan bahwa anak itu adalah anak yang 

berumur dibawah 18 tahun adapun jika berkaitan dengannya maka anak yang 

masih di dalam kandunganpun dapat dikatakan sebagai anak. 

Jika melihat pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 

2016  Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menyatakan: 

Pasal 8 : 

(1) Kewajiban dan  tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 7 huruf a, meliputi: 

a. Menetapkan, melaksanakan kebijakan, program, dan melakukan 

kerjasama kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan; 

b. Memfasilitasi pendirian kelembagaan perlindungan perempuan 

dan perlindungan anak dari tindak kekerasan; 

c. Mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan 

keuangan daerah; 

d. Membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan 

e. Menyediakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban 

tindak kekerasan; 

f. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; 
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g. Menunjuk orangtua dan/ atau pengasuh keluarga pengganti sebagai 

langkah perlindungan untuk anak yang menjadi korban tindak 

kekerasan. 

 

Melihat pada ketentuan Pasal 8 di atas dengan fakta yang ada di 

lapangan, dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Semarang sudah menyelenggarakan sesuai dengan 

kewajiban dan tanggung jawabnya dengan batasan yaitu bahwa Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang 

menganggarkan dana untuk tersedia dan terselenggaranya shelter kontrak 

beserta dengan fasilitas untuk kepentingan korban utamanya kepentingan pada 

anak-anak korban kekerasan.   

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Seksi 

Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang yaitu Ibu Rian Titik 

Minarni bahwa Dinas dalam upaya penyediaan tempat perlindungan atau 

shelter tersebut memerlukan bantuan dan berkoordinasi dengan Pusat 

Pelayanan Terpadu SERUNI, dalam koordinasi ini dinilai dapat berjalan 

dengan baik. 

 Di samping itu bentuk koordinasi seperti ini sangat diperlukan, dan 

sangat diandalkan dalam penanganan anak-anak korban kekerasan orangtua, 

koordinasi bisa juga meliputi cara kerja sampai dengan monitoring dan 

evaluasinya sehingga kinerja antara instansi terkait terjalin dengan baik sesuai 

dengan Pasal 5 Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, yaitu  

fungsi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Maka 

dengan demikian perananan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak bisa menjalankan peranannya dalam penyediaan shelter 

secara optimal, karena didukung adanya kerjasama dan saling koordinasi 

antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Semarang dengan Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, yang kemudian bisa 

juga menjaring masalah-masalah anak-anak korban kekerasan orangtua di 

Kota Semarang. 

Bahkan ditingkat penganggaranpun Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak melibatkan Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI 

sebagai pihak yang tahu persis kondisi lapangan, sehingga potret kebutuhan 

rumah shelter dan segala kelengkapannya dapat diketahui, dan dari situ baru 

kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Semarang mulai merancang anggaran kebutuhannya secara tepat guna sesuai 

dengan kebutuhannya. 

B. Faktor - Faktor Penghambat Dalam Penyediaan Shelter Sebagai Bentuk 

Pemberian Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Yang 

Dilakukan Oleh Orangtua  

Dalam menjalankan penyediaan tempat perlindungan atau shelter bagi 

anak-anak korban kekerasan orangtua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
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Perlindungan Anak Kota Semarang memiliki hambatan baik itu hambatan 

yang sifatnya internal,eksternal  maupun yuridis sebagai berikut : 

a. Hambatan yang sifatnya Internal, yaitu; 

1) Anggaran yang terbatas  

Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Kota Semarang memilki 

harapan dalam perealisasian shelter atau rumah aman yang tetap dalam 

arti tidak berpindah tempat dan jelas lokasinya dengan fasilitas yang 

lengkap masih hanya menjadi harapan. Dalam merealisasikan shelter 

atau rumah aman tersebut, dibutuhkan anggaran dana yang cukup 

besar. Anggaran dana menjadi hal pokok dalam pembangunan shelter, 

anggaran tersebut disusun dan direncanakan secara sistematis oleh 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Semarang dan diajukan secara tahunan di Rencana Kerja dan 

Anggaran yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang. Hal ini diperkuat oleh Ibu 

Rian Titik Minarni yang menyatakan, bahwa : 

“Kendala atau hambatan yang dialami dalam penyediaan 

rumah aman atau shelter ini hanya terbatas pada penyediaan 

shelter dengan sistem kontrak karena ya itu, mbak dana dalam 

perealisasianya masih kurang, kan untuk mewujudkan shelter 

tetap dana pembebasan lahan juga tidak mudah dan murah, 

harga tanah tiap tahun kan pasti naik mbak.” 
38

 

 

                                                           
38

 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang, Rian Titik 
Minarni, pada tanggal 15 Maret 2018,  pukul 10.00 
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Dari pernyataan Ibu Rian Titik Minarni tersebut di atas, dapat 

diketahui adanya keinginan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Semarang untuk memiliki shelter sendiri 

yang tetap, dengan demikian anggaran yang setiap tahunnya hanya 

untuk kontrak/sewa rumah tidak diperlukan lagi dan bisa dialihkan 

untuk penyediaan sarana dan prasarana ataupun pemeliharaan shelter. 

Tetapi mengingat berulang kali dana yang diturunkan oleh 

Pemerintah Kota Semarang hanya sebatas kontrak/sewa rumah untuk 

digunakan sebagai shelter, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Semarang yang bekerjasama dengan Pusat 

Pelayanan Terpadu SERUNI hanya mampu menyewa/mengontrak 

rumah yang belum tentu juga mempunyai sarana dan prasarana untuk 

perlindungan anak korban kekerasan maupun kebutuhan baik 

kebutuhan pendidikan, bermain, keterampilan, keamanan, pemulihan, 

perawatan baik fisik maupun psikis, sehingga memang akhirnya 

shelter itu menjadi apa adanya dengan fasilitas yang minim karena 

setiap tahunnya berpindah-pindah sesuai dengan kemampuan anggaran 

yang didapat. 

Dengan demikian, sebenarnya kekerasan yang dilakukan oleh 

orangtua tidak sirna begitu saja, karena kekerasan psikispun masih 

menghantui anak korban kekerasan dengan tidak memenuhi 

standar/kelayakan shelter maupun sarana dan prasarananya. Mestinya 
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yang namanya shelter atau rumah aman itu tidak hanya sekedar tempat 

untuk menghindarkan anak dari orangtua pelaku kekerasan saja, tetapi 

shelter tersebut mestinya di samping rumah aman juga ada tempat 

pemulihan anak pada kondisi semula (normal). Oleh sebab itu yang 

namanya shelter seharusnya mempunyai kriteria standar untuk 

memenuhi kebutuhan anak korban kekerasan orangtua, bukan malah 

menjadi tempat yang asing dan tempat untuk mengasingkan anak dari 

jangkauan orangtua pelaku kekerasan.  

Anak harus memperoleh pendidikan, tempat bermain, keamanan, 

lepas dari gangguan, pemulihan traumatis, pemulihan mental, 

kesehatan dan lain-lain yang mendukung anak kembali pada kondisi 

sewajarnya. 

Jika shelter harus berpindah-pindah setiap tahunnya, mau tidak 

mau mempunyai dampak traumatis pada anak yang merasa tidak aman 

tinggal disatu tempat, belum lagi mereka selalu harus menyesuaikan 

diri dengan lingkungan-lingkungan yang baru dan hal ini tidaklah 

mudah, bahkan bisa menjadi ketakutan bagi si anak karena selalu tidak 

aman dan seperti dikejar-ejar sesuatu yang belum jelas. Maka anak 

secara psikisnya makin terbebani. 

Meskipun demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Semarang setidaknya sudah berusaha secara 

maksimal untuk penyediaan rumah aman (shelter) bagi anak-anak 
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korban kekerasan dari orangtua meskipun harus 

menyewa/mengkontrak. 

2) Terbatasnya Sumber Daya Manusia 

Terkait dengan penyediaan shelter atau rumah aman ini tidak lepas 

dari yang namanya keamanan, tenaga psikolog, tenaga guru/pendidik 

keterampilan dan tenaga layanan pendamping. Layanan keamanan 

sangat diperlukan demi terlindunginya korban dari rasa terancam pada 

kekerasan. Di dalam penyediaan shelter idealnya perlu tenaga penjaga 

yang cukup banyak seperti satpam/security.  

Shelter ini seperti rumah tangga pada umumnya mbak yang 

memang dijaga oleh seorang ibu shelter agar tidak 

mengundang perhatian warga tuh mbak. Masa rumah 

sederhana dan biasa dijaga sama beberapa satpam. Keamanan 

di shelter sementara ini sangat minim ya. Seharusnya sih ada 

shelter permanen dengan penjagaan yang dibilang cukup ketat 

dengan sumber daya manusia yang tidak hanya seorang ibu 

shelter tetapi perlunya satpam/security sehingga keamanan 

korban terjaga dan korban tidak merasa terancam. Dulu saja 

ada pelaku yang membuntuti ibu shelter dari Pusat Pelayanan 

Terpadu SERUNI, sehingga korban dipindahkan ketempat 

shelter yang baru agar tidak diketahui lagi keberadaanya oleh 

pelaku, jadi nyawa korban tidak terancam.
39

 

 

Mendengar pernyataan dari Ibu Rian Titik Minarni atas, tampak 

bahwa shelter yang diadakan dengan sistem kontrak/sewa masih 

sangat rawan, di samping tiada cukupnya tenaga keamanan yang 

mengakibatkan tiada keamanan yang mencukupi membuat Pusat 

Pelayanan Terpadu SERUNI dengan segera harus memindahkan anak 

                                                           
39

 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibid, pada hlm. 56 
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korban kekerasan ketempat lain (shelter baru) supaya anak aman, hal 

ini Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pasti akan mengadakan lagi 

shelter dengan menyewa/ mengontrak lagi. Maka kejadian seperti ini 

pasti akan mengeluarkan anggaran yang tidak terduga, belum lagi  

perpindahan itu pasti dengan segala sarana dan prasarananya, sehingga 

sangat merepotkan dan tidak efesien. 

Kebutuhan tenaga psikolog yang belum tentu ada dan mencukupi, 

karena untuk mengundang atau mengadakan tenaga-tenaga psikolog 

pasti juga akan berkait dengan dana, walaupun seandainya ada tenaga-

tenaga volunteer pun itu masih belum memadai. 

Tenaga pendamping juga masih kurang untuk mendampingi anak 

korban dalam segala kebutuhannya untuk pemulihan, tenaga 

pendidik/keterampilan, tenaga kesehatan, bahkan tenaga 

kebersihanpun yang sangat dibutuhkan belumlah tersedia secara 

permanen. 

Keterampilan yang akan diajarkan untuk anak-anak korban 

kekerasan itu seperti menjahit, menyulam dan  keahlian lainnya bagi 

anak-anak korban kekerasan merupakan suatu hal yang baik untuk 

pemulihan psikis korban, dimana korban akan perlahan-lahan 

memulihkan kondisi dari rasa trauma yang dilakukan oleh pelaku 

kejahatan yaitu orangtuanya.  
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Dilihat dari hambatan-hambatan di atas, dapat dilihat bahwasannya 

semua hambatan tersebut dapat dipastikan akan berkaitan dengan segi 

pendanaan, baik terhadap terealisasinya shelter maupun saran dan 

prasarana pendukungnya. 

Dengan tidak adanya shelter yang tetap akan menjadi kendala 

tersendiri untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Semarang dalam penyediaan tempat perlindungan bagi 

anak korban kekerasan, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Semarang hanya akan bergerak sebatas 

kontrak/sewa rumah untuk shelter-shelter yang sifatnya sementara 

tidak permanen. 

Kendala ini tidak hanya segi pendanaan/ penganggaran terhadap 

shelter kontrak/sewa, tetapi juga pada keterbatasan sumber daya 

manusianya, maupun segala perlengkapan untuk kebutuhan fisik dan 

psikis standard bagi anak korban kekerasan. Dengan tidak adanya 

shelter tetap, maka untuk melengkapi tenaga-tenaga tersebut pada 

shelter kontrak/sewa menjadi sangat minim karena sering 

berpindahnya shelter, sehingga untuk perekrutan tenaga-tenaga 

tersebut mengalami hambatan tersendiri. 

Sementara itu, shelter idealnya harus memiliki penjagaan yang 

cukup ketat agar si pelaku tidak sampai mendatangi korban kembali 

dan menyebabkan trauma pada korban muncul kembali, di samping itu 
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tenaga-tenaga pendukung lainnya maupun sarana untuk pendukung 

kebutuhan anak korban kekerasan bagi pemulihan kembali dari rasa 

takut dan traumanya harus tersedia, jika shelter terus berpindah maka 

hal-hal itu tidaklah dapat terpenuhi. 

b. Hambatan yang sifatnya Eksternal, yaitu: 

1) Masyarakat  

Masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan, 

penanggulangan dan bahkan penanganan anak korban kekerasan dari 

orangtua, terkait dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi 

disekitarnya. 

Masyarakat cenderung memiliki kepekaan dan rasa  ingin tahu 

yang tinggi, sehingga masyarakat sendiri juga bisa menjadi ancaman, 

dengan kepekaan yang cukup tinggi itu mereka akan selalu ingin tahu 

keberadaan rumah aman (shelter), keadaan para korban dan kondisi 

korban seperti apa, serta membuat keamanan dan rasa nyaman bagi 

anak korban menjadi tidak terjaga. 

Perilaku yang demikian ini, pasti akan mengundang atau secara 

tidak langsung akan memberi petunjuk pelaku tentang keberadaan 

anak korban. Oleh sebab itu, pemahaman tentang shelter itu ada pada 

masing-masing individu/masyarakat, sehingga rasa keingintahuan 

tentang shelter dan korban sedikit terhindari. 

c. Hambatan Yuridis 
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Selain dari hambatan internal dan eksternal, terdapat juga faktor 

yang mempengaruhi penyediaan shelter yang berasal dari ketentuan 

hukumnya. 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan pasal 17 

(a) sudah terdapat ketentuan untuk menjamin perlindungan hukum 

pada anak korban kekerasan yaitu dengan memberi perlindungan 

dirumah aman (shelter). Namun di dalam ketentuan pasal ini masih 

hanya sebatas pada pemberian ruman aman saja, sehingga 

kelengkapan sarana dan prasarana tidak tersentuh sama sekali. 

Padahal, sarana dan prasarana seperti alat-alat peraga untuk 

pendidikan dan keterampilan serta bermain sangat dibutuhkan bagi 

anak korban untuk mengembalikan kondisi anak tersebut pada 

keadaan semula atau keadaan normal sebagai anak-anak seusianya 

yang tidak terbebani dari rasa takut, khawatir, dan trauma sebagai efek 

kejadian kekerasan yang dilakukan oleh orangtua 

Di samping itu untuk mendukung terwujudnya harapan tersebut di 

atas, perlu juga aturan mengenai tenaga-tenaga pendamping, tenaga 

pendidik, pengasuh, psikolog, psikiater, kesehatan, serta tenaga 

pendukung lainna,seperti tenaga kebersihan, keamanan dan ibu shelter 

(yang mendampingi setiap hari) dengan segala ketentuannya. 
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Oleh karena itu diperlukannya peraturan tersendiri yaitu dengan 

Surat Keputusan Walikota dan secara jelas mengatur mengenai 

keberadaan shelter, dengan segala kelengkapannya tersebut, sehingga 

aka jelas kebutuhan standard bagi sebuah shelter untuk anak-anak 

korban kekerasan orangtua, dan tidak menutup kemungkinan shelter 

inipun dapat digunakan untuk menampung anak-anak korban yang 

lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


