
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Kekerasan terhadap sesama manusia mempunyai faktor atau alasan yang berbeda 

seperti alasan politik, perbedaan agama, rasisme dan ideologi gender. Salah satu faktor 

yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu adanya ideologi 

gender.  

Mansour Fakih dalam bukunya yang berjudul perkosaan dan kekerasan perspektif 

analisis gender (perempuan dalam wacana perkosaan)  mengatakan bahwa : 

Gender adalah sifat yang melekat, baik pada kaum laki-laki maupun perempuan 

yang dikonstruksi, baik secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan 

dikenal lemah-lembut, emosional, cantik dan keibuan. Sementara laki-laki 

dianggap lebih kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat tersebut 

sebenarnya tidak mutlak sehingga dapat terjadi laki-laki bersifat emosional dan 

keibuan, sedangkan disisi lain ada perempuan yang rasional, kuat dan perkasa. 

Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari 

tempat ke tempat lain.1 

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah apabila tidak terjadi 

adanya ketidakadilan gender. Namun, pada kenyataannya perbedaan gender menimbulkan 

adanya ketidakadilan gender sehingga berdampak dengan adanya kekerasan terhadap 

perempuan.2 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi 

mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention on the 

elimination of all forms of discrimination against womens) diuraikan mengenai 

pengertian“kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan 

                                                           
1Mansour Fakih, 2013, Analisis gender dan transformasi sosial, Pustaka pelajar: Yogyakarta, hlm. 8. 
2Rika Saraswati, 2006, Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, hlm. 15. 
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jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan 

perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan 

semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik 

yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.3 Hal ini terkait dengan adanya 

budaya patriarki dimana laki-laki merasa bahwa dirinya lebih berkuasa sehingga 

perempuan lebih sering menjadi korban tindak kekerasan. 

Munandar Sulaeman dalam bukunya yang berjudul “Kekerasan Terhadap 

Perempuan” mengatakan bahwa : 

Patriarki adalah konsep yang menjelaskan tentang suatu sistem struktur dominasi 

laki-laki terhadap semua bidang kehidupan masyarakat. Dalam dominasi terdapat 

kekuasaan dan hak yang memposisikan laki-laki dalam mengontrol kehidupan 

termasuk perempuan.4 

 

Sistem patriarki merupakan budaya yang diturunkan di dalam keluarga dan 

masyarakat yang berhubungan dengan gender yang menyampaikan nilai-nilai, aturan-

aturan, adat kebiasaan kepada keturunannya. Seperti terlahir sebagai bayi laki-laki, maka 

dirinya akan diperlakukan untuk menjadi pemimpin keluarga yang dapat mengatur  

kehidupan berkeluarga. Maka laki-laki sebagai kepala keluarga yang berkuasa dalam 

mengatur dan memimpin keluarga sesuai dengan keinginannya sehingga laki-laki 

cenderung menganggap perempuan lemah dan tidak mempunyai kuasa maka laki-laki 

dapat bertindak sewenang-wenang bahkan dapat melakukan tindak kekerasan terhadap 

perempuan. Demikian pula peran laki-laki sebagai penentu dan pengambil keputusan 

adalah sentral dalam anggota keluarga tersebut. Dengan anggapan tersebut, perempuan 

dapat menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki. 

                                                           
3Pasal 1 Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan diproklamasikan oleh Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993diakses pada 4 Febuari 2018. 
4Munandar Sulaeman, 2010, Kekerasan Terhadap Perempuan, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 37. 
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Kekerasan gender yang terjadi tidak hanya dilakukan dalam lingkup keluarga saja 

tetapi kekerasan gender dapat terjadi di lingkup pekerjaan dan kelompok sosial.Bentuk 

kekerasan yang dialami perempuan, biasanya dibedakan berdasarkan sasaran tindakan 

serta dampak yang ditimbulkannya, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis dan 

kekerasan seksual.5 

Dalam proses perjuangan menuju penghapusan kekerasan terhadap perempuan, 

maka diperlukan adanya peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Salah satu peran 

pemerintah dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan adalah dengan membentuk 

Pusat Pelayanan Terpadu. Pusat Pelayanan Terpadu ini diatur dalam Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan 

Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.  

Pusat Pelayanan Terpadu adalah suatu unit kerja fungsional yang 

menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan.6Pada 

dasarnya, layanan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu meliputi layanan 

psikologis dimana korban yang mengalami trauma atau korban yang akan menceritakan 

kasusnya maka mendapatkan pelayanan berupa pendampingan dan konseling, layanan 

pendampingan hukum apabila korban menginginkan agar kasusnya dibawa ke jalur hukum 

maka adanya pelayanan untuk penyelesaian kasus secara hukum atau litigasi, dan layanan 

medis apabila korban mengalami luka fisik maka akan diberikan layanan berupa perawatan 

                                                           
5Myra Diarsi dan Eva Douren,(eds)., 2005, Layanan terpadu pertautan disiplin dan sinergi kekuatan masyarakat 

dan Negara,Jakarta , hal. 3 
6Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan 

Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu 
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fisik dan pengobatan atau penyembuhan luka-fisik yang disebabkan oleh tindak kekerasan 

yang korban alami.7 

Pusat Pelayanan Terpadu mengkoordinasikan kerjasama antar beberapa lembaga-

lembaga seperti lembaga layanan medik, lembaga layanan hukum (LSM/LBH, Unit PPA 

Polrestabes Semarang) dan lembaga layanan psikologis untuk proses pemulihan hak-hak 

korban dan keadilan bagi perempuan kekerasan berbasis gender. Kerjasama yang baik 

antar lembaga layanan dalam memberikan pelayanan memerlukan koordinasi dan 

komunikasi antar lembaga agar dapat membantu proses pemulihan hak-hak korban dengan 

baik.  

Myra Diarsi dan Eva Douren,(eds) dalam bukunya yang berjudul “Layanan terpadu 

pertautan disiplin dan sinergi kekuatan masyarakat dan Negara” mengatakan bahwa : 

Selain itu layanan terpadu dirancang agar menguntungkan korban dalam beberapa 

hal, yaitu memudahkan dan mempercepat layanan yang sesuai dengan kebutuhan 

korban, layanan lebih tepat guna dan tepat sasaran, yang mengoptimalkan 

pemulihan.8 

 

Di Semarang Pusat Pelayanan Terpadu dibentuk pada tanggal 1 Maret 2005 hasil 

kesepakatan bersama peserta Pelatihan dan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang 

diselenggarakan oleh Tim TOT (Training of Trainer) Pendidikan HAM Berperspektif 

Gender Jawa Tengah bekerjasama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 

Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), yang dihadiri oleh perwakilan dari unsur 

Pemerintah, Akademisi, LSM, Praktis dan Aktifis Perempuan. Nama Pusat Pelayanan 

Terpadu itu adalah PPT Seruni  yang merupakan kependekan dari Semarang Terpadu 

Rumah Perlindungan Untuk Membangun Nurani dan Cinta Kasih Insani. PPT Seruni 

                                                           
7Myra Diarsi dan Eva Douren,et.al,Op.Cit., hal.7 
8Myra Diarsi dan Eva Douren,(eds) ,Ibid., hal. 13. 
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merupakan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan 

anak Berbasis Gender di Kota Semarang. 

Adanya hasil kesepakatan bersama tersebut maka terbentuklah Jaringan Pelayanan 

Terpadu Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Semarang 

dengan nama PPT SERUNI, yang kemudian didukung dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah 

Kota Semarang dengan penetapan SK Walikota Semarang Nomor : 463.05/112 tanggal 4 

Mei 2005 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak yang berbasis Gender ‘SERUNI” Kota Semarang, dan dikukuhkan 

oleh Bapak Walikota Semarang pada tanggal 20 Mei 2006 bertepatan dengan Hari 

Kebangkitan Nasional.9 

Pada tanggal 12 Februari 2009 SK Walikota pendirian PPT Seruni diganti dengan 

SK No.463/A.023, karena banyak anggota PPT Seruni yang purna tugas. Tahun 2011 Surat 

Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan 

Anak yang Berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang telah diganti lagi dengan Surat 

Keputusan Walikota Semarang tanggal 6 Januari 2011 No.463/05/2011.10 

 Dalam Pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan disebutkan bahwa 

“Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dalam memberikan 

perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.”11 Dalam pemberian 

perlindungantersebut PPT Seruni memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak 

yang menjadi korban kekerasan agar terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan dan 

                                                           
9http://pptseruni.blogspot.co.id/, diakses pada hari Sabtu pada tanggal 12 November 2017. 
10Ibid.hal.1. 
11Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak 

Kekerasan. 

http://pptseruni.blogspot.co.id/
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penguatan serta mendapat solusi yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak 

hidup layak.12 

PPT Seruni membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan 

anak di masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang 

masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta keadilan gender dan 

penanganannya. Kemudian melakukan pengembangan kemitraan dan jaringan kerjasama 

dengan LSM, kelompok keagamaan, organisasi sosial wanita dan dunia usaha yang peduli 

terhadap masalah perempuan dan anak. 

PPT Seruni juga menyediakan tempat pengaduan, pencatatan administrasi, 

membuat kronologis kasus dan melaksanakan rapat kasus untuk penyelesaian kasus, 

memberikan layanan untuk rumah aman/shelter bagi korban yang terancam jiwanya, dan 

melakukan kerjasama dengan anggota Tim PPT Seruni untuk penanganan perempuan dan 

anak korban kekerasan dan trafficking lebih efektif.13 

Dalam brosur Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 

Berbasis Gender Kota Semarang, yang berjudul Mewujudkan Dunia Indah Tanpa 

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, menjelaskan bahwa : 

Dalam memberikan pelayanan terhadap korban PPT Seruni mempunyai klasifikasi 

korban yaitu korban kekerasan berbasis gender (antara lain KDRT, Kekerasan 

Seksual) dan perdagangan manusia (trafficking). Terutama perempuan dan anak 

yang mengalami salah satu atau lebih jenis kekerasan baik kekerasan fisik, 

kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan sosial dan penelantaran 

ekonomi, termasuk pelayanan untuk Anak yang Konflik dengann Hukum (AKH) 

di Kota Semarang.14 

Sehingga tidak semua korban tindak kejahatan dapat mengadu ke PPT Seruni. 

                                                           
12Op.Cit.hal.1 
13Ibid. 
14Brosur Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender Kota Semarang, 

Mewujudkan Dunia Indah Tanpa Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, didapat pada tanggal 20 Desember 

2017 
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Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan 

Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu disebutkan bahwa 

pembentukan dan pengembangan PPT dilakukan dalam rangka memberikan layanan 

terpadu korban kekerasan berupa layanan pengaduan, layanan rehabilitasi kesehatan, 

layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi 

sosial.15Maka harus ada kerjasama yang baik antar lembaga layanan agar terwujud layanan 

yang bermanfaat bagi perempuan dan anak. 

Berdasarkan latar belakang diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang dalam 

mengkoordinir lembaga-lembaga layanan untuk memulihkan hak-hak dan keadilan 

bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana peran PPT Seruni dapat melayani korban-korban berbasis gender secara efisien 

danefektif ? 

 Untuk menjawab permasalahan ini, maka perlu diteliti : 

1. Bagaimana PPT Seruni mengkoordinasikan lembaga layanan psikologis untuk 

memberikan pemulihan trauma dan mendapatkan visum psikologis ? 

2. Bagaimana PPT Seruni mengkoordinasikan lembaga layanan medik untuk 

menyembuhkan luka dan mendapatkan Visum At Repertum (VER) ? 

                                                           
15Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan 

Terpadu. 
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3. Bagaimana PPT Seruni mengkoordinasikan lembaga layanan hukum untuk 

mendapatkan keadilan ? 

4. Bagaimana PPT Seruni  dalam memberikankan layanan shelter untuk para 

korban ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana PPT Seruni mengkoordinasikan lembaga layanan 

psikologis untuk memberikan pemulihan trauma dan mendapatkan visum 

psikologis. 

2. Untuk mengetahui bagaimana PPT Seruni mengkoordinasikan lembaga layanan 

medik untuk menyembuhkan luka dan mendapatkan Visum At Repertum (VER). 

3. Untuk mengetahui bagaimana PPT Seruni mengkoordinasikan lembaga layanan 

hukum untuk mendapatkan keadilan. 

4. Untuk mengetahui bagaimana PPT Seruni  dalam memberikankan layanan shelter 

untuk para korban. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya 

mengenai hak-hak dan keadilan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender. 
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2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap lembaga layanan 

terpadu guna untuk melindungi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan 

berbasis gender. 

E. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan 

penelitian di lapangan untuk mendapatkan data-data yang valid sesuai dengan tujuan 

peneliti. 

Kerangka berpikir ahli hukum dalam metode penelitian Soerjono Soekanto adalah : 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau 

beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Di samping itu, juga 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang 

timbul di dalam gejala yang bersangkutan.16 

 

Dalam penelitian tentang “Peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Semarang 

dalam mengkoordinir lembaga-lembaga layanan untuk memulihkan hak-hak dan 

keadilan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender”, peneliti menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut :  

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan 

yang peneliti gunakan adalah Yuridis Sosiologis. Menurut Amiruddin dalam buku yang 

berjudul Pengantar Metode Penelitian Hukum menyatakan : 

Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder 

sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data 

                                                           
16Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum,UI Press, Jakarta. hlm. 43. 
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lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin 

mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable sebagai alat 

pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan 

wawancara (interview).17 

 

Metode ini berdasarkan pada bukti-bukti nyata tentang peran PPT Seruni Semarang 

dalam mengkoordinir lembaga-lembaga layanan untuk memulihkan hak-hak dan 

keadilan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender, metode ini menggunakan 

interaksi langsung antara peneliti dengan narasumber (Pusat Pelayanan Terpadu) dan 

Pendekatan ini memungkinkan peneliti dapat mengembangkan makna-makna yang 

diperoleh dari hasil penelitian. 

Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas 

perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks 

dan holistik.18 Metode ini diterapkan untuk menemukan bukti-bukti nyata tentang 

peran PPT Seruni Semarang dalam mengkoordinir lembaga-lembaga layanan untuk 

memulihkan hak-hak dan keadilan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender, 

metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan narasumber (Pusat 

Pelayanan Terpadu) dan Pendekatan ini memungkinkan peneliti dapat 

mengembangkan makna-makna yang diperoleh dari hasil penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti akanmendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan kemudian dianalisa secara 

kualitatif dengan mencari hubungan sebab akibat dari pokok permasalahan yang 

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum dan pendapat para 

ahli. 

                                                           
17Amiruddin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, hlm. 15. 
18Petrus Soerjowinoto,dkk, 2006, Buku Panduan MPKH dan Skripsi, Semarang : Fakultas Hukum Unika 

Soegijapranata, Hal 13. 
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2. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 

2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, 

Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan 

dan Anak dari Tindak Kekerasan, SK Walikota Semarang Nomor : 463.05/112 tanggal 4 

Mei 2005,SK Walikota Semarang Nomor SK No.463/A.023 tanggal 12 Februari 2009, SK 

Walikota Semarang Nomor 463/05 Tahun 2011, Laporan Tahunan PPT Seruni, dan proses 

pengkoordinasian kerja lembaga-lembaga layanan yang berkaitan dengan peran PPT 

Seruni Semarang dalam mengkoordinir lembaga-lembaga layanan untuk memulihkan hak-

hak dan keadilan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender dan peraturan tentang 

pendirian PPT Seruni Semarang.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah studi lapangan, dan studi 

pustaka. 

a. Studi Lapangan 

Untuk studi lapangan akan digunakan teknik wawancara secara mendalam (in-

depth interview) dengan narasumber penelitian. Dalam Penelitian ini yang menjadi 

narasumber adalah sebagai berikut : 

1. Anggota PPT Seruni Semarang; Ninik Jumoenita sebagai staf PPT Seruni; 

2. Ketua LRC KJHAM Semarang yaitu Dian Puspitasasi, SH. 

Wawancara yang dilakukan mengenai peran PPT Seruni Semarang dalam 

mengkoordinir lembaga-lembaga layanan untuk memulihkan hak-hak dan keadilan bagi 
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perempuan korban kekerasan berbasis gender. Wawancara adalah tanya jawab peneliti 

dengan narasumber.19 Wawancara dapat dilakukan dengan beberapa narasumber dalam 

bentuk pertanyaan-pertanyaan lisan, yang menjadi bahan perbandingan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara ini 

dilakukan, dengan tujuan untuk mendapatkan data primer yang langsung didapat dari pihak 

pertama yang mempunyai data dan fakta-fakta yang asli.  

Alasan penulis melakukan wawancara dengan LRC-KJHAM karena pengalaman 

LRC-KJHAM dalam memfasilitasi pendirian PPT (Pusat Pelayanan Terpadu), pengalaman 

berharga bahwa koordinasi dan kerjasama yang telah dilakukan juga bermanfaat dalam 

proses berjalannya PPT. Dalam pemberian pelayanan LRC-KJHAM dapat mencakup 

layanan hukum, layanan psikologis dan layanan medis dibandingkan dengan LBH APIK 

Semarang yang hanya berfokus pada layanan hukum saja. Dan dalam pengaduan kasus 

kekerasan berbasis gender, korban yang datang ke PPT Seruni lebih banyak korban yang 

rujukan dari LRC-KJHAM Semarang. Korban yang awalnya datang ke LRC-KJHAM 

kemudian pihak LRC-KJHAM merujukan korbannya untuk datang ke PPT Seruni. 

b. Studi Pustaka 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang di dapat dari hasil olahan pihak lain. Data sekunder terdiri dari bahan 

primer dan bahan sekunder dalam studi kepustakaan. 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas 

norma-norma dasarberupa peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini 

                                                           
19Ebta Setiawan,  Kamus Besar Bahasa Indonesia,  2012, https://kbbi.web.id/, diakses pada tanggal 23 November 

2017. 

https://kbbi.web.id/
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berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum. Bahan yang 

didapatkan meliputi : 

a) Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan 

Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. 

b) SK Walikota Semarang Nomor : 463.05/112 tanggal 4 Mei 2005. 

c) SK Walikota Semarang Nomor SK No.463/A.023 tanggal 12 Februari 

2009, SK Walikota Semarang Nomor 463/05 Tahun 2011. 

d) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi 

mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita 

(Convention on the elimination of all forms of discrimination against 

womens) 

e) Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang membantu penulis dalam 

menganalisa bahan hukum primer.20Bahan hukum sekunder yang digunakan dapat 

berupa : 

a) Laporan tahunan PPT Seruni  

b) Buku Myra Diarsi dan Eva Douren,(eds), yang berjudul Layanan 

terpadu pertautan disiplin dan sinergi kekuatan masyarakat dan Negara. 

c) Jurnal ilmiah Sormin Rahma Diani dengan judul Partisipasi Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban 

                                                           
20Petrus Soerjowinoto, Op.Cit.,Hal.23. 
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Indoman Putri  (P2TP2A-LIP) dalam Penanganan Kekerasan Terhadap 

Anak di Provinsi Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Lampung: Bandar Lampung, dan lain-lain. 

d) Brosur Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan Berbasis Gender Kota Semarang, Mewujudkan Dunia Indah 

Tanpa Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. 

e) Buku karya Evarisan dengan judul Panduan Pendirian Pusat Pelayanan 

Terpadu (PPT) bagi Korban Kekerasan berbasis Gender di Tingkat 

Kecamatan. 

f) Buku karya Munandar Sulaeman dengan judul Kekerasan Terhadap 

Perempuan. 

Selain itu, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah media 

internet yang berhubungan dengan peran PPT Seruni Semarang dalam 

mengkoordinir lembaga-lembaga layanan untuk memulihkan hak-hak dan keadilan 

bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender. Yang dapat diakses pada laman 

http://pptseruni.blogspot.co.id/ dimana dari laman tersebut diperoleh gambaran 

umum tentang PPT Seruni Semarang. 

4. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui kegiatan 

pengumpulan data dapat diolah, diperiksa, dan dipilih sesuai dengan objek penelitian, yaitu 

peran PPT Seruni Semarang dalam mengkoordinir lembaga-lembaga layanan untuk 

memulihkan hak-hak dan keadilan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender. 

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk 

http://pptseruni.blogspot.co.id/
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menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah 

data diolah maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan 

mudah dipahami. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Hasil analisis 

ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam 

penelitian ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan serta 

memberikan saran seperlunya. Dalam bukunya Lexy J. Moleong yang berjudul metode 

penelitian kualitatif menjelaskan bahwa : 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam 

catatan lapangan dokumentasi pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan 

sebagainya.21 

 

Adapun teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah secara 

analisis kualitatif. Yang dimaksud dengan mendeskripsikan data adalah menggambarkan 

data yang ada guna memperoleh fakta dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti 

peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Dengan 

adanya metode analisis data diatas, maka akan diperoleh gambaran yang sesungguhnya 

mengenai peran PPT Seruni Semarang dalam mengkoordinir lembaga-lembaga layanan 

untuk memulihkan hak-hak dan keadilan bagi perempuan korban kekerasan berbasis 

gender. 

 

 

 

                                                           
21 Lexy J. Moleong, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 14. 
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F. Sistematika Penulisan Hukum 

Sistematika penulisan hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi 

ini adalah membagi dalam beberapa bab, yang masing-masing babnya saling berhubungan. 

Untuk lebih jelasnya pembagian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:  

Bab I berisi Bab Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, dan Metode Penelitian. 

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang menjelaskan unsur-unsur yang disebutkan penulis 

dalam judul proposal penelitian ini. Dalam bab ini akan diuraikan Pengertian Pusat Pelayanan 

Terpadu, Sejarah Pusat Pelayanan Terpadu, Perlunya Pusat Pelayanan Terpadu, Pengertian 

Koordinasi, Lembaga-Lembaga terkait, Peran Lembaga terkait. 

Bab III berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis akan melaporkan hasil 

penelitian yang dilakukan di PPT Seruni Semarang yang akan dipaparkan dalam 2 (dua) sub 

bagian yaitu tentang Peran PPT Seruni Semarang dalam mengkoordinir lembaga-lembaga 

layanan untuk memulihkan hak-hak dan keadilan bagi perempuan korban kekerasan berbasis 

gender. 

Bab IV berisi tentang Kesimpulan dan Saran penulis tentangPeran PPT Seruni 

Semarang dalam mengkoordinir lembaga-lembaga layanan untuk memulihkan hak-hak dan 

keadilan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender. 

 

 

 

 

 


