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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan membahas persoalan bagaimana PPT Seruni 

mengkoordinasikan kerja-kerja lembaga layanan psikologis, lembaga layanan medik, 

lembaga layanan hukum dan rumah aman (shelter) bagi para korban kekerasan berbasis 

gender. Dari pembahasan-pembahasan tersebut diharapkan akan diketahui mengenai 

mekanisme koordinasi PPT dengan lembaga layanan psikologis untuk memberikan 

pemulihan trauma dan mendapatkan visum psikologis bagi korban,mekanisme koordinasi 

PPT Seruni dengan lembaga layanan medik untuk menyembuhkan luka dan mendapatkan 

Visum At Repertum (VER) bagi korban, mekanisme koordinasi PPT Seruni dengan 

lembaga layanan hukum (LSM/LBH, Unit PPA Polrestabes Semarang) untuk mendapatkan 

keadilan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender dan pemberian layanan rumah 

aman (shelter) untuk para korban. 

Kekerasan terhadap perempuan secara umum dapat membuat perempuan korban 

kekerasan menjadi trauma, menjadi tak berdaya dan merasa hidupnya terancam. Maka PPT 

Seruni merupakan layanan yang memberdayakan kembali secara utuh perempuan korban 

kekerasan, dimana layanan yang diberikan haruslah layanan yang memberdayakan, yaitu 

dengan melibatkan korban dalam setiap tahapan proses penanangan. Pertama, PPT Seruni 

menginginkan adanya keadilan hukum yang bisa menjembatani keadilan hak pada 

perempuan yang menjadi korban kekerasan. Kedua, traumatik pada korban cenderung 

membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Dengan begitu PPT Seruni berperan pada 

“apa” dan “cara” bagaimana korban menjalani pemulihan trauma tersebut. Ketiga, Visum 
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At Repertum (VER) dilakukan manakala korban mengalami kekerasan fisik, psikologis dan 

seksual. Karena Visum At Repertum (VER) itu penting untuk dijadikan sebagai alat bukti 

dipersidangan. Keempat, shelter atau rumah aman dimana korban yang merasa hidupnya 

tidak tenang atau merasa terancam maka korban dapat tinggal di shelter atau rumah aman 

yang telah PPT Seruni sediakan. 

1. Gambaran umum tentang PPT SERUNI Semarang 

PPT SERUNI adalah Pusat Pelayanan Terpadu yang menangani perempuan 

korban kekerasan berbasis gender dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kota 

Semarang. PPT Seruni didirikan berdasarkan 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.Kemudian pada tanggal 12 Februari 2009 Surat 

Keputusan Walikota pendirian PPT Seruni diganti dengan SK Nomor.463/A.023. 

Pada tanggal 6 Januari 2011 Surat Keputusan Walikota tentang 

Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang Berbasis 

Gender “SERUNI” Kota Semarang diperbarui dengan Surat Keputusan Walikota 

Semarang Nomor.463/05/2011. Tugas PPT Seruni adalah untuk memberikan 

layanan-layanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan 

meliputi layanan pengaduan, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan psikososial, 

layanan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. PPT Seruni Semarang  

beralamat di Jalan Dr. Sutomo No.19A, Randusari, Semarang Selatan, Kota 

Semarang, Jawa Tengah.40 

                                                           
40Evarisan, 2011, Panduan Pendirian Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi Korban Kekerasan berbasis Gender di 

Tingkat Kecamatan, Semarang: LRC KJHAM, hal. 21 
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2. Prinsip Pelayanan PPT Seruni  

Dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis 

gender PPT Seruni mempunyai prinsip-prinsip dalam pelayanan yaitu : 

a) Keadilan 

Keadilan adalah acuan dalam memberikan pelayanan terhadap korban 

kekerasan dengan tidak ada pembedaan dalam pelayanannya. 

b) Keterbukaan 

Keterbukaan adalah adanya kesediaan para pihak dalam memberikan informasi 

tentang kinerja, tindakan layanan, perkembangan kasus dan data lain yang 

dibutuhkan dalam pemenuhan hak-hak korban. 

c) Keterpaduan 

Mensinergikan layanan-layanan dalam proses pemulihan perempuan dan anak 

yang menjadi korban kekerasan. 

d) Kesetaraan   

Adanya kesetaraan fungsi, peran dan kedudukan antar masing-masing lembaga 

dalam upaya pemenuhan hak-hak korban.41 

 

 

 

 

 

                                                           
41Hasil wawancara dengan Ibu Ninik Jumoenita selaku Staff  PPT Seruni pada tanggal 2 April 2018 
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3. Tujuan PPT Seruni Semarang42 

PPT Seruni memberikan pendampingan kepada perempuan yang menjadi 

korban kekerasan berbasis gender dan anak yang menjadi korban kekerasan agar 

terpenuhi hak-haknya atas layanan psikologis, layanan medis dan layanan hukum 

agar memungkinkan perempuan dan anak dapat hidup layak. Kemudian PPT Seruni 

membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di 

masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada 

masyarakat tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta keadilan 

gender dan penanganannya.  

PPT Seruni mengembangkan jaringan kerjasama dengan LSM, akademisi, 

kelompok keagamaan, organisasi sosial wanita dan dunia usaha yang peduli 

terhadap masalah perempuan dan anak untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

agar korban bisa pulih. Pengembangan jaringan kerjasama ini ditujukan untuk 

memenuhi keterbatasan jumlah anggota PPT Seruni yang tertera di dalam SK 

Walikota Semarang Nomor 463/05 tahun 2011. PPT Seruni juga menyediakan 

tempat pengaduan, pencatatan administrasi, membuat kronologi kasus untuk 

penyelesaian kasus, memberikan layanan untuk rumah aman atau (Shelter) bagi 

korban yang terancam jiwanya. PPT Seruni melakukan kerjasama dengan anggota 

Tim PPT Seruni untuk penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban 

kekerasan dan perdagangan manusia secara efektif. 

                                                           
42Brosur Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender Kota Semarang, 

Mewujudkan Dunia Indah Tanpa Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, didapat pada tanggal 15 Juli 2018  
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Dalam memberikan perlindungan, penanganan korban kekerasan, PPT 

Seruni berkewajiban memberikan layanan secepat mungkin dan “tanpa biaya” 

kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. PPT Seruni 

melakukan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas layanan medis, layanan 

psikologis dan layanan hukum. PPT Seruni melakukan kerjasama dengan lembaga 

tertentu dalam penyediaan layanan dan relawan pendamping yang diperlukan bagi 

korban. PPT Seruni melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta 

untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama 

dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau 

pusat trauma milik pemerintah masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya untuk 

pemulihan kesehatan korban. Kemudian PPT Seruni memberikan kemudahan, 

kenyamanan, dan keselamatan bagi korban serta menjaga kerahasiaan korban.43 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan 

Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu 
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Gambar 1 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi (Studi Lapangan di Pusat Pelayanan 

Terpadu Seruni Semarang), pada tahun 2018. 

 

Visi dan Misi PPT Seruni Semarang : 

Visi PPT Seruni Semarang adalah tercapainya keterpaduan pelayanan 

dalam menangani perempuan korban kekerasan berbasis gender dan perlindungan 

anak yang menjadi korban kekerasan, guna terwujudnya penghapusan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia di Kota Semarang. 

Misi PPT Seruni Semarang adalah membangun dan mengembangkan 

sistem pelayanan terpadu penanganan terhadap perempuan korban kekerasan 

berbasis gender dan perlindungan anak korban kekerasan, perdagangan manusia di 

Kota Semarang. PPT Seruni mewujudkan kebijakan dan program pembangunan 

yang berspektif gender untuk perempuan dan anak. Kemudian PPT Seruni 

mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia. 
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Tabel.1.1 

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP 

PUSAT PELAYANAN TERPADU PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP 

PEREMPUAN DAN ANAK YANG BERBASIS GENDER “SERUNI” KOTA 

SEMARANG 

NO NAMA DINAS/LEMBAGA JABATAN DALAM 

TIM 

1. Krisseptiana Hendrar Prihadi, SH, MM Ketua PPT “SERUNI” Penanggungjawab 

2. Noengky Oktarina, SH Bapermas, Perempuan 

dan KB 

Koordinator  

3. Adi Siswoyo, SH, MH Bagian Hukum Koordinator Divisi 

Advokasi 

4. Dra. Fatimah Usman, MSi LEM Semarang Anggota 

5. Fatkhurozi, SPI LRC KJ HAM Anggota 

6. Hening Budiyawati LBH Setara Anggota 

7. Soka Handinah K, S Sos LBH APIK Anggota  

8. Ir. Purwanti S, M Kes Dinas Kesehatan Koordinator Divisi 

Pelayanan 

9. Sri Kumarsini, SH Kanit PPA Polrestabes Anggota 

10. Drs. Adi Pratondo, SPd, MPd Dinsospora Anggota 

11. Dr. Susana RSUD Anggota 

12. Ninuk Woro Riyanti Bapermas, Perempuan 

dan KB 

Anggota 

13. Amiek Sumarmi, SH, M Hum Undip Koordinator Divisi 

Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi 

14. Rian Titik Minarni, SH Bapermas, Perempuan 

dan KB 

Anggota  

15. Mustika Laksitawati Bagian Humas Anggota  

Sumber : Sekretariat PPT Seruni Semarang, 2018. 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa PPT Seruni Semarang mempunyai 

anggota-anggota yang bekerjasama dalam memberikan pelayanan kepada korban 

seperti medis, bantuan hukum, dan psikologis yang bertujuan untuk pemenuhan hak-

hak perempuan korban kekerasan berbasis gender.  
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BAGAN ORGANISASI TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU SEMARANG 

Bagan 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lampiran Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 463 / 05 Tentang 

Pembentukan Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan 

Anak Yang Berbasis Gender “Seruni” Kota Semarang 

Struktur Organisasi Tim Layanan Terpadu 

Penasehat  :  

1. Walikota Semarang 

2. Kapolrestabes Kota Semarang 

3. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang 

4. Ketua Pengadilan Negeri Semarang 

Penanggung Jawab :  

1. Wakil Walikota Semarang 

Koordinator   : 

1. Kepala Unit Pelaksana Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kota Semarang. 

Sekretariat  : 

1. Staf Unit Pelaksana Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kota Semarang. 

Penasehat Penanggungjawab     

Ppungjawab 

Ketua 

Sekretariat 

Divisi 

Pelayanan  

Divisi 

Advokasi 

Divisi 

Pelayanan 

Medis 

Divisi 

Komunikasi,Informasi 

dan Edukasi 
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Divisi Pelayanan  :   

Koordinator : Dosen Fakultas Psikolog Universitas Semarang 

Anggota :  1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang 

   2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang 

   3. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNDIP Semarang 

   4. Ketua Kelompok Kajian Hukum dan Wanita Fakultas Hukum UNDIP 

Semarang 

5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota 

Semarang 

6. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Semarang 

7. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang 

8. Ketua Forum Tokoh Agama Kota Semarang 

Divisi Komunikasi, Informasi, Edukasi : 

Koordinator : Manager Konsorsium Peduli Anak Kabupaten dan Kota Semarang 

Anggota :  

1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintah Sosial dan Budaya Bappeda Kota Semarang 

2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan dan KB Kota Semarang 

3. Kepala Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang 

4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang 

5. Kepala Dispenduk dan Capil Kota Semarang 

6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang 

Divisi Advokasi : 

 Koordinator : Ketua Pusat Studi Gender UNDIP 

 Anggota :  

1. Ketua Pusat Studi Wanita IAIN Semarang 

2. Koordinator Ikatan Advokat Perempuan Semarang Kota Semarang 

3. Ketua Lembaga Bimbingan dan Konsultansi Tasawuf Kota Semarang 

4. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Semarang 

5. Forum Pusat Studi Gender Kota Semarang 

6. Direktur Legal Resources Centre untuk Keadilan Gender Hak Asasi Manusia Kota 

Semarang 

7. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Assosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Kota 

Semarang 

8. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Setara Kota Semarang 
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Adapun Tugas dari masing-masing anggota bagian dalam tabel diatas adalah sebagai berikut44 : 

1. Tugas Penanggungjawab : Penanggungjawab bertugas untuk menanggung semua hal-hal 

yang ditimbulkan oleh PPT Seruni, baik kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPT 

Seruni, maupun mempertanggungjawabkan apabila terjadi masalah antara PPT Seruni 

dengan pihak lainnya. Dalam hal ini penanggung jawab adalah yang mewakili  pemerintah 

karena adanya PPT Seruni ini merupakan kewajiban bagi pemerintah. Maka 

tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan PPT Seruni menjadi tanggungjawab kepala 

daerah. Dalam hal ini Ketua bertanggung jawab kepada penanggungjawab yaitu Wakil 

Walikota Semarang 

2. Tugas Ketua : Seperti tugas ketua pada umumnya, ketua adalah pemimpin tertinggi di 

dalam sebuah organisasi sehingga tugas utama seorang ketua PPT Seruni adalah 

mengawasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh PPT Seruni. Ketua juga bertugas dalam 

menyetujui serta mengkoreksi seluruh program kerja PPT Seruni yang dapat dijalankan 

maupun tidak. Tidak hanya menyetujui serta mengoreksi program kerja saja tetapi ketua 

juga bertugas untuk meningkatkan kinerja PPT Seruni secara keseluruhan dan dalam hal 

memberikan pelayanan serta penanganan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan 

anak di kota Semarang, dan ketua juga mempunyai tugas untuk menyerahkan seluruh hasil 

kinerja PPT Seruni kepada Walikota Semarang. Ketua dapat mengkoordinasi program 

kerja antara koordinator divisi dengan anggota, serta dapat membangun kerjasama yang 

baik dengan pihak lain. Ketua juga bertugas untuk mengagendakan rencana dan evaluasi 

                                                           
44Evarisan, 2011, Panduan Pendirian Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi Korban Kekerasan berbasis Gender di 

Tingkat Kecamatan, Semarang: LRC KJHAM, hal. 62 
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kerja. Jika ada kesalahan yang dibuat oleh koordinator divisi atau anggota, maka ketua 

berhak untuk menegur. 

3. Tugas Sekretaris : Tugas sekretaris pada umumnya adalah sebagai asisten ketua dalam 

penyelenggaraan kegiatan di bidang administratif dalam sebuah organisasi yang dapat 

menunjang seluruh kegiatan. Sehingga tugas pokok sekretaris adalah mencatat seluruh 

kegiatan yang berkaitan dengan PPT Seruni, mengirim serta menerima dalam kegiatan 

surat menyurat yang berkaitan dengan seluruh kegiatan PPT Seruni. Tidak hanya itu saja, 

sekretaris juga mempunyai tugas dalam menyimpan dokumen-dokumen penting atau file 

kerja PPT Seruni. Sekretaris juga bertugas dalam mengatur jadwal kegiatan PPT Seruni 

baik pertemuan secara internal maupun eksternal. Sekretaris juga bertugas untuk 

menyediakan bahan-bahan sesuai kebutuhan ketua PPT Seruni pada saat rapat kerja. 

Sekretaris juga dapat bertindak sebagai perantara antara ketua dengan koordinator divisi 

atau anggota. 

4. Tugas Koordinator Divisi : Koordinator divisi mempunyai tugas memimpin seluruh 

kegiatan yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan divisi masing-masing, serta 

merencanakan dan menjalankan seluruh program yang sesuai dengan divisinya. Tugas 

koordinator divisi yang paling penting adalah mengarahkan anggotanya untuk mejalankan 

tugasnya sesuai dengan bidang yang dikuasainya. Koordinator divisi juga bertugas dalam 

mempertanggungjawabkan kinerja anggotanya, serta bertanggungjawab dalam pembuatan 

laporan kegiatan yang akan diberikan kepada ketua. Koordinator divisi juga bertugas dalam 

memberikan evaluasi setiap akhir kegiatan kepada anggotanya, serta mengkoordinasi 

implementasi peran antar anggota dalam divisinya masing-masing.  
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5. Tugas Anggota : Dari semua tugas yang ada di dalam struktur organisasi, tugas anggota 

yang paling sederhana yaitu menjalankan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

PPT Seruni serta menaati seluruh peraturan yang ada dalam PPT Seruni.   

4. Jumlah pengaduan kasus dalam tiga tahun terakhir 

 

Sumber data : Laporan tahunan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota 

Semarang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan 

perlindungan anak di Kota Semarang tahun 2016. 

 

 Kompilasi data ini bersumber dari pengaduan yang masuk melalui 

sekretariat PPT Seruni, PPT Kecamatan se-Kota Semarang, beberapa LSM anggota 

Seruni (LRC-KJHAM, LBH APIK Semarang dan Yayasan  Setara). 

Pada tahun 2014 terdapat 244 pengaduan kasus, pada tahun 2015 terdapat 

281 pengaduan kasus dan pada tahun 2016 terdapat 272 pengaduan kasus 

perempuan korban kekerasan berbasis gender dan anak berhadapan dengan hukum 

di Kota Semarang. 
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Angka pengaduan tersebut menunjukkan kemungkinan-kemungkinan 

sebagai berikut : 

a. Kejadian kekerasan pada tahun 2014 hingga 2015 sangat meningkat dan 

pada tahun 2016 terjadi sedikit penurunan. 

b. Dengan meningkatnya jumlah pengaduan kasus bisa menjadi tolok ukur 

keberhasilan PPT Seruni dalam mengjakau korbannya dalam 

mengadukan kasusnya.  

Guna menguraikan pelaksanaan peran PPT Seruni Semarang dalam 

mengkoordinir lembaga-lembaga layanan untuk memulihkan hak-hak bagi 

perempuan korban kekerasan berbasis gender maka akan diuraikan terlebih dahulu 

data kekerasan terhadap perempuan yang ada di Sekretariat PPT Seruni pada tahun 

2014, 2015 dan 2016 di Kota Semarang. 

5. Bentuk Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan asal-usul korban yang 

ditangani oleh PPT Seruni Semarang 

Tabel 1.3 

JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG DITANGANI 

OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU SERUNI SEMARANG PADA TAHUN 2014 

HINGGA TAHUN 2016 

No Jenis Kasus Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga 161 179 161 

2 Kekerasan Dalam Pacaran 1 0 21 

3 Kekerasan Seksual 5 6 5 

4 Kekerasan terhadap Perempuan 0 1 11 
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5 Kriminalisasi 1 1 0 

6 Perdagangan orang 1 1 1 

Jumlah Total 169 188 199 

Sumber : Laporan Tahunan PPT Seruni Semarang pada tahun 2014 hingga 

tahun 2016 

Kasusperempuan korban kekerasan berbasis gender dibagi dalam 6 jenis kasus dan 

asal-usul korban sebagai berikut : 

Asal-usul korban yang datang ke PPT Seruni ada tiga kategori yaitu datang sendiri, 

rujukan dan penjangkauan. Korban yang termasuk kategori datang sendiri, apabila 

korban yang datang diantar oleh keluarganya datang ke Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) seperti LRC-KJHAM, LBH APIK Semarang, Kepolisian seperti 

Unit PPA Polrestabes Semarang, Rumah Sakit seperti RSUD K.R.M.T 

Wongsonegoro, dinas-dinas terkait yang merupakan anggota dari PPT Seruni atau 

datang langsung ke PPT Seruni Semarang.45 

Korban yang termasuk kategori rujukan yaitu korban yang datang dari rujukan 

Pusat Pelayanan Terpadu lainnya seperti PPT Provinsi Jateng, PPT Demak, PPT 

Kendal. Kemudian untuk korban yang termasuk kategori penjangkauan yaitu korban 

yang datang ke PPT Seruni karena adanya penjangkauan dari pihak PPT Seruni yang 

mendapatkan informasi adanya korban kekerasan atau pihak PPT Seruni terjun 

langsung ke masyarakat untuk mengetahui situasi apakah ada korban kekerasan yang 

terjadi di masyarakat.46 

                                                           
45Hasil wawancara dengan Ibu Niniek Jumoenita selaku Staff PPT Seruni pada tanggal 2 April 2018. 
46Ibid. 
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Kasusperempuan korban kekerasan berbasis gender dibagi dalam 6 jenis kasus yaitu 

:47 

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup 

rumah tangga yaitu meliputi suami, isteri dan anak kemudian orang-orang yang 

mempunyai hubungan keluarga seperti hubungan darah, perkawinan, persusuan, 

pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Dan orang yang 

bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam jangka waktu selama berada 

dalam rumah tangga yang bersangkutan.  

2. Kekerasan dalam pacaran adalah suatu tindakan yang menyakiti pasangan dalam 

sebuah hubungan relasi pacaran yang mengakibatkan adanya penderitaan fisik, 

seksual atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu dan pemaksaan yang 

dilakukan secara sewenang-wenang. 

3. Kekerasan Seksual adalah sebuah tindakan pemaksaan hubungan seksual yang 

dilakukan oleh orang lain terhadap perempuan dengan maksud untuk mendapatkan 

kepuasan atau kenikmatan seksual. Jika pelaku adalah orang yang ada dalam 

rumah, termasuk kategori KDRT kekerasan seksual. 

                                                           
47Laporan Tahunan PPT Seruni Semarang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan 

perlindungan anak di Kota Semarang pada tahun 2016. 
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4. Kekerasan terhadap Perempuan yakni setiap tindakan berdasarkan perbedaan 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 

5. Kriminalisasi adalah merupakan tindakan atau suatu perbuatan yang dilakukan 

oleh seorang perempuan yang melanggar hukum sehingga dianggap sebagai 

perbuatan yang dapat dipidana. Sebagai salah satu contoh dimana yang awalnya 

perempuan ini adalah korban kekerasan berbasis gender yang kemudian 

menyandang status tersangka di depan hukum. 

6. Perdagangan perempuan yakni tindakan pengiriman, pemindahan atau penerimaan 

seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan sehingga memperoleh 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau 

mengakibatkan orang tereksploitasi. 

Berdasarkan data tabel diatas kasus yang paling banyak ditangani oleh PPT 

Seruni yaitu kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam hal ini perempuan 

korban kekerasan berbasis gender sudah melaporkan kasusnya ke PPT Seruni 

untuk mendapatkan pelayanan guna memulihkan hak-hak dan mendapatkan 

keadilan bagi perempuan korban kekerasan. 

 

 

 



44 
 

SKEMA ALURPELAKSANAAN PELAYANAN DI PPT SEERUNI SEMARANG 

Bagan 1.4 
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Berdasarkan tabel diatas proses penanganan korban yang diselenggarakan oleh PPT Seruni 

Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Korban kekerasan yang datang sendiri atau datang dengan didampingi keluarga, proses 

rujukan maupun korban dengan penjangkauan dilaksanakan proses identifikasi yang 

meliputi screening, assement dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban. 

Screening adalah proses pemilihan kasus apakah kasus yang dilaporkan oleh korban 

termasuk dalam kategori kasus yang ditangani oleh seruni yaitu perempuan dan anak yang 

menjadi korban kekerasan berbasis gender. Assement adalah perencanaan kasus termasuk 

dalam mengumpulkan data informasi kemudian menceritakan kronologi kasus yang terjadi 

dan kelengkapan administrasi. Rencana intervensi dilakukan setelah mengetahui kronologi 

kasus dan administrasi lengkap maka tahap berikutnya membantu perencaaan solusi dari 

kasus tersebut yaitu memberikan informasi tentang hak-hak korban. Misalnya ada korban 

yang melapor dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami kemudian pihak PPT 

Seruni memberikan informasi bahwa ibu adalah korban KDRT sehingga ibu mempunyai 

hak untuk mendapatkan perlindungan yaitu ibu dapat melaporkan suami ibu ke kantor 

polisi. 

b. Sekretariat PPT Seruni menerima pengaduan tersebut kemudian melakukan pencatatan 

data atau pendaftaran identitas korban. Pada tahap pengaduan ini hal pertama kali yang 

dilakukan oleh korban adalah mengisi daftar hadir. Isi daftar hadir yang disediakan berupa 

nama, alamat, nomor telefon, dan tanda tangan.  

c. Setelah mengisi daftar hadir kemudian korban akan diminta untuk menceritakan kasusnya 

dan dilakukan kegiatan konseling awal untuk mengetahui kebutuhan korban. 



46 
 

d. Jika korban yang datang dengan adanya luka-luka fisik maka korban harus segera 

mendapatkan pelayanan medis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T 

Wongsonegoro Kota Semarang, dimana rekam medis dapat digunakan sebagai tanda bukti 

dalam persidangan jika kasusnya dibawa ke jalur hukum. Apabila korban datang tidak 

didampingi oleh pendamping PPT Seruni akan termasuk pasien umum dimana saat 

mendapatkan pelayanan akan dikenai biaya.  

e. Jika korban tidak mempunyai luka fisik maka dilakukan konseling untuk pemulihan 

psikisnya. Sekretariat PPT Seruni memberikan informasi adanya shelter atau rumah aman 

bagi korban jika korban menginginkan untuk tinggal di shelter atau rumah aman maka 

pihak sekretariat akan memberikan layanan shelter bagi korban sesuai dengan kebutuhan 

korban. 

f. Jika dari kasus tersebut korban menginginkan ke jalur hukum maka bantuan hukum yang 

diberikan yaitu adanya advokat yang mendampingi mulai dari proses pembuatan BAP di 

kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan sampai pada proses pengadilan. Bantuan hukum 

dapat dilakukan setelah korban mendapat layanan medis dan layanan psikologis atau bisa 

langsung dilakukan bila korban tidak memerlukan layanan medis dan layanan psikologis. 

g. Proses terakhir dari layanan untuk korban yaitu Reintegrasi sosial dimana PPT Seruni 

memulangkan korban ke keluarga dan masyarakat dengan diupayakan agar korban dapat 

diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat. Didalam proses reintegrasi sosial 

termasuk didalamnya adanya pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan 

ketrampilan agar korban dapat mempunyai penghasilan ekonomi, pemberian pendidikan 

bagi anak yang menjadi korban kekerasan yang masih sekolah dan putus sekolah, serta 

adanya monitoring dan bimbingan lanjutan. 



47 
 

 

B. Peran PPT Seruni dalam melayani korban-korban secara efisien dan efektif 

Adanya PPT Seruni ini adalah untuk memotong prosedur layanan yang selama ini 

melelahkan bagi korban, karena berkali-kali korban harus menceritakan peristiwa yang 

dialaminya dan menempuh prosedur yang panjang dan berbelit-belit atau diombang-

ambingkan kesana kemari. Baik ketika proses pelaporan di kepolisian maupun ketika 

korban harus visum ke Rumah Sakit, sama halnya saat korban minta pendampingan dari 

LSM, korban pasti akan ditanyakan kembali terkait peristiwa yang telah dialami olehnya. 

Dalam kondisi seperti ini korban lebih banyak dirugikan ketimbang dibantu untuk 

memperoleh layanan, hal itu sangat tidak efisien dan efektif bagi korban karena juga dapat 

mengganggu kondisi korban dan berdampak pada pengulangan trauma.48 

Evarisan dalam bukunya yang berjudul Panduan pendirian pusat pelayanan terpadu 

(PPT) bagi korban kekerasan berbasis gender di tingkat kecamatan menyatakan sebagai 

berikut : 

Dengan adanya PPT Seruni maka hal-hal yang merugikan korban tersebut tidak 

akan terjadi. Korban dapat secara nyaman menyampaikan urutan peristiwa yang 

menimpanya, korban mendapatkan infomasi hukum terkait dengan kasus yang dia 

alami dan korban mendapatkan haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. 

Secara praktis layanan terpadu dirancang agar menguntungkan korban dalam 

beberapa hal antara lain untuk mempermudah dan mempercepat layanan yang 

sesuai dengan kebutuhan korban dan layanan lebih tepat guna dan tepat sasaran, 

yang mengoptimalkan pemulihan.49 

 

Kerjasama dengan saling melengkapi antar lembaga layanan medis, hukum dan 

psikologis dalam memberikan pelayanan kepada korban sesuai dengan kebutuhan dan 

pilihan korban. Kerjasama yang dilaksanakan adalah mampu untuk melakukan koordinasi 

                                                           
48Myra Diarsi dan Eva Douren,(eds)., 2005, Layanan terpadu pertautan disiplin dan sinergi kekuatan masyarakat 

dan Negara,Jakarta , hal. 12. 
49Evarisan, Op.Cit.,hal.24. 



48 
 

serta pembagian kerja yang jelas dan peningkatan kinerja antar lembaga layanan medis, 

hukum, psikologis. PPT Seruni bekerja sama dengan anggotanya dalam layanan medis 

yaitu Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, layanan 

hukum yaitu LRC-KJHAM dan LBH APIK Semarang dan layanan psikologis yaitu Rumah 

Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, Fakultas Psikologi USM 

dan jaringan kerjasama dengan CTR (Centre for Trauma Recovery) Universitas Katholik 

Soegijapranata Semarang, guna mewujudkan layanan yang efisien dan efektif bagi korban 

dan membuat layanan mudah dijangkau oleh korban sehingga mampu memberdayakan 

kembali korban kekerasan. 

Salah satu anggota PPT Seruni yaitu LRC-KJHAM (Legal Resources Center untuk 

Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) adalah sebuah LSM (Lembaga Swadaya 

Masyarakat), disamping LBH APIK yang bergabung sebagai anggota PPT Seruni. 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.50 Adanya PPT sangat membantu LRC-KJHAM dalam melakukan upaya 

pendampingan dan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban 

kekerasan berbasis gender. 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 

                                                           
50Evarisan,ibid, hal.2. 
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rujukan dari LRC-KJHAM Semarang. Korban yang awalnya datang ke LRC-KJHAM 

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

 

Upaya PPT Seruni dalam pelayanan yang efisien dan efektif untuk korban 

dilakukan dalam bentuk koordinasi dengan lembaga-lembaga layanan seperti layanan 

medis, layanan hukum dan layanan psikologis. PPT Seruni Semarang mempunyai 

mekanisme rapat anggota, rapat kasus, rapat koordinasi dan komunikasi dalam 

mengkoordinasikan lembaga-lembaga layanan sehingga setiap mekanisme yang telah 

dilakukan, PPT Seruni selalu mengevaluasi dan melakukan koordinasi yang baik dengan 

lembaga layanan. Untuk itu penulis sudah melakukan wawancara dengan Staff PPT Seruni 

Semarang yaitu sebagai berikut : 

Dalam mengkoordinasi lembaga-lembaga layanan kita mempunyai mekanisme 

yaitu rapat anggota, rapat kasus dan rapat koordinasi dan yang paling penting yaitu 

adanya komunikasi juga antar lembaga layanan. Rapat anggota cakupannya lebih 

luas seperti membicarakan persoalan yang terjadi di PPT Seruni, menyusun 

program kerja misalnya pada tahun 2019 akan membuat program kerja. Rapat 

anggota dilakukan dua kali dalam setahun dan rapat anggota itu yang menghadiri 

seluruh anggota PPT Seruni Semarang.Sedangkandengan rapat kasus membahas 

mengenai penanganan kasus yang sedang terjadi dan dilakukan setiap saat 

tergantung kebutuhan penanganan kasus, rapat kasus hanya dihadiri oleh anggota 

yang berkaitan misalnya ada satu kasus yang dilayani oleh Dinas Sosial dan Dinas 

Pendidikan jadi hanya anggota itu saja yang kita undang untuk rapat sesuai dengan 

kebutuhan kasus saja.Kemudian untuk rapatkoordinasi biasanyan mengenai 

sosialisasi, kampanye dalam arti kebutuhan tentang kebijakan perempuan dan anak 

dan program bantuan kepada korban misalnya Dinas Sosial punya program bantuan  

kita melibatkan beberapa anggota lain juga terlibat  untuk mendukung program 

yang ada.51 

Staff PPT Seruni telah menyampaikan mengenai adanya mekanisme untuk 

mengkoordinasikan lembaga-lembaga layanan maka untuk itu akan penulis jabarkan 

                                                           
51Hasil wawancara dengan Ibu Niniek Jumoenita selaku Staff PPT Seruni pada tanggal 2 April 2018. 



50 
 

mengenai mekanisme PPT Seruni dalam mengkoordinir lembaga layanan psikologis, 

layanan medis, layanan hukum dan pelayanan rumah aman atau (shelter) sebagai berikut : 

1. Mekanisme PPT Seruni mengkoordinasikan lembaga layanan psikologis untuk 

memberikan pemulihan trauma dan mendapatkan visum psikologis 

 PPT Seruni mempunyai mekanisme dalam mengkoordinir lembaga layanan yaitu 

dengan rapat anggota, rapat kasus, rapat koordinasi dan komunikasi tetapi dalam hal 

PPT Seruni mengkoordinir lembaga layanan psikologis yang diutamakan yaitu dengan 

mekanisme komunikasi dan rapat kasus. Untuk layanan psikologis PPT Seruni 

mempunyai anggota Fakultas Psikologi USM dan Rumah Sakit Umum Daerah 

K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang dan PPT Seruni juga mempunyai jaringan 

kerjasama dengan CTR (Centre for Trauma Recovery) Universitas Katholik 

Soegijapranata Semarang. Untuk itu penulis telah melakukan wawancara dengan staff 

PPT Seruni Semarang yaitu sebagai berikut : 

Jika kaitannya dengan kebutuhan pemulihan psikologi Layanan di 

sektretariat itu sudah ada, anggota seruni yaitu Fakultas Psikologi USM dan 

Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. 

Tetapi kita juga bekerja sama dengan CTR (Centre for Trauma Recovery) 

Universitas Katholik Soegijapranata Semarang cara kita berkoordinasi yaitu 

dengan rapat kasus, dengan rapat kasus artinya kita petugas psikolog 

mengidentifikasi persoalan kasus kemudian menentukan kebutuhan mereka 

untuk pemulihan dan diintervensi melalui pendekatan psikologi, itu bisa 

ditangani sekretariat Seruni sendiri atau dengan anggota atau bahkan 

dengan jaringan PPT Seruni.52 

Staff PPT Seruni telah menyampaikan bahwa di PPT Seruni sudah mempunyai 

layanan psikologis sendiri dan PPT Seruni mempunyai anggota dan jaringan yang 

bekerja sama dalam bidang layanan psikologis maka untuk itu PPT Seruni 

                                                           
52Ibid, pada tanggal 2 April 2018. 
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menggunakan mekanisme komunikasi dan rapat kasus dalam mengkoordinir lembaga 

layanan psikologis. Psikolog yang ada di PPT Seruni hanya ada 1 psikolog maka 

apabila ada kasus yang korbannya lebih dari 1, maka PPT Seruni melakukan rujukan 

ke anggota Seruni, seperti yang dikatakan oleh Staff PPT Seruni dalam keterangannya 

sebagai berikut : 

Dalam salah satu kasus kekerasan seksual  yang dialami oleh lebih dari lima 

anak-anak disatu wilayah karena pelakunya adalah guru jadi tidak mungkin 

kita melakukan treatment untuk pemulihan dengan melakukannya sendiri 

karena yang disekretariat hanya ada 1 psikolog. Jadi biasanya kami merujuk 

korban untuk mendapatkan pelayanan oleh anggota Seruni yaitu Fakultas 

Psikologi USM dan Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro 

Kota Semarang dan PPT Seruni juga mempunyai jaringan kerjasama 

dengan CTR (Centre for Trauma Recovery) Universitas Katholik 

Soegijapranata Semarang. Cara kami dalam mengkoordinir lembaga 

layanan psikologis yaitu berbasis rapat kasus dan komunikasi. Jadi seperti 

tadi misalnya ada kasus kekerasan seksual dengan korban lebih dari lima 

anak-anak, jadi selama ini yang konsen untuk proses pemulihan korban 

kekerasan seksual adalah CTR Unika jadi kita merekomendasikan ke CTR 

Unika yaitu melalui Pak Ake. Jadi pihak Seruni langsung menghubungi Pak 

Ake bahwa ini ada kasus, kita butuh treatment kemudian assement 

dilakukan yaitu yang melakukan assement adalah temen-temen dari CTR 

Unika dan sektretariat kepada korban, korban kebutuhannya apa ? 

kebutuhannya healing secara regular ada pertemuan setiap seminggu sekali 

itu korban didatangi atau home fisiting jadi petugas kita melalukan home 

fisiting ke rumah korban untuk melakukam healing berupa metode bermain 

bersama, jadi kalau rapat anggota lembaga psikologi juga ikut rapat tetapi 

dalam rapat kasus hanya lembaga psikologi saja yang datang.53 

Staff PPT Seruni telah menyampaikan bahwa dalam mengkoordinir lembaga 

psikologis dilakukan melalui mekanisme rapat kasus dan komunikasi antar lembaga. 

Rapat kasus hanya dihadiri oleh yang bersangkutan dalam kasus tersebut sedangkan 

untuk rapat anggota dan rapat koordinasi lembaga layanan psikologis tetap menghadiri 

                                                           
53Ibid, pada tanggal 2 April 2018. 
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tetapi rapat tersebut tidak dilakukan setiap saat, jadi apabila ada kasus maka koordinasi 

yang dilakukan terlebih dahulu komunikasi dan rapat kasus.  

Untuk koordinasi dengan anggota lembaga layanan psikologis yang lain PPT 

Seruni menggunakan mekanisme komunikasi dan rapat kasus dengan layanan 

psikologi Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang dan di 

Fakultas Psikologi USM. Untuk korban yang ingin menempuh kasusnya ke jalur 

hukum maka saat dilakukan pelayanan psikologis maka korban akan dibawa ke RSUD 

untuk proses pembuktian, seperti yang dikatakan Staff PPT Seruni melalui 

keterangannya sebagai berikut  : 

Kalau psikolog di RSUD itu terbatas beliau tidak bisa home visiting jadi 

harus datang ke RSUD jadi kalau psikolog RSUD kita hanya memberi akses 

jika kasus tersebut berkaitan dengan hukum untuk proses pembuktian. 

Misalnya korban menempuh upaya hukum kemudian kita menambahkan 

alat bukti berupa trauma korban kemudian trauma itu harus dicatat oleh 

ahlinya dalam hal ini adalah psikolog kalau kasus sejenis ini kita pakai 

psikolog dari RSUD. Koordinasi dengan RSUD itu sudah ada sistem 

pelayananya sendiri di internal mereka jadi kami cukup dengan adanya surat 

rujukan atau surat pengantar untuk mengakseskan layanan RSUD, 

terkadang juga surat rujukan ini kita susulkan karena biasanya sifatnya 

urgent atau mendesak misalnya kejadian pada hari sabtu atau minggu, pada 

sabtu atau minggu sekretariat itu kan tutup jadi sulit untuk membuat surat 

jadi biasanya bila ada kejadian seperti itu kita telfon direktur RSUDnya saja 

atau langsung datang ke IGD dengan kata kunci kita dari Seruni ini adalah 

korban kekerasan begitu saja langsung dilayani tetapi harus dengan adanya 

pendamping dari pihak Seruni. Karena apabila korban datang sendiri agak 

sulit karena tidak semua tenaga medis di RSUD itu paham akan sistem 

pelayanan internal mereka mengenai kerjasama dengan PPT SERUNI jadi 

korban harus didampingi dengan pendamping oleh pihak Seruni jadi apabila 

ada tenaga medis yang tidak paham maka dari pihak pendamping dapat 

menjelaskan kepada tenaga medis RSUD kemudian pihak tenaga medis bisa 

konfirmasi keatasan atau ke direktur karena direktur sudah paham, namun 

bisa saja korban yang datang sendiri tetap dilayani namun korban termasuk 

pasien umum jadi korban dapat pelayanan yang tidak gratis dari RSUD 

karena tidak adanya pendamping dan tidak semua tenaga medis RSUD 

paham akan sistem pelayanan internal yang bekerjasama dengan Seruni. 

Untuk Perempuan korban KDRT dirujuk ke Fakultas Psikologi USM, 
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koordinasi kita biasanya telfon dengan Pak yudi kemudian berkonsultasi 

satu kasus atau yang terjadi selama ini biasanya bukan satu kasus tetapi 

kolektif jadi kita punya kelas konseling jadi itu nanti konselingnya bersama 

seperti group isinya perempuan korban KDRT jadi nanti ada pertemuan 

rutin seminggu sekali dengan psikolog USM.54 

Staff PPT Seruni telah menyampaikan bahwa klasifikasi rujukan untuk korban 

dibedakan untuk yang di CTR (Centre for Trauma Recovery) Universitas Katholik 

Soegijapranata Semarang yaitu untuk pelayanan korban kekerasan seksual, untuk di 

Fakultas Psikologi USM yaitu untuk pelayanan korban KDRT sedangkan untuk di 

RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yaitu untuk pelayanan dengan kasus yang berlanjut 

ke jalur hukum. Dalam mekanisme koordinasi dengan lembaga layanan psikologis 

melalui komunikasi dan rapat kasus yang dihadiri oleh yang bersangkutan sesuai 

dengan kebutuhan kasus. 

Selain itu PPT Seruni mempunyai anggota yang dapat mendampingi korban untuk 

memperoleh layanan psikologis yaitu LRC-KJHAM. Mekanisme koordinasi yang 

dilakukan yaitu dengan mekanisme komunikasi dan rapat kasus. Guna untuk 

mendapatkan proses bimbingan konseling untuk korban, peran konselor untuk 

menyadarkan korban kekerasan yang telah dialami dan kekerasan tersebut tidak boleh 

dibiarkan begitu saja. Seperti yang dikatakan oleh Direktur LRC-KJHAM dalam 

keterangannya sebagai berikut : 

Bantuan yang diberikan kepada korban tidak terbatas pada bantuan dari segi 

fisik semata, akan tetapi harus mempertimbangkan dampak mental dan 

psikis yang diderita korban. Korban juga membutuhkan bantuan ekstra dari 

sisi psikologis, mental, spiritual. Konseling diberikan oleh konselor kepada 

korban melalui beberapa langkah. Pertama, konselor sebagai pendamping 

harus berusaha membangun hubungan baik dengan korban supaya korban 

dapat terbuka dan meceritakan dengan baik mengenai kasus yang 

                                                           
54Ibid, pada tanggal 2 April 2018. 
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dihadapinya. Kedua, berusaha mengklarifikasi masalah korban dengan 

pertanyaan sehingga pembahasan lebih fokus. Ketiga, selanjutnya konselor 

berusaha mencari titik temu permasalahan dan menentukan keputusan yang 

akan diambil oleh korban. Untuk proses koordinasi yang dilakukan oleh 

PPT Seruni dengan LRC-KJHAM yaitu dengan mekanisme komunikasi dan 

rapat kasus. Rapat kasus dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan 

kasus yang ada.55 

2. Mekanisme PPT Seruni dalam mengkoordinasikan lembaga layanan medis untuk 

menyembuhkan luka dan mendapatkan Visum At Repertum (VER) 

Layanan medis PPT Seruni mempunyai anggota dari Institusi Pemberi Layanan 

Kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. 

PPT Seruni dalam mengkoordinir lembaga layanan medis untuk menyembuhkan luka 

dan mendapatkan Visum At Repertum mempunyai mekanisme komunikasi dan surat 

rujukan. Prosedur Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit K.R.M.T Wongsonegoro Kota 

Semarang yaitu sebagai berikut : 

a. Untuk Pasien Non Kritis  

Korban didampingi oleh pendamping PPT Seruni Semarang datang ke 

Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. Kemudian 

korban melakukan pendaftaran atau registrasi, korban langsung mendapatkan 

layanan kesehatan fisik, layanan kesehatan kejiwaan (psikolog, psikiater), dan 

konseling medis. Kemudian pihak Rumah Sakit berkoordinasi dengan sekretariat 

PPT Seruni Semarang untuk menjelaskan perkembangan kesehatan korban serta 

untuk memberikan pendampingan untuk layanan/penanganan lanjutan baik hukum 

dan non hukum. Sekretariat PPT Seruni Semarang kemudian melakukan konseling, 

                                                           
55 Hasil wawancara dengan Ibu Dian Puspitasasi selaku Direktur LRC-KJHAM pada tanggal 3 Mei 2018 
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pencatatan, mengkoordinasikan, merujuk serta mendampingi korban kepada 

anggota tim lainnya sesuai dengan kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban. 56 

b. Untuk Pasien Kritis 

Korban didampingi oleh pendamping PPT Seruni Semarang datang ke 

Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. Kemudian 

melakukan pendaftaran atau registrasi, korban segara mendapat perawatan medis 

yang ditangani oleh tim dokter spesialis atau psikolog/psikiater. Kemudian 

ditangani sesuai prosedur pelayanan kesehatan tahap berikutnya dengan 

mendapatkan konseling medis, lalu pemeriksaan fisik dan kejiwaan. Setelah 

berkoordinasi dengan Sekretariat PPT Seruni Semarang untuk menjelaskan 

perkembangan kesehatan korban serta untuk memberikan pendampingann untuk 

layanan/penanganan lanjutan baik hukum dan non hukum. Sekretariat PPT Seruni 

Semarang kemudian melakukan konseling, pencatatan, mengkoordinasikan, 

merujuk serta mendampingi korban kepada anggota tim lainnya sesuai dengan 

kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban.57 

PPT Seruni dengan melakukan pendampingan korban saat datang ke 

Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang dapat 

membuat pelayanan lebih mudah jika dibandingkan dengan korban datang sendiri 

ke Rumah Sakit akan kesulitan. Karena tidak semua tenaga medis di RSUD itu 

paham akan sistem pelayanan internal mereka mengenai RSUD adalah anggota dari 

PPT Seruni. Sehingga korban harus didampingi oleh pihak PPT Seruni karena 

apabila ada tenaga medis yang tidak paham maka dari pihak pendamping PPT 

                                                           
56Evarisan, Op.Cit.,hal.72. 
57Evarisan, Ibid. 
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Seruni dapat menjelaskan kepada tenaga medis RSUD kemudian pihak tenaga 

medis bisa konfirmasi keatasan atau ke Direktur. Dan apabila korban datang sendiri 

korban akan termasuk pasien umum sehingga korban dapat pelayanan yang tidak 

gratis dari RSUD karena tidak adanya pendamping dari PPT Seruni. 

Dalam hal PPT Seruni mengkoordinir lembaga layanan medis yaitu 

menggunakan mekanisme komunikasi dan lewat surat rujukan yang diberikan ke 

Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. Untuk itu 

Penulis telah melakukan wawancara dengan Staff PPT Seruni dalam 

mengkoordinir lembaga layanan medis seperti dalam keterangannya sebagai 

berikut : 

Untuk layanan medis kita mempunyai anggota Rumah Sakit Umum Daerah 

K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, dalam mengkoordinir dengan 

pihak Rumah Sakit kami menggunakan mekanisme dengan komunikasi dan 

lewat surat rujukan. Pendamping PPT Seruni yang mengantar korban ke 

RSUD  K.R.M.T Wongsonegoro disana langsung ke loket IGD kemudian 

dengan kata kunci korban kekerasan. Pada saat di IGD akan ditangani baik 

fisik maupun psikis sesuai dengan kebutuhan biasanya layanan fisik 

diperiksa, dicatat dan diobati. Kalau kejadiannya itu belum lapor polisi 

tetapi langsung ke RSUD K.R.M.T Wongsonegoro tidak masalah nanti 

tergantung korban kalau korban mau lapor polisi jadi kita tinggal 

menginformasikan kepada polisi bahwa kemaren sudah melakukan 

pemeriksaan di RSUD. Kemudian polisi biasanya minta kartu pasien itu dan 

polisi berdasarkan kartu pasien mengambil hasil pemeriksaan kemaren 

sebagai bukti visum et repertum jika kasusnya sudah masuk Rumah Sakit 

terlebih dahulu. Sedangkan kalau belum masuk Rumah Sakit dan kita akan 

lapor polisi biasanya diterima pengaduan oleh polisi kemudian akan 

diarahkan untuk melakukan visum et repertum di Rumah Sakit.58 

Staff PPT Seruni telah menyampaikan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh PPT 

Seruni dengan layanan medis untuk menyembuhkan luka dan mendapatkan Visum At 

Repertum bagi korban mempunyai mekanisme yaitu dengan mekanisme komunikasi 

                                                           
58Ibid, pada tanggal 2 April 2018. 
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dan surat rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota 

Semarang.  

3. Mekanisme PPT Seruni dalam mengkoordinasikan lembaga layanan hukum 

untuk mendapatkan keadilan 

PPT Seruni dalam mengkoordinasikan lembaga layanan hukum untuk 

mendapatkan keadilan bagi korban yaitu menggunakan mekanisme komunikasi dan 

rapat kasus. Layanan hukum yang dikoordinasikan dalam rapat kasus ini yaitu LRC-

KJHAM dan LBH APIK, dalam rapat kasus ini akan dibahas mengenai kasus yang 

dialami korban kemudian membahas pemberian layanan hukum yang dibutuhkan 

korban seperti konsultasi hukum, perlindungan hukum, pendampingan hukum atau 

penanganan hukum. Perbedaan antara komunikasi dan rapat kasus yaitu adanya 

pemberitahuan yang biasanya dilakukan melalui telepon bahwa PPT Seruni sedang 

membutuhkan adanya layanan hukum bagi korban. Setelah dilakukan komunikasi 

maka dapat dilakukan rapat kasus dimana rapat kasus ini dilakukan setiap saat 

tergantung kebutuhan penangan kasus. Dengan adanya mekanisme dalam 

mengkoordinir lembaga layanan akan membuat pelayanan akan lebih mudah dijangkau 

dan lebih mudah dalam penyampaian informasi kasus.  

Pelayanan hukum untuk korban yang diberikan adalah adanya konsultasi hukum, 

perlindungan hukum, pendampingan hukum dan penanganan hukum. Tidak semua 

korban menginginkan kasusnya untuk berlanjut ke jalur hukum dengan berbagai 

alasan, untuk korban yang melanjutkan kasusnya ke jalur hukum Penulis telah 

melakukan wawancara dengan Staff PPT Seruni dalam mengkoordinir lembaga 

layanan hukum dalam keterangannya sebagai berikut : 
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Untuk layanan hukum  tim di sekretariat telah mempunyai dua lawyer 

kemudian di anggota yaitu ada LBH APIK, LRC-KJHAM, untuk penegak 

hukumnya ada Unit PPA Polrestabes Semarang, kemudian ada para legal di 

16 kecamatan. Koordinasi yang kita lakukan yaitu komunikasi dan rapat 

kasus, lalu kita melakukan assement kemudian misalnya korban ini mau 

melapor pidana dan perdata sekaligus kita bersurat dengan anggota seperti 

LRC-KJHAM dan LBH APIK kemudian kita melakukan rapat bersama 

menjelaskan peta persoalan mulai dari kronologi sampai kebutuhan korban 

dari situ kita mulai membagi tugas. 

Staff PPT Seruni telah menyampaikan mengenai koordinasi dengan lembaga 

layanan seperti LRC-KJHAM dan LBH APIK melalui mekanisme komunikasi dan 

rapat kasus. Kemudian Penulis juga telah melakukan wawancara dengan Staff PPT 

Seruni mengenai pengalaman PPT Seruni dalam menangani kasus yang berlanjut 

dijalur hukum, kelanjutan dari segala tahapan pada korban yang memutuskan atau 

memilih jalur hukum sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan kasusnya atau untuk 

mendapatkan keadilan. Proses tersebut meliputi konseling/konsultasi hukum, 

pendampingan/kuasa hukum, pelaporan di kepolisian, pemeriksaan, penyelidikan dan 

penyidikan oleh kepolisian, proses pemberkasan perkara kepada penuntut umum dan 

pada saat dipersidangan hingga terdapat putusan hukum berkekuatan tetap. Yang dalam 

keterangannya sebagai berikut : 

Jadi kebanyakankasus yang masuk ke Seruni itu sebagai saksi korban, kalau 

saksi korban dalam hukum beracara saksi korban tidak perlu lawyer karena 

posisi ia sebagai saksi kasus tindak kriminal sebenarnya para legal sudah 

cukup untuk melakukan pendampingan, lawyer itu dibutuhkan kalau saksi 

korban menjadi tersangka. Pendampingan hukum seperti korban bisa 

mengaskes pengaduan kemudian korban dipastikan bisa memonitoring 

pengaduannya itu berlanjut pada putusan sidang. Kalau kasunya pidana 

bantuannya berupa pendampingan hukum yang berupa pendampingan 

untuk melapor, jadi untuk melapor pidana tidak berbayar kalau korban tidak 

mengetahui maka pandangannya pasti berbayar. Para legal akan 

mendampingi mulai dari lapor kemudian BAP, jadi pada saat proses BAP 

korban bisa didampingi apabila terjadi sesuatu yang korban tidak paham 

maka pihak legal dapat menjelaskan atau dapat berdiskusi dengan korban. 

Pihak para legal pun selalu menanyakan apakah berkasnya sudah P21, 
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jaksanya siapa. Apabila sudah dilakukan, misalnya jaksanya adalah bapak 

X nanti pendamping dan korban datang ke kejaksaan untuk berkenalan 

dengan pak X bahwa ini adalah korbannya apabila bapak membutuhkan 

keterangan tambahan ini korbannya dapat memberikan keterangan 

tambahan. Waktu sidang korban dianter oleh para legal kecuali kasusnya 

pelakunya itu pejabat terkadang karena untuk kepentingan tertentu polisi 

sangat over protectif karena adanya pihak media yang mendampingi bukan 

para legal tetapi kuasa hukum agar tidak bisa dicari celah untuk ditolak 

missal ditolak oleh sistem peradilan misalnya dari polisi, jaksa atau hakim 

dan apakah mungkin itu ditolak iya itu sangat mungkin ditolak meskipun 

para legal sudah ada Undang-Undangnya dalam Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2011 tentang bantuan Hukum itu diakui yang namanya peran para 

legal tetapi ternyata keberadaan para legal belum terkenal artinya banyak 

aparat penegak hukum yang tidak paham tentang para legal terkadang itu 

celah untuk intervensi, jadi untuk kasus lainpara legal itu sudah cukup untuk 

mendampingi para korban.59 

 

4. Mekanisme PPT Seruni  dalam memberikan layanan shelter untuk para korban 

Proses pelayanan terhadap korban PPT Seruni memberikan informasi bahwa di 

PPT Seruni mempunyai shelter atau rumah aman bagi korban-korban yang 

membutuhkan. Shelter atau rumah aman disediakan untuk para korban kekerasan 

berbasis gender yang tidak punya keluarga dekat dan merasa hidupnya terancam. Maka 

Shelteratau rumah aman kemudian menjadi tempat yang tepat untuk tinggal sementara 

waktu agar para perempuan yang menjadi korban kekerasan merasa aman dari pelaku 

kekekerasan.  

Shelter yang disediakan PPT Seruni ini bersifat tertutup dimana lokasi shelter 

sangat dirahasiakan karena untuk melindungi korban dari segala bentuk ancaman. 

Klasifikasi untuk masuk ke shelter yaitu perempuan dan anak-anak korban kekerasan 

seksual dan korban KDRT. Kehidupan di dalam shelter seperti hidup di dalam rumah, 

seperti makan, minum, tidur, mandi, keperluan pakaian, perlengkapan mandi.  

                                                           
59Ibid, pada tanggal 2 April 2018. 



60 
 

Dalam memberikan layanan shelter untuk para korban PPT Seruni terlebih dahulu 

memberikan informasi kepada korban mengenai adanya shelter atau rumah aman, 

kemudian jika sesuai dengan kebutuhan korban dan korban menginginkan untuk masuk 

shelter maka pihak PPT Seruni akan membawa korban ke shelter. Penulis telah 

melakukan wawancara dengan Staff PPT Seruni yaitu dengan keterangan sebagai 

berikut : 

Untuk shelter kita mempunyai klasifikasi untuk masuk ke shelteryaitu 

perempuan dan anak-anak korban kekerasan seksual dan korban KDRT. 

Klasifikasi korban yang dapat masuk shelter adalah sesuai kebutuhan 

korban jadi dari pihak seruni hanya memberikan informasi bahwa di Seruni 

menyediakan adanya shelter atau rumah aman untuk korban dan 

memberikan informasi aturan-aturan yang ada dishelter kemudian apabila 

korban merasa hidupnya tidak tenang maka biasanya korban meminta 

kepada pihak Seruni untuk masuk di shelter. Apabila korban menginginkan 

untuk masuk shelter  korban harus mematuhi aturan yang ada seperti tidak 

boleh membawa telepon dan menandatangi surat persetujuan bahwa korban 

tidak boleh memberitahukan keberadaan shelter kepada orang lain dan 

korban harus tinggal dishelter tidak boleh main-main keluar shelter apabila 

korban ingin keluar harus didampingi dan dengan izin ibu shelter. 

Kemudian pihak Seruni akan mengantar korban ke shelter setelah itu 

korban mengisi formulir untuk dapat mengakses layanan shelter, didalam 

shelter seperti hidup didalam rumah sendiri seperti makan, minum, tidur, 

mandi, pakaian, keperluan mandi, itu semua yang membiayai adalah 

pemerintah. Jika korban ingin berkomunikasi dengan keluarga atau saudara 

yang ada dirumah harus dilewatkan Seruni. Untuk jangka waktu korban 

didalam shelter itu sesuai dengan kebutuhan korban.Korban yang berada di 

shelter atau rumah amandiberikan kegiatan rehabilitasi yaitu berupa 

konseling yang dilakukan secara berkelanjutan dilakukan oleh pendamping 

PPT Seruni. Kemudian diadakan kegiatan yang bersifat kreatif edukatif, 

yang bertujuan untuk menghilangkang kejenuhan serta kesedihan sehingga 

korban dapat termotivasi untuk tetap optimis dalam hidupnya, menambah 

pengetahuan terkait masalah yang dihadapi dan pengembangan 

kepribadian.60 

 

 

 

                                                           
60Ibid, pada tanggal 2 April 2018. 
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C. Hambatan-hambatan PPT Seruni dalam mengkoordinasi lembaga layanan 

PPT Seruni dalam mengkoordinasi dengan lembaga-lembaga layanan tentu 

mempunyai hambatan-hambatan dalam mengintegrasikan Pusat Pelayanan Terpadu yang 

lintas sektoral jika tidak mempunyai prinsip yang sama maka PPT Seruni tidak bisa 

menjadi layanan terpadu. PPT Seruni dalam pembagian tugasnya hanya berdasarkan 

pengalaman petugas fulltimer saja, secara mekanisme kerja SOP yang terbaru belum ada 

sehingga menimbulkan tantangan yang besar bagi pusat pelayanan terpadu dan adanya 

mekanisme rapat anggota telah berhenti selama tiga tahun terakhir. Maka untuk itu Penulis 

telah melakukan wawancara dengan Direktur LRC-KJHAM dalam keteranganya sebagai 

berikut : 

Kesan adanya PPT seruni menurut saya baik karena dengan kehadiran PPT 

Seruni itu untuk mewujudkan hak-hak perempuan korban 

kekerasan.Sekretariat PPT Seruni sebagai salah satu petugas yang diberikan 

mandat oleh Dinas BP3A sebagai petugas fulltimer untuk 

mengkoordinasikan lembaga-lembaga layanan. Peran sekretariat itu sendiri 

belum sepenuhnya bisa melaksanakan tugas itu karena di internal 

sekretariat seruni belum ada SOP terbaru yang mengatur dimana PPT 

Seruni masih menggunakan SOP yang lama dimana keseluruhan anggota 

sekretariat itu masih ada yang tidak aktif dan itu menjadi anggotanya 

Seruni. Seruni belum pernah melaksanakan rapat kerja anggota dengan 

seluruh anggotanya itu belum paska disahkanya PERDA No 5 Tahun 2016. 

Rapat anggota yang dilakukan setahun dua kali itu telah berhenti sejak tiga 

tahun terakhir rapat tersebut tidak pernah ada lagi paska pertama kali Ibu 

Krisepseptiana Hendrar Priyadi ditunjuk sebagai ketua PPT Seruni,  jadi 

misalnya ada kasus yang harus ditangani bersama maka diadakan rapat 

kasus bukan rapat keseluruhan anggota yang membahas tentang 

kelembagaan PPT Seruni tentang mekanisme koordinasi internalnya seperti 

apa ketika korban itu langsung didinas sosial apakah dinas sosial punya 

kewajiban untuk langsung merujuk ke PPT Seruni itu belum ada mekanisme 

koordinasi, ketika korban itu langsung datang ke polrestabes apakah 

polrestabes mempunyai kewajiban untuk merujuk langsung ke PPT Seruni, 

ketika di Rumah Sakit ditemukan pasien korban kekerasan apakah pihak 

Rumah Sakit langsung merujuk ke PPT Seruni, koordinasi itu yang belum 

disepakati karena SOP yang lama tidak mengatur sampai kesitu SOP yang 

lama hanya mengintegrasikan tentang layanan terpadunya teknis pedoman 
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tentang standar bagaimana mekanisme koordinasi internal antar lembaga 

layanan itu belum ada karena secara mandat PPT Seruni itu dari keseluruhan 

PPT yang ada di Indonesia adalah PPT yang paling unik karena tidak ada 

Peraturan Daerah yang mengatur itu tetapi PPT Seruni sudah berjalan, PPT 

Seruni hanya menjalankan mandat UU PKDRT dan Penghapusan tindak 

pidana perdagangan orang. PERDA itu baru disahkan pada tahun 2016 

sehingga sebelum tahun 2016 tidak ada peraturan diinternal atau ditingkat 

Kabupaten Kota yang bisa dijadikan rujukan untuk pelayanan terpadu tetapi 

mereka sudah jalan berbeda dengan Kabupaten Kota didaerah lain yang 

PERDAnya sudah ada kemudian Peraturan walikota atau peraturan Bupati 

sudah ada tetapi PPTnya tidak berjalan.61 

Direktur LRC-KJHAM telah menyampaikan bahwa dalam mekanisme koordinasi 

PPT Seruni dengan lembaga-lembaga layanan yaitu rapat anggota, rapat kasus dan 

rapat koordinasi yang menjadi kekurangannya yaitu rapat anggota yang seharusnya 

setiap setahun sekali dilakukan rapat anggota selama dua kali tetapi selama tiga tahun 

terakhir tidak ada lagi rapat anggota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Hasil wawancara dengan Ibu Dian Puspitasasi selaku Direktur LRC-KJHAM pada tanggal 3 Mei 2018. 


