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ABSTRAK 

 

MUNAWARA (2020),kemitraan peran polrestabes dan pusat pelayanan 

terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam menangani kasus 

kekerasan dalam rumah tangga dikota makassar. (dibimbing oleh 

Muhammadiah, Adnan Ma‟ruf). 

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lahirnya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam 

rumah tangga (UU PKDRT) diharapkan mampu memberikan motivasi bagi 

masyarakat agar tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga guna 

menciptakan rasa aman dalam lingkup keluarga. 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana peran kepolisian 

menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi dan peran kepolisian dalam 

menyelenggarakan sosialisasi serta advokasi dalam menangani kasus kekerasan 

dalam rumah tangga di Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan dari aspek komunikasi yang dilakukan 

oleh pihak kepolisian berjalan dengan baik melalui media sosial,masyarakat 

maupun korban yang mengalami kekerasan itu sendiri, aspek edukasi yaitu pihak 

kepoliisian dengan terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan. 

Aspek sosialisasi yang dilakukan kepolisian yaitu dengan melakukan kerja sama 

antar pemerintah kelurahan untuk menyapaikan mengenai undang-undang 

PKDRT kepada masyarakat selain dari pemerintah kelurahan terdapat juga selter 

warga yang dibentuk oleh pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak dan 

dinaungi langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Makassar. Dan aspek advokasi yang ditujukan kepada masyarakat yaitu 

dengan memberikan pemahaman terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. 

Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Pencegahan, KDRT 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak lahir kedunia, manusia tentunya berkeingianan untuk hidup bersama 

dengan manusia lainnya dalam lingkup pergaulan hidup. Hidup bersama baik 

antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan perkawinanan atau pernikahan  

untuk membentuk sebuah rumah tangga (keluarga). Perkawinan yaitu suatu ikatan 

dalam keluarga yang merupakan salah satu  unsur dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Sebagaimana yang telah  di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah  ikatan lahir bathin yang 

dimiliki antara pria dengan  wanita sebagai ikatan suami istri dengan maksud 

membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal, harmonis, bahagia dan 

berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Untuk mewujudkan keutuhan dan 

kerukunan dalam keluarga atau  rumah tangga dibutuhkan adanya sikap 

pengendalian diri dan perilaku yang baik dari dari setiap anggota keluarga. 

Perkawian merupakan  suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensinya  

bagi setiap perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan 

kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri dan juga pihak yang  lainnya. 

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomoro 1 Tahun 1974 pasal 33 

tentang perkawinan bahwa dalam setiap perkawinan  suami istri wajib saling 

mencintai,  saling  menghormati, setia dan saling  memberikan kebutuhan lahir 

dan bathin yang satu terhadap  yang lainnya. 
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Burges dan Lockey (dalam Khairuddin, 2002) mengemukan bahwa “keluaraga 

merupakan suatu persatuan antara orang-orang yang saling  berinteraksi, 

berkomunikasi antara suami dan istri yang menciptkan peranan sosial baik itu 

antara, ayah dan ibu, anak. 

Dari uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga 

(keuarga) merupakan tempat kita untuk berlindung bagi setiap anggota keluarga. 

Namun, pada kenyataannya dalam keluarga juga sering menjadi tempat kita 

mendapat perlakuan, penderitaan dan penyiksaan karena  adanya suatu masalah 

yang terjadi dalam sebuah keluarga atau rumah tangga yang terkadang  

penyelesaian masalahnya dilakukan dengan cara yang tidak beretika yang 

biasanya hanya mementingkan egonya sendiri seperti kekerasan. 

Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga menurut yang tertulis dalam 

undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pengahapusan kekerasa dalam 

rumah tangga bahwa  dari setiap perbuatan yang dilakukan  terhadap seserang 

perempuan yang mengakibatkan  timbulnya kekerasan  secara fisik, seksual, 

psikologis, melakukan perbuatan pemaksaan, dan melakukan penelantaran 

terhadap keluarga atau istri  atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dapat 

dilihat dari berbagai bentuk kekerasannya dan pada kenyataanya tidak terbatas 

pada tingkat pendidikan, usia, status, sosial ekonomi, suku, agama, kondisi 

psilopatologi, maupun hal yang lainnya. (Kristi dalam Luhulima, 2000:28). 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang terjadi di dalam 

suatu keluarga, sebagaimana yang diungkapkan oleh Richard  Gelles dalam 
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Aroma Elmina Marta (2003:31)  

Dari uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kekerasan dalam 

lingkup rumah tangga itu sendiri tidak terbatas pada suatu golongan, ras, tingkat 

pendidikan, suku, agama maupun etnik. 

Kekerasan yang umumnya terjadi dalam rumah tangga merupakan suatu yang  

spesifik atau khusus. Kekhususan yang di maksud terletak pada hubungan antara 

pelaku dan korban, seperti hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan 

(misalnya antara majikan dan  rumah tangga). Selain itu, locus delicti  yang ada 

pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifiknya, yakni di dalam rumah, atau 

di mana pelaku dan korban berada (bertempat tinggal). Dalam tindak pidana yang 

lain, locus delicti bisa terjadi di mana saja, di semua tempat. (Soeroso, dalam 

Auliyah Rahma 2018). 

Terdapat berbagai macam faktor dan penyebab yang dapat di jadikan sebagai 

alasan sehingga kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terjadi. Namun, pada 

dasarnya yang menjadi pusat perhatian publik yaitu kekerasan yang menimpa 

perempuan (istri). Terlebih  jika kasus  kekerasan tersebut di temukan dalam 

lingkungan rumah tangga (keluarga). Pada dasarnya  tindak kekerasan sering di 

anggap sebagai hidden crime (kekerasan yang tersembunyi). Dikatakan demikian 

karena hidden crime atau kekerasan yang di lakukan secara diam-diam seringkali  

baik itu  pelaku maupun korban lebih memilih untuk menyembunyikan  perbuatan 

tersebut dari pandangan publik. karena tempat terjadinya kekerasan itu berada  di 

ranah domestic atau dalam rumah tangga itu sendiri. (Soeroso, Auliyah Rahma: 

2018) 
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Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bukan persoalan yang baru bagi 

masyarakat, Karena persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

menyangkut persoalan hak asasi manusia. kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) terjadi karena tidak  adanya rasa penghargaan dalam memenuhi 

kebutuhan atau hak-hak dasar manusia, diantaranya yaitu  hak dan kewajiban 

yang sama di mata hukum.  

Tindakan suami terhadap istrinya  sering kali hanya diangap hal sepele. baik 

pelaku maupun korban lebih memilih untuk menutupinya  karena bagi mereka itu 

merupakan aib dalam keluarga mereka. Padahal itu merupaka perbuatan yang 

melanggar hukum, dalam hal ini pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada kenyataannya untuk mengukur luasnya 

kekerasan terhadap perempuan sangat sulit di lakukan, karena, dalam hal ini 

perempuan sendiri enggan untuk membicarakannya. 

Salah satu contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi 

di kota Makassar yaitu seorang istri berinisial AI (20) melapor ke Kepolisian 

Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, mengenai Kasus kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) yang di lakukan oleh sang  suami berinisial AW(22). 

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dialami korban berupa 

kekerasan fisik yang di lakukan secara berulang-ulang oleh pelaku yang 

merupakan suami korban sendiri. 

Dari data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar 

terdapat perbedaan laporan kasus KDRT yang diperoleh dari Polrestabes 
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Makassar dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) Kota Makassar.  Dimana, data yang didapatkan dari P2TP2A sejak 

tahun 2015-2016 mengalami penigkatan dari 530 menigkat sebanyak 687 data 

laporan kasus KDRT, kemudian pada tahun 2017kasus kekerasan dalam rumah 

tangga menurun sebanyak 503 kasus, pada tahun 2018 juga terjadi penurunan 

sebanyak 448 kasus, dan pada tahun 2019 terjadi penurunan sekitar 187 kasus 

KDRT. (sumber: P2TP2A Kota Makassar ) 

Kemudian data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di dapatkan 

dari Polrestabes Makassar pada tahun 2015 terdapat 63 kasus, kemudian 

mengalami penurun pada tahun 2016 sebanyak 38 laporan kasus, pada tahun 2017 

meningkat sebanyak 63 kasus, kemudian pada tahun 2018 kembali terjadi 

peningkatan sebanyak 79 kasus, dan pada tahun 2019 laporan kasus KDRT 

mengalami penurunan sebanyak 49 kasus. ( Sumber: Polrestabes Makassar) 

Dari kasus yang ada di atas dapat kita lihat bahwa kekerasan dalam rumah 

tangga dikota Makassar masih sering terjadi di sekitar kita hal ini dapat kita 

khawatirkan  memberikan dampak yang  besar bagi korban atau yang mengalami 

baik itu dari anak maupun keluarga mereka, sehingga diperlukan penanganan 

yang lebih serius dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah 

tangga tersebut. 

Kemudian, adapun faktor yang menjadi  penyebab seseorang melakukan 

tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Makassar yakni faktor 

ekonomi dan faktor perilaku. Faktor ekonomi merupakan faktor penyebab 

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga paling banyak dilaporkan di Polrestabes 
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Makassar dan Pos Pusat Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) Kota Makassar . Dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) yang dilakukan oleh  pihak kepolisian dengan dua cara, yakni 

dengan cara melalui jalur hukum dan mediasi.  

Terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga maka Kepolisian yang 

bertugas menciptakan dan memelihara keamanan dalam negeri dengan 

menyelenggarakan berbagai fungsinya yang meliputi pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat, yang dibantu oleh masyarakat dalam menjungjung 

tinggi hak-hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indoneisa telah memuat pokok-pokok 

mengenai tujuan, kedudukan, perananan, dan tugas pembinaan. 

Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga  (KDRT) merupakam suatu 

perbuatan melanggar hukum maka dari itu menjadi kewajiban Kepolisian dengan 

jajarannya umtuk menagani masalah ini, yakni dengan semaksimal mungkin 

mengungkap jaringan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang 

ada.  

Melaui pemaparan masalah penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka 

judul penelitian ini adalah “Kemitraan Peran Polrestabes Dan Pusat 

Pelayananan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) 

Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota 

Makassar.” 

B. Rumusan Masalah 
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Berdasarakan uraian latar belakang yang telah di uraikan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Kepolisian Resor Bota Besar (Polrestabes) dan P2TP2A 

menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam menangani 

kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar ? 

2. Bagaimana Peran Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) dan P2TP2A 

menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi dalam menangani kasus 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Makassar?  

C. Tujan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dan P2TP2A menyelenggarakan 

komunikasi, informasi, dan edukasi dalam menangani kasus kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Makassar.  

2. Untuk mengetahui peran Kepolisian dan P2TP2A menyelenggarakan 

sosialisasi dan advokasi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) di Kota Makassar. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis  
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a) Sebagai sumber data dan bahan masukan infromasi bagi masyarakat 

tentang bagaimana peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT), dan 

b)  Sebagai sumber data dan informasi bagaiamana upaya yang dilakukan dan 

apa yang menjadi kendala  pihak kepolisian untuk menanganani kasus 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut. 

2. Manfaat teoritis  

a) Sebagai salah satu bahan bacaan atau sumber referensi yang dimiliki oleh 

perputakaan universitas muhamadiyah Makassar; 

b) Sebagai salah satu sumber  data dan informasi atau bahan referensi dasar 

bagi para mahasiswa dan peneliti yang ingin melakukan penelitian; 

c) Sebagai salah satu sumber referensi dalam diskusi, seminar, maupun 

pengkajian terkait peran kepolisan dalam menangani kasus kekerasan 

rumah tangga 

d) Sebagai salah satu sumber data, informasi, dan referensi tambahan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian, Konsep, dan Teori 

1. Pengertian peran 

Peran merupakan kedudukan seseorang yang memiliki makna di mata 

masyarkat. Dalam (Kamus besar bahasa Indonesia, 2007:845) “peranan 

merupakan bagian dari tugas yang harus dilaksankan.” Menurut Lawang (1985 : 

89), peran dapat  di artikan sebagai perilaku yang di dimiliki seseorang yang 

memiliki posisi dalam seatu orgaisasi. Peran juga di ikuti dengan tuntutan dari 

masyarakat yang memberikan kepercayaan pada setiap individu yang menempati 

status tertentu. Sedanagkan Dhaniel (2010) dari buku organisasi kepolisian peran 

merupakan suatu tugas dan kewajiban yang harus dilakukan lembaga sesuai 

dengan aturan hukum. 

Peran menurut Abu Ahmadi (1982) merupakan fungsi sosial seseorang yang 

kompleks baik dari sikap perbuatan terhadap individu dalam lingkungan atau 

status social yang dimiliki. Sednagkan menurut Soerjono Soekanto (2002:243), 

peran yaitu  merupakan suatu kedudukan yang dinamis (status), dimana seserang 

dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status atau kedudukannya. 

Peranan yang dimiliki seseorang berbeda dengan posisi atau sikap dalam bergaul 

dengan kemasyarakatan. Kedudukan seseorang dalam masyarakat merupakan 

suatu usur yang strategis dalam menunjukkan peranan individu dalam lingkup 

organisasi. Lebih banyak peranan yang menunjuk pada fungsi, dan penyesuaian 

diri serta suatu proses. Dari kedua defenisi tersebut meihat bahwa peran 
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merupakan posisi dan perilaku individu atau seseorang yang memiliki status atau 

kedudukan tertentu. 

Peran adalah merupakan salah satu komponen dari sistem sosial, organisasi, 

selain dan norma budaya organisasi. Di sini secara umum peran dapat 

didefenisikan menurut Bauer (2007:55) dalam Haris (2012:204) sebagai persepsi 

cara orang itu diharapkan berperiaku atau dengan kata lain adalah pemahaman 

atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang di harapkan dari orang 

tersebut. Haris (2012:212) menggunakan peran berarti perilaku, bertindak, peran 

adalah perangka ttingkah laku yang diharapkan di miliki orang yang 

berkedudukan atau memegang kekuasaan. Dari defenisi diatas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa peran merupakan karakter atau perilaku yang dimiliki 

seseorang menduduki jabatan dan sesuatu yang memiliki pengaruh terhadap 

fungsinya. 

Menurut Friedman M (1998: 286 ) mengatakan bahwa peran merupakan 

serangkaian perilaku seseorang  yang diharapkan sesuai dengan posisi dalam 

lingkungan sosial baik itu secara formal maupun informal. Peranan berdasarkan 

ketentuan-ketentuan pada individu yang diharapkan dapat menunjukkan sikap 

dalam situasi tertentu yang diharapkan dapat memenuhi harapan dalam diri sendiri 

maupun yang diharapkan orang lain dalam memenuhi peranannya .  

Dikutip oleh Soekanto (2007 : 213 ) dari buku “Role, Personality and Social 

Structure” karya Levinson, peranan dapat dikategrikan dalam tiga hal yaitu : (1) 

Peran merupakan norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam 

masyarakat, peranan dalam hal ini merupakan rangkaian peraturan yang membina 
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seserang dalam kehidupan bermasyarakat, (2) peranan adalah apa yang dapat 

diperbuat oleh individu dalam konsep organisasi dimasyarakat, (3) dan Peranan 

juga merupakan  perilaku individu yang penting dalam  struktur sosial 

masyarakat. 

Peran juga erat kaitannya dengan sosialisasi. Berdasarkan beberapa pendapat 

sosiolog mengatakan bahwa sosialisasi merupakan  teori peranan (role theory).  

Menurut Robert Linton (1936), peran merupakan sesuatu yang menggambarkan 

interaksi sosial oleh aktor-aktor yang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan 

dalam budaya. Sebagai kesimpulan peran merupakan pemahaman untuk 

berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

Usman (2001 : 4 ) mengemukakan bahwa peranan merupakan  serangkaian 

tingkah laku yang dilakukan dalam situasi tertentu dan yang saling berkaitan 

dengan kemajuan tingkah laku . Menurut (Berlo 1961 : 153 ) perilaku peranan 

dapat dianalisis dan  dapat dilakukan melalui tiga pendekatan : (1) ketentuan 

peranan, (2) gambaran peranan, dan (3) harapan peranan. Sebagai kesimpulan 

peranan merupakan pernyataan formal dan terbuka sesuai dengan perilaku yang 

harus ditampilkan seseorang terhadap peranannya. 

2. Pengertian Kepolisian 

Hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. 

Kepolisian  adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan per-undang-undangan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian).Tugas polisi berkaitan dengan aturan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyangkut penyelidikan 
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dan penyidikan perkara yaitu : 

a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang. 

b. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 

untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 ayat 1 KUHAP) 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia menyatakan bahwa : 

a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri 

pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan 

3. Konsep kekerasan dalam rumah tangga 

a. Pengertian kekerasan 

Pengertian kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  

meupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan 

kekurasan fisik atau matinya orang lain.Dalam bahasa Inggris, kekerasan juga 

biasa disebut violence yang artinya: 

1. Kekerasan, kehebatan; mati dengan kekerasan; mengambil tindakan 
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kekerasan. 

2. Kekejaman menyakiti/mengganggu perasaan orang lain. 

Menurut J. Dwi & Bagong (2004: 343), kekerasan (violence) adalah suatu 

serangan (assault) baik terhadap fisik maupun integritas mental psikologis 

seseorang. Kekerasan dapat terjadi kepada seseorang karena disebabkan dari 

berbagai macam sumber salah satunya merupakan yang bersumber dari anggapan 

gender, demikian kekerasan sebagai kekerasan gender karena pada dasarnya 

adanya ketidaksetaraan antara kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat. 

Kekerasan adalah tindakan yang di lakukan oleh seseorang atau sekelmpok orang 

terhadap seseorang dengan menggunakan kekuatannya baik secara fisik maupun 

non fisik baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. (Mufidah, 

2008: 267) 

Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kekerasan adalah 

suatu tindakan yang di lakukan seseorang atau sekelompok orang kepada 

seseorang baik itu disengaja maupun tidak , baik dalam bentuk fisik maupun non 

fisik yang dapat membuat orang tersebut terluka maupun orang tersebut 

meninggal dunia.  

Menurut Hakristuti Harkrisnowo (2000: 79), kekerasan terhadap perempuan 

tidak mendapat perhatian yang memadai dalam sistem hukum, termasuk aparat 

hukum dan budaya hukum yang ada di masyarakat Indonesia karena pemaknaan 

kekerasan atau persepsi terhadap tindak kekerasan  yang ada di dalam masyarakat. 

Sedangkan pengertian kekerasan secara yuridis dalam Pasal 89 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kekerasan yang membuat seseorang tidak 
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berdaya atau sadarkan diri (pingsan) disamakan dengan menggunakan kekerasan.  

Yang dimaksud dengan pingsan yaitu seseorang yang hilang ingatan atau tidak 

sadar akan dirinya sendiri. Kemudian tidak berdaya dapat diartikan sebagai 

seseorang yang  tidak memiliki kekutan atau kemampuan sama sekali melakukan 

perlawanan, akan tetapi seseorang yang tidak berdaya masih dapat mengetahui 

yang terjadi pada dirinya. 

Selanjutnya Pasal 285 KUHP mengatur bahwa barang siapa dengan dengan 

sengaja memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, 

diancam dengan kekerasan atau ancaman kekerasan karena melakukan perbuatan 

pemerkosaan dengan pidana penjara minimal selama dua belas tahun.  

Kemudian kekerasan yang di atur pasal 289 KUHP bahwa: “ siapa pun yang 

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan 

perbuatan cabul, maka dapat dilakukan ancaman melakukan perbuatan yang tidak 

sopan atau menyerang kehormatan kesusilaan, dengan ancaman pidana penjara 

paling lama sembilan tahun.” 

Johan Galtung (Susan. 2009: 118-124) menciptakan dua dimensi kekerasan 

diantaranya yaitu kekerasan structural, kekerasan kultural, dan kekerasan 

langsung. 

1. Kekerasan Struktural. 

Menurut Galtung, kekerasan structural merupakan ketidakadilan yang 

diciptkan dalam suatu sistem yang dapat menyebabkan seseorang atau manusia 

dalam memenuhi kebutuhan dasarnya ( human needs). Kekerasan dalam hal ini 

dapat dikatakan tidak karena adanya tekanan dari lembaga militer yang dilandasi 
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dengan kebijkan politik otoriter, adanya penngangguran dikeranakan sistem yang 

tidak menerima sumber daya manusia di lingkungannya, adanya diskriminasi suku 

ras dan agama oleh pihak struktur sosial dan politik sehingga tidak adanya hak 

dan kebebasan dalam mengakses pendidikan yang bebas dan adil. Contoh 

misalnya dalam sejarah Indonesia pemerintah colonial tidak memberikan hak 

pendidikan pada masyarakat pribumi . Kekerasan struktural pada masa ini bisa 

dilihat di daerah-daerah industri yang ternyata tidak melibatkan masyarakat 

sekitar dalam proses industri, misalnya industry di Papua dengan perusahaan 

Freeport yang menambang tembaga dan emas. Freeport yang telah 

mengeksploitasi alam dengan hasil kekayaan yang berlimpah-limpah ternyata 

tidak meningkatkan kualitas kebutuhan dasar masyarakat sekitar. Permasalahan 

ini berangkat dari tidak dilibatkannya secara signifikan peran masyarakat di dalam 

industri Freeport dengan alasan tidak mempunyai keterampilan atau keahlian yang 

memadai untuk industri. Karena tidak terlibat atau bisa mengakses pekerjaan 

dalam industri di Freeport, maka masyarakat tidak mempunyai penghasilan yang 

bisa memenuhi berbagai kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan yang 

berkualitas dan kesehatan. Rasa aman pun juga sering kali terusik karena 

pengawasa institusi militer terhadap ruang gerak mereka dalam kaitannya dengan 

industry Freeport terasa sangat ketat sekali. Sesungguhnya kekerasan struktural 

menyebabkan tertindasnya manusia dan kelompok sosial sehingga mengalami 

berbagai kesulitan untuk hidup. Pada level yang tinggi kekerasan struktural bisa 

membunuh manusia, seperti akibat kelaparan ataupun kesehatan yang tidak 

terjamin padahal tampak begitu melimpah kekayaan yang ada. Katakanlah harga 
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obat-obatan yang terlalu mahal menyebabkan orang miskin tidak bisa 

membelinya. Ketidakmampuan membeli karena mereka tidak berkesempatan 

memperoleh pekerjaan dari negara yang kekayaannya melimpah ruah ini. 

Sehingga dapat dikatakan jika ada orang miskin Indonesia yang meninggal karena 

sakit, tanpa mendapat akses kesehatan, merupakan hasil dari kekerasan structural 

2. Kekerasan Langsung. 

Kekerasan langsung (direct violence) adalah hal yang dapat kita dilihat pada 

beberapa kasus penindasan atau pemukulan seseorang terhadap orang lain yang 

menyebabkan luka-luka pada bagian anggota tubuh.  Misalnya melakukan 

pemberontakan atau kerusuhan  yang  menyebabkan orang atau komunitas 

mengalami luka-luka dan kematian dari serbuan kelompok lainnya dapat 

dikatakan kekerasan langsung. Ancaman dari satu kelompok yang menyebabkan 

ketakutan dan trauma psikis juga merupakan bentuk kekerasan langsung. Dalam 

kekerasan langsung ada hubungan subjek-tindakan-objek seperti hal kita lihat 

pada seseorang yang melukai orang lain dengan aksi kekerasan. Adapun beberapa 

kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dapat menjadi contoh kekerasan 

langsung dari individu ke individu lain atau kelompok lain. Beberapa contoh 

konflik kekerasan yang dapat menjadi kekerasan langsung, seperti kekerasan 

antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan, antar etnis Ambon Kristen dan 

BBM Muslim, penculikan wartawan oleh gerakan separatis di Aceh maupun 

Papua, penyiksaan terhadap aktivis gerakan demokrasi oleh militer, dan berbagai 

kasus kekerasan langsung lainnya. 

Teori yang menganalisis tentang kekerasan dalam rumah tangga, yaitu teori 
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feminisme. Teori feminisme merupakan teori yang mengkaji tentang kesetaraan 

kedudukan antara laki-laki dan wanita, baik dalam hubungannya dengan rumah 

tangga maupun dalam hubungan sosial. Jaggar dan Rothenberg (Sulaeman 

&Homzah, 2010: 6) mengemukakan empat kategori teori feminisme, yang 

meliputi: 

1. Feminis Liberal (liberal feminism) 

Asumsi dasar pemikiran aliran feminisme liberal (liberal feminism) ini adalah 

paham liberalisme, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan serasi dan 

seimbang (structural fungsional), karena itu harusnya tidak terjadi penindasan 

antara satu dengan yang lainnya. Penindasan terjadi karena rendahnya intelektual 

perempuan akibat kurangnya kualitas pendidikan dan tidak meratanya 

kesempatan. 

2. Feminis Marxis (marxist theories) 

Asumsi dasar pemikiran aliran feminis marxis (marxist theories) ini adalah 

adanya penindasan berdasarkan kelas, yang biasanya dikaitkan dengan cara 

kapitalisme menguasai seorang perempuan dalam kedudukan yang direndahkan. 

Penindasan pada  perempuan bukan  disebabkan karena  tindakan individu yang 

secara sengaja, akan tetapi akibat struktur sosial politik dan ekonomiyang erat 

kaitannya dengan sistem kapitalisme. 

3. Feminis Sosialis (socialist feminism) 

Feminis sosialis (socialist feminism) merupakan sintesis antara feminis marxis 

dan feminis liberal. Asumsi dasar pemikirannya adalah bahwa dalam hidup 

masyarakat yang  kapitalis bukan merupakan  satu-satunya penyebab 
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ketertinggalan perempuan. Aliran  ini lebih memerhatikan keanekaragaman 

bentuk patriarkhi dan pembagian kerja secara seksual karena menurut mereka 

kedua hal ini tidak dapat dilepaskan dari aktivitas produksi. 

4. Feminis Radikal (radical theories) 

Asumsi yang mendasari feminis radikal (radical theories) adalah pemikiran 

bahwa ketidakadilan gender yang menjadi akar dan tindak kekerasan terhadap 

perempuan justru terletak pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan 

itu. Jenis kelamin seseorang adalah faktor paling berpengaruh dalam menentukan 

posisi sosial, pengalaman hidup, kondisi fisik, psikologis, kepentingan, dan nilai-

nilainya. Karena itu aliran ini menggugat semua lembaga yang dianggap 

merugikan perempuan seperti institusi keluarga dan sistem patriarkhi, karena 

keluarga dianggap sebagai institusi yang melahirkan dominasi sehingga 

perempuan ditindas dan mengalami kekerasan. 

Kemudian, ada juga teori yang membahas  terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga yang dikembangkan oleh Zastrow dan Browker (Wahab. Tanpa tahun: Hal. 

6). Zastrow dan Browker mengemukakan ada tiga yang menjelaskan faktor 

penyebab terjadinya kekerasan, yaitu: 

a. Teori biologis, menjelaskan bahwa manusia juga memiliki insting yang 

agresif dari sejak manusia itu lahir sama halnya seperti hewan. 

b. Teori frustasi agresi, menjelaskan bahwa frustasi biasanya dilampiaskan 

dengan cara kekerasan. Orang yang mengalami frustasi cenderung 

melapiaskan frustasinya kepada orang lain . 
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c. Teori kontrol, menjelaskan bahwa seseorang  yang memiliki  hubungan 

yang kurang baik dengan orang lain atau merasa tidak memuaskan dan 

tidak tepat maka hal ini menyebakan dengan  mudahnya seseorang  untuk 

melakukan tindakan kekerasan. Teori ini berpegang bahwa seseorang  

yang memiliki hubungan baik atau erat terhadap orang lain yang sangat 

berarti bagi mereka cenderung lebih mampu untuk lebih mengontrol dan 

mengendalikan perilakunya. 

b. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai salah satu dari 

berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam 

masyarakat internasional. Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan 

oleh laki laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri. 

Menurut Hasbianto (1998: 2), kekerasan rumah tangga merupakan 

penganiyaan yang di lakukan dengan kekerasan fisik maupun emosionial dalam 

pengontrolan kehidupan dalam rumah tangga. 

Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga yang di atur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2004 tengtang penghapusan kekerasan 

dalam rumah tangga bahwa kekerasa dalam rumah tangga merupakan suatu 

perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang atau perempua, yang dapat 

mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan melakukan 

perbuatan penelantaran terhadap keluarga. 

Selanjutnya, menurut Saraswati (2009: 20) mengatakan bahwa adapun yang 

menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor gender dan 
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patriarki, relasi kuasa yang timpang dan perilaku hasil meniru (role modeling). 

J. Dwi dan Bagong (2007: 334) mendefinisikan gender sebagai berikut: 

“Gender merupakan suatu hubungan sosial yang dapat membedakan peran dan 

fungsi utama antara laki-laki dan wanita. Perbedaan antara laki-laki dan wanita 

dalam peran dan fungsi dapat dibedakan dengan adanya perbedaan kedudukan, 

fungsi, dan masing-masing memiliki peranan di berbagai bidang kehidupan.” 

Banyak macam kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender 

yang dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga sampai pada tingkat negara, 

antara lain: 

1. Pemerkosaan yang dilakukan terhadap perempuan. 

2. Melakukan tindakan kekerasan secara fisik . 

3. Adanya tindakan penyiksaan 

4. Prostitusi atau pelacuran. 

5. Kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk pornografi. 

6. Kekerasan terselubung (molestation). 

7. Kekerasan terhadap perempuan yang paling umum dan sering terjadi dan 

dilakukan dalam masyarakat adalah berupa pelecehan seksual (sexual and 

emotional harassament). 

Adanya faktor gender dan patriarki yang berlaku dalam masyarakat seperti 

yang telah dipaparkan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena 

lakilaki dianggap lebih utama daripada perempuan yang berakibat pada relasi 

keluarga yang timpang. Kondisi ini menjadikan laki-laki lebih cenderung dan 

berpeluang menjadi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga 
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c. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga 

Kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang meliputi 

kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah 

tangga. 

a. Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah “Kekerasan fisik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang 

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.  

Adapun contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik 

yaitu memukul, menampar, menendang, mencekik, dan perbuatan lain sebagainya  

yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat. 

b. Kekerasan Psikis 

Kekerasan psikis menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:“Kekerasan psikis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang 

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan 

untuk bertindak, dan/atau penderita psikis berat pada seseorang.” 

Adapun contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis 

yaitu menghina, merendahkan, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana 

untuk memaksakan kehendak, dan mengisolasi korban dari dunia luar. 

c. Kekerasan Seksual 
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Kekerasan seksual menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: “Kekerasan 

seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: 

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. 

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan 

tersebut.” Adapun contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai 

kekerasan seksual yaitu memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan 

korban dan sebagainya. 

d. Penelantaran Rumah Tangga 

Penelantaran rumah tangga menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: 

Penelantaran yang dimaksud yaitu berlaku pada setiap orang yang menyebabkan 

ketergantungan ekonomi dengan membatasi serta melarang untuk bekerja di 

dalam dan di luar rumah secara layak sehingga korban dibawah kendali orang 

tersebut”.  

 

d. Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: 

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi : 

 a. Suami, istri, dan anak. 
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b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang yang 

dimaksud yaitu karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, 

pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan 

atau 

c. Orang yang bekerja dan membantu rumah tangga serta menetap 

dalam rumah tangga tersebut. 

2. Orang yang bekerja yang sesuai yang ada pada bagian c dipandang sebagai 

anggota keluarga dengan jangka waktu selama berada dalam rumah tangga 

yang bersangkutan.” 

Kemudian pada Pasal 2 Ayat (1) menunjukan bahwa negara atau pemerintah 

melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga, mengakui bahwa orang yang bekerja di dalam rumah 

tangga atau pekerja rumah tangga merupakan orang di luar hubungan darah dan di 

luar perkawinan yang rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Namun 

hal tersebut dibatasi secara tegas bahwa pekerja rumah tangga yang menetap dan 

menginap berhak untuk mendapatkan perlindungan sedangkan pekerja rumah 

tangga yang bekerja paruh waktu dan tidak menginap tidak termasuk dalam ruang 

lingkup rumah tangga. 

e. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 

Menurut Zaitunah Subhan (2004: 14-15) ada beberapa faktor  penyebab 

terjadinya kekerasan terhadap perempuan: 

1. Timbulnya persepsi mengenai sesuatu hal dalam benak pelaku, sehingga 

hal tersebut seringkali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu 
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yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realita yang ada di 

lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan 

kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. Alasan yang 

disampaikan pelaku hampir selalu hanya didasarkan bahwa dirinya atau 

permainan bayang-bayang pikirannya saja, bahkan tidak jarang justru 

mengingkari telah berbuat jahat dan tidak terhormat. Lebih lagi jika pelaku 

menganggap tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan 

mesum atau perkosaan misalnya. Sehingga ketika dihadapan jaksa dia 

menolak tuduhan bahwa dia telah melakukan perkosaan. 

2. Adapun hukum yang mengatur terkait tindak kekerasan terhadap 

perempuan masih bias gender. Hukum seringkali tidak berpihak kepada 

perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ketidakberpihakan dalam 

Subtansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan (si 

korban) serta belum adanya subtansi hokum yang mengatur nasib bagi 

korban kekerasan yang pada umumnya sering dialami oleh perempuan 

Fathul Djannah (2002: 51) secara rinci memaparkan faktor penyebab 

kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut: 

1. Kemandirian ekonomi istri. ketergantungan istri terhadap suami secara 

umum menjadi penyebab sehingga terjadi kekerasan, namun tidak 

sepenuhnya demikian karena kemandirian istri juga dapat menyebabkan 

istri menerima kekerasan dalam rumah tangga oleh suami. 

2. Pekerjaan istri. Istri yang bekerja di luar rumah dapat menyebabkan istri 

menjadi korban kekerasan. 
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3. Perselingkuhan suami. Perselingkuhan suami dengan perempuan lain atau 

suami kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap istri. 

4. Adanya campur tangan pihak ketiga. Keterlibatan atau adanya campur 

tangan anggota keluarga dari pihak suami, terutama ibu mertua dapat 

menyebabkan suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri. 

5. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama. Kurangnya pemahaman 

ajaran agama dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap 

perempuan dalam rumah tangga. 

6. Kebiasaan suami, di mana suami melakukan kekerasan terhadap istri 

secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. 

f. Pelaku dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 

a. Pelaku 

Pengertian pelaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: 

1). Orang yang melakukan perbuatan/tindakan; 

2). pemeran; pemain (sandiwara dan sebagainya); 

3). yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dan 

sebagainya); yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi 

tertentu. 

Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, 

dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sen gajaan 

seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang dan telah menimbulkan suatu 

akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-

unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah 
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keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau 

tidak karena digerakkan oleh pihak ketiga. 

Pelaku adalah seorang laki-laki yang melakukan tindak pidana kekerasan 

terhadap istri atau perempuan dalam lingkup rumah tangga dalam bentuk 

kekerasan fisik. Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu 

akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. 

Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan 

sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut 

merupakan pembalasan terhadap pelaku. Salah satu contohnya adalah pelaku 

kekerasan dalam rumah tangga yang akan terkena sanksi pidana sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

b. Korban kekerasan dalam rumah tangga 

 Pengertian korban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: 

1). Pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya, 

kurban; 

2). orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan 

sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.” 

Sedangkan pengertian korban yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman 

kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 

Selain definisi korban tersebut di atas, masih ada lagi definisi korban yang 
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diberikan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa korban ialah seseorang yang 

menderita secara fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 

tindakan pidana. 

Arif Gosita (1993: 63) mengemukakan bahwa korban yaitu mereka yang 

menderita secara jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari 

pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan 

kepentingan hak asasi pihak yang menderita. Ha tersebut dapat berarti: individu 

atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. 

Tipologi korban menurut Sellin dan Wolfgang ada lima, yaitu: Adapun hak-

hak korban yang diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah Korban berhak 

mendapatkan: 

a. Adanya perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara 

maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; 

b. Adanya pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 

c. Adanya penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; 

d. Adanya pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada 

setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

e. Adanya pelayanan bimbingan rohani. 

B. Kerangka Pikir 
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Masih terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di 

Indonesia terutama di kota Makassar merupakan suatu cerminan gagalnya sebuah 

keluarga dalam membangun dan membina sebuah rumah tangga yang kondusif 

dan nyaman bagi setiap anggota keluarga yang berlindung di dalamnya. 

Kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh seorang istri. 

Berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) tersebut. Dan pada akhirnya, korban yang merasa tidak sanggup lagi 

dengan kekerasan yang dialaminya terpaksa melaporkan hal tersebut ke pihak 

yang berwajib (kepolisian) atau pos pelayanan terpadu perlindungan perempuan 

dan anak (P2TP2A) kota Makassar. Kemudian pihak kepolisian akan 

menindaklanjuti kasus tersebut sampai dilimpahkan ke pengadilan. Dengan 

adanya lambaga kepolisian yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat sangat membantu masyarakat dalam menangani dan 

menyelesaikan perkara yang dihadapai oleh masyarakat, termasuk kasus 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masih sering terjadi di kota 

Makassar. Dari hal itulah, penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang 

bagaimana peran kepolisian dan P2TP2A menyelenggarakan komunikasi, 

informasi, dan edukasi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) di Kota Makassar, dan bagaimana peran kepolisian dan P2TP2A 

menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi dalam menangani kasus kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Makassar. 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

       
Peran Polrestabes dan P2TP2A dalam 

Menangani Kasus Kekerasan dalam 

Rumah Tangga (KDRT) di Kota 

Makassar 
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C. Fokus Penelitian  

Peran Polrestabes Makassar dalam menangani kasus Kekerasan dalam Rumah 

Tangga di Kota Makassar meliputi : Menyelenggarakan komunikasi, informasi, 

dan edukasi, dan Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi. 

D. Deskripsi Fokus Penelitian 

Judul penelitian yaitu “Kemitraan Peran Polrestabes Dan Pusat Pelayananan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Menangani Kasus 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar” sehingga yang menjadi 

fokus penelitian adalah bagaimana peran Kepolisian Resor Kota Besar Makassar 

dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah tangga  dan mengetahui 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 

pasal 12 tentang Tanggung jawab pemerintah dalam upaya 

pecegahan kekerasan dalam rumah tangga  yaitu:  

1. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan 

edukasi 

2. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi 

Terciptanya rasa aman 

(dalam keluarga) 
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bagaimana komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, dan advokasi  pada 

Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dalam Menanganai Kasus Kekerasan 

dalam Rumah tangga. 

1. Komunikasi, merupakan suatu proses dimana seseorang atau beberapa 

orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan 

menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang 

lain. Dalam penelitian mengenai peran Polrestabes Makassar dalam 

Menangani kasus Kekerasan dalam Rumah tangga di Kota Makassar yang 

ingin peneliti ketahui yaitu  peran pihak kepolisian menyelenggarakan 

komunikasi yang baik  terhadap korban maupun pelaku kekerasan dalam 

rumah tangga.  

2. Informasi , Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang telah di 

proses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang 

mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Dalam penelitian ini 

menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga peneliti ingin mengetahui  

peran kepolisian dalam menyampaikan informasi-informasi yang aktual, 

pembelajaran, pengalaman atau instruksi sehingga korban kekerasan 

dalam rumah tangga dapat mengambil keputusan. 

3. Edukasi, Edukasi adalah proses pembelajaran yang dilakukan baik secara 

formal maupun tidak formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan 

ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensi diri pada manusia dalam 

penelitian ini mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga peneliti 
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ingin mengetehui  peran kepolisian dalam melakukan edukasi atau salah 

satu sarana yang bermanfaat. 

4. Sosialisasi merupakan proses yang membantu anggota masyarakat untuk 

belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan 

bagaimana cara berpikir kelompokya, agar dapat berperan dan berfungsi 

dalam suatu kelompok.  

5. Advokasi merupakan usaha sistematis secara bertahap dan terorganisir 

yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi profesi untuk menyuarakan 

aspirasi anggota dan merupakan media atau cara yang digunakan dalam 

rangka mencapai suatu tujuan tertentu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam peneitian ini kurang lebih selama 2 

bulan setelah seminar proposal dilakukan. Lokasi penelitian berada dikantor  

Polrestabes Makassar  dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak) Kota Makassar karena di daerah tersebut merupakan salah 

satu daerah yang memiliki tingakt perkembangan yang cukup pesat.  Diikuti pula 

dengan meningkatnya kasus kejahatan seperti  kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) yang sering terjadi akhir-akhir ini di kota Makassar. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

Jenis yang digunakan adalah kualitatif, metode ini digunakan untuk meneliti 

peran kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, teknik 

pengumpulan data dilakuakan secara triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat 

induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna. 

Tipe penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan situasi-situasi atau kejadian-

kejadian yang sistematis, factual mengenai fakta-fakta dari peran kapolrestabes 

dalam menangani kasus kekerasan rumah tangga (KDRT) di kota Makassar. 

C. Sumber data  

Sumber data yang digunakan ada 2 (dua), yaitu:  
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1. Data primer, yang diperoleh secara langsung dari informan yang 

bersangkuatan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban yang 

berhubungan dengan obyek penelitian. 

2. Data sekunder, yang diperoeh dari literatur dan dokumen serta data yang 

diambil dari bahan bacaan yang berhubungan dengan obyek penelitian. 

D. Informan Penelitian 

Teknik pemilihan informan yang digunakan yaitu menggunakan teknik 

purposive sampling. Purvosive sampling yaitu informan yang dipilih mengetahui 

masalahnya secara lebih detail dan dapat di percaya  menjadi sumber data yang 

bagus yang mempunyai keterkaitan dengan hal yang diteliti, mengetahui dan 

terlibat langsung maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian. Adapun 

informan dalam penelitian ini :  

Tabel 3.1 tabel informan penelitian 

NO Nama Jabatan Lama 

Jabatan 

Jumlah 

1. IPTU Ismail, 

S.H (IM) 

Kanit Idik VI PPA 

Polrestabes Makassar  

1 Tahun 1 orang 

2. BRIPKA 

Cahyadi, S.H 

(CH) 

Selaku Penyidik Pembantu 

unit PPA Polrestabes 

Makassar 

16 tahun  1 orang 

3. BRIPDA 

Muhammad 

Irfan (IF) 

BA Satreskrim unit 6 PPA 

Polrestabes Makassar 

9 bulan 1 orang 
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4. Muhammad 

Arif, S.H (AF) 

Tim penanganan kasus 

P2TP2A Kota Makassar 

3 tahun  1 orang 

5. Haidir (HD) Tim penanganan kasus 

P2TP2A Kota Makassar 

3 tahun 1 orang 

6. Ibu Erna (EN) Masyarakat  - 1 orang  

7. Nurdin (NR) Masyarakat - 1 orang 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelian ini, menggukan teknik, menggukan 

1) Wawancara; 2)Studi Dokumentasi; 3)Media review; dan 4) observasi 

1. Observasi 

Melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian secara berulang terhadap 

suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda. Observasi 

difokuskan pada pengamatan langsung terhadap peran kapolrestabes  dalam 

menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Makassar. 

2. Wawancara 

Dilakukan guna memperoleh data primer tentang bagaimana upaya yang   

dilakukan pihak kepolisian dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) di kota Makassar. 

3. Studi dokumentasi  

Dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian   

terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun 

berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian  berupa peranan 
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kepolisian dalam menangani kasus-kasus  kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

di kota  Makassar. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data interaktif dari 

Miles dan Huberman (1992:20), yaitu: (1) Reduksi data (data reduction), 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dari data; (2) 

Penyajian data (data display), menyajikan data yang dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antarkategori, dan sebagainya; dan (3) Penarikan kesipulan 

terhadap makna-makna yang muncul dari data. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2: 

 Model Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman (1992:20) 

 

G. Pengabsahan Data 

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan: (1) 

perpanjangan pengamatan; (2) peningkatan kekuatan peneliti; dan (3) Triangulasi. 

1. Perpanjangan pengamatan  

Peneliti kembali ke lapangan , melakukan pengamatan, mewawancara kembali 

sumber data, baik yang pernah ditemui yang baru. Hal ini dilakukan guna 

menguatkan hubungan peneliti dengan narasumber agar terbangun kondisi yang 

akrab, terbuka, dan saling memercayai, sehingga dapat menggali dan 

Data Collection 
Data Display 

Data 

reduction Conclusions: 

Drawing/verifyin 
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mendapatkan informasi yang tepat. 

2. Peningkatan ketentuan penelitian 

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, agar  

kepastian data dan urutan peristiwa yang didapatkan dapat direkam secara pasti 

dan sistematis. 

3. Triangulasi 

Triangulasi dilakukan dengan  3 (tiga ) cara, yaitu: (a) Triangulasi sumber, 

dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data yang telah diperoleh 

dari beberapa sumber;  (b)  Triangulasi teknik, dengan menguji kredebilitas data 

melalui pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda; 

dan (c) Triangulasi waktu, dengan menguji kredebilitas data melaui pengecekan 

dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang 

berbeda. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kepolisian Kota Besar (Polrestabes) Makassar. 

Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar bertempat di Kota 

Makassar tepatnya berada di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 9. Luas wilayah 

hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar meliputi seluruh wilayah kota 

Makassar yaitu 175,77 km
2 

yang terdiri dari 14 kecamatan yaitu : 

1. Kecamatan Mariso 

2. Kecamatan Mamajang 

3. Kecamatan Tamalate 

4. Kecamatan Rappocini 

5. KecamatanMakassar 

6. Kecamatan Ujung Pandang 

7. Kecamatan Wajo 

8. Kecamatan Bontoala 

9. Kecamatan Ujung Tanah 

10. Kecamatan Tallo 

11. Kecamatan Panakkukang 

12. Kecamatan Manggala 

13. Kecamatan Biringkayana dan; 

14. Kecamatan Tamalanrea  
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Terdiri dari  143 kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut : 

1. Sebelah utara berbatasan Kabupaten Pangkep. 

2. Sebelah selatan berbatasan Kabupaten Gowa. 

3. Sebelah barat berbatasan  Selat Makassar. 

4. Sebelah timur berbatasan Kabupaten Maros. 

Tugas Polrestabes Makassar secara umum sebagai instansi penegakan hukum 

yang bekerja di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), 

berdasaekan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia,  memiliki tugas yaitu:  

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

2. Menegakkan hukum 

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat 

Berdasarkan keputusan Keputusan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 

54/X/2002, Polrestabes menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Pemberian arahan dan penyusunan dan pelaksanaan rencana atau 

program kerja dan kegiatan Polrestabes guna menjamin tercapainya 

sasaran yang ditugaskan oleh kapolda. 

2. Pemantauan dan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan 

tugas-tugas operasional Polres meliputi fungsi intelijen keamanan, 

recerce criminal, samapta, lalu lintas dan pembinaan kemitraan. 
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3. Pemberian dukungan (back up) operasional kepada polres, baik 

melalui kekuatan Brimob yang tersedia dan atau penggunaan kekuatan 

bantuan dari Markas Kepolisian Daerah (Mapolda). 

4. Penyelenggaraan operasional khusus kepolisian termasuk komando 

dan pengendalian atas suatu tindakan kepolisian yang dianggap perlu. 

5. Pemantauan atau penguasaan dan pengendalian atas pelaksanaan 

tugas-tugas pembinaan Polres khususnya pembinaan personel sesuai 

lingkup kewenangannya. 

6. Penjabaran kebijakan dan penindak lanjutan perintah atas atensi 

Kapolda. 

Adapun visi dari Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yaitu terwujudnya 

pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kambtibmas) yang prima dan 

tegaknya hukum serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif diwilayah 

hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. 

Berdasarkan dari visi yang dicita-citakan maka dari itu diuraikan dalam misi 

dari Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yaitu sebagai berikut : 

1. Membangun kemitraan dengan masyarakat di semua level dan segala 

bidang tugas kepolisian. 

2. Terus berupaya membangun dan meningkatkan profesioanalisme melalui 

program pendidikan dan latihan yang teratur, bertingkat, dan berlanjut 

secara konsisten. 

3. Mencegah dan menanggulangi semua bentuk kejahatan terutama 

perjuadian, penyalahgunaan narkoba, dan kejahatan jalanan (street crime). 
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4. Meniadakan rasa takut dan khawatir (fear of crime) bagi semua anggota 

masyarakat yang berada dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Kota 

Besar Makassar. 

5. Membangun budaya bersih dalam kehidupan dan patuh hukum dalam 

semua aspek perilaku baik yang bersifat internal (bagi seluruh Kepolisian 

Resort Kota Besar Makassar beserta keluarganya) maupun eksternal (bagi 

seluruh masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Makassar); 

dan 

6. Menjadikan Polsek sebagai ujung tombak dalam pelayanan terhadap 

masyarakat. 

Kepolisian Kota Besar Makassar memiliki 5 fungsi sebagai teknis operasional 

yaitu satuan lalu lintas (Satlabtas), satuan intelijen dan pengamanan (satintelkam), 

satuan reserse criminal (satreskrim), pembinaan dan kemitraan (binamitra), dan 

satuan samapta (satsamapta). Adapun tugas dari masing-masing teknis 

opreasional adalah: 

1. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) bertugas menyelenggarakan dan 

melaksanakan fungsi teknis lalu lintas dalam seluruh wilayah Polrestabes. 

2. Satuan  Intelejen dan pengamanan (Seintelkam) bertugas melakukan 

deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan 

masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. 

3. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) bertugas membina dan 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana.Pembinaan dan Kemitraan (Binamitra) bertugas untuk pembinaan  
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Secara garis besar fungsi utama kepolisian adalah menegakkan hukum dan 

melayani kepentingan masyarakat umum. Dapat dikatakan tugas kepolisian adalah 

melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada 

masyarakat. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar selama ini 

berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada korban kekerasan dalam rumah 

tangga.  Dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga Polrestabes 

Makassar melakukan dua cara yaitu untuk model penyelesaiannya sendiri itu ada 

dua garis besar ada yang sifatnya non litigis dan litigasi kalau yang sifatnya  non 

litigasi di luar konteks hukum kita melakukan secara kekeluargaan atau mediasi 

dan  yang sifatnya litigasi ada beberapa kriteria kasus yang  diproses  dengan 

melalui jalur hukum.  

Kepolisian dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat atas keberadaan Undang-Undang 

No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 
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4.1 Strukturr Organisasi Kepolisian Kota Besar (Polrestabes) Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A)  

3. Kota Makassar 

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) 

terlatak di Jl. Anggrek Raya No. 11, Paropo, kecamatan panakukang, Kota 

Makassar. P2TP2A merupakan salah satu pusat pelayanan bagi perempuan dan 

anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, 

kesehatan,  ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak 

kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. 
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Tugas pokok Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) merupaka wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan  

Perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya 

P2TP2A memiliki bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan dan pokok 

permaslahan yang menjadi fokus untuk di tangani khususnya di Kota Makassar. 

Dalam penyelenggaraan layanan terpadu maka P2TP2A memiliki fungsi  

sebagai penyediaan fasilitas dari  berbagai pelayanan kepada masyarakat baik 

secara fisik maupun non fisik, yang terdiri dari rangkaian informasi, rujukan, 

konsultasi atau konseling, pelatihan keterampilan serta kegiatan lainnya. Selain itu 

P2TP2A juga  merupakan tempat atau wadah yang digunakan untuk  pelatihan-

pelatihan bagi para kader yang telah  berkomitmen dan memiliki rasa peduli  yang 

besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang (pendidikan, 

kesehatan,  ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari 

tindak kekerasan dan perdaganagan orang) untuk kemudian dapat bekerja sama 

dan ikut serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu wadah 

peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak. 

Tujuan umum dari P2TP2A yaitu memberikan kontribusi demi terwujudnya 

kesetaraan dan mengintegrasikan stategi pengarusutamaan gender dalam berbagai 

kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan 

perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak. 

Adapun tujuan khusus dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak yaitu sebagai berikut: 
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1. menyediakan data terpilih menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu 

pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat 

yang membutuhkannya. 

2. Mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan di 

berbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak seperti pusat data 

dan informasi, konseling, terapi, psikologis dan medis, pendampingan 

pendidikan dan pelatihan, pusat rujukan pelatihan keterampilan dan 

sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, 

kesejahteraan dan perlindungan anak yang dikelolah oleh masyarakat 

secara mandiri. 

3. Membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah dan dunia 

usaha sehingga terbangun kerjasama atau kemitraan yang dapat 

mendukung keberadaan P2TP2A. 

Ruang lingkup P2TP2A Kota Makassar meliputi penanganan korban 

kekerasan yang melibatkan lintas desa, kelurahan, kecamatan dan lintas kabupaten 

atau kota yang membutuhkan fasilitas P2TP2A  Kota Makassar Apabila terjadi 

kasus yang melibatkan lintas provinsi, dikoordinasi melalui P2TP2A Provinsi 

terkait atau terjadi kasus yang melibatkan lintas Negara, dikoordinasikan melalui 

pemerintah pusat maupun lembaga non pemerintah terkait. 

Petugas yang menangani pengaduan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:  

1. Memiliki pengetahuan tentang gender dan kekerasan terhadap perempuan 

dan anak. 

2. Memiliki pengetahuan tentang penerimaan/manajemen kasus.  
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3. Memiliki pengetahuan tentang cara-cara penanganan kasus kekerasan. 

terhadap perempuan dan anak, baik yang langsung maupun telepon.  

Divisi-Divisi Dalam Struktur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak yakni sebagai berikut:  

1. Devisi pengaduan dan rekasi cepat, bertugas menerima pengaduan 

melakukan registrasi data korban, melakukan penilaian terhadap kondisi 

korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan, dan memberikan informasi 

terkait layanan yang akan diberikan kepada korban atau keluarga serta 

pendampingan kepada korban kekerasan. Tim reaksi cepat bersiaga 24 jam 

dalam menerima laporan dan segaligus dapat menjangkau korban segera. 

Tim ini beranggotakan orang-orang terlatih dalam penanganan korban 

perempuan dan anak. 

2. Devisi kesehatan dan konseling, bertugas menyelenggarakan sistem 

rujukan kasus yang membutuhkan tindakan medis, konseling melalui kerja 

sama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan lainnya. 

3. Devisi bantuan dan pendampingan hukum, bertugas memfasilitasi 

perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan, melakukan 

pendampingan ke lembaga bantuan hukum (LBH), Kepolisian, 

Pengadilan, dan memfasilitasi perlindungan dan pengamanan terhadap 

orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melapor 

terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak. 

4. Devisi Rehabilitasi sosial, pemulangan reintegrasi dan Pemberdayaan 

bertugas memfasilitasi dan menyediakan pelayanan rumah aman (shelter) 
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bagi korban kekerasan, memfasilitasi pemulihan sosial bagi korban tindak 

kekerasan, memberikan bimbingan rohani, bimbingan sosial bagi korban, 

memfasilitasi dan melaksanakan pemulangan korban ke daerah asal, 

memfasilitasi reintegrasi sosial serta bertugas melakukan kerjasama antara 

institusi pemerintah, SKPD, Lembaga non pemerintah, swasta dan 

masyarakat dan mengembangkan program-program pemberdayaan 

perempuan dan anak korban kekerasan dengan lembaga yang memiliki 

kegiatan pemberdayaan perempuan. 

Program-program yang dapat dilakukan oleh P2TP2A  antara lain adalah: 

1. Pemberdayaan perempuan 

2. Melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami 

tindakan kekerasan 

3. Mengadakan Komunikasi, informasi, dan edukasi 

4. Peningkatan partisipasi anggota masyarakat 

5. Peningkatan kapasitas pengelola 

Untuk mengukur keberhasilan dan kegiatan suatu program perlu ditentukan 

indikator keberhasilan sebagai acuan standar pengukurannya. Indikator P2TP2A 

mulai dari proses perencanaan, pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Terbentuknya jumlah perempuan yang memberikan pelayanan 

pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan anak dalam 

bidang hukum, politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, tindak kekerasan 

dan perdangan orang. 
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2. Meningkatnya jumlah perempuan yang memanfaatkan P2TP2A 

3. Meningkatnya jumlah perempuan dan anak untuk mendapatkan pelatihan 

4. Berjalannya mekanisme dialog dan komunikasi serta kerjasama anatara 

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. 

Adapun visi dari pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak (P2TP2A) 

Kota Makassar yaitu, terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan Anak 

dalam segala aspek kehidupan menuju kota Dunia. 

Berdasarkan visi yang dicita-citakan maka diuraikan misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang. 

2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan 

pengarusutamaan anak-anak. 

3. Meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak dalam 

pembangunan. 

Dalam memberikan pelayanan kepada korban pusat pelayanan terpadu 

perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Makassar melakukan dengan 

memperhatikan prinsip kerja yaitu: 

1. Non diskriminasi 

2. Kepentingan terbaik untuk korban 

3. Melindungi rahasia korban 

4. Mudah, nyaman, dan menjamin keselamatan korban 

5. Efektivitas dan evesiensi proses pelayanan korban 

6. Ada jaminan kepastian hukum dan keadilan 

7. Empati terhadap keberadaan korban 
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8. Perioritas penanganan korban berdasarkan tingkat kerawanan 

9. Tidak dikenakan biaya 

10. Pengambilan keputusan dengan pertimbangan terbaik 

11. Dilakukan secara berkelanjut. 

Dalam memberikan layanan kepada korban, petugas layanan berpedoman 

pada kode etik sebagai berikut: 

1. Menjaga kerahasiaan korban 

2. Tidak menyalahkan korban 

3. Serius dalam penangan korban 

4. Menghormati hak-hak perempuan dan anak 

5. Tidak menganggap permasalahan korban sebagai hal biasa 

6. Dalam pemberian layanan kepada korban memperlihatkan  sikap 

professional 

7. Dalam melakukan wawancara kepada korban, tidak boleh mendesak 

8. Responsif korban 

9. Tidak meminta imbalan kepada korban 

10. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan 

11. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan 

Tim dari Pusat Pemberdayaan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota 

Makassar terdiri dari: Pembina, Wakil Pembina, Pengarah, Wakil Pengarah, 

Ketua, Sekretaris, Divisi-divisi. Tim Pusat Pemberdayaan Terpadau Perempuan 

dan Perlindungan Anak ( P2TP2A) Kota Makassar merupakan perwakilan dari: 

1. Dinas Pemberdayaan Perempauan dan Perlindungan Anak 
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2. Dinas Sosial 

3. Dinas Kesehatan 

4. Dinas Tenaga Kerja 

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

6. Bappeda 

7. Bagian Hukum dan Ham 

8. Kementerian Agama 

9. Pengadilan Agama 

10. Kejaksaan Negeri 

11. Balai Permasyarakatan 

12. Unit PPA Polrestabes 

13. Unit PPA Polres Pelabuahan 

14. Perguruan Tinggi 

15. Lembaga Penyediaan Layanan 

16. Organisasi Non Pemerintah 

 Adapun Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan Dan Anak Kota Makassar yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 struktur organisasi Pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan 

anak (P2TP2A) 
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P2TP2A Kota Makassar sebagai unit pelaksanaan teknis yang bergerak dalam 

perlindungan dan pemberdayaan perempuan memiliki peran yang penting dalam 

pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam 

hal ini peran P2TP2A sangat dibutuhkan dalam memberikan dukungan untuk 

memulihkan psikis  dari korban kekerasan dalam rumah tangga agar mereka bisa 

kembali ke tengah masyarakat tanpa ada rasa trauma, untuk mengantisiapasi 

terjadi kekerasan dalam rumah tangga P2TP2A Kota Makassar melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga. 

Selain itu juga P2TP2A membentuk shelter warga di tiap kelurahan yang 

melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti psikolog.  

B. Kemitraan Peran Polrestabes Dan Pusat Pelayananan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Kasus 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga  Di Kota Makassar 

Berikut akan membahas tentang hasil dari penelitian yang dapat memberikan 

jawaban atas permasalahan yang telah diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Bagaimana Peran Kepolisian Kota Besar (Polrestabes) Makassar 

dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.  

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara RI Mengatur Bahwa fungsi kepolisian salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanaan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat, begitu juga dengan dinas pemberdayaan perempuan dan anak 

memiliki fungsi melayani dengan menulis laporan kejadian korban atau pelaku 



52 

 

dari tindak pidana secara rinci, serta mengajukan sejumalah pertanyaan kepada 

korban, saksi mata atau bahkan pelaku dari tindak pidana kekerasan terhadap 

perempuan. Dalam penyelenggaraanya kerja sama dan kordinasi dengan isntansi 

yang terkait. Instansi yang terkait seperi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan 

Anak (P2TP2A), guna untuk melindungi korban kekerasan pada anak dan 

perempuan dari trauma terhadap pelaku tindak kejahatan. 

Sebagai usaha pemberian perlindungan kepada masyarakat, maka kepolisian 

maupun P2TP2A melibatkan keikutsertaan masyarakat melalui berbagai kegiatan 

pemberian informasi yang luas tentang kejahatan di lingkungan tempat tinggal 

masyarakat, melakukan pendidikan tentang tanggu jawab masyarakat terhadap 

upaya pencegahan kejahatan. Untuk membangun sinergi dalam upaya penanganan 

kasus kekerasan dalam rumah tangga Polrestabes Makassar dan juga P2TP2A 

menyediakan rumah aman atau biasa disebut dengan shelter warga kepada korban 

kekerasan KDRT sehingga rumah aman ini digunakan untuk tempat perlindungan 

sementara kepada korban. 

Kekerasan rumah tangga dapat diartikan sebagai salah satu dari berbagai 

macam bentuk tindak pidana kekerasaan yang telah terindentifikasi dalam 

masyarakat internasional.kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan 

oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri. 

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diantaranya kekerasan fisik, 

kekerasaan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat ditangani oleh dua lembaga 

yaitu diantaranya Kepolisian Kota Besar (Polrestabes) Makassar dan Pusat 
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Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang dinaungi 

langsung oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 12 tentang tanggung jawab 

pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan 

menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi serta menyelenggarakan 

sosialisasi dan advokasi, sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini yang 

merujuk pada kantor Polrestabes Makassar agar terciptanya rasa aman dalam 

keluarga. 

1. Menyelenggarakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi  

Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi guna menciptakan rasa 

aman sangatlah penting untuk menghindari kekerasan yang biasa terjadi dalam 

rumah tangga. Melalui komunikasi, informasi, dan edukasi dapat menigkatkan 

kerukunan dalam berumahtangga. Hal ini sebagai program sosialisasi Polrestabes 

Kota Makassar kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Komunikasi, informasi, dan edukasi dapat disebut juga dengan penyuluhan 

yang merupakan suatu kegiatan komunikasi dimana terdapat proses komunikasi 

dan edukasi dengan penyebaran informasi. Berkaitan dengan program Polrestabes 

Kota Makassar KIE sebagai kegiatan penyampaian informasi agar dapat 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga, dan 

masyarakat. 
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a.  Komunikasi 

Komunikasi Komunikasi adalah proses seseorang atau beberapa orang, 

maupun kelompok dalam suatu organisasi ataupun masyarakat terhubung atau 

berinteraksi dengan orang lain serta lingkungan. Komunikasi dilakukan baik  

secara lisan maupun verbal yang dapat dimengerti. Hal ini diungkapkan oleh IM 

sebagai Kanit Idik VI  Unit (PPA) Polrestabes Makassar: 

“Ya gitu, kami mendatangi kelurahan-kelurahan terus berbincang dengan 

masyarakat sebagai penghubung antara kita dengan masyarakat kelurahan 

tersebut, kami komunikasikan apakah dikelurahan ini ada semacam 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau tidak. Selepas itu kalau 

misalkan ada baru kita turun langsung mengadakan sosialisasi”. 

(Wawancara tanggal 05 Desember 2019). 

 

Berdasarkan hasil wawanacara yang saya dapatkan dari informan IM selaku 

Kanit Idik VI (PPA) bahwa untuk mendapatkan informasi mereka mendatangi 

setiap kelurahan-kelurahan dan berbincang dengan masyarakat disetiap 

keluarahan tersebut. Sama halnya dengan yang dikatakan IF sebagai BA 

Satreskrim Idik VI Unit (PPA) Polrestabes Makassar:  

„‟Kemarin-kemarin itu dek, kami ketemu dengan beberapa perwakilan 

setaiap kelurahan untuk menggali informasi dari masing-masing kelurahan 

tersebut apakah biasanya ada Kekerasan dalam Rumah Tangga atau tidak  

maka dari itu apabila kita mengetahui adanya KDRT di Kelurahan tersebut 

barulah kita turun untuk memberikan sosialisai atau biasanya juga kita 

langsung turun dan tidak menggali informasi terlebih dahulu.(wanwancara 

tanggal 5 Desember 2019) 

 

Berdasarkan dari wawancara yang saya dapatkan dari informan IF selaku BA 

Satreskrim Idik VI Unit (PPA) bahwa mereka melakukan pertemuan dengan 

perwakilan dari setiap kelurahan dan mengajukan beberapa pertanyan kepada 

setiap perwakilan kelurahan mengenai masalah KDRT, dan ketikan terbukti 

bahwa adanya KDRT maka disitulah peran PPA untuk memberikan informasi. 
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Berbeda hal yang dikatakan oleh informan CH selaku penyidik pembantu Idik VI 

Unit (PPA) Kota Makassar: 

“kami dari pihak penyidik melakukan komunikasi dengan baik dan ramah 

karena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kasus yang 

sensitif jadi melakukannya penyedikan dengan hati-hati”. (wawancara 

tanggal 5 Desember 2019) 

Berdasarkan dari wawancara yang saya dapatkan dari informan CH selaku 

penyidik pembantu Idik VI Unit (PPA) bahwa dalam menangani kasus kekerasan 

dalam rumah tangga meraka melakukan penyidikan dengan sangat berhati-hati 

karena menurut mereka KDRT merupakan kasus yang sensitif karena hal ini 

menyangkut masalah rumah tangga jadi biasanya penyidik menggunakan cara 

yang ramah dan sopan agar terciptanya rasa aman dan nyaman. 

 Lain halnya yang di ungapkan dengan informan AF selaku Tim penanganan 

kasus P2TP2A Kota Makassar: 

“Kami dari pihak P2TP2A mengenali sasaran KDRT melalui laporan dari 

masyarakat atau pengaduan secara langsung dari orang yang mengalami 

kekerasan itu sendiri, kemudian kami meberikan masukan terkait dengan 

apa yang dialaminya”.(wawancara tanggal 10 Desember 2019) 

 

Berdarkan dari hasil wawancara di atas dari informan AF selaku tim 

penanganan kasus P2TP2A menyatakan bahwa apabila adanya laporan dari 

masyarakat ataupun pihak yang mengalami kekerasan terkait KDRT maka 

P2TP2A memberikan respon dengan cara memberikan saran atau solusi terhapap 

tindakan apa yang akan di ambil selanjutnya. Sama halnya dengan ungkapan HD 

selaku tim penanganan kasus P2TP2A Kota Makassar: 

“Jadi begini dek dalam menangani kasusnya itu sebelumnya ada semacam 

laporan dari warga itu sendiri yang mengalami kekerasan dalam rumah 

tangga kemudian kami melakukan tindakan semacam meberikan solusi dan 

kalaupun itu solunyisnya sudah tidak bisa lagi menyatukan mereka maka 

kami melakukan rujukan ke rana hukum”. (wawancara tanggal 10 
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Desember 2019) 

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas menunjukkan sama halnya dengan 

apa yang dikatakan oleh informan AF bahwa dalam menangani kasus KDRT 

setelah pelaporan diterima awalnya memberikan saran atau solusi dan apabila 

solusi tersebut tidak dapat menyatukan rumah tangga mereka maka P2TP2A 

memberikan rujukan agar di proses secara hukum. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan EN selaku korban yang 

mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengatakan bahwa:  

“Menurut saya sikap polisi sangat baik, ada mediasi yang dilakukan oleh 

pihak kepolisian untuk mendamaikan saya dan suami saya. Saya juga 

diminta untuk memikirkan kembali mengenai laporan KDRT yang saya 

alami dan membahas kembali masalah ini dengan suami saya.” ( 

wawancara tanggal 22 Desember 2019) 

Berdasrkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kepolisian dalam hal 

ini penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar lebih mengutamakan untuk 

melakukan mediasi terlebih dahulu kepada korba yang mengalami KDRT seperti 

halnya dengan yang diamalai oleh ibu EN. 

Kesimpulan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa komunikasi yang 

dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam menanganani kasus KDRT 

melakukan komunikasi yang cukup baik, serta mengikuti semua prosedur yang 

telah ditentukan karena salah satu informan dari Unit PPA berpendapat bahwa 

kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sensitif jadi dalam 

melakukan komunikasi atau proses penyidikan dilaksanakan dengan sangat 

berhati- hati. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan itu dengan terjun langsung 

atau mendatangi setiap keluruhan di Kota Makassar dan melakukan perbincangan 

terkait dengan masalah- masalah KDRT.  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
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Perempuan dan Anak (P2TP2A) sendiri dalam melakukan komunikasi yang 

cukup baik dengan memberikan arahan dan solusi kepada korban yang mengalami 

kekerasan. 

b. Informasi 

Informasi merupakan kumpulan dari data atau fakta yang telah di proses dan 

dikelola sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan dapat bermanfaat 

bagi penerimanya. Informasi adalah komponen penting dalam berkomunikasi 

dengan pihak lain, salah satunya adalah untuk menyampaikan suatu kebijakan dari 

pemerintah kepada masyarakat.  

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Kepolisian Resor Kota Besar 

(Polrestabes) Kota Makassar, adapun data laporan kasus Kekerasan dalam Rumah 

Tangga (KDRT) yaitu sebagai berikut: 

Gambar 4.3 Tabel Jumlah Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Dari Tahun 2015 - 2019 

No Tahun Jumlah Keterangan 

1 2015 63 Laporan kasus KDRT 

2 2016 38 Laporan kasus KDRT 

3 2017 63 Laporan kasus KDRT 

4 2018 79 Laporan kasus KDRT 

5 2019 49 Laporan kasus KDRT 

Sumber: Polrestabes Makassar 

Tebel di atas menunjukkan bahwa jika dilihat dari jumlah laporan kasus 

KDRT tahun 2018 termasuk jumlah kasus KDRT terbanyak dibandikan dekan 

tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan 79 kasus  berbanding terbalik dengan tahun 
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2019 dengan 49 laporan kasus yang nyatanya menurun dari tahun 2018.  Selain 

mengambil data dari Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Kota Makaassar 

peneliti juga mengambil data dari Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar. Adapun data laporan KDRT di 

P2TP2A yaitu sebagai berikut: 

Gambar 4.4 Tabel Jumlah Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Dari Tahun 2015 – 2019 

No Tahun Jumlah Keterangan 

1 2015 530 Laporan kasus KDRT 

2 2016 687 Laporan kasus KDRT 

3 2017 503 Laporan kasus KDRT 

4 2018 448 Laporan kasus KDRT 

5 2019 187 Laporan kasus KDRT 

Sumber : P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak 

Tabel di atas menunjukan bahwa adanya jumlah laporan yang  cukup jauh 

berbeda dari sumber data yang diperoleh dari Polrestabes Makassar, hal ini dilihat 

dari jumlah laporan pertahun yang mencapai hingga 687 laporan di tahun 2016, 

namun mengalami penurunan pada tahun 2019 yakni dengan jumlah 187 laporan 

kasus KDRT. Berdasarkan hasil wawancara berikut dengan informan IM sebagai 

Kanit Idik VI  Unit (PPA) Polrestabes Makassar mengatakan bahwa:  

“kadang kala ada korban yang menyempaikan kepada tetangganya, 

keluarga maupun orang-orang terdekatnya dan kadang juga korban sendiri 

yang datang langsung menyampaikan kepada pihak yang berwajib” 

(tanggal 05 Desember 2019) 

Dari hasil wawancara di atas mengatakan bahwa pelaporan kasus didasari 

dengan adanya keinginan dari korban sendiri, terkadang ada korban yang 
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mengadu pada keluarganya atau orang terdekatnya dan bahkan juga pada 

tetangganya. Sama halnya yang diungkapkan oleh informan CH selaku penyidik 

pembantu Idik VI Unit (PPA): 

„‟sampai saat ini kami masih menerima langsung laporan dari korban atau 

biasanya dari keluargan korban itu sendiri agar kami memberikan mereka 

solusi dan tentunya mereka melalui rana hukum”. (tanggal 05 Desember 

2019) 

Dari hasil wawancara di atas sama halnya dengan ungkapan  IM sebagai Kanit 

Idik VI  Unit (PPA) Polrestabes Makassar bahwa  pelaporan kasus KDRT yang 

biasa dilaporkan oleh korban atau keluarga korban itu sendiri untuk melanjutkan 

kerana hukum. Berbeda halnya dengan ungkapan AF selaku tim penanganan 

kasus P2TP2A mengatakan bahwa : 

“kalau informasi mengenai kekerasan dalam rumah itu kami mempunyai 

selter warga jadi kami sudah memiliki 153 selter warga di seluruh 

Makassar, setiap kelurahan itu terdapat selter warga jadi selter warga ini 

adalah kumpulan orang-orang yang peduli terhadap kasus perempuan dan 

anak yang di bentuk oleh P2TP2A yang di bina langsung oleh bapak wali 

kota, dan yang ada juga yang bersifat rujukan itu kita dapat dari selter 

warga sendiri yang datang langsung ke kami selain itu kami menerima 

informasi dari LPM, maupun dari warga-warga setempat. (tanggal 10 

Desember 2019) 

Dari hasil wawancara di atasi mengatakan bahwa dalam mendapatkan 

informasi terkait kekerasan dalam rumah tangga Pusat Palayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) membentuk selter warga di setiap 

kelurahan yang dibina langsung oleh Wali Kota Makassar sementara ini selter 

warga yang telah di bentuk di Kota Makassar terdapat 153 selter warga yang 

merupakan orang-orang yang peduli terhadap kekerasan yang terjadi pada 

perempuan selain dari selter warga P2TP2A juga menerima informasi dari warga 

setempat maupun LPM. Sama halnya yang di ungkapkan HD selaku tim 

penanganan kasus P2TP2A Kota Makassar: 
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“informasi terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga kita di sini biasanya 

mendapat informasi dari media sosial, dan juga ada selter warga jika ada 

kekerasan yang terjadi itu langsung menghubungi kami.” ( wawancara 10 

Desember 2019) 

Dari hasil wawancara di atas menunjukan bahwa tim dari P2TP2A itu sendiri 

dalam mendapatkan informasi terkait dengan kasus Kekerasan dalam Rumah 

Tangga (KDRT) mereka dapatkan dari berbagai media sosial, masyarakat 

setempat dan juga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

ini memiliki selter yang secara langsung memberikan informasi jika menemukan 

kasus kekerasan di daerahnya. 

Kepolisian dalam hal ini wajib memberikan informasi kepada korban tentang 

hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan informan EN selaku korban kekerasan dalam rumah tangga 

mengatakan bahwa: 

“Pihak kepolisian memberikan pemahaman kepada saya, mengenai hak 

dan kewajiban saya sebagai korba KDRT berdasarkan permintaan saya  

permintaan saya pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada suami 

saya agar tidak dapat lagi melakukan kekerasan kepada saya.” ( 

wawancara tanggal 22 Desember 2019) 

Dari hasil wawancara di atas oleh informan EN selaku korban yang 

mengalami kekerasan dalam rumah tangga mengatakan bahwa pihak kepolisian 

memberikan pemahaman mengenai jenis tindak kekerasan yang dialami oleh 

korban serta menyampaikan hak atau kewajiban korban untuk melakukan 

penahanan atau memberikan hukuman kepada pelaku. 

Kesimpulan dari wawancara di atas menyatakan bahwa dalam mendapatkan 

informasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga pihak dari kepolisian selaku 

unit PPA Polrestabes dan juga P2TP2A mendapatkan informasi dari masyarakar, 

korban langsung dan melalui media sosial yang ada. Terdapat juga beberapa selter 
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warga yang ada disetiap kelurahan Kota Makassar yang dibina langsung oleh 

Wali Kota Makassar sementara ini selter warga yang telah di bentuk di Kota 

Makassar terdapat 153 selter warga yang merupakan orang-orang yang peduli 

terhadap kekerasan yang terjadi pada perempuan selain dari selter warga P2TP2A 

juga menerima informasi dari warga setempat maupun LPM.  

c. Edukasi  

Edukasi adalah proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal 

maupun tidak formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu 

pengetahuan dan mengembangkan potensi diri pada manusia. Berdasarkan hasil 

wawancara berikut dengan informan IM sebagai Kanit Idik VI  Unit (PPA) 

Polrestabes Makassar mengatakan bahwa:  

“Kalau edukasi itu sendiri biasanya yang kami lakukan itu dengan sering 

memberikan arahan-arahan dan pemehaman terkait dengan masalah 

kekerasan dalam rumah tangga  kepada masyarakat.” ( wawancara tanggal 

5 Desember 2019) 

Berdarsakan hasil wawancara di atas mengatakan bahwa Polrestabes Makassar 

terutama dari unit PPA terjun langsung ke masyarakat memberikan arahan-arahan 

dan pemahaman terkait masalah kekerasan. Hal yang sama juga di uangkapkan 

oleh informan CH selaku penyedik pembantu idik VI unit (PPA) Polrestabes 

Makassar mengatakan bahwa: 

“biasanya kita mengadakan penyuluhan dan memberikan pemahaman kepada 

masyarakat-masyarakat setempat, dan penyuluhan ini dilakukan dalam 24 kali 

dalam satu tahun”. (wawancara tanggal 5 Desember 2019) 

Dari hasil wawancara di atas sama halnya dengan ungkapan  IM sebagai Kanit 

Idik VI  Unit (PPA) Polrestabes bahwa edukasi yang dilakukan oleh Polretabes 

terutama dari Unit PPA 24 kali dalam satu tahun mereka melakukan penyuluhan 

atau memberikan pemahaman tentang masalah-masalah kekerasan dalam rumah 
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tangga kepada masyaraka. 

Berbeda dengan hasil wawancara yang di dapatkan dari AF selaku tim 

penanganan kasus P2TP2A Kota Makassar mengatakan bahwa : 

“kalau untuk edukasi kita itu ada peningkatan kapasitas atau pemberdayaan 

dan memberikan pelatihan live skill pelatihan ini dilakukan tergantung dari 

kegiatan dinas itu sendiri tapi biasnya itu 3 sampai 8 kali dalam satu tahun di 

lakukan”. (wawancara tanggal 10 Desember 2019) 

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa adapun kegiatan 

edukasi yang dilakukan oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan 

dan anak (P2TP2A) berdasarkan dengan kegiatan dari dinas itu sendiri yang 

dilakukan dalam 8 kali dalam satu tahun yaitu dengan mengadakan peningkatan 

kapasiatas atau pemberdayaan dan juga memberikan pelatihan-pelatihan live skill. 

Hal yang serupa juga dikatakan oleh informan HD selaku tim penanganan kasus 

P2TP2A Kota Makassar: 

“Edukasinya kami melakukan penjelasan kepada masyarakat mengenai 

bagaiamana dampak kekerasan dalam rumah tangga  bagaimana bahaya jika 

melakukan KDRT kami melakukan edukasi itu kurang lebih 8 kali dalam satu 

tahun”. (wawancara tanggal 10 Desember 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa P2TP2A dalam 

melaksanaka edukasi tiap tahunnya itu dilaksanakan setiap 8 kali dalam satu 

tahun, edukasinya sendiri itu seperti memberikan pengarahan atau menyampaikan 

bagaimana dampak dan bahaya kekerasan dalam rumah tangga kepada 

masyarakat. 

Selain dari edukasi yang dilakukan Kepolisian dan Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memiliki kewajiban. Berdasarkan 

hasil wawancara berikut dengan informan IM sebagai Kanit Idik VI  Unit (PPA) 

Polrestabes Makassar mengatakan bahwa:  



63 

 

“Kewajiban kami yang pertama itu tentunya kita mengumpulkan 

keterangan dari saksi-saksi baik itu dari korban maupun saksi lain jika ada, 

kalaupun tidak ada tidak saksi lain itu tidak masalah  itu sendiri kemudian 

memeriksa pelaku setelah itu melengkapi  bukti dengan melakukan visum 

luka yang dialami oleh korban kemudian melengkapi berkas perkara yang 

ingin di kirim ke jaksa.” ( wawancara tanggal 5 Desember 2019) 

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas mengatakan bahwa kepolisian 

terutama dari unit PPA memiliki kewajban dalam menangani kasus kekerasan 

dalam rumah tangga  yang pertama-tama dilakukan yaitu dengan mengumpulkan 

keterangan dari saksi-saksi maupun dari korban itu sendiri yang terkait, kemudian 

melakukan pembuktian denga melakukan visum terhadap korban agar pelaku 

dapat ditindak lanjuti.  Hal yang senada juga diungkapkan oleh informan IF 

sebagai BA Satreskrim Idik VI Unit (PPA) Polrestabes Makassar:  

“kewajiban kami sebagai penyidik itu tentunya yang paling utama itu 

mengumpulkan bukti- bukti dan saksi yang berkaitan langsung dan 

meminta keterangan dari korban atau pelapor setelah itu mengumpulkan 

bukti dan saksi.” 

Berdasarkan dengan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa hal pertama 

yang dilakukan itu mengupulkan bukti-bukti maupun saksi yang berada atau 

berkaitan langsung kemudian ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Beda halnya yang diungakapkan oleh informan AF selaku tim penanganan kasus 

P2TP2A Kota Makassar :  

“Kalau berbicara kewajiban sebenarnya topoksi dari P2TPA kita melihat 

kondisi bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu banyak dan 

memang tugas dan fungsi dari P2TP2A sebagai lembaga terpadu terkait 

dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.” 

Dari  hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pusat pelayanan 

pemberdayaan perempuan dan anak (PTP2A) berkewajiban untuk melindungi 

korban-korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.  Berdasarkan 

wawancara dengan informan NR selaku pelaku kekerasan dalam rumah tangga 
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mengatakan bahwa:  

“Saya melakukan kekerasan kepada istri saya karena saya merasa kesal 

awalnya saya melarang istri menggunakan hp tapi dia secara diam-diam dan 

dia menggunakannya selalu protes ketika saya memberikan uang sedikit 

kepadanya makanya saya memukul dia”   

Hal ini dibenarkan oleh ibu EN selaku yang mengalami kekerasan dalam 

rumah tangga mengatakan bahwa: 

“Memang suami saya melarang saya menggunakan hp padahal saya butuh hp 

untuk berkomunikasi dengan keluarga saya maupun teman-teman saya apalagi 

sementara ini saya sedang mencari pekerjaan jadi, saya harus menggunakan 

hp untuk mendapatkan informasi.” 

Adapun ungkapan dari informan NR selaku pelaku kekerasan dalam rumah 

tagga menambahkan bahwa: 

“Saya melarang memakai hp karena saya takut dia smsan sama laki-laki lain 

dan saya juga sudah melarang dia untuk bekerja tapi tetap saja ngotot untuk 

selalu mencari kerja  makanya saya kesal dan langsung memukulnya.” 

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa rasa cemburu 

dan faktor ekonomi merupakan penyebab seseorang melakukan kekerasan dalam 

rumah tangga. 

Kesimpulan dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

menanganani kasus kekarasan dalam rumah tangga yaitu dengan melakukan 

edukasi seperti melakukan penyuluhan dan memberikan pemahaman kepada 

masyarakat mengenai dampak, bentuk-bentuk KDRT, melakukan pendampingan, 

dan memberikan peningkatan kapasitas kepada masyarakat atau korban. Adapun 

kewajiban dari pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah 

tangga yaitu mengumpulkan alat bukti dan saksi serta melindungi korban dengan 

melakukan penangkapakan dan penahanan bagi pelaku KDRT agar tidak 
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melakukan kekerasan lebih lanjut. 

2.  Menyelenggarakan Sosialisasi dan Advokasi  

Penyelenggaraan sosialisasi dan Advokasi hampir sama dengan indikator 

diatas yaitu penyelenggaraan  komunikasi, informasi dan edukasi. Namun hal ini 

juga merupakan hal yang penting dilakukan dalam pencegahan terjadinya kasus 

kekerasan yang sering terjadi dalam sebuah rumah tangga. Dengan adanya 

sosialisasi dan advokasi ini dapat mengurangi terjadinya tindak kekerasan dalam 

rumah tangga.  

a. Sosialisasi  

Sosialisasi merupakan proses yang membantu anggota masyarakat untuk 

belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara 

berpikir kelompokya, agar dapat berperan dan berfungsi dalam suatu kelompok. 

Sosialisasi sendiri berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan 

mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. Berdarkan 

hasil wawancara dengan informan IM selaku Kanit Idik VI Unit (PPA) 

Polrestabes Makassar : 

“kami sering melakukan sosialisasi di tingkat kelurahan-kelurhan dengan 

memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana itu kdrt, serta 

menyampaikan hukuman-hukuman yang terkait dengan kdrt yang di 

fasilitasi oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik 

itu dari tingkat provinsi maupun kota.” ( wawancara tanggal 5 Desember 

2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa PPA Polrestabes 

melakukan sosialisasi pada tingkat kelurahan dengan memberikan pemahaman 

kepada masyarakat tentang undang- undang atau hukuman yang terkait dengan 

kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi yang dilakukan dinaungi oleh Dinas 
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlimdungan anak. Hal yang sama juga di 

ungkapkan oleh informan IF sebagai BA Satreskrim Idik VI Unit (PPA) 

Polrestabes Makassar: 

“ya kami lebih banyak melakukan sosialiasi kepada masyarakat 

melakukan penyuluhan tentang UU PKDRT bagaima bahayanya 

melakukan kekerasan dalam rumah tangga agar masyarakat dapat berpikir 

dua kali ketika ingin melakukan kekerasan.” ( wawancara tanggal 5 

Desember 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa PPA Polrestabes 

melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang Undang-Undang PKDRT 

bagaiama bahayanya ketika melakukan kekerasan dalam rumah tangga hal ini 

bertujuan agar masyarakat mempertimbangkan kembali ketika ingin melakukan 

suatu kekerasan. Hal sependapat juga yang diungkapkan oleh informan AF selaku 

tim penanganan kasus P2TP2A Kota Makassar: 

“kalau untuk sosialisasi kita itu sih menggandeng pemerintahan setempat 

seperti kelurahan, rt, rw, dan juga binmas ataupun kita masuk sosialisasi di 

forum-forum kelurahan yang biasanya dilakukan dalam kurang lebih 10 

kali dalam satu tahun.” ( wawancara 10 Desember 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pihak dari pusat 

pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam 

melakukan sosialisasi itu menggandeng instansi pemerintahan setempat seperti di 

setiap kelurahan, rt,rw, dan juga Binmas. Sosialisasi yang dilakukan dengan terjun 

langsung ke forum-forum kelurahan menyampaikan dampak dari kekerasan dalam 

rumah tangga, sosialisasi ini dilaksanakan kurang lebih 10 sekali dalam satu 

tahun. Hal yang senada juga diungkapkan oleh informan HD selaku tim 

penanganan kasus P2TP2A Kota Makassar: 

“biasanya itu kita melakukan pendampingan, dan sosialisasi bahaya 

KDRT dampak dari kdrt dan bentuk- bentuk kdrt biasanya itu kita lebih 

banyak melakukan pemetaan wilayah dan kita melihat daerah mana yang 
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masif terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka kita lebih sering 

melakukan sosialisasi di tempat itu. Biasanya itu di lakukan lebih dari 10 

kali dalam satu tahun.” ( wawancara 10 Desember 2019)  

Berdasarkan hasil wawacara di atas mengatakan bahwa dalam melakukan 

sosialisasi P2TP2A melakukan pendampingan dan memberikan arahan akan 

bahanya KDRT dan menjelaskan bentuk-bentuk KDRT sekaligus membagi 

daerah dengan lingkungan yang memiliki kerawanan terjadinya KDRT.   

Kesimpulan dari wawancara di atas mengatakan bahwa pada Polrestabes 

Makassar sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan memberikan pemahaman 

kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, memberikan penjelasan mengenai 

dampak-dampak, bentuk, bahaya ketika melakukan kekerasan dalam rumah 

tangga. Sosilaisasi dilaksanakan pada tingkat kelurahan yang ada di kota 

Makassar dalam sosialisasi ini dinaungi langsung oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. 

b. Advokasi  

Advokasi merupakan suatu proses komunikasi yang terencana untuk 

mendapatkan dukungan dan keputusan sehingga masalah bisa dipecahkan. 

Advokasi juga merupakan usaha sistematis secara bertahap dan terorganisir yang 

dilakukan oleh kelompok atau organisasi profesi untuk menyuarakan aspirasi 

anggota dan merupakan media atau cara yang digunakan dalam rangka mencapai 

suatu tujuan tertenu. Bedasarkan hasil penelitian peran dari kepolisaian 

menyelenggarakan advokasi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) di Polrestabes Makassar, berdasarkan wawancara dengan 

informan IM selaku Kanit Idik VI Unit (PPA) Polrestabes Makassar : 
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“peran kami yaitu kami melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan 

masalah kdrt kepada masyarakat setempat dan memperbanyak sosialisasi 

dan penyuluhan kita bekerja sama dengan pemerintah setempa.” ( 

wawancara 5 Desember 2019) 

Dari hasil wawancara di atas mengatakan bahwa  peran dari pihak kepolisian 

terutama Unit (PPA) Polrestabes Makassar dalam melakukan advokasi yaitu 

dengan memberikan penyuluhan dan memperbanyak sosialisasi terkait dengan 

masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hal ini kepolisian juga 

menjalankan kerjasama dengan pemerintah setempat seperti pada tingkat 

kelurahan. Beda halnya dengan yang diungkapkan oleh informan di atas 

berdasarkan wawancara dengan IF selaku tim penanganan kasus P2TP2A Kota 

Makassar mengatakan bahwa : 

“kalau advokasi sendiri itu kita melakukan pendampingan dan kita 

menggandeng beberapa jaringan jadi ada selter warga, para legal, ada 

lembaga bantuan hukum, kepolisian, NJO pemerhati perempuan dan anak 

maupun skpd terkait lainnya.” (wawancara 10 Desember 2019) 

Berdasarkan pernyataan informan di atas dapat dikatakan bahwa advokasi 

yang dilaksanakan oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan 

anak yaitu dengan melakukan pendampingan dan juga menggandeng beberapa 

jaringan seperti halnya selter, lembaga bantuan hukum, kepolisian, maupun NJO 

pemerhati perempuan dan anak. 

Kesimpulan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa pada kantor 

Polrestabes Makassar dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan 

dan anak (P2TP2A) terdapat advokasi yang dilaksnankan yaitu dengan 

memberikan penyuluhan dan memperbanyak melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat dan juga melakukan pendampingan kepada korban atau yang 

mengalami kekerasan itu sendiri, dalam melaksanakan advokasi Polrestabes 
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maupun P2TP2A menggandeng  atau bekerjasam dengan beberapa sektor 

pemerintahan seperti kelurahan, selter warga dan juga lembaga bantuan hukum.    

 

 

 

  



70 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai 

Kemitraan Peran Polretabes dan  P2TP2A Dalam Menanganani Kasus Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Upaya menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga Polrestabes 

Makassar  menjalankan tiga aspek yaitu dalam hal Komunikasi yang di 

lakukan Polrestabes Makassar dapat dikatakan baik dan berjalan sesuai 

dengan apa yang diinginkan, dalam aspek informasi mengenai kekerasan 

dalam rumah tangga pihak dari kepolisian selaku unit PPA Polrestabes 

Makassar dan juga P2TP2A mendapatkan informasi dari masyarakar, 

korban langsung dan melalui media sosial yang ada, terdapat juga 

beberapa selter warga yang telah dibentuk oleh P2TP2A disetiap 

kelurahan Kota Makassar yang dibina langsung oleh Wali Kota Makassar. 

Sedangkan dalam aspek edukasi Polrestabes Makassar dalam 

menanganani kasus kekarasan dalam rumah tangga melakukan penyuluhan 

dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak, 

bentuk-bentuk KDRT, melakukan pendampingan, dan memberikan 

peningkatan kapasitas kepada masyarakat atau korban.  

2. Upaya menangani kekerasan dalam rumah tangga Polrestabes Makassar 

melakukan dua aspek yaitu sosialisasi yang dilakukan dengan memberikan 

pemahaman kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
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2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, memberikan 

penjelasan mengenai dampak-dampak, bentuk, bahaya ketika melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga. Sosilaisasi dilaksanakan pada tingkat 

kelurahan di kota Makassar dalam sosialisasi ini dinaungi langsung oleh 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. 

Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A secara berkala dapat 

memberiakn pemahaman kepada masyarakat bahwa KDRT merupakan 

masalah bersamyang memerlukan penanganan karena dapat berpengaruh 

dalam ketahanan keluarga. Sedangkan dalam aspek advokasi Polrestabes 

Makassar dan P2TP2A memberikan penyuluhan dan memperbanyak 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga melakukan 

pendampingan kepada korban atau yang mengalami kekerasan itu sendiri, 

dalam melaksanakan advokasi Polrestabes maupun P2TP2A menggandeng  

atau bekerjasam dengan beberapa sektor pemerintahan seperti kelurahan, 

selter warga dan juga lembaga bantuan hukum.    

B. Saran 

1. Kepada Kantor Kepolisian Kota Besar (Polrestabes) Makassar lebih 

meningkatkan pelayanan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) dan lebih meningkatkan sosialisasi tentang PKDRT agar 

lebih meminimalisir kekerasan terhadap perempuan. 

2. Perlu adanya penambahan rekrutmen polisi wanita dalam pendaftaran 

menjadi anggota kepolisian, agar polisi wanita (Polwan) bertambah 

khususnya di bagian Unit PPA agar ketika anak atau perempuan yang 



72 

 

dimintai keterangan mendapatkan kelembutan dan rasa aman dalam proses 

penyidikan. 

3. Untuk Polrestabes Makassar maupun P2TP2A agar lebih meningkatkan 

kembali sosialisasi di tingkat kelurahan mengenai UU PKDRT dan 

mekanisme pelaporan agar korban KDRT mengetahui dan memahami apa 

yang harus di lakukan ketika terjadi KDRT. 

4. Untuk korban kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya lebih terbuka 

dengan permasalahan KDRT yang dialaminya dan tidak menganggap 

masalah tersebut masalah domestic ataupun aib. Dengan terbukanya 

korban maka dapat memperoleh dukungan yang dibutuhkan dan bisa 

meminimalisir tindak kekerasan yang dialaminya agar bisa langsung 

ditangai oleh pihak yang berwanang ketika terjadi tindak kekerasan yang 

membahayakan jiwa. 

5. Untuk masyarakat agar lebih mendukung program pemerintah dalam 

rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sehingga mampu 

terciptanya ketahanan dalam keluarga. 
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Foto wawancara dengan Bapak  Ismail selaku Kanit Idik VI  Unit (PPA) 

Polrestabes Makassar 

 

Foto wawancara dengan Bapak Cahyadi selaku penyidik pembantu penyidik 
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pembantu Idik VI Unit (PPA) Polrestabes Kota Makassar 

 

Foto wawancara dengan Bapak Irfan sebagai BA Satreskrim Idik VI Unit 

(PPA) Polrestabes Makassar 

 

Foto proses penyelidikan dan penyidikan tindak pindana Polrestabes Kota 

Makassar 
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Foto wawancara dengan Bapak Muhammad Arif selaku tim penanganan 

kasus P2TP2A 

 

Foto wawancara dengan Haidir selaku tim penanganan kasus P2TP2A 
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