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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan,
dan Keluarga Berencana dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga
di Kota Tarakan, serta upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana. Kekerasan dalam rumah tangga sedang diperangi di Kota
Tarakan (KDRT).

Pada tahun 2021, studi kualitatif dilakukan di Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga
Berencana Kota Tarakan. Penelitian ini berfokus pada strategi Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan,
dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dalam menangani kasus kekerasan dalam
rumah tangga. di Rumah Tangga (KDRT) dan upaya pencegahan yang dilakukan
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Kependudukan, dan Keluarga Berencana (KDRT) Kota Tarakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas
lembaga/organisasi perempuan adalah dengan pembinaan organisasi perempuan,
seperti sosialisasi atau penyuluhan, untuk. meningkatkan kualitas pelayanan
kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang dilakukan oleh DPPPAPPKB
Kota Tarakan adalah dengan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan
korban kekerasan yaitu P2TP2A “Sedungan” Kota Tarakan. Dan, DPPPAPPKB
Kota Tarakan senantiasa melakukan advokasi dengan pembuat kebijakan yaitu
pemerintah daerah dalam upaya pengendalian KDRT melalui aspek legal yang
seluruhnya tertuang atau tertulis dalam Renstra DPPPAPPKB Kota Tarakan
Tahun 2019 – 2024 serta DPPPAPPKB Kota Tarakan telah berusaha untuk

mailto:fachmi.damanhuri13@gmail.com




eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 9, Nomor 2, 2022: 111-121

112

meningkatkan pengawasan di tingkat rukun tetangga (RT) dengan fokus pada
pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai
kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masih ada
beberapa ketua RT yang kurang tanggap bahkan tidak tanggap dengan
permasalahan yang dihadapi warganya.

Kata Kunci: Strategi Penanganan, KDRT, DPPPAPPKB

Pendahuluan
Renstra Kota Tarakan untuk Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana merupakan
rangkaian tindakan yang ditujukan untuk senantiasa meningkatkan kualitas
organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia, dan
pemantauan kinerja. Perwujudan dari perspektif ideal yang akan diwujudkan di
masa depan dituangkan dalam rencana strategis ini. Hal ini membutuhkan
dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk pimpinan dan karyawan,
serta pertimbangan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan, dan ukuran kinerja
yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, secara jelas dan
praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, dalam
rangka untuk memperoleh perumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan
pencapaian tujuan yang berguna bagi organisasi dalam jangka waktu tertentu.
Dalam membantu pelaksanaan kegiatan dan fungsi utama Kantor. Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra) diperlukan untuk memberikan pedoman dan
arahan dalam mencapai maksud dan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana
adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi dinas.
Langkah-langkah berikut terlibat dalam merancang rencana strategi untuk Kantor
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan,
dan Keluarga Berencana: (1) Rencana Strategis; (2) Rancangan Awal Rencana
Strategis; (3) Penyusunan Rencana Strategis; (4) Penyelenggaraan Forum
Pemerintah Daerah.

Kekerasan dalam rumah tangga ditangani di bawah Kantor Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Rencana Strategis
Keluarga Berencana Kota Tarakan (KDRT). “Penghapusan KDRT adalah
jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya KDRT,
menindak pelaku KDRT,” menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
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tentang Penghapusan KDRT (Berita Negara Republik Indonesia).
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419 pasal 2).

Di Kota Tarakan, yang masih terjadi insiden kekerasan terhadap
perempuan, peneliti menemukan kesulitan terkait kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT). Pada tahun 2019, terdapat 42 kasus KDRT di dalam rumah, yang
meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran,
dengan korban perempuan dan anak-anak. Selain itu, 33 kejadian KDRT,
termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran
di rumah dilaporkan pada tahun 2020, dengan korban perempuan dan anak-anak.

Pelayanan mediasi, penyuluhan, dan bantuan hukum merupakan salah
satu upaya dan teknik yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kota
Tarakan dalam menghadapi permasalahan yang muncul. Lebih lanjut, Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan,
dan Keluarga Berencana Kota Tarakan berencana meningkatkan perlindungan
hak-hak perempuan dengan tujuan meningkatkan penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan guna menekan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga. ..

Kerangka Dasar Teori
Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Latin strategya, yang berarti "seni
menggunakan rencana untuk mencapai tujuan". Istilah strategi berasal dari
kata Yunani strategeia, yang berarti seni atau ilmu menjadi seorang jenderal
(stratus = militer dan ag = memimpin). Terakhir, strategi adalah kegiatan yang
direncanakan atau diatur untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didefinisikan sebagai setiap

tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan rasa sakit
fisik, seksual, atau psikologis atau pengabaian rumah, termasuk ancaman untuk
melakukan tindakan, pemaksaan, atau kehilangan kebebasan secara melawan
hukum di dalam keluarga. .

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki banyak akibat yang signifikan
bagi korban dan orang-orang terdekatnya, menurut Agustiono (2019: 34),
termasuk akibat fisik seperti luka, penderitaan, cacat, kehamilan, keguguran,
bahkan kematian. Ini juga memiliki konsekuensi psikologis, yang dapat
dipisahkan menjadi efek jangka pendek dan jangka panjang. Korban kekerasan
dalam rumah tangga mengalami ketakutan, bahaya, disorientasi, kehilangan
kepercayaan diri, dan kehilangan fokus.

Sanksi Hukuman Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga
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Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran
keluarga adalah empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sejalan dengan
masing-masing derajat tindak pidana dalam penerapan ancaman pemidanaan,
dapat dinyatakan sebagai berikut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)..

1. Kekerasan Fisik, pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda
paling banyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

2. Kekerasan Psikis, pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda
paling banyak Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).

3. Kekerasan Seksual, pidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak Rp. 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

4. Penelantaran Rumah Tangga, pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Strategi Penanganan DPPPAPPKB Kota Tarakan Atas Tindak Kekerasan
dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis
(Renstra) DPPPAPPKB Kota Tarakan Tahun 2019-2024 adalah peningkatan
kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga di beberapa sektor pembangunan,
dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perlindungan. untuk wanita, anak-
anak, dan keluarga. Renstra DPPPAPPKB Kota Tarakan memuat berbagai cara
dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, antara lain
peningkatan kualitas kelembagaan/organisasi perempuan dan peningkatan
kualitas pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Upaya Pencegahan tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
Berbagai upaya pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT) disebutkan dalam Pedoman Penanggulangan KDRT Kementerian
Kesehatan (2012:30), termasuk melakukan advokasi kepada pembuat kebijakan
dan meningkatkan pemantauan di tingkat rumah, masyarakat, dan negara.

Sangat penting untuk melakukan lobi substansial pada manajemen
kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan dukungan dari pembuat
kebijakan, pembuat kebijakan, dan tokoh masyarakat. Advokasi dapat dilakukan
dengan berbagai cara, termasuk mengatur pertemuan khusus, bekerja sama
dengan media, dan memanfaatkan platform komunikasi yang sudah ada
sebelumnya.
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Inisiatif pencegahan kekerasan dalam rumah tangga harus dimulai di
rumah, dengan anggota keluarga saling mengawasi untuk memastikan tidak ada
yang berpartisipasi. melakukan kekerasan dalam rumah tangga Diyakini bahwa
orang yang tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan dihasilkan
melalui pola asuh yang sehat, hubungan orang tua-anak, dan pendidikan keluarga.
Hal ini dapat diatasi dengan menyediakan ART dengan informasi orang tua.
Mulai dari tingkat rumah, pemantauan diperluas ke masyarakat melalui RT, RW,
kelurahan, dan acara seperti Siskamling, kemudian ke tingkat negara bagian untuk
menciptakan lingkungan anti kekerasan dalam rumah tangga.

Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan

pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sejenis penelitian yang
melibatkan penggunaan kata-kata dalam penyelidikannya. Menurut Moleong
(2017:6), penelitian deskriptif menggambarkan keadaan atau kejadian yang terjadi
selama penelitian berlangsung, serta data yang diperoleh melalui observasi,
wawancara, dan pencatatan.

Paradigma analisis data Miles dan Huberman mengharuskan data yang
dikumpulkan diproses dan dievaluasi sebelum dapat digunakan. Analisis data
model Miles dan Huberman dimulai dengan reduksi data (data reduction),
penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (verification).

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Strategi Pencegahan KDRT di Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana
Kota Tarakan
1. Strategi penanganan DPPPAPPKB Kota Tarakan atas tindak Kekerasan

dalam Rumah Tangga (KDRT)
a. Meningkatkan kualitas lemabaga/organisasi perempuan

DPPPAPPKB Kota Tarakan mengambil kebijakan untuk meningkatkan
kualitas kelembagaan/organisasi perempuan dengan merumuskan kebijakan
pemerintah daerah yang tanggap gender, membina organisasi perempuan,
membentuk pokja dan vocal point PUG di setiap OPD, dan melakukan
pendekatan informal kepada stakeholders terkait.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa untuk meningkatkan
kualitas lembaga/organisasi perempuan, yang dilakukan oleh DPPPAPPKB
Kota Tarakan adalah dengan melakukan pembinaan pada organisasi
perempuan. untuk meningkatkan kualitas lembaga/organisasi perempuan
adalah dengan pembinaan organisasi perempuan, seperti sosialisasi atau
penyuluhan.
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Tugas gugus adalah mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang
terkait pendidikan, hak sipil, kesehatan, partisipasi anak, perlindungan anak,
infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata dengan fungsi utama adalah
merumuskan kebijakan dan mengkordinasikan program kegiatan yang di bagi
menjadi beberapa klaster yaitu Lingkungan keluarga dan pengasuhan
alternatif Mensosialisasikan pada masyarakat bahwa anak di asuh dan
dirawat orang tua pengasuhan alternatif (panti anak) dengan tetap menjamin
dengan baik tumbuh dan menimbang serta tidak diskriminatif yang dimana
dilakukan 1 tahun 2 kali bertempatan di gedung serba guna. Dan juga ada
Kesahatan dasar kesejahteraan. Mengupayakan agar anak mendapatkan
standar kehidupan yang layak, ada jaminan kesehatan, tumbuh dan
berkembang dengan baik, baik itu fisik, mental, spiritual, moral, sosial serta
menurunkan angka kematian bayi/anak.

Pencegahan tindak kekerasan pada perempuan dan anak Tindak
kekerasan pada perempuan dan anak atau disebut kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) merupakan prilaku seseorang yang tidak menyenangkan
menyenangkan baik secara fisik, psikis, verbal atau sosial di dunia nyata
maupun dunia maya yang membuat seseorang tidak nyaman sakit hati dan
tertekan, yang di laksanakan 3 bulan 1 kali bertempatan di kelurahan dan
kecamatan.

STOP perkawinan anak, perkawinan anak adalah perkawinan yang salah
satu atau keduanya masih berusia 18 tahun kebawah terjadinya perkawinan
anak merupakan sebuah praktek yang sangat potensial merugikan tumbuh
kembang anak yang bisa membahayakan atau mengalami kesehatan
reproduksi kepada ibu mengandung dan ibu yang di lahirkan, yang
dilaksanakan 1 bulan 1 kali bertempatan di kelurahan dan Kementerian
Agama.

Memaksimalkan perlindungan anak dengan melibatkan forum anak,
forum anak yang sudah terbentuk mulai tingkat kota, kecamatan dan
kelurahan adalah organisasi yang dibina oleh pemerintah melalui
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
mempunyai tugas utama sebagai agen perubahan pelopor dan pelopor yang
dapat menjadi komunikator turut serta mensosialisasikan program
kementerian PPA. Salah satunya undang-undang no 16 tahun 2019 tentang
penetapan batas usia minimal untuk menikah adalah 19. yang dilakukan oleh
organisai forum anak secara berkelanjutan setiap 1 bulan sekali di laksanakan
di setiap sekolah.

Edukasi penuh inspirasi bersama OSIS SMP/SMA (milenial), dalam
rangkaian acara memperingati hari ibu ke 93 tahun 2021, merupakan
momentum yang sangat tepat untuk mendengarkan secara langsung suara
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anak Kota Tarakan, inspirasi, saran dan masukan terkait hak anak yang
belum terpenuhi, dapat disimpulkan acara tersebut yang di laksanakan 1
tahun sekali pada saat memperingati hari “IBU’.
b. Meningkatkan kualitas pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan

anak
Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian

penduduk dan keluarga berencana mengambil kebijakan salah satyunya
pencegahan salah satu pencegahan membuat peraturan daerah nomor 12
tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dan perlindungan hak anak,
karena hampir 80% yang selalu menjadi korban itu perempuan dan anak.

Upaya dari peran DPPPAPPKB kota tarakan , untuk meningkatkan
kualitas sebuah lembaga/organisasi perempuan mengambil kebijakan
dengan penyusunan kebijakan pemerintahan dimana kebijakan tersebut di
berlakukan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan hukum yang
berlaku.

Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian
penduduk dan keluarga berencana mengambil kebijakan salah satyunya
pencegahan salah satu pencegahan membuat peraturan daerah nomor 12
tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dan perlindungan hak anak,
karena hampir 80% yang selalu menjadi korban itu perempuan dan anak.

Upaya dari peran DPPPAPPKB kota tarakan , untuk meningkatkan
kualitas sebuah lembaga/organisasi perempuan mengambil kebijakan dengan
penyusunan kebijakan pemerintahan dimana kebijakan tersebut di berlakukan
sebagaimana mestinya yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

DPPPAPPKB selalu bekerjasama dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak) “Sedungan” Kota Tarakan, yang kita lakukan
adalah dengan selalu memfasilitasi P2TP2A sebagai lembaga penyedia layanan
perlindungankorbankekerasan(Wawancara:M,6September2021)
HalyangsamajugadinyatakanolehkepalaP2TP2A,berikuthasilwawancaranya.
Kita selaluberbenahdanmemberikanpelayanan terbaik terhadappelapor,dalamhal ini
ya korban-korban kekerasan. Selain itu, kita juga selalu difasilitasi apapun yang kita
butuhkandemikelancaranpelayanan.”(Wawancara:K,7September2021)
Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa untuk meningkatkan

kualitas pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang dilakukan
oleh DPPPAPPKB Kota Tarakan adalah dengan penguatan lembaga
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penyedia layanan perlindungan korban kekerasan yaitu P2TP2A
“Sedungan” Kota Tarakan.

2. Upaya pencegahan atas tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
a. Melakukan advokasi kepada pembuat kebijakan, pemangku kepentingan dan

tokoh masyarakat untuk mendukung upaya pengendalian KDRT melalui
aspek legal

Advokasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain
mengadakan pertemuan khusus, menjalin kerjasama dengan media, dan
memanfaatkan forum komunikasi yang sudah ada sebelumnya seperti Rapat
Koordinasi Pimpinan (Rakorpim), Aliansi Gubernur, Aliansi Walikota,
Aliansi Bupati, Kongres, dan advokasi legislatif, dan lain-lain. Hal ini
dimaksudkan agar melalui kampanye dapat dikembangkan kebijakan untuk
membantu upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Berikut
hasil wawancara peneliti dengan Direktur DPPPAPPKB.

Jelas sebelum bertindak kita harus melakukan advokasi dengan
pemerintah. Kita selalu membuat kebijakan sesuai keputusan pemerintah
daerah, semua tertuang dalam Renstra DPPPAPPKB Kota Tarakan.”
(Wawancara: M, 15 September 2021)
Hal yang sama juga dinyatakan oleh kepala P2TP2A, berikut hasil
wawancaranya.
Bukti nyata advokasi dengan pemerintah daerah adalah Renstra
DPPPAPPKB, di dalamnya sudah tertulis jelas seluruh kebijakan,
termasuk kebijakan pencegahan KDRT.” (Wawancara: K, 16 September
2021)
Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa DPPPAPPKB Kota

Tarakan senantiasa melakukan advokasi dengan pemerintah daerah.
DPPPAPPKB Kota Tarakan senantiasa melakukan advokasi dengan pembuat
kebijakan yaitu pemerintah daerah dalam upaya pengendalian KDRT melalui
asp ek legal yang seluruhnya tertuang atau tertulis dalam Renstra
DPPPAPPKB Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024.

b. Meningkatkan pengawasan baik di tingkat rumah tangga, masyarakat
maupun negara

Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga harus dimulai di rumah,
dengan anggota keluarga mengawasi anggota keluarga lainnya untuk
memastikan bahwa mereka tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
Diyakini bahwa orang yang tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga
akan dihasilkan melalui pola asuh yang sehat, hubungan orang tua-anak, dan
pendidikan keluarga.

Mulai dari tingkat rumah, pemantauan diperluas ke masyarakat melalui
RT, RW, kelurahan, dan acara seperti Siskamling, kemudian ke tingkat
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negara bagian untuk menciptakan lingkungan anti kekerasan dalam rumah
tangga. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Direktur DPPPAPPKB.

Untuk pengawasan melalui masyarakat tingkat RT itu pernah kita
sampaikan ke seluruh ketua RT di Kota Tarakan. Hanya saja dalam
pelaksanaannya, terkadang ada beberapa RT yang tidak ingin
mencampuri urusan rumah tangga warganya. Bahkan ada yang tidak
perduli dengan warganya.” (Wawancara: M, 15 September 2021)
Hal yang sama juga dinyatakan oleh kepala P2TP2A, berikut hasil
wawancaranya.
Pernah kita lakukan sosialisasi kepada ketua RT yang membahas
mengenai pengawasan KDRT. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-
masing ketua RT, apakah dia tanggap dengan permasalahannya
warganya.” (Wawancara: K, 16 September 2021)
Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa DPPPAPPKB Kota

Tarakan telah berusaha untuk meningkatkan pengawasan kekerasan dalam
rumah tangga di tingkat rukun tetangga (RT). Akan tetapi dalam
pelaksanaannya, masih ada beberapa ketua RT yang kurang tanggap bahkan
tidak tanggap dengan permasalahan yang dihadapi warganya.

Kota Tarakan telah berusaha untuk meningkatkan pengawasan di tingkat
rukun tetangga (RT) dengan fokus pada pemahaman pemerintah, aparat
penegak hukum dan masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa ketua RT yang
kurang tanggap bahkan tidak tanggap dengan permasalahan yang dihadapi
warganya.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan
Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah ditangani dengan baik di
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sesuai dengan tugas yang
ada. Ini terlihat di:
1. Strategi Penanggulangan KDRT DPPPAPPKB Kota Tarakan (KDRT)sebuah.

a. Meningkatkan kualitas lembaga/organisasi perempuan
b. Meningkatkan kualitas bantuan bagi perempuan dan anak korban

kekerasan
2. Upaya pencegahan atas tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Melakukan advokasi kepada pembuat kebijakan, pemangku
kepentingan dan tokoh masyarakat untuk mendukung upaya
pengendalian KDRT melalui aspek legal
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b. Meningkatkan pengawasan baik di tingkat rumah tangga, masyarakat
maupun negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dalam meningkatkan
kualitas lembaga atau organisasi perempuan terdapat beberapa pelayanan, yaitu
sebagai berikut.

1. Pelayanan yang pertama yaitu pelayanan penerima pengaduan dimana
harus mengetahui kebutuhan klien, seperti apa yang dirasakan dan apa
yang telah dia alami selama terjadi kasus tersebut.

2. Pelayanan kesehatan dimana dilakukan pemeriksaan kepada klien tersebut
apa yang telah dialaminya dan telah terjadi kepada dirinya.

3. Pembatuan hukum yaitu dimana si klien mendapatkan bantuan hukum
sesuai dengan haknya dan dapat perlindungan dari hukum.

4. Pembantuan rehabilitas yaitu dimana klien tersebut di terapi dari segi
terapi teori maupun terapi fisik. dan klien tersebut mendapatkan konseling
terhadap konselor yang telah menanganinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan maka dalam pencegahan yang di
lakukan adalah sebagai berikut.

1. Pernikahan dini di bawah umur 19 tahun, dimana banyak orang yang telah
melakukan pernikahan dini yang menyebabkan banyaknya kekerasan
dalam rumah tangga dan banyaknya pemikiran yang belum cukup atau
belum dewasa menghadapi persoalan rumah tangga.

Rekomendasi
Rekomendasi dari penulis agar dapat dilakukan suatu kegiatan dengan

secara teratur yang sesuai dengan proses hukum yang telah ditetapkan dan jangan
pernah untuk mengambil keputusan sendiri, karena seperti yang diketahui
bahwasanya P2TP2A telah melakukan kerjasama dari tiga belah pihak yaitu
rumah sakit, Lembaga pelayanan dan kepolisian. Dan tetap mengikuti peraturan
hukum yang ada dan agar melaksanakan tugas dengan teliti dan dapan berjalan
dengan lancar dan tetap melaksanakan tugas dengan jujur, sportif dan tidak ada
permainan di dalam suatu permasalahan dan juga tidak di persulit dalam
melakukan suatu tugas.
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