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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga merupakan lembaga terkecil di dalam masyarakat yang terdiri 

dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga sebagai tempat untuk bersosialisasi dengan 

anggota keluarga yang lain. Suatu keluarga yang harmonis selalu diidam-idamkan 

oleh keluarga yang lain. Keluarga yang harmonis, akan menciptakan suasana 

keluarga yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarganya. Walaupun 

keluarga merupakan organisasi terkecil, tetapi keluarga pun juga tidak luput dari 

permasalahan. Hal itulah yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga. 

Masalah yang muncul baik kecil maupun besar pasti akan berdampak pada 

kondisi keluarga. Pola hubungan yang terjadi dalam keluarga antara suami dan 

istri dengan suami sebagai ketua (penguasa) yang memiliki tugas untuk 

melindungi yang lemah serta mengatur apapun yang terdapat dalam keluarga. 

Sedangkan istri hanya sebagai pengikut, menerima perintah, dan bahkan 

dipandang lemah. Pola seperti itulah yang akan memberikan peluang terjadinya 

tindak kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga itulah yang menyebabkan 

keluarga tidak harmonis lagi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejatinya 

seperti fenomena gunung es, yang terlihat dipermukaan kecil namun yang tidak 

terlihat justru malah lebih besar. Korban tidak mau melapor dikarenakan masih 

ada anggapan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan aib 

keluarga yang tidak pantas untuk dipublikasikan. Akibatnya, kasus Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) terulang lagi atau bahkan muncul kasus baru. 
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Dalam hal ini suami sebagai pelaku kekerasan akan leluasa untuk melakukan 

tindak kekerasan, karena menurutnya hal tersebut merupakan masalah keluarga 

(Favourita,2009:16). 

Menurut UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan 

dalam rumah tangga pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa:  

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

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

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”  

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada umumnya akan 

memberikan efek negatif bagi kehidupan korban. Kekerasan tidak hanya 

berdampak pada fisik saja, namun psikologis juga perlu mendapatkan perlakuan 

khusus. Selain itu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga akan 

berdampak pada fungsi sosial korban. Korban tidak mampu untuk menjalankan 

fungsi-fungsi sosialnya baik dalam keluarga maupun di masyarakat seperti 

sebelumnya. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran sehingga hidupnya tidak 

tentram yang menjurus pada ketidakderdayaan. Ketidakberdayaan yang kemudian 

berpengaruh pada kesejahteraan perempuan. Akibat adanya Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga tersebut korban perlu mendapatkan intervensi dari para 

professional baik bidang kesehatan, psikologis, maupun hukum. 

Di Indonesia angka kasus kekerasan dalam rumah tangga memang cukup 

tinggi. Dari data Komnas Perempuan Indonesia mengungkapkan terdapat 259.150 

kasus kekerasan atas perempuan sepanjang tahun 2016, yang dihimpun dari data 

di Pengadilan Agama dan yang ditangani lembaga mitra pengadaan layanan di 

Indonesia. Dari seluruh data yang dihimpun 94% berasal dari kasus/perkara yang 

ditangani pengadilan agama yaitu 245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang 
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berakhir dengan perceraian. Sementara kekerasan yang terjadi di ranah personal 

ditangani oleh lembaga mitra pengada layanan mencapai 10.205 kasus. Pengaduan 

langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan kasus kekerasan rumah 

tangga masih tinggi yaitu 903 kasus, dari total 1.022 pengaduan. Komnas 

Perempuan membaginya menjadi kekerasan di ranah personal, ranah komunitas 

dan ranah negara. Di ranah personal/rumah tangga, kekerasan yang tertinggi yaitu 

kekerasan terhadap istri 5.784 kasus, dan kekerasan dalam pacaran atau KDP 

mencapai 2.171 kasus, kasus kekerasan terhadap anak 1.799 kasus, yang lainnya 

adalah kekerasan yang dilakukan mantan suami, mantan pacar serta terhadap 

pekerja rumah tangga. (https://www.komnasperempuan.go.id/) 

Kasus kekerasan tersebut dipengaruhi beberapa faktor yang mejadikan 

kekerasan pada perempuan dan anak terus meningkat. Salah satunya karena di 

dalam keluarga sudah tidak terjadi keharmonisan dan beberapa faktor lainnya. 

Dinas Sosial telah melakukakan segala usaha agar bisa menekan angka kekerasan 

di Tuban, termasuk berkerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

perempuan yang ada di Tuban dan membentuk wadah pendampingan jika terjadi 

kasus kekerasan. (https://kotatuban.com/head-line/kekerasan-perempuan-dan-

anak-di-bumi-wali-terus-meningkat.html) 

Sedangkan menurut Direktur Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) 

Tuban, Nunuk Fawziyah, MM, menyatakan, di Kabupaten Tuban mayoritas ibu-

ibu di Tuban buta huruf. Hasil survey yang dilakukan KPR, menemukan sekitar 

70 persen ibu-ibu tidak bisa baca tulis dan minim pengetahuan dasar. “Rata-rata 

ibu-ibu di pedesaan tidak sempat menikmati bangku sekolah, terutama di desa-

desa yang masuk kategori tertinggal,” jelas Nunuk, Jumat (21/1). Rendahnya 

pengetahuan tersebut, lanjut Nunuk, berakibat banyaknya kaum ibu yang menjadi 

https://kotatuban.com/head-line/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-bumi-wali-terus-meningkat.html
https://kotatuban.com/head-line/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-bumi-wali-terus-meningkat.html
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korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pengadilan Agama Tuban 

mencatat, hingga Desember 2010 kemarin sedikitnya 99 kasus KDRT terjadi di 

Tuban. Dari jumlah tersebut, 65 persen dialami kaum ibu di pedesaan. 

(https://khozanah.wordpress.com/2011/01/22/tingkat-melek-huruf-perempuan-

tuban-masih-rendah) 

Dari banyaknya kasus KDRT yang dialami perempuan saat ini, diperlukan 

adanya gerakan guna memerangi ketidakadilan terhadap perempuan, yaitu 

gerakan feminis, upaya pembebasan oleh kaum perempuan dari berbagai 

ketimpangan perlakuan dalam segala aspek kehidupan. Untuk mewujudkan 

gerakan feminis tersebut diperlukan adanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang 

mengarah pada pemberdayaan perempuan untuk pendampingan dan memberikan 

solusi atas masalah-masalah yang dihadapi kaum perempuan korban kekerasan. 

Adapun untuk memberikan upaya dalam memberdayakan perempuan agar 

perempuan lebih bisa mandiri, lebih bisa bangkit dalam diskriminasi, meskipun 

pada saat ini masyarakat dan Negara belum menemukan cara untuk mengurangi 

kekerasan terhadap perempuan, namun sebagian lapisan masyarakat berupaya 

untuk memberikan solusi-solusi terhadap masalah kekerasan yang dialami 

perempuan hingga penyelesaiannya seperti melalui pendampingan terhadap 

perempuan korban kekerasan, sala satunya melalui LSM. Salah satu lembaga sipil 

yang cukup memiliki intensitas dan kepedulian dalam memunculkan isu mengenai 

hak-hak kaum perempuan selama ini adalah para lembaga sipil yang dikenal 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Peran LSM dalam penanganan KDRT merupakan sebuah bentuk kegiatan 

yang bersifat advokasi atau pembelaan oleh pihak LSM, baik dalam bentuk 
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pendampingan, sosialisasi, transformasi dan analisis kebijakan dalam 

menanggulangi permasalahan diskriminasi dan marginalisasi kaum perempuan, 

khususnya dalam hal ini adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Struktur 

sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap 

perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan 

karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga, merupakan 

tiga hal pokok penyebab yang mendasari ketidakpedulian tersebut. Untuk itu, 

dibutuhkan suatu pendidikan publik/penyuluhan untuk membuat masyarakat 

menyadari akan hak-hak dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, dan yang 

secara khusus menjelaskan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk 

tentang hak-hak mereka, dan juga tentang tindakan-tindakan yang perlu dilakukan 

untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.  

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan 

suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum berusaha 

memberikan bantuan dan kerjasama dengan instansi-instansi yang bergerak dalam 

pemberdayaan perempuan seperti LSM dan juga organisasi non pemerintah yang 

berada pada lingkup wilayah hukumnya. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga, pekerja 

sosial yang akan memberikan pelayanan kepada korban diharuskan untuk:  

1. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi 

korban. 

2. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan 

perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari 

pengadilan.  
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3. Mengantarkan korban ke rumah yang aman atau tempat tinggal alternatif.  

4. Melakukan koordinasi yangh terpadu dalam memberikan layanan kepada 

korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan 

korban.  

Salah satu lembaga yang aktif dalam menangani kasus ketidakadilan dan 

diskriminasi gender selama ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

“Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR)” Tuban. KPR ini satu-satunya lembaga 

di Kabupaten Tuban yang aktif dalam menangani isu atau masalah perempuan dan 

melakukan pembelaan, perlindungan, dan advokasi bagi kaum perempuan 

kekerasan para korban kekerasan, baik dalam bentuk advokasi, pendampingan dan 

kebijakan publik.  

Eksistensi LSM “Koalisi Perempuan Ronggolawe” sebagai lembaga yang 

menangani pembelaan terhadap hak-hak kaum perempuan, khususnya dalam 

advokasi atau pembelaan para korban KDRT di wilayah Kabupaten Tuban. 

Lembaga Masyarakat yang melibatkan diri dalam membantu pemerintah untuk 

pendampingan bagi perempuan korban kekerasan adalah KPR (Koalisi 

Perempuan Ronggolawe) yang ikut berperan dalam melakukan pendampingan 

pada perempuan korban kekerasan. 

(http://koalisiperempuanranggalawe.blogspot.com) 

Sejauh ini Lembaga Masyarakat KPR (Koalisi Perempuan Ronggolawe) 

tidak hanya tempat untuk pengaduan bagi korban kekerasan terhadap perempuan 

saja, namun juga memberikan solusi-solusi masalah yang mereka hadapi, selain 

memberikan solusi, KPR (Koalisi Perempuan Ronggolawe) bekerjasama dengan 

dinas sosial dalam memberikan pendampingan bagi korban kekerasan hingga 

http://koalisiperempuanranggalawe.blogspot.com/
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mereka sedikit demi sedikit menghilangkan traumatik atas kekerasan yang mereka 

alami. Dari latar belakang diatas menjadikan peneliti tertarik melakukan penelitian 

ini dengan judul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pendampingan 

Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi pada LSM 

Koalisi Perempuan Ronggolawe di Kabupaten Tuban)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apa peran LSM Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) dalam pendampingan 

terhadap perempuan korban KDRT ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagai apa peran Koalisi 

Perempuan Ronggolawe (KPR) dalam pendampingan terhadap perempuan korban 

KDRT. 

D. Manfaat Pelitian  

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara luas kepada masyarakat 

khususnya dunia akademik. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

a. Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian, khususnya jika 

nantinya akan dilakukan penelitian yang sama pembahasannya dengan 

penelitian ini. 
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2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Koalisi

Perempuan Ronggolawe Kabupaten Tuban dalam berperan melakukan

pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan.

b. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tuban dalam

menambah informasi tentang peran Koalisi Perempuan Ronggolawe

Kabupaten Tuban dalam pendampingan korban kekerasan terhadap

perempuan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun dalam penulisan skripsi ini memiliki ruang lingkup penelitian 

yaitu : 

1. Peran LSM Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) dalam pendampingan

terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Tuban.

2. Hambatan apa saja yang dialami dalam proses pendampingan korban

KDRT di Kabupaten Tuban.


