
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan sebuah tindakan 

kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Setiap tindakan berdasarkan 

perbedaan jenis kelamin dan kerentanan kedudukan anak yang berakibat atau 

mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara 

fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, 

pemaksaaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenangan, baik 

yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. 

Berdasarkan data sebaran wilayah korban kekerasan terhadap 

perempuan dan anak di Kabupaten Jepara yang didapatkan dari kantor 

P2TP2A diketahui bahwa sebagian besar kasus kekerasan terjadi diwilayah 2 

kecamatan yaitu Kecamatan Batealit dengan prosentase 24.10% dari total  

keseluruhan kasus yang tertangani dan Kecamatan Kedung yang 

prosentasenya mencapai 19.87 % prosentasi tersebut tentunya sangat besar. 

Pemerintah telah berupaya keras untuk menangani masalah kekerasan 

terhadap perempuan dan anak dengan menerbitkan berbagai peraturan 

perundangan antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
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Tahun 2002.Undang-undang ini memberikan perhatian yang cukup besar 

terhadap beberapa aspek terkait perlindungan anak dari berbagai 

bentukkekerasan, yang menurut Pasal 13 ayat (1) meliputi: diskriminasi; 

eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman; 

kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya. 

Pada tahun 2004 juga telah disahkan undang-undang yang dimaksudkan 

untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumahtangga 

yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 5 UU PKDRT 

menyatakan, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah 

tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: 

kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau penelantaran rumah 

tangga. Dalam Pasal 15 diatur terkait peran masyarakat menyangkut upaya 

pencegahan, memberikan perlindungan dan pertolongan darurat kepada 

korban serta membantu proses pengajuan permohonan penetapan 

perlindungan terhadap korban.  

Sementara itu guna meningkatkan peran daerah dalam penanganan 

kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah telah menerbitkan 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis 

Gender.       
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Menindaklanjuti berbagai regulasi terkait dengan amanat kepada 

daerah untuk melakukan upaya perlindungan kepada perempuan dan anak 

korban kekerasan, Pemerintah Kabupaten Jepara sejak tahun 2008 telah 

membentuk kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Tindak 

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan 

anak. Pada tahun 2015 juga telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati   

Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Korban 

Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang mengamanatkan bahwa untuk 

melaksanakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 

dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 

“Mutiara ” serta mengembangkan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak 

(UPPA) di Kecamatan.  

Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan 

dan anak telah dilaksanakan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang oleh 

“P2TP2A" dengan cakupan layanan yang ada meliputi:      

a. Layanan Pengaduan meliputi menerima laporan, wawancara, 

konseling dasar,  penjangkauan, pendampingan, mediasi, rujukan. 

b. Layanan Kesehatan. 

c. Layanan Rehabilitasi Sosial. 

d. Layanan Bimbingan Rohani. 

e. Layanan Penegakan Hukum. 

f. Layanan Bantuan Hukum. 
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g. Layanan Pemulangan Korban. 

h. Layanan Reintegrasi Sosial.  

 Namun demikian, dalam kenyataannya, berdasarkan jumlah rekapitulasi 

layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten 

Jepara dalam kurun waktu 5 tahun, diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel: 1 

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Korban Anak 37 60 65 50 59 

2 Korban Dewasa 55 46 28 38 35 

Jumlah 92 106 93 88 94 

Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan       

Kategori Usia Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020. Berdasarkan data diatas 

diketahui bahwa korban anak jumlahnya dari tahun ke tahun mengalami 

kenaikan yang signifikan dengan trend kenaikan. 

Tabel 2 : 

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 

1 ABH 6 2 30 12 4 

Data Anak Berhadapan dengan Hukum Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020 

Tabel 3 : 

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Anak  0 0 0 0 0 

2 Perempuan 1 0 1 0 0 
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Data Korban Trafficking/Perdaganan Orang Kabupaten Jepara Tahun 2016-

2020 

Data Korban Trafficking  Orang Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020  

Tabel 4 : 

No Jenis Kekerasan 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Fisik/ KDRT 55 46 28 38 35 

2 Seksual 92 106 93 88 94 

3 Psikis 37 60 65 50 59 

4 Trafficking 1 0 1 0 0 

5 Ekonomi 55 46 28 38 35 

Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis 

Kekerasan Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016  

Tabel 5 : 

No Jenis Layanan 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Layanan Pengaduan 92 106 93 88 94 

2 Layanan Medis 92 106 93 88 94 

3 Rehabilitasi Sosial 92 106 93 88 94 

4 Bimbingan Rohani 21 39 45 35 60 

5 Bantuan Hukum 92 106 93 88 94 

6 Penegakan Hukum 92 106 93 88 94 

7 Pemulangan 92 106 93 88 94 

8 Reintegrasi Sosial 92 106 93 88 94 
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Data Jenis Layanan Yang Diberikan Kepada Korban Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020 

Tabel 6 : 

No Lokasi Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah 

1 Kec. Donorojo 2 4 4 6 5 21 

2 Kec. Keling 5 3 3 4 4 19 

3 Kec. Kembang 2 6 6 5 7 26 

4 Kec. Bangsri 5 2 2 4 2 15 

5 Kec. Mlonggo 2 7 8 6 3 26 

6 Kec. Pakisaji 3 3 2 3 5 16 

7 Kec. Jepara 2 4 4 6 7 23 

8 Kec. Karimunjawa - - - - -  

9 Kec. Tahunan 3 6 6 6 8 29 

10 Kec. Batealit 33 26 20 15 20 114 

11 Kec. Kedung 23 20 19 13 19 94 

12 Kec. Pecangaan 4 5 5 3 7 24 

13 Kec. Kalinyamatan 2 3 5 5 6 21 

14 Kec. Mayong 2 4 4 4 5 19 

15 Kec. Welahan 2 2 2 5 3 14 

16 Kec. Nalumsari 2 5 3 3 5 18 

Total 92 106 93 88 94 473 

Data Sebaran Wilayah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 

Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020  
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Berdasarkan data sebaran wilayah korban kekerasan terhadap 

perempuan dan anak di Kabupaten Jepara diketahui bahwa sebagian besar 

kasus kekerasan terjadi diwilayah 2 kecamatan yaitu Kecamatan Batealit 

dengan prosentase 24.10% dari total  keseluruhan kasus yang tertangani dan 

Kecamatan Kedung yang prosentasenya mencapai 19.87 %.  

Tabel 7 : 

No Unit Pengaduan  2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah 

1. Layanan Pengaduan 

P2TP2A Mutiara 

12 26 14 21 17 90 

2. Kepolisian 92 106 93 88 94 473 

3. Rumah sakit/ 

Puskesmas 

0 0 0 0 0 0 

Data Layanan Pengaduan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 

Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020  

Melihat data cakupan layanan, jenis layanan, sebaran wilayah serta 

tempat pengaduan terlihat bahwa secara umum penyelenggaraan 

perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah 

dilaksanakan, namun masih ditemukan permasalahan antara lain : 

1. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan 

dan ditangani setiap tahun angkanya sekitar 80 – 110 kasus, sementara 

dengan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa dengan membandingkan 

dengan kabupaten/kota sekitar kasus yang dilaporkan dan ditangani relatif 

rendah hal ini menunjukan masih rendahnya pemahaman dan kesadaran 
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masyarakat terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan 

terhadap perempan dan anak.  

2. Jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan oleh masyarakat melalui pintu 

Unit Layanan Pengaduan P2TP2A Mutiara masih sangat rendah dari 

kasus yang dilaporkan, sebagian besar laporan masyarakat langsung ke 

kepolisian, hal ini menunjukan peran Layanan Pengaduan P2TP2A 

Mutiara  masih lemah. 

3. Kasus KDRT yang dilaporkan oleh masyarakat dari tahun ke tahun 

jumlah dan proporsinya menunjukan kecenderungan menurun sementara 

apabila disandingkan datanya dengan jumlah kasus perceraian yang 

diajukan oleh pihak perempuan angkanya cenderung naik secara 

signifikan. Hal ini dapat dilihat bahwa secara substansi KDRT banyak 

terjadi namun yang melaporkan dan menyelesaikan melalui jalur UU 

PKDRT masih sangat rendah. 

4. Berdasarkan data cakupan layanan, kasus KDRT banyak yang dilaporkan 

ke Kepolisian penanganan kasusnya hanya berhenti ditingkat penyidikan 

karena sebagian besar dicabut kembali oleh korban, sehingga yang 

diperlukan seharusnya penguatan mediasi dan pendampingan korban 

dengan menguatkan peran institusi masyarakat. 

5. Koordinasi antar unit layanan di P2TP2A Mutiara masih kurang dalam 

memberikan respon yang lebih cepat kepada korban sehingga korban 

kurang dapat mendapatkan layanan lebih optimal. 
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Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka diketahui isu strategis 

dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan 

yaitu : 

a. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk KDRT yang 

terlaporkan melalui P2TP2A Mutiara  masih rendah. 

b. Kurangnya keterjangkauan upaya pencegahan dan layanan korban 

KDRT ditingkat kecamatan. 

c. Cakupan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan 

anak termasuk KDRT di tingkat kecamatan masih rendah. 

Berdasarkan data dan uraian tersebut di atas, maka kami tertarik untuk 

mengangkat masalah tersebut ke dalam tesis dengan judul : “Optimalisasi 

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) 

Melalui Pendampingan Dan Advokasi Kekerasan Berabasisi Gender Dan Anak 

Di Kabupaten Jepara” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaiamana mengoptimalkan peran P2TP2A dalam melaksanakan 

pendampingan dan advokasi terhadap perempuan dan anak korban 

kekerasan ? 

2. Mengapa kekerasan peremepuan dan anak yang dilaporkan kepada 

P2TP2A masih rendah? 

C. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini belum pernah ada sebelumnya dalam artian Karya ini 

adalah orisinil dari buah pemikiran Penulis, dikarenakan pada penelitian 

sebelum-sebelumnya belum ditemukan sama sekali terhadap karya yang 
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serupa dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini adalah asli, terlepas dari 

perihal tersebut, dari penulis akan mencantumkan keaslian penulisan 

sebagaimana di dalam tabel di bawah ini : 

NO Nama Tahun Judul Hasil Perbedaan 

1 Nur 

Rizkah.S 

2016 Kinerja Pusat 

Pelayanan 

Terpadu 

Pemberdayaa

n Perempuan 

dan Anak 

(P2TP2A) 

Hasil dari 

penelitian ini 

hanya 

mengungkapka

n tentang 

indikator 

keberhasilan 

kinerja 

P2TP2A 

adalah 

tercapainya 

efektifitas dan 

efisiensi 

Penelitian 

tersebut 

tentunya 

berbeda 

dengan hasil 

penelitian 

ini yang 

lebih 

spesifik 

menjelaskan 

tentang 

fungsi dan 

peran 

P2TP2A 

yang 

berfungsi 

menangani 

dan 

menanggula

ngi 

kekerasan 

terhadap 

perempuan 

dan anak 

2 Suci Dwi 

Haryanti 

2019 Peran Pusat 

Pelayanan 

Terpadu 

Perempuan 

dan Anak 

dalam 

Perlindungan 

Kekerasan 

pada Anak di 

Kabupaten 

Jepara 

Hasil 

penelitian ini 

menjelaskan 

bahwasanya 

peran P2TP2A 

dalam 

melakukan 

perlindungan 

terhadap 

kekerasan pada 

perempuan dan 

anak adalah 

hanya dengan 

cara 

dengan hasil 

penelitian 

ini yang 

lebih 

spesifik 

menjelaskan 

tentang 

fungsi dan 

peran 

P2TP2A 

yang 

berfungsi 

menangani 

dan 
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NO Nama Tahun Judul Hasil Perbedaan 

melakukan 

sosialisasi  

menanggula

ngi 

kekerasan 

terhadap 

perempuan 

dan anak 

3 Rizki 

Hamdan 

Saputra 

2016 Peran Pusat 

Pelayanan 

Terpadu 

Perempuan 

dan Anak 

Dalam 

menangani 

Kasus 

Kekerasan 

Seksual pada 

Anak 

Hasil 

penelitian ini 

menjelaskan 

bahwasanya 

P2TP2A 

beperan dalam 

melakukan 

pencegahan 

maupun 

penanganan 

terhadap 

kekerasan 

seksual pada 

anak saja 

dengan hasil 

penelitian 

ini yang 

lebih 

spesifik 

menjelaskan 

tentang 

fungsi dan 

peran 

P2TP2A 

yang 

berfungsi 

menangani 

dan 

menanggula

ngi 

kekerasan 

terhadap 

perempuan 

dan anak 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui mengapa masyarakat yang melaporkan kekerasan 

perempuan dan anak masih rendah ke P2TP2A . 

2. Untuk mengetahui Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan 

Perempuan dan Anak dalam melakukan upaya perlindungan 

Perempuan dan Anak dari kekerasan di Kabupaten Jepara. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritik 

Secara teoritik penulisan karya ini diharapkan bisa menambah 

perbendaharaan pengetahuan seputar Peran Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Anak dan Perempuan dalam melakukan upaya 

perlindungan Anak dan Perempuan dari kekerasan, terutama di 

Kabupaten Jepara. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Manfaat secara Praktis dari karya ini adalah membantu memberi 

masukan terhadap faktor apa saja yang menghambat Peran Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam 

melakukan upaya perlindungan Perempuan dan Anak dari kekerasan, 

terutama di Kabupaten Jepara, sehingga kedepannya bisa diperbaiki 

dari segi pelayanan dan lain sebagainya. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang akan penulis gunakan dalam melakukan 

penelitian ini adalah pendekatan non-doktrinal. Pendektan ini berusaha 

untuk mencari jawaban atas masalah hukum yang bersifat teoritik dengan 

kenyataan di lapangan dengan menggunakan data primer sebagai data 

utama yang diperoleh melalui wawancara.
1
  Metode ini dipilih karena 

dengan pertimbangan bahwasanya masalah hukum itu bukan masalah 

                                                             
1
ZainuddinaAli, ”Metodea PenelitianaHukum”, SinaraGrafika, Jakarta, 2010, hal 19. 
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tekstual saja tapi juga masalah kontesual, artinya adalah, hukum sebagai 

peraturan dilihat implementasinya di masyarakat, lalu setelah melihat 

implementasi hukum tersebut di masyarakat melalui sebuah penelitian, 

penulis melakukan serangkaian pengujian dengan menggunakan peraturan 

yang bersangkutan seperti Undang-Undang, yurisprudensi, peraturan 

pemerintah dan lain sebagainya, yang ada kaitannya dengan eksistensi 

peran perlindungan pusat pelayanan terpadu perlindungan anak dan 

perempuan terhadap kekerasan perempuan dan anak berbasis gender di 

Kabupaten Jepara. 

 

2. Komponen Penelitian 

Komponen yang di maksud dalam penelitian adalah penelitian 

terhadap sebagian kecil kelompok yang dianggap bisa mewakili 

sekelompok besar dari fenomea yang akan diteliti.
2
 Sampel dipilih karena 

bisa menggambarkan kenyataan secara keselruhan dari sebuah populasi 

seluruh objek yang akan dilakukan penelitian.
3
  Dalam tesis ini, untuk 

menentukan responden digunakan teknik non random sampling. 

 Bambang Sunggono berpendapat bahwa non random sampling itu 

bermakna bahwasanya ketika seorang individu melakukan penelitian, 

                                                             
2
SuharsiniaArikunto, ProseduraPenelitianaSuatuaPendekatanaPraktik, RinekaaCipta, 

Jakarta, 1998, hal 115. 

3
RonnyaHanitijoaSoemitro, MetodologiaPenelitianaHukumadanaJurimetri, 

GhaliaaIndonesia, Jakarta, 1994, hal 9. 
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sebelumnya sudah ditentukan informan mana saja yang akan 

diwawancarai.
4
 

Sampel yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:  

a. Utim Shohijat, selaku Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non-

Formal Disdikpora Kabupaten Jepara 

b. Tri Widyo Nugroho Yuwono selaku Kepala Bidang KB di 

DP3AP2KB 

a. Inah Nuroniah,. selaku Kepala Dinas DP3AP2KB. 

3. Jenis Data 

Jenis-Jenis data yang akan penulis gunakan di dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut ini: 

a. Data Primer 

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat non-doktrinal, oleh 

karena itu sumber data primer yang penulis gunakan daam penelitian ini 

adalah diperoleh melalui wawancara, yang akan penulis wawancarai 

adalah sebagai berikut ini: 

a. Utim Shohijat selaku Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non-

Formal Disdikpora Kabupaten Jepara. 

b. Tri Widyo Nugroho Yuwono selaku Kepala Bidang KB di 

DP3AP2KB. 

c. Inah Nuroniah,. selaku  Kepala Dinas DP3AP2KB. 

                                                             
4
Bambang Sunggono, “ Metodologi Penelitian Hukum”, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 

122. 
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d. Wafa Umaiyah Kabid pelayanan akte kelahiran dari DISDUKCAPIL 

e. Andi Setiyawan kanit PPA Polres Jepara 

f. Retno Setyani dari RSUD Kartini jepara 

g. Inisial ST Korban kekerasan dalam rumah tangga, di desa Krapyak, kec 

tahunan kab jepara 

h. Inisial IDH Korban kekrasan seksualitas (Cabul) Desa Kedung Cino, 

Kecamatan Tahunan, Kab Jepara 

i. Inisial SSY korban Human Tranficking Desa Ragulampitan kec 

Batealit, kab Jepara 

 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder dari penelitian ini akan penulis peroleh dari berbagai 

macam sumber di antaranya adalah sebagai berikut ini: 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yang akan digunakan di dalam penelitian 

ini antara lain sebagai berikut : 

1) UUD NRI 1945 

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak  

3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 

4) Peraturan lain yang bersangkutan sebagai penunjang penelitian ini. 

b. Bahan hukum sekunder 
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Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi 

sebagai penunjang di dalam penelitian ini agar lebih detail
5
 seperti 

buku, jurnal dan lain sebagainya 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yang akan penulis pergunakan dalam 

penelitian ini seperti website Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak  Kabupaten Jepara dan lain 

sebagainya. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan Non-Doktrinal, oleh 

karena itu data yang hendak kami kumpulkan adalah data primer yang 

kami peroleh melalui proses wawancara. Data sekunder yang di dalamnya 

berisi tentang bahan hukum primer,sekunder dan tersier hanyalah 

digunakan sebagai data penunjang pada penelitian ini.  Teknik 

Pengumpulan data yang akan penulis pergunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. DataaPrimera 

Data Primer yang penulis gunakan disini diperoleh melalui teknik 

wawancara dan kemudian disaring menggunakan teknik reduksi data
6
 

teknik wawancara yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini 

                                                             
5
Suteki, Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)” 

Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 218. 
6
Op. Cit, hal 106. 
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adalah dengan cara tatap muka langsung dengan informan yang 

menjadi sumber data. 

b. DataaSekundera 

Data sekunder yang dipergunakan di dalam penelitian ini 

menggunakan proses penyaringan terhadap media cetak dan peraturan 

perundangan lain yang dirasa relevan dengan penelitian ini.
7
 Dan 

selain dari wawancara penulis di atas, data sekunder yang penulis 

gunakan sebagai penunjang di dalam penelitian ini adalah: 

1) Bahanahukumaprimeraterdiri dari : UUD NRI 1945, Undang-

Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Perempuan 

dan Anak, dan peraturan lain yang saling berkaitan. 

2) Bahanahukumasekunder berupa : Referensi, yaitu buku-buku yang 

berkaitan dengan eksistensi peran perlindungan pusat pelayanan 

terpadu perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan 

perempuan dan anak berbasis gender di Kabupaten Jepara 

5. Metode Analisis Data 

Definisi dari pengertian ini adalah melakukan pengumpulan data dari 

lapangan dan mengorganisasikannya ke dalam satuan pola, kategori 

dan satuan uraian dasar.
8
Penulis dalam melakukan penelitian ini 

menggunakan reduksi data, yakni data yang dianggap perlu dan 

penting saja di lapangan di kumpulkan untuk selanjutnya disusun 

                                                             
7
Loc. Cit 

8
Ibid., hlm. 145. 
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dalam bentuk kalimat. Data tersebut kemudian dibuat menjadi laporan 

yang berbentuk atau bersifat diskriptif. Data Sekunder akan dianalisis 

oleh penulis secara deskriptif kualitatif, yaitu menyimpulkan dan atau 

menjelaskan data yang diperoleh penulis dari buku, karangan ilmiah 

atau tulisan lain dalam bentuk kalimat. 

G. Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan Tesis  ini, maka 

penulisan tesis ini akan penulis bagi menjadi 4 (empat) bagian diantaranya 

adalah : 

BAB I  : PENDAHLUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjabarkan tentang 

fenomena yang akan penulis teliti, perumusan masalah yang 

berisi tentang masalah yang akan dirumuskan, keaslian 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi definisi mengenai Definisi Peran, Arti dari 

kekerasan anak dan perempuan, UU Mengenai perlindungan 

anak dan korban, tujuan, dan fungsi peraturan daerah.  

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang akan penulis 

jabarkan mengenai hasil penelitian dari data-data yang 

diperoleh, Optimalisasi dari masing-masing lembaga, Mulai dari 

Peran masing-masing jaringan dan lembaga, Alur pelaporan 
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serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari rendahnya 

pelaporan dari masyarakat. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang akan 

disimpulkan oleh penulis dan saran yang di tujukan kepada 

lembaga-lembaga terkait, dari para pembaca serta penulis 

berikan tambahan berupa lampiran lampiran. 

 


