
 

 

 

INTERAKSI STAKEHOLDER DALAM MENANGANI KASUS 

KEKERASAN ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

 

 (Skripsi) 

 

 

Oleh: 

M. IMAM SYAFEI 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


      

 

 

 

 

 

      ABSTRACT 

 

 

THE INTERACTION OF STAKEHOLDER FOR HANDLING CASES OF  

  CHILDREN VIOLANCE IN CITY BANDAR LAMPUNG 

 

      By 

 

     M. Imam Syafei 

 

 

Children is a major asset for the future of the nation. But the children’s condition 

around the world this time is having no good progress. The children violence come 

from any aspecs, such as the physical, mental, mental, and social. The stakeholders as 

the one who have obligation and responsibility for implement and support the national 

policy in the implementation of Children’s Protection. 

 

This research was conducted at the relevant parties ie Police UPPA, BKKB and PP 

Bandar Lampung, Badan PP and PA Lampung, Lampung Province and LPA P2TP2A 

Bandar Lampung. The purpose of this study is to analyze the interaction of 

stakeholders and analyze the factors that affect the childrend’s violance cases. The 

method used in this study is a qualitative approach. Data collection techniques used 

were interviews, observation and documentation. 

 

The results from the research shows that the cases of children violence in the city of 

Bandar Lampung, that carried out by the stakeholders to which it has a function and a 

role in providing services and assistance to victims of violence. Stakeholders provide 

integrated services for child victims of violence in accordance with Standard 

Operating Procedures (SOP). Each stakeholder from several parties has a role, duties, 

and functions according to the type of services provide to victims of children 

violence. Communication that occurs between the stakeholders in the handling of 

children violence is pretty good and simple patterned. Factors that effect Stakeholder 

Interaction, namely in the form of technical and non technical, not opening in 

providing details of reports of child abuse cases, lack of resources, lack of proactive 

community in participating in the prevention and response to violence against 

children. So for that, it needs Increase the intensity of the interaction between 

different parties, Improving socialization to the society for the prevention of, and raise 

awareness in the protection of children. 
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ABSTRAK 

 

 

INTERAKSI STAKEHOLDER DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN ANAK 

DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

 

M. Imam Syafei 

 

 

Anak merupakan aset utama bagi masa depan bangsa dan negara. Akan tetapi kondisi 

kehidupan anak di seluruh dunia pada saat ini ternyata tidak menjadi lebih baik. Ancaman 

fisik, mental, maupun sosial sudah mulai mengancam anak-anak dan menjadi masalah sosial 

yang serius, dimana salah satunya adalah kekerasan terhadap anak. Untuk itu sebagai para 

Stakeholder berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung 

kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.  

 

Penelitian ini dilakukan pada instansi yang terkait yaitu Polresta UPPA, BKKB dan PP Kota 

Bandar Lampung,Badan PP dan PA Provinsi Lampung,  P2TP2A Provinsi Lampung serta 

LPA Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis interaksi stakeholder 

dan menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kekerasan terhadap anak. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 

 

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap anak di 

Kota Bandar Lampung, dilakukan oleh stakeholder yangmana memiliki fungsi dan peran 

dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan. Stakeholder 

memberikan pelayanan terpadu bagi anak korban kekerasan sesuai dengan Prosedur Standar 

Operasional (PSO). Masing-masing stakeholder dari beberapa instansi memiliki peranan, 

tugas, dan fungsinya yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan kepada korban 

kekerasan anak. Komunikasi yang terjadi antara stakeholder dalam penanganan kasus 

kekerasan anak cukup baik dan berpola sederhana. Faktor yang Mempengaruhi Interaksi 

Stakeholder, yaitu berupa teknis dan non teknis,tidak terbukanya dalam memberikan rincian 

laporan kasus kekerasan anak, kurangnya sumber daya, kurang proaktifnya masyarakat dalam 

ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak. Maka 

untuk itu, perlu meningkatkan intensitas interaksi antara pihak terkait, Meningkatkan 

sosialisasi ke masyarakat terkait pencegahan dan meningkatkan kesadaran dalam 

memberikan perlindungan terhadap anak.  

 

Kata kunci: Interaksi Stakeholder, Kekerasan Anak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya 

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas 

sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa 

yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari 

perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Menurut 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hasil perubahan dari Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 butir 1, anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih dalam 

kandungan ibu menurut undang-undang tersebut telah mendapatkan suatu 

perlindungan hukum. 

 

Seiring dengan perkembangan zaman, masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh 

suatu negara semakin banyak seperti yang terjadi di negara ini. Di negeri ini salah 

satu masalah sosial yang semakin meningkat adalah masalah terhadap anak, 

bahkan saat ini Indonesia dinyatakan sedang menghadapi darurat anak. Dalam 

konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 
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35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak merupakan 

semua bentuk tindakan atau perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun 

emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau 

eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cidera/kerugian nyata ataupun potensial 

terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau 

martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab.  

 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kekerasan 

terhadap anak, yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut berisi segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal 

ini dikarenakan anak merupakan salah satu modal dasar dalam pencapaian 

pembangunan yang berkelanjutan, hal ini yang menyebabkan keberadaan anak 

harus mendapatkan pemenuhan dan perlindungan, sehingga perkembangannya 

dapat menjadi generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. 

 

Namun, pada kenyataannya banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang 

dan cenderung mendapatkan perlakuan kasar serta disia-siakan oleh orang dewasa 

dan orang tuanya. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selaku 

salah satu lembaga pemerhati anak, menyatakan bahwa kekerasan pada anak 

selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI sejak tahun 2011 hingga 
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tahun 2014, terjadi peningkatan yang signifikan pada kasus kekerasan anak di 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 Jumlah Kekerasan Anak di Indonesia menurut KPAI 

Tahun Jumlah Kasus 

2011 2178 

2012 3512 

2013 4311 

2014 5066 

Sumber: Harian Terbit. Diakses pada 22 Januari 2016. 

 

Berdasarkan  Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kekerasan terhadap 

anak meningkat dari tahun ke tahun sehingga menjadi permasalahan serius di 

Indonesia. Pada tahun 2011 ke tahun 2012, jumlah kekerasan meningkat sebanyak 

61%. Di tahun 2013 jumlah kekerasan meningkat 22%. Dan di tahun 2014 jumlah 

kekerasan meningkat 17%.  

 

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang tidak luput dari 

permasalahan tindak kekerasan terhadap anak. Selain contoh kasus pembunuhan 

terhadap Dwiki Sofyan siswa SMKN 2 Bandar Lampung, terdapat beberapa kasus 

tindak kekerasan terhadap anak yang cukup banyak di Kota Bandar Lampung. Hal  

ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 1.2 Data Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung tahun 2011 – 2014 

NO Tahun Jumlah (Kasus) 

1 2011 213 

2 2012 225 

3 2013 308 

4 2014 252 

Sumber: Polda Lampung Januari 2015 
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Tabel 1.3 Data rekapitulasi Kekerasan Terhadap Anak Periode Januari – Desember 

2014 

 

No. Kesatuan 
Jumlah 

Kasus 

Jumlah 

Korban 

Keterangan 

Lidik Sidik Diversi P-21 

1 Polda Lampung 10 10 - - 3 7 

2 Polresta B. Lampung 81 81 31 9 21 20 

3 Polres Lamsel 18 18 8 4 3 3 

4 Polres Lamteng 15 15 1 4 5 6 

5 Polres Lamut 16 16 3 6 3 4 

6 Polres Tanggamus 24 24 8 3 5 7 

7 Polres Tuba 9 9 1 3 2 4 

8 Polres Lambar 16 16 7 7 3 4 

9 Polres Lamtim 18 18 3 6 4 4 

10 Polres Way Kanan 18 18 4 7 4 3 

11 Polres Metro 25 25 3 13 3 6 

12 Polres Pringsewu - - - - - - 

13 Polres Pesawaran - - - - - - 

14 Polres Tuba Barat - - - - - - 

15 Polres Mesuji 2 2 - - 2 - 

 Jumlah 252 252 64 64 57 62 

Lidik merupakan tindakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan ada unsur tindak 

pidananya. Sidik merupajan tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses 

diluar peradilan pidana. 

Sumber: Data polda Lampung 2015 

Dari Tabel 1.2 dan Tabel 1.3, menunjukkan bahwa data kasus yang terjadi di 

Provinsi Lampung, baik yang menjadi tanggung jawab di wilayah kerja Polisi 

Daerah (Polda) Lampung maupun yang menjadi tanggung jawab di wilayah kerja 

Polisi Resor (Polres). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah kasus 

kekerasan terhadap anak yang tertinggi berada di wilayah kerja Polresta Bandar 

Lampung yaitu di daerah Bandar Lampung yang merupakan ibukota dari Provinsi 

Lampung. Tingginya jumlah kasus kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung 

diindikasikan karena tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan apabila 

terjadi tindak kekerasan pada anak sudah cukup tinggi. Hal ini juga didukung 

dengan mudahnya akses untuk melapor kepada pihak yang berwajib dan juga 

kemajuan teknologi informasi yang membuat masyarakat lebih paham dan 

mengerti hal-hal yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap anak. 



5 

 

 

Kasus yang terjadi selama ini, apabila terdapat kasus kekerasan yang diterima 

oleh anak biasanya tidak langsung dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, 

misalnya terkait dengan penganiayaan. Heni Astuti, Kabid Perlindungan 

Perempuan dan Anak, menyatakan “Tadinya orang masih berpikir bahwa ini 

(kekerasan terhadap anak) adalah aib. (Tapi), sekarang pemikiran masyarakat 

sudah lebih terbuka. Kami terus mengimbau agar tidak takut untuk lapor ke 

lembaga yang berwenang untuk mendapat keadilan bagi anak, sesuai UU Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.” (Sumber: Duajurai, diakses pada 23 

Januari 2016 dalam http://www.duajurai.com/2015/10/pp-pa-lampung-jangan-

takut-laporkan-kekerasan-pada-anak/). Sehingga dengan adanya himbauan dari 

pihak terkait, korban-korban kekerasan sudah berani melaporkan tindakan 

tersebut. Seperti yang terjadi di Bandar Lampung, terdapat kasus tentang 

kekerasan khususnya penganiayaan yang dilakukan oleh seorang petugas 

keamanan sekolah ke salah satu pelajar di salah satu sekolah (Sumber: Lampung 

Post. Diakses pada 22 Januari 2016).  

Tabel 1.2  

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) 

POLRESTA BANDAR LAMPUNG 

NO TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 

1 

Pencabulan: 48  kasus 

Anak sbg. Pelaku : 33  

kasus 

Anak sbg. Korban : 15 

kasus 

Pencabulan: 59  kasus 

Anak sbg. Pelaku  : 45 

kasus 

Anak sbg. Korban : 14 

kasus 

Pencabulan : 66 kasus 

Anak sbg. Pelaku  : 55 

kasus 

Anak sbg. Korban : 11 

kasus 

2 

332 KUHP: 14 kasus 

Anak sbg. Pelaku  : 11 

kasus 

Anak sbg. Korban : 3 

kasus 

332 KUHP : 13 kasus 

Anak sbg. Pelaku  : 10 

kasus 

Anak sbg. Korban : 3 

kasus 

332 KUHP :18 kasus 

Anak sbg. Pelaku  : 14 

kasus 

Anak sbg. Korban : 4 

kasus 

http://www.duajurai.com/2015/10/pp-pa-lampung-jangan-takut-laporkan-kekerasan-pada-anak/
http://www.duajurai.com/2015/10/pp-pa-lampung-jangan-takut-laporkan-kekerasan-pada-anak/
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Pasal ini mengenai melarikan wanita 

3 

351 KUHP – 170 

KUHP : 22 kasus 

Anak sbg. Pelaku  : 13 

kasus 

Anak sbg. Korban : 9 

kasus 

351 KUHP – 170 KUHP : 

9 kasus 

Anak sbg. Pelaku  : 5 kasus 

Anak sbg. Korban : 4 kasus 

351 KUHP – 170 

KUHP : 50 kasus 

Anak sbg. Pelaku  : 30 

kasus 

Anak sbg. Korban : 20 

kasus 

Pasal ini mengenai penganiayaan 

4 

SODOMI : 2 kasus 

Anak sbg. Pelaku  : 2 

kasus 

Anak sbg. Korban : 0 

kasus 

SODOMI : 3 kasus 

Anak sbg. Pelaku  : 3 

kasus 

Anak sbg. Korban : 0 

kasus 

SODOMI : 0 kasus 

Anak sbg. Pelaku  : 0 

kasus 

Anak sbg. Korban : 0 

kasus 

5 

TRAFICKING                      

: 2 kasus 

Anak sbg. Pelaku  : 2 

kasus 

Anak sbg. Korban : 0 

kasus 

TRAFICKING                      

: 2 kasus 

Anak sbg. Pelaku  : 2 

kasus 

Anak sbg. Korban : 0 

kasus 

TRAFICKING                      

: 0 kasus 

Anak sbg. Pelaku  : 0 

kasus 

Anak sbg. Korban : 0 

kasus 

Total 

88  KASUS 

Anak sbg. Pelaku: 61 

kasus 

Anak sbg. Korban: 27 

kasus 

86  KASUS 

Anak sbg. Pelaku: 65 

kasus 

Anak sbg. Korban: 21 

kasus 

134  KASUS 

Anak sbg. Pelaku: 99 

kasus 

Anak sbg. Korban: 35 

kasus 

Sumber: Polresta Bandar Lampung. 

Berdasarkan data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari Polisi Resor Kota 

(Polresta) Bandar Lampung, terlihat beberapa kasus yang melibatkan anak-anak, 

baik itu yang menjadi korban maupun yang menjadi pelaku. Dari data tersebut, 

terjadi peningkatan yang cukup tinggi jumlah kasus ABH dimana pada tahun 

2013 sebanyak 86 kasus dan pada tahun 2014 menjadi sebanyak 134 kasus. 

Sedangkan pada tahun sebelumnya terjadi penurunan kasus kekerasan terhadap 

anak yaitu pada tahun 2012 sebanyak 88 kasus dan 2013 sebanyak 86 kasus. 

Sementara untuk kasus ABH dimana anak menjadi korban pada tahun 2014 

terdapat 35 kasus yang pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 hanya terdapat 

21 kasus.  

 



7 

 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kekerasan yang dirasakan oleh anak 

perlu diperhatikan agar kedepannya tidak terjadi lagi hal yang serupa maka 

diperukan upaya untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan terhadap anak 

baik oleh orang tua, pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga terkait yang 

memiliki konsentrasi di bidang perlindungan anak. Pihak-pihak tersebut dituntut 

peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan terhadap anak agar 

kesejahteraan anak terjamin. Upaya tersebut dirasa diperlukan agar angka 

kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung bisa berkurang. Sehingga untuk 

mewujudkan Kota Bandar Lampung yang bebas dari kekerasan, diperlukan 

interaksi yang efektif dari para stakeholder.  

 

Stakeholder adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempengaruhi atau 

dipengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu. Pada penanganan kasus kekerasan 

terhadap anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak pada Pasal 21 Ayat 4, Pemerintah Daerah berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional 

dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Mengacu kepada undang-

undang tersebut, Perintah Daerah Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan 

berupa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Pelayanan terhadap Hak-Hak Anak. Pelayanan hak-hak anak yang dituangkan 

pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Pelayanan terhadap Hak-Hak Anak dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Sosial, kepolisisan, masyarakat, 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan atau Organisasi Sosial yang bekerja 

untuk kepentingan anak yang di antaranya Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
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Perlindungan Anak (Badan PP dan PA) Provinsi Lampung, Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung, 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB 

dan PP) Kota Bandar Lampung, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) 

Polresta Bandar Lampung, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar 

Lampung. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 

4 Tahun 2008 tentang Pelayanan terhadap Hak-Hak Anak Pasal 12 Ayat 1. 

 

Stakeholder yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan anak di Kota Bandar 

Lampung yang pertama adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) 

yang berada di bawah naungan Polisi Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung adalah 

unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap 

perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap 

perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Unit Perlindungan 

Perempuan dan Anak mempunyai tugas memberikan pelayanan dalam bentuk 

perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban 

kejahatan/kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Menurut peraturan 

KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa tugas pokok unit 

PPA adalah melakukan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang 

meliputi : 

1. perdagangan orang (Human Trafficking);  

2. penyelundupan manusia (People Smuggling);  

3. kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga);  

4. susila (perkosaan, pelecehan, cabul);  

5. vice (perjudian dan prostitusi);  

6. adopsi ilegal;  

7. pornografi dan pornoaksi;  

8. money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas;  

9. masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka);  
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10. perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman;  

11. kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.  

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan salah satu institusi yang 

bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam 

mendukung terwujudnya perlindungan serta penanggulangan tindak pidana kekerasan 

terhadap anak.  

 

Stakeholder selanjutnya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Badan PP dan PA) Provinsi Lampung. Pada Peraturan 

Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi 

dan Tatakerja  Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan 

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung Pasal 26A Ayat 1 menyebutkan 

bahwa “Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi 

Lampung”. Oleh karena itu, instansi ini juga berperan dalam penanganan kasuss 

kekerasan terhadap anak. 

 

Stakeholder selanjutnya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung merupakan salah satu bentuk 

wahana pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak 

dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, hukum, perlindungan dan penanggulangan kekerasan serta 

perdagangan (Trafficking). P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi 

dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta 
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perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak 

kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau 

berbasis masyarakat, yang meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat 

konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu 

(PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma 

center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat 

pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah 

aman (shelter), rumah singgah atau bentuk lainnya. 

 

Untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak, interaksi antara stakeholder  

mempunyai arti yang penting dimana pada akhirnya penanganan kekerasan 

terhadap anak tersebut ditentukan oleh kerjasama yang baik antara instansi yang 

terlibat dan disinilah interaksi antar instansi memang berperan penting. 

Thibaut dan Kelley mengemukakan interaksi adalah suatu peristiwa saling 

memengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama, yang 

kemudian mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain atau berkomunikasi satu 

sama lain. Jadi, tindakan setiap orang bertujuan untuk memengaruhi individu lain 

terjadi dalam setiap kasus interaksi. 

 

Melihat dari tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung, 

diindikasikan bahwa interaksi antar instansi dalam penanganan terhadap kasus 

kekerasan terhadap anak belum dijalankan dengan baik. Menyadari adanya 

permasalahan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai interaksi stakeholder dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak 

di Bandar Lampung. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahannya yang akan di kaji oleh 

penulis dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana interaksi stakeholder dalam penanganan kekerasan terhadap anak 

di Bandar Lampung? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi interaksi stakeholder dalam penanganan 

kekerasan terhadap anak di Bandar Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian skripsi ini 

adalah : 

1. Menganalisis interaksi stakeholder dalam penanganan kekerasan terhadap 

anak di Bandar Lampung. 

2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi interaksi stakeholder dalam 

penanganan kekerasan terhadap anak di Bandar Lampung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran 

dan penambahan ilmu pengetahuan dalam kajian Ilmu Administrasi 

Negara, terutama dalam ranah pola interaksi stakeholder dalam menangani  

kekerasan anak Bandar Lampung.  

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan utamanya bagi Pemerintah dan 

stakeholder lain yang terkait. 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Organisasi 

1. Pengertian Organisasi 

Istilah organisasi berasal dari bahasa Inggris, organization. Syamsi (1994:13) 

menyatakan bahwa organisasi dapat diartikan dua macam, yaitu: (1) Dalam arti 

statis, organisasi sebagai wadah kerja sama sekelompok orang yang bekerja sama 

untuk mencapai tujuan tertentu; (2) Dalam arti dinamis, organisasi sebagai suatu 

sistem atau kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sedangkan menurut Robbins dalam Ndraha (2003:235), organisasi adalah 

kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan 

yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus 

untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Organisasi 

menurut Handayaningrat (1996:42) adalah wadah (wahana) kegiatan daripada 

orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya mencapai tujuan. Dalam wadah 

kegiatan tersebut, setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung 

jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Sedangkan menurut Hardjito (1997:5), 

organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, yang 

memungkinkan anggota mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai melalui 

tindakan individu secara terpisah. 
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Dari pengertian yang disebutkan para ahli, dapat disimpulkan bahwa organisasi 

adalah suatu wadah yang terdiri dari orang-orang yang bekerja sama dalam 

usahanya sehingga maksud dan tujuan dari sekelompok orang tersebut dapat 

tercapai. 

 

2. Ciri-Ciri dan Unsur Organisasi 

Ciri-ciri organisasi menurut Handayaningrat (1996:43), yaitu: 

a. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal. 

b. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan 

(interdependent part) yang merupakan kesatuan usaha/kegiatan. 

c. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya/tenaganya. 

d. Adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. 

e. Adanya suatu tujuan (the idea of goals). 

 

Sedangkan ciri-ciri organisasi menurut Hardjito (1997:12), yaitu: 

a. Adanya sekelompok orang. 

b. Antar hubungan. 

c. Kerja sama yang didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab 

masing-masing orang untuk mencapai tujuan. 

 

Unsur-unsur organisasi menurut Wursanto (2005:54) terdiri dari: 

a. Man (orang-orang), dalam kehidupan organisasi sering disebut dengan istilah 

pegawai atau personil. 

b. Kerja sama, maksudnya adalah suatu perbuatan bantu membantu atau suatu 

perbuatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. 
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c. Tujuan bersama, merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai dan juga 

menggambarkan apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola 

(network), kebijaksanaan (policy), strategi, anggaran (budgeting), dan 

peraturan-peraturan (regulation) yang telah ditetapkan. 

d. Peralatan (equipment), terdiri dari semua sarana yang berupa materi, mesin-

mesin, uang, dan barang modal lainnya (tanah, gedung/ bangunan/kantor). 

e. Lingkungan (environment) 

f. Kekayaan alam, misalnya keadaan iklim, udara, air, cuaca, flora, dan fauna. 

g. Kerangka atau konstruksi mental organisasi, berupa prinsip-prinsip 

organisasi. 

 

3. Prinsip Organisasi 

Prinsip-prinsip organisasi sering disebut dengan azas-azas organisasi. Prinsip atau 

azas merupakan dasar, pondasi, atau suatu kebenaran yang menjadi pokok atau 

tumpuan berpikir. Prinsip-prinsip organisasi adalah pondasi yang menjadi pokok 

dasar atau yang menjadi pangkal-tolak di dalam menggerakkan organisasi. Oleh 

karena itu, organisasi dibangun dan digerakkan diatas pondasi yang berupa prinsip 

organisasi, dan setiap prinsip mengandung suatu kebenaran, sehingga tercapai 

atau tidaknya tujuan organisasi tergantung pada kemampuan pimpinan organisasi 

dalam melaksanakan prinsip organisasi. Adapun prinsip organisasi yang 

dikemukakan Wursanto (2005:219), yaitu: 

a. Mempunyai tujuan yang jelas 

Tujuan merupakan sesuatu atau sasaran yang hendak dicapai. Karena tujuan 

yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi maka tujuan tersebut harus 
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dicapai melalui kerjasama sekelompok orang dimana tujuan tersebut harus 

dirumuskan dan ditetapkan dengan jelas. 

b. Mempunyai kesatuan perintah 

Maksud dari prinsip ini adalah bahwa setiap pegawai dalam organisasi 

hendaknya mempunyai atasan langsung. Hal ini berarti setiap bawahan hanya 

dapat diperintah secara langsung oleh satu orang atasan sehingga seorang 

bawahan bertanggung jawab langsung kepada seorang atasannya langsung. 

c. Ada keseimbangan 

Organisasi selalu membutuhkan keseimbangan. Prinsip keseimbangan di 

dalam organisasi dapat dibedakan beberapa macam, misalnya keseimbangan 

antara sentralisasi dan desentralisasi kewenangan, keseimbangan antara 

wewenang dan tanggung jawab, keseimbangan antara pengeluaran dan 

penerimaan, dan kerugian yang di derita oleh suatu unit harus diimbangi 

dengan keuntungan yang diperoleh dari unit-unit lain. 

d. Ada pendistribusian pekerjaan 

Prinsip pendistribusian pekerjaan disebut juga prinsip pembagian tugas. 

Prinsip sebagian pekerjaan secara homogen (distribution of work) adalah 

mengelompokkan tugas atau pekerjaan yang sejenis atau yang erat 

hubungannya menjadi satu unit tersendiri. Jadi dalam pembagian tugas, 

macam-macam tugas dalam organisasi dibagi-bagi menjadi sedemikian rupa 

agar dapat dilaksanakan oleh satuan unit tertentu atau pejabat tertentu. 

e. Ada rentangan pengawasan 

Rentangan pengawasan adalah seberapa jauh kemampuan seorang pemimpin 

mampu mengawasi para bawahannya secara cepat dan tepat. 
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f. Ada pelimpahan wewenang 

Pelimpahan wewenang berarti penyerahan sebagian kekuasaan dari seorang 

atasan kepada pejabat bawahan atau kepada pejabat lain untuk melakukan 

suatu pertanggungjawaban. Jadi, pelimpahan belum tentu mengalir dari 

seorang atasan kepada bawahan, tetapi dapat juga terjadi dari seorang atasan 

kepada pejabat yang setingkat 

g. Ada departementalisasi 

Prinsip departementalisasi disebut juga dengan istilah departementasi. 

Departementasi adalah proses penggabungan pekerjaan ke dalam kelompok 

pekerjaan yang sejenis. Setiap fungsi merupakan tugas dan tanggung jawab 

dari suatu unit tertentu dalam organisasi. 

h. Ada penempatan pegawai yang tepat 

Salah satu prinsip bidang kepegawaian adalah the right man in the right 

place, yang berarti orang yang baik ditempatkan pada tempat yang tepat atau 

penempatan seorang pegawai harus sesuai dengan keahliannya. 

i. Ada koordinasi 

Koordinasi adalah suatu usaha untuk mendapatkan keselarasan gerak, 

keselarasan aktivitas, dan keselarasan tugas antar satuan organisasi yang ada 

di dalam organisasi. Tujuan organisasi akan tercapai secara efektif apabila 

semua orang, semua pejabat, dan semua unit/satuan organisasi serta semua 

sumber daya diselaraskan dengan tujuan organisasi. 

j. Ada balas jasa yang memuaskan 

Balas jasa adalah imbalan yang diberikan kepada seorang atas jerih payah 

yang telah disumbangkannya. Untuk memberikan balas jasa yang 
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memuaskan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan gaji 

yang menarik dan dengan pemberian jaminan sosial. 

 

Syamsi (1994:14) mengemukakan prinsip organisasi antara lain: 

a. Perumusan tujuan dengan jelas (formulation of the objectives) 

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan 

tujuan tersebut dengan rinci dan jelas, termasuk juga jelas batas-batasnya. 

Perumusan tujuan tersebut dalam prakteknya dijabarkan dalam tugas pokok. 

b. Pembagian tugas pekerjaan (division of works) 

Adanya pembagian kerja bisa membantu dalam memperingan tugas 

koordinasi dimana pembagian tugas kerja ini dapat melancarkan pengawasan 

dan juga menghemat biaya. 

c. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab (delegation of authorithy and 

responsibility) 

 

Untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, maka para petugas atau pejabat 

harus dilimpahi wewenang. Sebagai konsekuensi itu harus disertai 

pertanggungjawaban yang sepadan. Wewenang yang dilimpahkan itu meliputi 

wewenang untuk menjalankan tugasnya, wewenang untuk memerintah 

bawahannya dan wewenang untuk menggunakan fasilitas yang dibutuhkan. 

a. Banyaknya tingkat hierarkis (level of hierarchy) 

Yang dimaksud dengan tingkatan hierarki disini adalah banyaknya tingkatan unit 

kerja dalam suatu organisasi. Sebaiknya jangan terlalu banyak karena perintah 

dari pucuk pimpinan harus sampai juga pada unit kerja yang paling bawah. 
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b. Rentangan pengawasan (span of control) 

Yang dimaksud dengan rentangan pengendalian adalah banyaknya bawahan yang 

sebaiknya masih bisa diawasi dengan baik. 

c. Memahami akan tugas masing-masing dan kaitan tugas secara keseluruhan 

(understanding by the individual of his own task and the task of the whole) 

Masing-masing unit kerja memang mempunyain tugas tertentu. Namun, jangan 

sampai merasa bahwa unit kerjanya saja yang paling penting sedangkan unit kerja 

lainnya hanya dianggap sebagai pelengkap saja.  

 

Dari pendapat para ahli, prinsip-prinsip organisasi yang digunakan sebagai dasar 

organisasi untuk membangun dan menggerakkan organisasi yang kompleks 

diharapkan dapat berjalan dengan baik dimana tercapai atau tidaknya tujuan 

organisasi tergantung pada kemampuan pimpinan organisasi dalam melaksanakan 

prinsip organisasi. 

 

4. Macam, Bentuk, dan Tipe Organisasi 

Organisasi terdapat beberapa macam tergantung dari segi pandangannya, seperti 

yang dikemukakan Wursanto (2005:61) yang membagi beberapa macam 

organisasi yang dilihat dari berbagai segi, yaitu dari: 

a. Segi jumlah pucuk pimpinan 

Dari segi jumlah pucuk pimpinan, organisasi dibedakan menjadi: 

1) Organisasi tunggal (single organization) 

Dinamakan organisasi tunggal apabila pucuk pimpinan organisasi itu ada 

di tangan satu orang. 

2) Organisasi jamak (plural organization atau plural executive organization) 
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Dinamakan organisasi jamak apabila pucuk pimpinan organisasi tersebut 

berada di tangan beberapa orang. Beberapa orang pimpinan tersebut 

merupakan suatu kesatuan. 

b. Segi keresmian 

Menurut keresmiannya, organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1) Organisasi formal (formal organization) 

Dikatakan organisasi formal apabila kegiatan yang dilakukan oleh 

beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok secara sadar 

dikoordinasikan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sehingga 

orang-orang yang tergabung dalam kelompok itu mempunyai struktur 

yang jelas. Atruktur menunjukkan suatu aliran hubungan yang 

menggambarkan wewenang, kekuasaan, dan tanggung jawab. Hubungan 

formal biasanya telah tergambar dalam bagan organisasi atau struktur 

organisasi. 

2) Organisasi informal (informal organization) 

Organisasi informal adalah organisasi yang disusun secara bebas dan 

spontan dan keanggotaannya disusun secara sadar atau secara tidak sadar, 

dimana dan kapan seseorang menjadi anggota sulit ditemukan. Dalam 

organisasi informal tidak ada perincian secara tegas tentang tujuan 

organisasi. Biasanya organisasi informal bersifat sementara karena 

pembentukannya tidak direncanakan atas rencana matang yang dan jelas. 

c. Segi tujuan 

Dari segi tujuan yang hendak dicapai, organisasi dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu: 
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1) Organisasi niaga atau organisasi ekonomi 

Organisasi niaga atau organisasi ekonomi adalah organisasi yang tujuan 

utamanya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Organisasi 

niaga dibedakan menjadi organisasi niaga swasta dan organisasi niaga 

pemerintah. 

2) Organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan 

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota 

masyarakat Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, 

profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan 

nasional. 

d. Segi luas wilayah 

Menurut luas wilayahnya, organisasi dapat dibedakan menjadi empat macam, 

yaitu: 

1) Organisasi daerah (local organization) 

Organisasi daerah adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi suatu 

wilayah atau daerah tertentu. 

2) Organisasi nasional (national organization) 

Organisasi nasional adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi 

seluruh wilayah dalam suatu negara. 

3) Organisasi regional (regional organization) 

Organisasi regional adakah organisasi yang luas wilayahnya meliputi 

beberapa negara tertentu saja. 

4) Organisasi internasional (international organization) 



21 
 

Organisasi internasional adalah organisasi yang anggota-anggotanya 

meliputi negara-negara di dunia. 

e. Segi bentuk 

Menurut bentuknya, organisasi dibedakan menjadi: 

1) Organisasi staf (staff organization) 

2) Organisasi garis (line organization) 

3) Organisasi fungsional (functional organization) 

4) Organisasi staf dan garis (line and staff organization) 

5) Organisasi garis dan fungsional (line and functional organization) 

6) Organisasi fungsional dan staf (functional and staff organization) 

7) Organisasi garis, fungsional, dan staf (line, functional, and staff 

organization) 

8) Organisasi panitia (committee organization) 

f. Segi tipe 

Menurut tipenya, organisasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Organisasi dengan tipe piramid mendatar 

2) Organisasi dengan tipe piramid terbalik 

3) Organisasi dengan tipe kerucut 

 

Pengertian bentuk organisasi sering disamakan dengan macam organisasi, padahal 

keduanya berbeda. Bentuk organisasi memandang dari segi tata hubungan, 

wewenang, dan tanggung jawab yang ada dalam suatu organisasi. Dengan 

demikian, Wursanto (2005:81) menyatakan bahwa terdapat berbagai macam 

bentuk organisasi antara lain: 
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1) Bentuk organisasi staff (staff organization) 

Dalam organisasi staf hanya terdapat pucuk pimpinan dan staf yang 

memberikan bantua pemikiran berupa saran atau nasihat kepada pucuk 

pimpinan. Oleh karena itu, dalam organisasi staf tidak ada garis komando 

kebawah karena tidak ada pejabat pimpinan lini. 

2) Bentuk organisasi lini (line organization) 

Bentuk organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi dimana pucuk pimpinan 

dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal. Segala ketentuan, keputusan, 

atau segala kebijaksanaan ada di tangan satu orang, yaitu pucuk pimpinan. 

3) Bentuk organisasi fungsional (functional organization) 

Organisasi fungsional disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi 

sesuai dengan kepentingan organisasi. Tiap-tiap fungsi saling berhubungan 

karena antara satu fungsi dengan lainnya saling bergantung. Dengan 

demikian, wewenang dalam organisasi fungsional dilimpahkan oleh pucuk 

pimpinan kepada unit-unit (satuan organisasi) dibawahnya atas dasar fungsi, 

dan pimpinan dari tiap unit berhak untuk memerintah kepada semua 

pelaksana yang ada dibawahnya sepanjang menyangkut tugas masing-

masing. 

4) Bentuk organisasi staf dan garis (line and staff organization) 

Bentuk ini merupakan perpaduan antara dua bentuk organisasi, yaitu 

organisasi lini dan organisasi staf. Wewenang diserahkan dari pucuk 

pimpinan kepada unit-unit organisasi yang ada dibawahnya dalam semua 

bidang pekerjaan dan di bawah pucuk pimpinan ditempatkan staf. Staf ini 

tidak mempunyai wewenang lini atau garis (wewenang komando) ke bawah. 
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Staf berfungsi hanya sebagai pemberi nasihat, pemberi pertimbangan sesuai 

bidang keahliannya. 

5) Bentuk organisasi garis dan fungsional (line and functional organization) 

Merupakan perpaduan antara organisasi fungsional dan organisasi lini/garis. 

Wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada unit-unit organisasi 

yang ada dibawahnya dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu sesuai 

kebutuhan organisasi. Masing-masing pimpinan dari setiap unit berhak 

memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang 

tugas masng-masing. Setiap satuan pelaksana mempunyai wewenang dalam 

semua bidang pekerjaan. 

6) Bentuk organisasi garis, fungsional, dan staf 

Bentuk organisasi garis, fungsional, dan staf adalah suatu organisasi yang 

merupakan perpaduan dari tiga bentuk organisasi, yaitu organisasi 

fungsional, organisasi lini, dan organisasi staf. Bentuk organisasi lini, 

fungsional, dan staf adalah organisasi dimana wewenang dari pucuk 

pimpinan dilimpahkan kepada unit-unit organisasi yang ada dibawahnya 

dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu sesuai kebutuhan organisasi. Masing-

masing pimpinan dari setiap unit berhak memerintah semua satuan pelaksana 

sepanjang menyangkut tugas masing-masing. Setiap satuan pelaksana 

mempunyai wewenang dalam bidang pekerjaannya, dan di bawah pucuk 

pimpinan ditempatkan staf sebagai pembantu atau sebagai penasihat 

pimpinan. Jadi pada dasarnya sama dengan bentuk organisasi fungsional dan 

lini, hanya di bawah pucuk pimpinan ditempatkan staf sebagai pembantu atau 

sebagai nasihat. 



24 
 

7) Bentuk organisasi panitia (committee organization) 

Bentuk organisasi panitia yaitu apabila kegiatan itu dilakukan kelompok 

sementara yang terdiri daripada orang-orang yang memiliki keahlian tertentu. 

 

B. Tinjauan Manajemen 

1. Pengertian Manajemen 

Management berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Dalam hal 

mengatur akan timbul masalah, proses, dan pertanyaan tentang apa yang diatur, 

siapa yang mengatur, mengapa harus diatur, dan apa tujuan pengaturan tersebut. 

Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan/sasaran serta menderteminasi 

tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik, efektif, dan efisien (Hasibuan, 

2006:2). Pengertian manajemen menurut George R. Terry dalam Syamsi 

(1994:59) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menetapkan dan mencapai tujuan dengan 

menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Aktivitas 

tersebut dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya 

dan pelaksanaan berlangsung dengan bantuan manusia dengan sumber daya 

lainnya. Untuk mencapai suatu sasaran terdapat adanya keharusan berupa 

dipersatukannya sumber-sumber dasar yang tersedia yang lebih dikenal dengan 

sebutan 6M, yaitu pria dan wanita (Men), bahan-bahan (Materials), mesin-mesin 

(Machines), metode (Methods), uang (Money), dan pasar (Market) (Terry, 

2012:3).  

 

Pengertian manajemen menurut Hasibuan (2006:5) adalah proses yang sistematis, 

terkoordinasi, dan koperatif dalam usaha-usaha memafaatkan sumber daya 
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manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Siagian dalam 

Hasibuan (2006:5), manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk 

memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-

kegiatan orang lain.  

 

Melihat dari beberapa ahli menyebutkan pengertian manajemen sebelumnya, 

maka manajemen merupakan sebuah proses yang memanfaatkan sumber daya 

manusia dan sumber daya lainnya dengan kemampuan dan keterampilan untuk 

mencapai tujuan. 

 

2. Fungsi Manajemen 

Mempelajari manajemen juga harus mempelajari fungsi-fungsi manajemen. 

Fungsi manajemen pada hakikatnya merupakan tugas pokok yang harus 

dijalankan pimpinan dalam organisasi apapun (Syamsi, 1994:60). Terry 

menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen yang dikenal dengan singkatan 

POAC (2012:37) meliputi: 

a. Planning (Perencanaan) berarti tindakan mendeterminasi sasaran-sasaran dan 

arah tindakan yang diikuti. 

b. Organizing (Pengorganisasian) adalah tindakan mendistribusi pekerjaan 

antara kelompok yang ada dan menetapkan dan memerinci hubungan-

hubungan yang diperlukan. 

c. Actuating (Menggerakkan) berarti merangsang anggota anggota kelompok 

untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan kemauan baik dan secara 

antusias. 
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d. Controlling (Mengawasi) berarti mengawasi aktivitas-aktivitas agar sesuai 

dengan rencana-rencana. 

 

Adapun fungsi manajemen menurut beberapa ahli pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Fungsi-Fungsi Manajemen menurut Para Ahli 

G. R. Terry John F. Mee Louis Allen Mc. Namara 
John D. 

Millet 

Lyndall F. 

Urwick 

Planning Planning Leading Planning Directing Forecasting 

Organizing Organizing Planning Programming Facilitating Planning 

Actuating Motivating Organizing Budgeting 
 

Organizing 

Controlling Controlling Controlling System 
 

Commanding 

     
Coordinating 

     
Controlling 

Henry Fayol 

Harold 

Koontz & 

Cyril 

O'Donnell 

S. P. Siagian 
Prof. Drs.Oey 

Ling Lee 

W. H. 

Newman 

Luther 

Gullick 

Planning Planning Planning Perencanaan Planning Planning 

Organizing Organizing Organizing Pengorganisasian Organizing Organizing 

Commanding Staffing Motivating Pengarahan 
Assembling 

Resources 
Staffing 

Coordinating Directing Controlling 
Pengkoordinasia

n 
Directing Directing 

Controlling Controlling Evaluating Pengontrolan Controlling Coordinating 

 
    

Reporting 

Sumber: Hasibuan (2006:26) 

 

Robert Tanembaum dalam Hasibuan (2006:27) mengemukakan bahwa pembagian 

fungsi manajemen oleh para ahli tidak sama karena: 

a. Kompleksnya perusahaan karena jumlahnya sangat besar, maupun karena 

perkembangan lapangan usaha dan organisasi yang berbeda-beda. 

b. Tidak adanya persamaan terminologi diantara ratusan pengarang menyangkut 

konsep yang sama. 

c. Pemakaian kata-kata tanpa memperhatikan dengan serius arti dan nilainya. 

d. Oleh masing-masing pengarang kurang diuraikan fungsi-fungsi manajemen 

lainnya. 
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e. Kadang-kadang diselipkan soal teknik, kemahiran diantara fungsi-fungsi 

manajer. 

f. Mencampuradukkan fungsi dan proses. 

g. Deskripsi fungsi-fungsi sangat subyektif. 

h. Mencampuradukkan fungsi dan kegiatan pekerjaan. 

 

Agar manajemen pada organisasi dengan mudah mencapai tujuannya secara 

efektif, efisien, dan rasioanl, maka seorang pimpinan organisasi harus mampu 

menjalankan fungsi-fungsi manajemen (Torang, 2013: 166). Sehingga fungsi 

manajemen sangat diperlukan dalam organisasi. 

 

C. Tinjauan Koordinasi 

1. Pengertian Koordinasi 

Pengertian koordinasi menurut Usman (2009:488) adalah proses 

mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan, dan menyederhanakan 

pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai 

tujuan secara efektif dan efisien. Koordinasi merupakan bagian terpenting di 

antara anggota-anggota atau unit-unit organisasi yang pekerjaannya saling 

bergantung. Dimana semakin banyak pekerjaan individu-individu atau unit-unit  

yang berlainan tapi erat hubungannya sehingga kemungkinan besar terjadi 

masalah-masalah koordinasi. Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi 

untuk mencapai tujuan organisasi tersebut sehingga akan terjadi negosiasi agar 

mendapatkan kesepakatan. Beberapa ahli memberikan pengertian tentang 

koordinasi. 

 

Menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul Kybernology (2003:291) :  
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Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara 

mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa 

sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada 

pencapain suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan 

yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain. 

 

Handayaningrat dalam bukunya yang berjudul Pengantar Studi Ilmu Administrasi 

dan Manajemen (1996: 88) memberikan pengertian tentang koordinasi. 

Koordinasi adalah usaha penyesuaian dari bagian yang berbeda-beda, agar 

kegiatan dari bagian-bagian itu dapat selesai tepat pada waktunya, sehingga 

masing-masing anggota dapat memberikan sumbangan usahanya secara 

maksimal, agar diperoeh hasil secara keseluruhan. 

 

Sedangkan Wursanto dalam bukunya Dasar-Dasar Organisasi mengatakan: 

Koordinasi adalah kegiatan pengaturan usaha sekelompok orang secara 

terarah dan teratur untuk menciptakan kesatuan gerak/tindakan dalam usaha 

mencapai tujuan organisasi (Wursanto, 2005: 251). 

 

Melihat dari beberapa ahli yang menyebutkan pengertian kordinasi sebelumnya, 

maka koordinasi merupakan hal yang penting karena koordinasi adalah proses 

mempersatukan atau menyelaraskan suatu pekerjaan dari suatu bagian dengan 

tugas bagian lain agar kesimpangsiuran tidak terjadi. Dengan kurangnya 

koordinasi dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi. 

 

2. Ciri-Ciri Koordinasi 

Ciri-ciri koordinasi menurut Handayaningrat (1996:89), yaitu: 
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a. Bahwa tanggung jawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh 

karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Koordinasi sering 

dicampur-adukkan dengan kata kooperasi yang sebenarnya mempunyai arti 

yang berbeda. Sekalipun demikian pimpinan tidak mungkin mengadakan 

koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerjasama. Oleh karena itu, maka 

kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu 

pelaksanaan koordinasi. 

b. Adanya proses (continues process). Karena koordinasi adalah pekerjaan 

pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga 

tujuan dapat tercapai dengan baik. 

c. Pengaturan secara teratur usaha kelompok. Oleh karena koordinasi adalah 

konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, 

maka sejumlah individu yang bekerjasama, di mana dengan koordinasi 

menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai 

efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, 

kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang 

sempurnanya koordinasi. 

d. Konsep kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti dari koordinasi. 

Kesatuan usaha, berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha 

tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam 

mencapai hasil. 

e. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu 

pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan 

sebagai kelompok di mana mereka bekerja. 
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f. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena 

kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan 

sebaik-baiknya. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki ciri, yaitu suatu 

proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan tindakan 

yang dilakukan secara teratur dan tanggung jawab terletak pada pimpinan. 

 

3. Tujuan Koordinasi 

Tujuan Koordinasi menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul Kybernology 

(2003:295), yaitu :  

a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui 

sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai 

dependen suatu organisasi. 

b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tinginya setiap kegiatan 

interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang 

mengikat semua pihak yang bersangkutan.  

c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di 

kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar 

keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja 

yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.  

 

4. Manfaat Koordinasi 

Organisasi yang melakukan koordinasi akan mendapatkan manfaat (Sutarto, 

1993:146-147), yaitu: 
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a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara 

satuan-satuan organisasi atau antara para pejabat yang ada dalam organisasi. 

b. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa 

suatu organisasinya atau jabatannya merupakan yang paling penting. 

c. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan 

antar satuan organisasi atau antar pejabat. 

d. Dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas. 

e. Dengan koordinasi dapat dihindarkan terjadinya peristiwa waktu menunggu 

yang memakan waktu lama. 

f. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadi kekembaran 

pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau 

kekembaran pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat. 

g. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan 

pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat. 

h. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran di antara para pejabat untuk 

saling  bantu sama lain terutama di antara para pejabat yang ada dalam satuan 

organisasi yang sama. 

i. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran di antara pejabat untuk 

saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama sehingga dapat 

dihindarkan kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya, keselamatan bagi 

dirinya atas kerugian atau kejatuhan sesama pejabat lainnya. 

j. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan kebijaksanaan antar 

pejabat. 

k. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan langkah antar para pejabat. 
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l. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antar para 

pejabat. 

 

5. Pentingnya Koordinasi 

Handayaningrat (1996:93) mengatakan koordinasi dianggap penting karena: 

a. Koordinasi yang baik akan mempunyai efek adanya efisiensi terhadap 

organisasi itu. Karena itu maka koordinasi memberikan sumbangan 

(kontribusi) guna tercapainya efisiensi terhadap usaha-usaha yang lebih 

khusus, sebab kegiatan-kegiatan organisasi itu adalah dilakukan secara 

spesialisasi (khusus). Bila tidak akan terjadi pemborosan yaitu pemborosan 

uang, tenaga dan alat-alat (waste of money , waste of man power, waste of 

materials). 

b. Koordinasi mempunyai efek terhadap moral daripada organisasi itu, terutama 

yang berhubungan dengan peran kepemimpinan (leadership). Kalau 

kepemimpinannya kurang baik, maka ia kurang melakukan koordinasi yang 

baik. Oleh karena itu, koordinasi menentukan atau mempengaruhi terhadap 

keberhasilan daripada kepemimpinan. Misalnya, kalau suatu organisasi tidak  

terkoordinasi, keputusan itu selalu tertunda-tunda (delay), tidak tepat, atau 

terjadi kesalahan-kesalahan (errors are made). 

c. Koordinasi mempunyai efek tehadap perkembangan daripada personal 

didalam organisasi itu. Artinya bahwa unsur pengendalian personal dalam 

koordinasi itu harus selalu ada. Orang tidak selalu dibebaskan begitu saja, 

tetapi harus dikendalikan oleh karena itu, personal harus diperhatikan 

pekerjaannya dan akan merasa senang bila mendapat penghargaan dari hasil 

dari kerjanya, sebab kalau terjadi suatu kkeliruan biasanya yang selalu 



33 
 

disalahkan ialah bawahannya, padahal seharusnya adalah tanggung jawab 

dari pimpinan, yang antara lain kurang mengadakan koordinasi. Dikatakan 

oleh Mc. Farlland: ”koordinasi adalah merupakan pekerjaan yang berdasrkan 

atas pengalaman, dan juga dapat dilakukan dengan cara latihan (training)”. 

 

6. Syarat Mencapai Koordinasi 

Menurut pendapat Moekijat (1994:39) ada 9 (Sembilan) syarat mencapai 

koordinasi, yaitu: 

a. Hubungan langsung  

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung 

diantara orang-orang yang dapat bertanggung jawab. Melalui hubungan 

pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat 

dibicarakan dan salah paham dapat dijelaskan dan cara ini jauh lebih baik 

ketimbang melalui metode apapun lainnya. 

b. Kesempatan awal  

Koordinasi dapat dicapai dengan mudah dalam tingkat-tingkat awal 

perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan. Misalnya, sambil 

memepersiapkan rencana itu sendiri hanya ada dalam konsultasi bersama.  

c. Kontinuitas  

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinyu dan harus berlangsung 

pada semua waktu, mulai dari tahapan perencanaan. Oleh karena itu 

koordinasi merupakan dasar struktur organisasi, maka koordinasi harus 

berlangsung selama perusahaa berfungsi. 
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d. Dinamisme  

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan-

perubahan lingkungan intern maupun ekstern. Dengan kata lain koordinasi itu 

jangan kaku. Koordinasi akan meredakan masalah-masalah apabila timbul 

koordinasi yang baik akan mengetahui masalah secara dini an mencegah 

kejadiannya.  

e. Tujuan yang jelas  

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif 

dalam suatu perusahaan, manajer-manajer bagian harus diberi tahu tentang 

tujuan perusahaan dan diminta agar bekerja untuk tujuan bersama perusahaan.  

f. Organisasi yang sederhana  

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. 

Penyusunan kembali bagian-bagian dapat dipertimbangkan untuk memiliki 

koordinasi yang lebih baik diantara kepala-kepala bagian. Pelaksanaan 

pekerjaan dan fungsi yang erat berhubungan dapat ditempatkan di bawah 

beban seorang pejabat pimpinan apabila hal ini akan mempermudah 

pengambilan tindakan yang diperlukan untuk koordinasi. Disarankan agar 

semua bagian yang saling berhadapan dapat dipercayakan kepada seorang 

atasan bersama untuk menjamin koordinasi yang lebih baik.  

g. Perumusan Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Jelas  

Wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan 

bagian. Wewnang yang jelas tidak harus mengurangi pertentangan diantara 

pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam 

pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Wewenang menurut ahli 
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adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk memberikan penugasan 

terhadap pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki 

wewenang tersebut. Sedangkan tanggung jawab adalah keharusan untuk 

melakukan semua kewajiban dan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

sebagai akibat wewenang yang diterima atau dimilikinya.  

h. Komunikasi Yang Efektif  

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi 

yang baik. Melalui saling tukar informasi secara terus menerus, perbedaan 

individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, 

penyesuaian program-program, untuk waktu yang akan datang. Suatu proses 

komunikasi membutuhkan aktivitas, cara dan sarana lain agar bisa 

berlangsung dan mencapai hasil yang efektif.  

i. Kepemimpinan Yang Efektif  

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhui oleh hakikat kepemimpinan dan 

supervisi. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-

orang, baik pada tingkatan perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu 

koordinasi harus memiliki syarat yang di antaranya hubungan langsung, 

kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, tujuan yang jelas, organisasi sederhana, 

perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif, 

dan kepemimpinan yang efektif.  
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D. Tinjauan Interaksi  

1. Pengertian interaksi 

Pengertian Interaksi menurut Hormans (2004:87) adalah suatu kejadian ketika 

aktivitas atau sentimen yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain 

diberi ganjaran (reward) atau hukuman (punishment) dengan menggunakan suatu 

aktivitas atau sentimen oleh individu lain yang menjadi pasangannya. Konsep 

pengertian interaksi yang dikemukakan oleh Hormans yaitu suatu tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang dalam suatu interaksi merupakan suatu stimulus bagi 

tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. 

 

Interaksi sosial menurut Bonner (2004) merupakan suatu hubungan antara dua 

orang atau lebih individu, dimana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah 

atau mempengaruhi individu lain atau sebaliknya.  

 

Pengertian Interaksi Sosial Menurut John Lewis Gillin "Interaksi sosial 

merupakan hubungan-hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan 

antarindividu, antara individu dan kelompok, atau antar kelompok. 

Dapat disimpulkan bahwa interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua 

orang atau lebih dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya memainkan 

peran secara aktif. Dalam proses interaksi tidak saja terjadi hubungan antara 

pihak-pihak yang terlibat, melainkan terjadi saling memengaruhi satu sama 

lainnya. 

 

2. Bentuk-Bentuk Interaksi  

Bentuk-bentuk interak adalah Asosiatif dan Disasosiatif (Soerjono Soekanto, 

1982: 64): 
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a. Asosiatif 

Asosiatif terdiri dari kerjasama (cooperation), akomodasi (accomodation). 

Kerjasama disini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang 

perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa 

tujuan bersama. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan 

pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak 

kehilangan kepribadiannya. 

b. Disasosiatif 

Disasosiatif terdiri dari persaingan (competition), dan kontravensi 

(contravention), dan pertentangan (conflict). Persaingan diartikan sebagai 

suatu proses sosial di mana individu atau kelompok – kelompok manusia 

yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang – bidang kehidupan 

yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik 

perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian 

publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa 

mempergunakan ancaman atau kekerasan. 

 

Dalam setiap interaksi senantiasa di dalamnya adanya interaksi komunikasi 

antarpribadi, begitu juga sebaliknya setiap komunikasi antarpribadi senantiasa 

mengandung interaksi di dalamnya. Sulit untuk memisahkan antara keduanya. 

Atas dasar tersebut interaksi dibagi beberapa macam, di antaranya: 

a) Interaksi verbal  

merupakan salah satu bentuk interaksi yang terjadi apabila dua orang atau lebih 

melakukan kontak satu sama lain dengan menggunakan alat-alat artikulasi. 

Proses tersebut terjadi dalam bentuk percakapan satu sama lain. 
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b) Interaksi fisik  

ialah salah satu bentuk interaksi yang terjadi jika ada dua orang atau lebih 

melakukan kontak dengan menggunakan bahasa-bahasa tubuh. Contoh 

interaksi ini : posisi tubuh, ekspresi wajah, gerak-gerik tubuh dan kontak mata. 

c) Interaksi emosional  

adalah salah satu bentuk interaksi yang terjadi jika individu melakukan kontak 

satu sama lain dengan melakukan curahan perasaan. Contoh interaksi ini : 

mengeluarkan air mata sebagai tanda sedang bersedih, haru atau bahkan terlalu 

bahagia. 

 

Selain tiga macam interaksi di atas, Nicholas membedakan bentuk-bentuk 

interaksi berdasarkan banyaknya individu yang terlibat dalam proses tersebut serta 

pola interaksi yang terjadi. Bentuk-bentuk interaksi tersebut yaitu interaksi dyadic 

dan interaksi tryadic. 

a. Interaksi dyadic  

merupakan salah satu bentuk interaksi yang terjadi jika ada dua orang yang 

terlibat di dalamnya atau lebih dari dua orang tetapi arah interaksinya hanya 

terjadi dua arah. Contohnya: interaksi antara dua orang melalui telepon, 

interaksi yang terjadi antara guru dan murid di dalam kelas jika guru 

menggunaken metode ceramah atau tanya jawab satu arah tanpa menciptakan 

dialog antarmurid. 
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b. Interaksi tryadic  

yaitu salah satu bentuk interaksi yang terjadi jika individu yang terlibat di 

dalamnya lebih dari dua orang dan pola interaksi menyebar ke semua individu 

yang terlibat. Contohnya : Interaksi antara ayah, ibu dan anak. Dalam hal ini, 

Interaksi yang terjadi pada mereka semuanya. 

 

3. Faktor Terjadinya Interaksi Sosial 

Soerjono Soekanto (1982: 57) Berlangsungnya suatu proses interaksi didasari oleh 

faktor-faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Faktor-faktor tersebut 

dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah atau dalam keadaan yang 

bergabung. 

a. Faktor Imitasi 

Faktor imitasi dapat mendorong seseorang untuk memusuhi kaidah-kaidah dan 

nilai-nilai yang berlaku, tetapi juga bisa mengakibatkan terjadinya hal-hal yang 

negatif, sebab yang ditiru mungkin tindakan-tindakan yang menyimpangan. 

b. Faktor Sugesti  

Faktor ini berlangsung kalau seseorang memberi sesuatu pandangan yang 

berasal dari dirinya, yang kemudian diterima oleh pihak lain. Berlangsungnya 

sugesti, dapat juga terjadi karena pihak yang menerima dilanda oleh emosi. 

1. Faktor Identifikasi 

Identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri 

seseorang untuk menyamakan dirinya dengan pihak lain. Identifikasi 

bersifat lebih mendalam daripada imitasi dan sugesti. Proses identifikasi 

dapat berlangsung dengan sendirinya ataupun dengan disengaja. 
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2. Faktor Simpati 

Simpati, yaitu suatu proses di mana seseorang merasa tertarik kepada 

pihak lain. Di dalam proses ini perasaan seseorang memegang peranan 

yang sangat penting. Proses simpati akan dapat berkembang jika terdapat 

saling pengertian pada kedua belah pihak. 

3. Faktor Empati  

Empati, yakni gejala kejiwaan tetapi dibarengi dengan perasaan organisma 

tubuh yang sangat dalam sehingga seolah-olah ikut merasakan penderitaan 

seseorang atau sekelompok orang yang terkena musibah. Misalnya, kita 

ikut merasa iba sampai meneteskan air mata ketika menyaksikan peristiwa 

kecelakaan yang merenggut nyawa. 

 

4. Syarat-Syarat Terjadi Interaksi 

Menurut Gillin dan Gillin tidak semua hubungan sosial dapat dikatakan interaksi 

sosial. Suatu hubungan sosial dikatakan interaksi sosial jika terdapat dua syarat 

yang terpenuhi. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak 

sosial (social contact) dan komunikasi (communication). 

1. Kontak Sosial (social contact) 

Kontak sosial lebih menunjuk pada suatu hubungan sosial yang bersifat langsung. 

Sebagai contohnya, sentuhan, percakapan, maupun tatap muka. Namun, seiring 

dengan perkembangan zaman serta majunya teknologi saat ini telah 

memungkinkan terjadinya kontak sosial yang bersifat tidak langsung. Di mana 

pihak-pihak yang bersangkutan menggunakan media perantara untuk melakukan 

kontak sosial seperti e-mail, SMS, telepon, dan lain-lain. 

2. Komunikasi (communication) 
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Komunikasi terjadi setelah kontak sosial berlangsung. Pada umumnya komunikasi 

mengacu pada proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang 

dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberikan 

tanggapan atau respons tertentu. 

 

5. Ciri-Ciri Interaksi 

Interaksi sosial yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat pada 

hakikatnya mempunyai ciri-ciri  berikut ini (Soekanto, 1982: 53)  

a.  Jumlah pelaku lebih dari satu orang, artinya dalam sebuah interaksi sosial, 

setidaknya ada dua orang yang sedang bertemu dan mengadakan hubungan. 

b. Ada komunikasi antarpelaku dengan menggunakan simbol - simbol, artinya 

dalam sebuah interaksi sosial di dalamnya terdapat proses tukar - menukar 

informasi atau biasa disebut dengan proses komunikasi dengan menggunakan 

isyarat atau tanda yang dimaknai dengan simbol - simbol yang akan 

diungkapkan dalam komunikasi itu. 

c.  Ada dimensi waktu (masa lampau, masa kini, dan masa mendatang) yang 

menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung, artinya dalam proses interaksi 

dibatasi oleh dimensi waktu sehingga dapat menentukan sifat aksi yang 

sedang dilakukan oleh orang - orang yang terlibat dalam interaksi. 

d.  Ada tujuan - tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut 

dengan yang diperkirakan oleh pengamat, artinya dalam sebuah interaksi 

sosial, orang - orang yang terlibat di dalamnya memiliki tujuan yang 

diinginkan oleh mereka. Apakah untuk menggali informasi, atau sekedar 

beramah - tamah atau yang lainnya. 
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Setiap interaksi sosial terdiri atas empat komponen pokok, yaitu :  

a.  Rangsangan (stimulan) 

 Rangsangan adalah segala sesuatu yang mengandung perhatian sehingga 

mendorong manusia untuk melihat, mendengar, mencium, atau 

memerhatikan. 

b. Tanggapan (respon) 

Tanggapan adalah reaksi terhadap rangsangan Reaksi ini akan 

menggerakkan panca indra dan organ tubuh untuk mengetahuinya. 

c. Aksi 

Aksi adalah aktivitas pemula yang mengalami terjadinya suatu reaksi dari 

pihak pertama. 

d. Reaksi 

Adalah aktivitas lanjutan atau balasan terhadap aksi yang dilakukan oleh 

pihak pertama. Aktivitas ini dilakukan oleh pihak kedua sebagai lawan dari 

pihak yang berinteraksi. 

 

6. Tujuan Interaksi 

Interaksi sosial merupakan faktor utama dalam terjadinya proses sosial. Manusia 

tidak serta merta melakukan sebuah interaksi tanpa tujuan. Sekalipun interaksi 

tersebut akan berdampak negatif bagi orang lain, tetap saja pelaku tersebut 

memiliki tujuan tersendiri. Horton, P. And Hunt, C. L. 1984 dalam (Gunawan, 

2010) mengemukakan pendapat mengenai tujuan seseorang melakukan interaksi, 

antara lain: 

1. Untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan tertentu, baik bersifat individu 

atau kelompok 
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2. Untuk proses pemenuhan aneka kebutuhan dasara dan kebutuhan sosial 

atau pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik 

3. Untuk meningkatkan kualitas kompetensi diri dalam berbagai aspek 

kehidupan sosial di masyarakat 

4. Untuk membangun solidaritas ingroup atau outgroup dalam kehidupan 

sosial di masyatakat 

5. Dalam rangka mendapat masukan atau media evaluasi dir atau refleksi diri 

tentang pola perilaku yang telah dilakukan dalam proses-proses sosial. 

 

Dari beberapa pemaparan mengenai tujuan dari interaksi sosial, dapat dijelaskan 

bahwa setiap manusia pasti memiliki maksud untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya sesuai dengan hasrat atau keinginan pokoknya. Proses sosial dianggap 

maju apabila tujuan dari proses tersebut bersifat positif dan begitupula sebaliknya 

apabila tujuan dari proses tersebut bersifat negatif maka proses tersebut dianggap 

mengalami kemunduran. 

 

7. Manfaat Interaksi 

Berikut ini ada beberapa manfaat mempelajari interaksi sosial antara lain adalah 

sebagai berikut menurut (Abdulsyani, 2007:151) : 

1. Mengetahui Karakter Induvidu Lain 

Karakter setiap induvidu berbde-beda, dengan mempelajari interaksi sosial 

maka kita dapat mempelajari karakteristik induvidu yang berbeda-beda 

tersebut. Dengan begitu setiap diri kita dapat mengerti karakter yang 

berbeda-beda tersebut yang mungkin saja dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, seperti keluarga, lingkungan maupun budaya. 
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2. Memahami Karakter Induvidu Lain 

Dengan memahami karakter setiap orang maka diri ini akan berusaha 

memahami dan menerima orang-orang dengan karakter yang berbeda 

karena setiap orang tidak bisa sama. 

3. Memperbanyak Teman 

Dengan menjalin interaksi sosial maka hubungan dengan induvidu lain 

akan lebih banyak terjalin. Keuntungan yang akan didapatkan adalah diri 

kita akan memiliki lebih banyak teman. 

4. Mempelajari Kebudayaan Lain 

Seperti yang telah diketahui bahwa indonesia merupakan negara yang 

kaya alam budaya. Dengan adanya interaksi sosial sekaligus dapat 

membuat kita belajar mengenal budaya lain diluar daerah sendiri. Tidak 

hanya indonesia saja, bahkan di negara lain memiliki budaya yang berbeda 

dan cukup menarik untuk dipelajari. 

 

8. Pentingnya Interaksi 

Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan 

yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam 

masyarakat Dengan adanya nilai dan norma yang berlaku,interaksi sosial itu 

sendiri dapat berlangsung dengan baik jika aturan–aturan dan nilai–nilai yang ada 

dapat dilakukan dengan baik. Jika tidak adanya kesadaran atas pribadi masing–

masing, maka proses sosial itu sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan yang 

kita harapkan. Di dalam kehidupan sehari – hari tentunya manusia tidak dapat 

lepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya,ia akan selalu perlu untuk 

mencari individu ataupun kelompok lain untuk dapat berinteraksi ataupun 
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bertukar pikiran. Menurut Soekamto (1982:58), interaksi sosial merupakan kunci 

semua kehidupan sosial. Dengan tidak adanya komunikasi ataupun interkasi antar 

satu sama lain maka tidak mungkin ada kehidupan bersama. Jika hanya fisik yang 

saling berhadapan antara satu sama lain, tidak dapat menghasilkan suatu bentuk 

kelompok sosial yang dapat saling berinteraksi. Maka dari itu dapat disebutkan 

bahwa imteraksi merupakan dasar dari suatu bentuk proses sosial karena tanpa 

adanya interaksi sosial, maka kegiatan–kegiatan antar satu individu dengan yang 

lain tidak dapat disebut interaksi. 

 

9.  Pola-Pola Interaksi 

Interaksi sosial merupakan suatu proses yang dapat memberikan pola 

interaksinya. Pola interkasi sosial merupakan bentuk jalinan interaksi yang terjadi 

antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok 

dengan kelompok yang bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu. Pola 

interaksi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1)    Didasarkan atas kedudukan sosial (status) dan peranannya. 

2)    Merupakan suatu kegiatan yang terus berlanjut dan berakhir pada suatu titik 

yang merupakan hasil dari kegiatan tadi. 

3)    Mengandung dinamika. Artinya dalam proses interaksi sosial terdapat 

berbagai keadaan nilai sosial yang diproses, baik yang mengarah pada 

kesempurnaan maupun kehancuran. 

4)   Tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Berarti interaksi sosial 

dapat teriadi kapan dan dimanapun, dan dapat berakibat positif atau negatif 

terhadap kehidupan masyarakat. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prof._Dr._Soerjono_Soekamto&action=edit&redlink=1
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Dari pola-pola tersebut, berdasarkan bentuknya, interaksi sosial dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga pola, yaitu: 

1. Pola interaksi individu dengan indiuidu 

Dalam mekanismenya, interaksi ini dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan 

yang  mengakibatkan munculnya beberapa fenomena, seperti: jarak sosial, 

perasaan simpati dan antipati, intensitas dan frekuensi interaksi. Pola ini 

merupakan bentuk hubungan antara individu dengan individu sebagai 

anggota suatu kelompok yang menggambarkan mekanisme kegiatan 

kelompoknya. Dimana setiap perilaku didasari kepentingan kelompok, 

diatur dengan tatacara yang ditentukan kelompoknya, dan segala akibat 

dari hubungan merupakan tanggung jawab bersama. 

2. Pola interaksi kelompok dengan kelompok 

Hubungan ini mempunyai ciri-ciri khusus berdasarkan pola yang tampak. 

Pola interaksi antar kelompok dapat terjadi karena aspek etnis, ras, dan 

agama, termasuk juga di dalamnya perbedaan jenis kelamin dan usia, 

institusi, partai, organisasi, dan lainnya. 

 

E. Tinjauan Stakeholder 

1. Pengertian stakeholder 

Pengertian  stakeholder menurut Pramusinto dan Kumorotomo (2009:29). yakni 

“Stakeholder adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempengaruhi 

atau dipengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu.”  

 

Secara umum pengertian stakeholder adalah induvidu, sekolompok manusia, 

komunikasi atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang 
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memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Stakeholder ditandai 

dengan kekuasaan, legistimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan.  

 

2. Tujuan dan Sasaran Stakeholder 

a. Tujuan 

1) Kepentingan stakeholders terwujud dalam pengelolaan kawasan 

melalui organisasi kemitraan. 

2) Stakeholder mampu berperan secara optimal dalam setiap tahapan 

proses pengeloaan kawasan. 

3) Para pihak memperoleh manfaat ekonomi, teknologi maupun 

informasi, sesuai peran dan tanggung jawab yang dilakukan. 

4) Usaha-usaha ekonomi dikembangkan untuk mendukung kelangsungan 

mata pencaharian masyarakat setempat. 

5) Kawasan dapat berfungsi sesuai peruntukannya. 

b. Sasaran 

1) Kepentingan stakeholder tertuang/terorganisir dalam perencanaan 

strategis dan rencana operasional. 

2) Stakeholder terorganisir dalam organisasi kemitraan dan secara aktif 

terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengawasan 

pelaksanaan MFB. 

3) Pengetahuan dan ketrampilan stakeholders utama, berkembang sesuai 

bidang-bidang yang dikembangkan MFB. 

4) Hasil-hasil yang dicapai didistribusikan dan dimanfaatkan oleh 

stakeholder sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang dilakukan. 
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5) Konsep pengembangan usaha-usaha ekonomi dikembangkan sesuai 

prinsip-prinsip kelestarian dan disepakati oleh stakeholder. 

6) Pengetahuan dan ketrampilan stakeholder dalam pengembangan 

usaha ekonomi berkembang sesuai kebutuhan. 

7) Lembaga ekonomi kerakyatan berkembang dan mendukung 

kelangsungan mata pencaharian masyarakat. 

8) Konsep pengelolaan kawasan secara lestari dikembangkan melalui 

indikator-indikator nasional dan indikator yang dikembangkan serta 

disepakati oleh stakeholder utama. 

9) Kawasan dikelola secara lestari sesuai indikator yang disepakati.  

 

3. Ciri-Ciri Stakeholder  

Terdapat 3 (tiga) cirri utama Stakeholder, yaitu : 

a. Merupakan orang atau individu yang penting dalam mencapai kejayaan 

organisasi 

b. Hubungan mereka dengan perbadanana atau oraganisasi membolehkan 

mereka mendapat faedah daripada tindakan dan operasi perbadanan itu  

c. Membolehkan hubungan diantara stakeholder dengan organisasi dengan 

membuatkan sebuah perbadanan itu mustahill untuk mengambil 

kesempatan dan melanggar hak-hak mereka. 

 

F. Kerangka Pikir 

Anak merupakan aset utama bagi masa depan bangsa dan negara. Akan tetapi 

kondisi kehidupan anak di seluruh dunia pada saat ini ternyata tidak menjadi lebih 

baik. Ancaman fisik, mental, maupun sosial sudah mulai mengancam anak-anak 
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dan menjadi masalah sosial yang serius, dimana salah satunya adalah kekerasan 

terhadap anak. Berdasarkan data yang dimiliki kasus kekerasan anak semakin 

meningkat khususnya kasus kekerasan anak di kota Bandar Lampung. Untuk 

mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk 

mengatasi kekerasan terhadap anak, yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut berisi segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada 

Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminalisasi”. 

 

Maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak harus di atasi dengan penanganan 

yang serius dari berbagai organisasi-organisasi publik yang biasa disebut 

stakeholder. Adapun stakeholder yang berperan dalam hal ini meliputi: Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Badan PP dan PA), Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB & PP) 

Kota Bandar Lampung, dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta 

Bandar Lampung. Pola interaksi antar stakeholder sangat menentukan 

keberhasilan dalam menangani kasus kekerasan anak yang terjadi. Maka dari itu, 

peneliti menggunakan teori interaksi menurut Soerjono Soekanto untuk melihat 

bagaimana pola interaksi antar stakeholder. 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Bugdon dan Taylor dalam 

Moleong (2005:4) berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan 

apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan 

tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, 

dokumen pribadi, ataupun memo. Dengan kata lain, metode deskriptif bertugas untuk 

melakukan representasi objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam 

masalah penelitian. Peneliti menggunakan tipe peneliti kualitatif ini karena sesuai 

dengan kebutuhan peneliti dalam melihat dan memaparkan terkait gejala-gejala yang 

terdapat di dalam masalah penelitian yaitu mendeskripsikan kejadian empiris 

mengenai Interaksi Stakeholder dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di Bandar 

Lampung. 
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B. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan suatu batasan masalah dalam penelitian kualitatif yang 

masih bersifat tentatif yang artinya penyempurnaan fokus masalah penelitian ini 

masih tetap dilakukan dan akan berkembang atau berubah setelah penelitian turun di 

lapangan. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari 

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Berdasarkan hal itu, maka yang 

akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 

1. Gambaran dan analisis terkait interaksi antar stakeholder dalam penanganan 

kekerasan terhadap anak di Bandar Lampung. 

2. Faktor yang mempengaruhi interaksi stakeholder dalam penanganan 

kekerasan terhadap anak di Bandar Lampung. 

 

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama 

dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang 

diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan 

Lokasi penelitian, Moleong (2005:38) menentukan cara terbaik ditempuh dengan 

jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari 

kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan sementara itu keterbatasan 

geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan 

dalam penentuan lokasi penelitian. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini 

ditentukan dengan sengaja (purposive). Penelitian ini dilakukan pada instansi yang 
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terkait dalam interaksi stakeholder dalam menangani kasus kekerasan anak di Bandar 

Lampung, yaitu Polisi Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung melalui Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Bandar Lampung, Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB dan PP) Kota 

Bandar Lampung, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Badan 

PP dan PA) Provinsi Lampung, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar 

Lampung, serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) Provinsi Lampung. Alasan peneliti memilih instansi-instansi tersebut 

sebagai lokasi penelitian, dikarenakan instansi-instansi tersebut merupakan organisasi 

publik yang menangani tindak atau kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi 

Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung. 

 

D. Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data 

Jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu:  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh 

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara tatap 

muka antara peneliti dan informan. Informan, yaitu orang-orang atau pihak 

yang terkait dan dinilai memiliki informasi tentang penelitian terkait. 

Informan yang dimaksudkan antara lain: 
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Tabel 3.1 Data Informan yang Diwawancarai 

 

No Nama Jabatan Tgl. Wawancara 

1. Heni Astuti Kabid. Perlindungan Anak 

Badan PP dan PA Prov. 

Lampung 

30 Juni 2016 

2. Sulastri Koordinator Tim Profesi 

P2TP2A Prov. Lampung 

18 Juli 2016 

3. Ruth Dora 

Nababan 

Kabid. PP dan PA BKKB 

dan PP Kota Bandar 

Lampung 

22 Juni 2016 

4. Welly Dwi Saputra Kepala Unit PPA Polresta 

Bandar Lampung 

28 Juni 2016 

5. Tony Fisher Ketua Lembaga 

Perlindungan Anak Kota 

Bandar Lampung 

8 Agustus 2016 

Sumber: diolah oleh peneliti 2016 

 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah berupa data-data tertulis yang digunakan sebagai 

informasi pendukung dalam menganalisis data primer, bukan sebagai unit 

analisis utama dalam kegiatan analisis data. Data pendukung berupa peraturan 

perundang-undangan terkait tanggung jawab dalam interaksi: 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Pelayanan hak-hak anak. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Layanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak 

Kekerasan 
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5. Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan 

dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2010 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan ketiga teknik tersebut, akan 

tetapi yang lebih utama adalah teknik wawancara mendalam karena teknik ini dapat 

mengungkapkan makna yang tersembunyi dibalik suatu fenomena yang nampak. 

Sedangkan teknik pengumpulan data dengan observasi dan dokumentasi digunakan 

untuk membantu, memperkaya, dan melengkapi data penelitian. Adapun teknik 

pengumpulan datanya, yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara menurut Sugyiono (2009:231) yaitu, pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada proses ini peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Interaksi Stakeholder 

Dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di Provinsi Lampung. Dalam 

penelitian ini, wawancara merupakan pengumpulan data primer diperoleh dari 

lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun 

wawancara kepada informan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik ini 
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digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi 

tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis, seperti surat-

menyurat, notulensi rapat, berita acara, dan dokumen yang berupa foto-foto. 

Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas 

mengenai pokok penelitian dan dapat dijadikan bahan triangulasi untuk 

mengecek kesesuaian data.  

 

F. Teknik Analisis Data  

Setelah data diperoleh dari lapangan, dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah 

pengolahan dan analisis data. Analisis Data Kualitatif (Moleong, 2005:248) adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.  Pada penelitian ini 

digunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan tiga komponen 

analisis, menurut Matew Milles dan Haberman dalam Sugiyono (2009:248) yaitu: 

 

1. Reduksi Data (Reduction Data). 

Reduksi data diartikan sebagai peroses pemilihan, pemisahan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Laporan atau data yang diperoleh 

dilapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. 

Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnnya. 
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Pada tahapan ini, peneliti melakukan pemilihan data yang telah didapat di 

lapangan yang dapat diperlukan berdasarkan fokus penelitian untuk dapat 

disajikan dalam penyajian data. 

2. Penyajian Data (Data Display). 

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. 

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang 

dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh 

dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk 

diadakanya suatu kesimpulan. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusoin Drawing),  

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan 

data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan 

persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang 

dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif.  

 

G. Teknik Keabsahan Data  

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh peneliti. 

Menurut Moleong (2005:327) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan 

data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:  
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1. Teknik Memeriksa Kredibilitas Data (Derajat Kepercayaan) 

Penelitian ini kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria derajad 

kepercayaan (credibility), penerapan derajad kepercayaan (credibility) pada 

dasarnya menggantikan konsep validiats internal dari nonkualitatif. Kriteria 

ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat 

kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat 

kepercayaan (credibility) hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh 

peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa 

derajat kepercayaan (credibility) ini menggunakan triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang 

lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan 

pembanding terhadap data itu. Triangulasi dianggap sebagi cara terbaik untuk 

menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam 

konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian 

dan hubungan dari berbagai pandangan. Triangulasi yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu dengan memeriksa temuan di lapangan dengan 

membandingkannya berbagai sumber, metode, dan teori yang berhubungan 

dengan pembahasan.  

2. Teknik Memeriksa Keteralihan Data  

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan uraian rinci, yaitu dengan 

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang 

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat 

keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau 
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mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. 

Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabulasi 

data (terlampir) serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan. 

3. Teknik Memeriksa Kebergantungan  

Penelitian kualitatif untuk uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti 

tidak melakukan penelitian di lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti 

seperti ini perlu diuji dependability-nya, dan untuk mengecek apakah hasil 

penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan 

pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan 

taraf kebenaran data serta penafsirannya. Peneliti perlu menyediakan data 

mentah, hasil analisis data dan hasil sintesis data serta catatan mengenai 

proses yang digunakan.  

4. Kepastian Data (comfirmability)  

Kepastian Data (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada 

tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan 

yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil 

penelitiannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut 

kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian 

derajat ketelitian serta telah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data. 

 



 

 

 

 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 

 

 

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung 

 

1. Deskripsi Wilayah Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota dari Provinsi Lampung, sehingga 

selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan 

kebudayaan, kota ini juga menjadi salah satu pusat kegiatan perekonomian daerah 

Lampung. Kota yang terletak di sebelah Barat Daya Pulau Sumatera ini memiliki 

posisi geografis yang sangat menguntungkan. Letaknya di ujung Pulau Sumatera 

berdekatan dengan DKI Jakarta yang menjadi pusat perekonomian negara. Kota 

ini menjadi pertemuan antara lintas tengah dan timur Sumatera. Karena letak yang 

strategis ini, menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai daerah transit kegiatan 

perekonomian antarpulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan 

bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat 

perdangan, industri dan pariwisata.  

 

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletaj pada 5°20' sampai dengan 5°30' 

Lintang Selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' Bujur Timur. Ibukota 

Provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung Selatan 

Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km
2 

yang 
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terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan, selain itu luas wilayah daratan 

19.722 Ha (197,22 km
2
) dan luas perairan kurang lebih 39,82 km

2
 yang terdiri 

atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran. Sementara, secara umum jumlah lahan 

terbangun sampai saat ini telah berjumlah 9920 Ha atau sekitar 54,65% dari 

seluruh luas Kota Bandar Lampung, sedangkan lahan yang belum terbangun saat 

ini memiliki luas sekitar 8230,89 Ha atau sekitar 45,3%. 

 

2. Kondisi Demografi Kota Bandar Lampung 

Perkembangan penduduk di Kota Bandar Lampung enunjukkan peningkatan. Hal 

ini dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 891.374 jiwa menjadi 

sebanyak 942.039 jiwa pada tahun 2013, dengan sex ratio 101,70, yang berarti 

jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Angka ini 

menempatkan Kota Bandar Lampung di posisi 3 (tiga) populasi terbesar di 

Provinsi Lampung setelah Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung 

Timur (Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar 

Lampung Tahun 2014) 

 

Sementara dari data terbaru, jumlah penduduk Kota Bandar Lampung pada tahun 

2015 adalah 1.187.102 jiwa dengan luas wilayah 197,22 km
2
, sehingga kepadatan 

Kota Bandar Lampung sebesar 6.019 jiwa/km
2
 (Sumber: Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung) 
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Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2015 di Kota 

Bandar Lampung 

 
No Kelompok Umur Penduduk (Jiwa) 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 0 – 4 25.783 43.677 69.460 

2 5 – 9 35.974 40.563 76.537 

3 10 – 14 43.074 45.731 88.805 

4 15- 18 31.902 36.618 68.520 

5 19-24 59.443 65.385 124.828 

6 25-29 71.732 56.421 128.153 

7 30-34 54.732 55.885 110.617 

8 35-39 65.743 54.349 120.092 

9 40-44 50.638 39.452 90.090 

10 45-49 43.533 40.653 84.186 

11 50-54 34.245 32.356 66.601 

12 55-59 36.017 30.652 66.669 

13 60-64 23.687 20.823 44.510 

14 65-69 14.544 14.651 29.195 

15 70-74 8.976 8.031 17.007 

16 >75 987 845 1.832 

 TOTAL 601.010 586.092 1.187.102 

Sumber: Data Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak BKKBNPP Kota 

Bandar Lampung Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk berjumlah 1.187.102 

jiwa. Dimana kelompok umur di bawah 18 tahun atau yang disebut anak-anak 

berjumlah total 303.322 jiwa yang terdiri dari 136.733 jiwa berjenis kelamin laki-

laki dan 166.589 jiwa berjenis kelamin perempuan. Sehingga terlihat jelas bahwa 

jumlah kelompok umur anak perempuan di Kota Bandar Lampung lebih banyak 

daripada anak laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat rawan kekerasan 

terhadap anak cukup tinggi, karena anak perempuan selama ini diketahui memiliki 

tenaga daya yang lebih lemah dari laki-laki. 
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3. Kondisi Tingkat Kemiskinan di Kota Bandar Lampung 

 

Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena Provinsi 

merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatera dan Pulau 

Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota 

Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Oleh karena 

itu tidak mengherankan jika banyak masyarakat dari luar kota Bandar Lampung 

yang mencoba peruntungan di kota. Hal ini menyebabkan semakin bertambahnya 

jumlah penduduk di Bandar Lampung, pertumbuhan yang tinggi tetapi tidak 

disertai dengan tingkat kesejahteraan yang baik menyebabkan banyak warga yang 

hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di seluruh Kota/Kabupaten di 

Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4.2 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2008-

2013 (Rupiah/kapita/bulan) 

 
Kabupaten/Kota 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Lampung Barat 171 768 211 568 237 660 269 670 291 106 310 126 

Tanggamus 169 690 198 076 222 504 250 134 267 148 287 560 

Lampung Selatan 186 242 202 179 227 113 256 153 274 401 295 601 

Lampung Timur  201 239 202 700 227 698 257 284 273 574 291 405 

Lampung Tengah 172 667 212 964 239 228 271 262 291 445 313 940 

Lampung Utara 197 195 215 244 241 789 274 291 296 178 322 835 

Way Kanan  159 311 185 827 208 744 241 330 257 498 276 091 

Tulang Bawang  165 055 198 679 223 181 256 793 275 088 295 738 

Pesawaran - 201 750 226 631 251 723 267 475 284 897 

Pringsewu - - 237 868 269 212 291 712 315 779 

Mesuji - - 228 027 256 185 274 492 296 102 

Tulang Bawang 

Barat 

- - 226 563 253 773 271 223 291 721 

Pesisir Barat - - - - - - 

Bandar Lampung 239 808 283 496 318 458 359 948 392 642 429 146 

Metro 168 835 197 240 221 565 255 231 273 117 293 994 

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2013 
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Berdasarkan tabel tersebut garis kemiskinan Kota Bandar Lampung dari tahun 

2008 hingga 2013 mengalami peningkatan. Hal ini diindikasikan peningkatan 

jumlah pendatang yang datang ke Kota Bandar Lampung untuk mencoba 

peruntungan. 

 

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung, 2009-2013 

 

Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013 

Lampung Barat 19.13 17.12 15.99 15.13 13.96 

Tanggamus 19.79 18.30 17.06 16.1 15.24 

Lampung Selatan 22.83 20.61 19.23 18.19 17.09 

Lampung Timur  20.86 21.06 19.66 18.59 17.38 

Lampung Tengah 18.67 16.88 15.76 14.96 13.37 

Lampung Utara 28.96 28.19 26.33 25.16 23.67 

Way Kanan  20.92 18.81 17.63 16.54 15.36 

Tulang Bawang  10.48 10.80 10.11 9.43 8.04 

Pesawaran 22.73 20.48 19.06 18.01 17.86 

Pringsewu - 12.45 11.62 11.01 9.81 

Mesuji - 8.65 8.07 7.69 5.81 

Tulang Bawang Barat - 7.63 7.11 6.73 6.31 

Pesisir Barat *  *  *  *  *  

Bandar Lampung 14.39 14.58 13.61 12.65 10.85 

Metro 15.07 13.77 12.9 12.09 11.08 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2013 

 

Berdasarkan presentase kemiskinan pada tabel diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa presentase kemiskinan di Kota Bandar Lampung bukan yang tertinggi, 

namun sebagai daerah ibukota angka presentase kemiskinan tersebut cukup 

memprihatinkan. Hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan salah satu pemicu 

munculnya masalah sosial, yang diantaranya, yaitu tindak kekerasan terhadap 

anak. 
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B. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Badan PP 

dan PA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A), Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan (BKKB dan PP) Kota Bandar Lampung, Unit Perlindungan 

Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Bandar Lampung, dan Lembaga 

Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar Lampung 
 

1. Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Badan PP dan PA) Provinsi Lampung 

 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Badan PP dan PA) 

Provinsi Lampung adalah lembaga perlindungan anak yang dibentuk berdasarkan 

persetujuan oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung untuk membantu 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung, tugas 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur 

sertatugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 12 

Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Badan PP 

dan PA Provinsi Lampung memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak Provinsi Lampung, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-
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undangan. Sementara itu dalam melaksanakan tugasnya, Badan PP dan PA 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengarustamaan gender, perlindungan 

perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan 

perempuan serta data dan informasi gender dan hubungan lembaga 

masyarakat. 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

pengarustamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, 

pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan serta data dan 

informasi gender dan hubungan lembaga masyarakat. 

c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengarustamaan 

gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan 

kesejahteraan perempuan serta data dan informasi gender dan hubungan 

lembaga masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota 

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengarustamaan gender, 

perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan 

kesejahteraan perempuan serta data dan informasi gender dan hubungan 

lembaga masyarakat 

e. Pelaksanaan kesekretariatan badan, sebagai pendukung tugas teknis di 

bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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2. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung 
 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lamban 

Indoman Putri Provinsi Lampung adalah suatu unit kerja fungsional terpadu yang 

menyelenggarakan pelayanan untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan bagi 

anak dan perempuan di Provinsi Lampung yang meliputi; Layanan Informasi, 

Konsultasi Psikologi, Psikiater, Bantuan Hukum, Advokasi serta Pelayanan Medis 

dan Rumah Aman (shelter) melalui rujukan. 

a. Visi 

Visi dari P2TP2A Provinsi Lampung adalah: “Terwujudnya Anak dan Perempuan 

di Provinsi Lampung terhindar dari ancaman kejahatan dan tindak pidana lainnya 

demi menegakkan Hak Asasi Manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya 

sebagai Warga Negara.” 

b. Misi 

Sementara itu, misi yang diemban oleh P2TP2A Provinsi Lampung adalah 

sebagai berikut:  

1. Memberikan layanan secara mudah dan cepat kepada korban 

2. Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan rehabilitasi kesehatan, 

reintegrasi sosial, dan bantuan hukum 

3. Melakukan jejaring dengan Rumah Sakit dan Dinas Sosial untuk penanganan 

korban melalui rujukan 

4. Melakukan kerjasama Lembaga Pemerintah Antar Provinsi dalam rangka 

Rehabilitasi Sosial Pemulangan Korban. 
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c. Maksud 

Memberikan perlindungan, penanganan dan pemenuhan Hak Korban melalui 

layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial 

serta bantuan hukum khususnya korban dari dalam daerah Provinsi Lampung dan 

korban dari daerah lain yang terjadi di Provinsi Lampung 

d. Tujuan  

Mewujudkan perlindungan terhadap korban dnegan prinsip non diskriminasi demi 

kepentingan terbaik bagi korban untuk melangsungkan kehidupan sesuai harkat 

dan martabat bangsa. 

 

 

3. Gambaran Umum Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan (BKKB dan PP) Kota Bandar Lampung 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 pada Pasal 53 ayat (2) 

menyebutkan bahwa BKKBN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian 

yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden 

yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan 

menyelenggarakan keluarga berencana. Pada Pasal 54 ayat (1) menyebutkan 

dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di 

daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Daerah yang disingkat BKKBD ditingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. Di Kota 

Bandar Lampung BKKBN mengalami perubahan nama namun tugas dan fungsi 

yang dijalankan masih tetap sama. Sebelum menjadi Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP), instansi ini memiliki nama 

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Dalam hal 
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pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Bandar Lampung, Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan memegang 

peranan yang sangat menentukan dalam bekerjasama dengan masyarakat dalam 

hal pengendalian pertumbuhan penduduk. 

 

Susunan organisasi BKKB dan PP Kota Bandar Lampung terdiri dari: 

a. Kepala Badan 

b. Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring da Evaluasi 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3. Sub Bagian Keuangan 

c. Bidang Data dan Informasi membawahi: 

1. Sub Bidang Pelaporan dan Pengelolaan Data 

2. Sub Bidang Data dan Evaluasi Program 

d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi: 

1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 

2. Sub Bidang Keluarga Kesejahtera dan Pemberdayaan Keluarga 

e. Bidang Penggerakan Masyarakat, membawahi: 

1. Sub Bidang Pendampingan dan Penggerakan Masyarakat 

2. Sub Bidang Aadvokasi & Komunikasi Informasi Edukasi 

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi: 

1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan 

2. Sub Bidang Perlindungan Anak 

g. Unit Pelaksana Teknis 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Berkaitan dengan penelitian, pada BKKB dan PP Kota Bandar Lampung yang 

menangani terkait kasus kekerasan terhadap anak adalah Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas badan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

meliputi, pengumpulan bahan dan pengolahan data, menyiapkan bahan 

pembinaan, koordinasi, pengendalian dan penyusunan petunjuk teknis kebijakan 

di pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

sementara untuk melaksanakan tugas, bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Pengumpulan dan analisa data dalam rangka penyiapan kebijakan 

pemerintah Kota Bandar Lampung di bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak, penyusun program dan pelaksanaan program 

rintisan pemberdayaan dalam rangka penghormatan martabat perempuan 

serta perlindungan anak 

b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan terhadap anak 

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan, perencanaan dan 

pemantauan pelaksana program serta kajian berbagai dampak 

pembangunan pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan/keadilan dan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak. 

 

Sementara itu khusus untuk Sub Bidang Perlindungan Anak, mempunyai tugas 

sebagai berikut: 

1) Mengumpulkan dan menganalisa perlindungan anak. 
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2) Menyiapkan bahan kebijakan di bidang perlindungan anak. 

3) Melaksanakan penyusunan program perlindungan anak. 

4) Melaksanakan program rintisan dalam rangka perlindungan anak. 

5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kelembagaan 

pengelolaan perlindungan anak. 

6) Pemantauan pelaksanaan program perlindungan anak pengkajian berbagai 

dampak pembangunan. 

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

4. Gambaran Umum Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) 

Polresta Bandar Lampung 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan merupakan alat 

pertahanan negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertibaN 

masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari 

tingkat pusat hingga ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut 

Markas Besar Kepolisian Negara Indonesia (Mabes Polri), sedangkan ditingkat 

kewilayahan disebut Kepolisian Negara Repiblik Indonesia Daerah (Polda). Polda 

membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Setiap Polres 

bertugas menjaga keamanan sebuah kotamadya atau kabupaten. Untuk kota 

Bandar Lampung, Kepolisisan Resor Kota (Polresta) terletak di Jalan M.T. 

Haryono No. 15, Bandar Lampung. 

 

Berdasarkan Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja, dibentuklah suatu unit yang bertugas memberikan pelayanan, 
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perlindungan terhadap perempuan dan anak. Unit Perlindungan Perempuan dan 

Anak (Unit PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk 

perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan 

penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak 

pidana25. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berkedudukan di bawah Sat 

Reskrim Polres dan mempunyai tugas memberikan pelayanan dalam bentuk 

perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban 

kejahatan/kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Menurut 

peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 pasal 4 disebutkan bahwa dalam 

melaksanakan tugas pokoknya, unit PPA juga menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum 

b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait 

 

Sementara itu ruang lingkup tugas Unit PPA adalah melakukan penyidikan tindak 

pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi : 1) perdagangan orang 

(Human Trafficking); 2) penyelundupan manusia (People Smuggling); 3) 

kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga); 4) susila (perkosaan, 

pelecehan, cabul); 5) vice (perjudian dan prostitusi); 6) adopsi ilegal; 7) 

pornografi dan pornoaksi; 8) money laundering dari hasil kejahatan tersebut di 

atas; 9) masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka); 10) perlindungan 

korban, saksi, keluarga dan teman; 11) kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah 

perempuan dan anak. 
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5. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar 

Lampung 

 

  

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah lembaga independen di bidang 

perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak yang berbasis masyarakat, sesuai 

Mandat Forum Nasional LPA ke III tahun 2001 dari 33 Provinsi di Indonesia 

bersama Komisi Nasional (Komnas) Anak, untuk melakukan serangkaian 

kegiatan/program perlindungan anak dan memperkuat mekanisme nasional yang 

kondusif bagi perlindungan anak.  

 

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar Lampung didirikan untuk 

mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu menegakkan dan melindungi hak-

hak anak di Kota Bandar Lampung sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 yang 

telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

 

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar Lampung merupakan 

perpanjangan struktur yang tidak terpisahkan dari LPA Propinsi Lampung yang 

berkedudukan di Bandar Lampung dan Komnas Perlindungan Anak yang 

berkedudukan di Jakarta. Visi dari LPA Kota Bandar Lampung, adalah sebagai 

beirkut: 

a) Terwujudnya Perlindungan Anak yang optimun dalam mewujudkan anak 

yang handal, berkualitas dan berwawasan menuju masyarakat yang 

sejahtera dan mandiri. 

b) Terwujudnya kesadran bahwa demi anak selamatkan bangsa, dan demi 

bangsa selamatkan NKRI 
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c) Terwujudnya anak-anak yang terpenuhi hak-haknya, yang bermartabat 

sebagai anak bangsa. 

 

Sementara itu misi dari LPA Kota Bandar Lampung di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

a) Meningkatkan upaya perlindungan anak melalui peningkatan kesadaran 

pengetahuan dan kemampuan masyarakat serta meningkatkan kualitas 

lingkungan yang memberi peluang, dukungan dan kebebasan terhadap 

mekanisme perlindungan anak.  

b) Memberikan advokasi hukum dan pendampingan terhadap anak-anak agar 

terpenuhi hak-haknya. 

c) Membangungun jejaring gerakan bersama untuk mencegah dan 

menghapus eksploitasi, kekerasan dan trafficking terhadap anak. 

d) Membangun kesadaran bahwa demi aak selamatkan bangsa, dan demi 

bangsa selamatkan NKRI 

 

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar Lampung berfungsi dan 

berperan sebagai : 

a) Lembaga pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah anak. 

b) Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum untuk beracara di pengadilan 

mewakili kepentingan anak. 

c) Lembaga Advokasi, Lobi dan Mediasi untuk kepentingan anak . 

d) Lembaga rujukan. Untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak. 

e) Lembaga kajian kebijakan dan perundang undangan , dan Peraturan 

Daerah Tentang Anak. 
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f) Lembaga pendidikan , pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang 

hak anak. 

g) Lembaga pemantau implementasi hak anak 

h) Lembaga mitra pemerintah dan negara dalam mencapai tujuan pemenuhan 

hak anak. 

i) Lembaga konsultasi untuk anak. 

 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam penanganan 

kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung terdapat beberapa stakeholder 

yang berperan dan berinteraksi satu sama lain, di antaranya yaitu Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Badan PP dan PA) Provinsi 

Lampung, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) Provinsi Lampung, Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan (BKKB dan PP) Kota Bandar Lampung, Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Bandar Lampung, dan 

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar Lampung. Kelima stakeholder 

tersebut saling berinteraksi satu sama lain dengan dibantu dari lembaga-lembaga 

terkait lainnya guna menangani dan mencegah tindak kekerasan terhadap anak 

yang ada di Provinsi Lampung secara keseluruhan, dan Kota Bandar Lampung 

khususnya yang mana akan dibahas lebih lanjut dalam Bab V (Lima) hasil dan 

pembahasan. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

 

 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka 

pada bagian penutup ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai 

hasil dari pembahasan tentang interaksi stakeholder dalam penanganan kasus 

kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung dan faktor yang mempengaruhi 

interaksi stakeholder tersebut.  

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Interaksi Stakeholder 

dalam Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Kota Bandar Lampung, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Interaksi yang terjadi antara stakeholder dalam penanganan kasus kekerasan 

anak di Kota Bandar Lampung cukup baik dan berpola sederhana, dimana 

dalam interaksi untuk menangani masalah kekerasan terhadap anak, terdapat 

komunikasi, respon, dan tujuan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh 

Soerjono Soekanto. Seperti dalam kegiatan sosialisasi atau penanganan 

sebuah kasus, salah satu pihak akan mengundang pihak lain untuk menjadi 
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pembicara di kegiatan tersebut atau meminta bantuan untuk memberika 

pendampingan terhadap korban kekerasan. 

2. Terdapat kendala atau hambatan spesifik yang ditemui oleh para stakeholder 

dalam berinteraksi satu sama lain. Hambatan atau kendala tersebut berupa 

teknis dan non teknis, seperti tidak terbukanya salah satu pihak kepada pihak 

lain dalam memberikan rincian laporan kasus kekerasan anak, kurangnya 

sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan juga kurang 

proaktifnya masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan 

penanganan tindak kekerasan terhadap anak. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu: 

1. Meningkatkan intensitas interaksi dan kerjasama antar stakeholder dalam 

penanganan kekerasan terhadap anak dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan, 

seminar, dan sebagainya. 

2. Menambah sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang 

menangani kasus kekerasan terhadao anak, sehingga tidak ada kekurangan 

personil dan menghambat prose penanganan kasus. 

3. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait pencegahan tindak kekerasan 

terhadap anak dan juga penanganannya, hal ini dapat dilakukan dengan 

sosialisasi ke sekolah-sekolah, acara kemasyarakatan seperti bakti sosial, 

pengajian, dan lain-lain. Sehingga, diharapkan masyarakat dan orangtua juga 

dapat lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian dalam hal memberikan 
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perlindungan terhadap anak agar anak dapat memperoleh hak haknya dan 

terhindar dari tindak kekerasan. 
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