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ABSTRACT  

 

THE STRATEGY DEPARTMENT OF WOMEN EMPOWERMENT AND 

CHILD PROTECTION IN THE EMPOWERMENT OF WOMEN AS 

VICTIMS OF VIOLENCE IN BANDAR LAMPUNG CITY 

 

By:  

Nisa Aristia 

 

Violence against women remains a serious problem in Bandar Lampung since the 

number of violence victimizes women is getting increase every year. The high 

number of female violence in the City of Bandar Lampung should receive a 

special concern from the government and Dinas PP&PA as an organization which 

plays important role in such case. Concerning the important role of Dinas PP&PA, 

it is important to find out the organizational strategy, that is regarding gender 

equality. Therefore, the researcher conducted this study to find out the strategy of 

Dinas PP&PA. The purpose of this study is to describe the strategy of Dinas 

PP&PA Bandar Lampung in the empowerment of women as victims of violence 

and to find out the inhibiting factors in the empowerment of women as victims of 

violence in Bandar Lampung City.  

 

This research uses descriptive research with qualitative approach. The data 

collection technique was done through interviews, observation and 

documentation. The results showed that the strategy of Dinas PP&PA in the 

empowerment women as victims of violence in the city of Bandar Lampung was 

divided into two kinds of strategies; to prevent violence and to empower women 

as victims. However, Dinas PP&PA also encountered several obstacles in its 

efforts to empower women, namely: the limited human resources, the insufficient 

budget, and the lack of cooperation with private parties. Therefore, it is important 

to increase the number of human resources in Dinas PP&PA, to manage the 

finances as well as possible and to establish a cooperation with private parties to 

support the implementation of Dinas PP&PA's programs.  
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ABSTRAK 

STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN  

DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

Oleh: 

Nisa Aristia 

Kekerasan perempuan masih menjadi masalah yang serius di Kota Bandar 

Lampung, karena angka kekerasan yang terjadi pada perempuan semakin 

meningkat setiap tahunnya. Tingginya angka kekerasan perempuan di Kota 

Bandar Lampung harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan Dinas 

PP&PA sebagai organisasi yang memiliki peran penting dalam masalah tersebut. 

Melihat peran pentingnya Dinas PP&PA maka Dinas PP&PA memiliki strategi 

organisasi untuk mencapai tujuannya yaitu mewujudkan kesetaraan  gender. Oleh 

karena itu peneliti ingin melihat strategi yang dimiliki Dinas PP&PA. Tujuan 

penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi yang dimiliki Dinas PP&PA Kota 

Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan perempuan korban tindak 

kekerasan dan kendala yang dialami Dinas PP&PA dalam upaya pemberdayaan 

perempuan korban tindak kekerasan di Kota Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

strategi Dinas PP&PA dalam upaya pemberdayaan perempuan korban tindak 

kekerasan di Kota Bandar Lampung memiliki dua macam yaitu strategi dalam 

upaya pencegahan tindak kekerasan dan upaya pemberdayaan perempuan korban 

tindak kekerasan. Namun Dinas PP&PA memiliki kendala dalam upaya 

pemberdayaan perempuan yaitu keterbatasan SDM yang dimiliki, anggaran dan 

kurangnya kerjasama dengan pihak swasta. Untuk itu perlu penambahan SDM di 

Dinas PP&PA, memanajemen keuangan dengan sebaik-baiknya dan menjalin 

kerjasama dengan pihak swasta untuk mendukung pelaksanaan program milik 

Dinas PP&PA. 

Kata kunci: Strategi, Kekerasan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan 
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MOTTO 

 

 

Perempuan adalah sosok yang harus dilindungi, bukan karena lemah tetapi 

perempuan hanya menginginkan kasih sayang dan dihargai dengan 

sepenuh hati 

(Penulis) 
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(Penulis) 

  

“Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian berbuat durhaka kepada 

ibu-ibu (perempuan) kalian, mencegah dan meminta serta mengubur anak 

perempuan hidup-hidup.” 

(HR. Bukhari: 5975, Muslim: 593)  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pada umumnya suatu organisasi melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Suatu organisasi publik untuk mencapai tujuan dibutuhkan 

strategi yang mampu merencanakan program-program secara matang dengan 

memperhatikan masa yang akan datang dan melaksanakan rencana yang telah 

dibuat dengan optimal. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen 

untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan 

organisasi dapat tercapai, dengan tercapainya sebuah tujuan, manajemen 

organisasi dapat mengukur kinerja yang ada pada organisasi tersebut. Setiap 

organisasi publik harus bekerja sebaik mungkin dalam melayani masyarakatnya.  

Setiap organisasi memiliki strategi organisasi untuk mengukur keaktifan dari 

organisasi tersebut.  

 

Organisasi publik memiliki misi yang sangat strategis yakni memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan mengingatnya isu kekerasan 

terhadap perempuan yang sangat ironis dan menjadi masalah yang 

memprihatinkan merupakan tugas organisasi publik untuk mengatasinya. 

Munculnya beberapa kasus seperti tindak kriminalitas, kerusakan moral, 

pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual dan perempuanlah yang menjadi
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 korbannya. Tindakan kekerasan terhadap perempuan Ini dapat terjadi di dalam 

rumah tangga (domestik) maupun di masyarakat (publik). Salah satu wilayah  

dengan tingkat tindak kekerasan perempuan yang semakin meningkat adalah Kota 

Bandar Lampung.  

 

Berikut merupakan data mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota 

Bandar Lampung yang ada pada Dinas PP&PA. 

Tabel 1. Data Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Bandar Lampung 

NO TAHUN JUMLAH KASUS 

1 2013 82 kasus 

2   2014 94 kasus 

3 2015 187 kasus 

4 2016 204 kasus 

(sumber: dokumen Dinas PP&PA tahun 2016) 

 

Dilihat dari tabel 1 bahwa terjadi peningkatan di setiap tahunnya kasus tindak 

kekerasan perempuan di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut harus mendapatkan 

perhatian khusus karena bagaimanapun juga tindakan kekerasan tidak dibenarkan 

dan bukan perbuatan yang manusiawi bahkan korbannya mengarah kepada para 

perempuan. Tindakan kekerasan terhadap perempuan itu sendiri meliputi 

pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan, 

pengroyokan dan juga penipuan. Intensitas kekerasan dalam kasus-kasus tersebut 

terjadi dalam frekuensi yang berulang. Kebanyakan kasus kekerasan yang 

berulang kali adalah kekerasan fisik baik dalam lingkup rumah tangga maupun 

wilayah publik. 
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Selain data tersebut terdapat contoh kekerasan yang dialami perempuan di Kota 

Bandar Lampung. Contoh kasusnya adalah penganiayaan yang dilakukan oleh 

seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Ghozali (28) warga Rawasari, 

Kelurahan Enggal, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung terhadap seorang 

bidan bernama Sundari (38) warga Perumahan Kemiling Permai (BKP), 

Kemiling, Bandar Lampung. Penganiayaan tersebut menyebabkan Sundari 

mengalami luka lebam di bagian kepala karena di hantam menggunakan helm dan 

luka lecet pada bagian tangan dan kaki karena dianiaya oleh Ghozali. Korban 

harus menjalani perawatan medis di RS Natar Medika lalu dirujuk untuk dirawat 

di RS Bintang Amin untuk menjalani pemeriksaan dokter spesialis saraf. (sumber 

: teraslampung.com. diakses pada tanggal 26 Oktober 2016) 

 

Tindakan kekerasan memiliki dampak yang cukup serius untuk para korban atau 

para perempuan. Misalnya pada kesehatan Fisik dapat berupa luka memar, cedera  

bagian luar dan dalam, gangguan kesehatan yang kronis, terinfeksi penyakit 

menular seksual, HIV/AIDS. Kesehatan Mentalnya dapat berupa depresi, 

ketakutan, harga diri rendah, disfungsi seksual, gangguan stress pasca trauma. 

Dan dampak Fatalnya bunuh diri, membunuh/ melukai pelaku, kematian karena 

aborsi. 

 

Peranan organisasi publik sangat berpengaruh terhadap permasalahan yang ada 

dan partisipasi pemerintah juga diharapkan oleh masyarakat mampu untuk 

mengatasi masalah tersebut. Masyarakat sangat berharap penuh kepada 

pemerintah dikarenakan setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman, adil, 

dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan 
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Undang-Undang Dasar. Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan hak-hak 

perempuan dengan mengingatnya kasus-kasus yang terjadi pada kaum perempuan 

sudah sangat besar. Organisasi publik yang menangani kasus kekerasan terhadap 

perempuan di Kota Bandar Lampung adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak atau Dinas PP&PA. Dinas PP&PA merupakan instansi 

pemerintah atau organisasi publik yang memiliki misi yang sangat strategis. 

Membebaskan perempuan dari masalah-masalah tersebut merupakan suatu tugas 

wajib dari fungsi pemerintah yang bergerak di bidang tersebut.  

 

Dinas PP&PA merupakan organisasi publik yang memiliki peran penting dalam 

melindungi para perempuan melalui pemberdayaan perempuan. Melihat 

pentingnya peran dari organisasi tersebut maka Dinas PP&PA memiliki strategi 

organisasi untuk mencapai tujuannya serta juga berdampak pada keaktifan 

organisasi tersebut. Strategi organisasi tersebut juga dapat didukung dengan 

struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana pendukung lainnya. Upaya-

upaya yang dilakukan oleh Dinas PP&PA sangat membantu dalam meminimalisir 

dan menangani korban perempuan yang mengalami tindak kekerasan. Banyak 

upaya yang dilakukan oleh DinasPP&PA secara sistematis dan berkesinambungan 

dalam rangka membantu pemberdayaan kaum perempuan. 

 

Dinas PP&PA Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan dalam menangani 

permasalahan kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan. Banyak kasus yang 

terjadi terhadap tindak kekerasan perempuan baik dari kalangan ibu-ibu (yang 

sudah menikah) maupun perempuan yang belum menikah namun diatas usia 18 

tahun, karena yang tergolong perempuan adalah yang berusia 18 tahun keatas. 
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Tindak kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja baik di tempat 

umum bahkan di lingkungan keluarga dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik 

orang yang tidak dikenal bahkan orang-orang terdekat yang memiliki peluang 

besar dan dari beberapa kasus yang ada bahwa melakukan tindak kekerasan 

merupakan orang-orang yang ada disekitar kita baik teman, kerabat, ayah, suami 

dan dari pihak keluarga lainnya. (Sumber: Hasil wawancara Ibu Ruth Dora 

sebagai Kabid bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas PP&PA Kota Bandar 

Lampung, pada tanggal 26 September 2016) 

 

Salah satu cara yang rasional untuk membebaskan para perempuan dari masalah 

yang ada adalah memberdayakan perempuan untuk membebaskan para 

perempuan dari sejumlah faktor yang menghambat perempuan untuk 

mengembangkan diri. Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses yang 

memungkinkan setiap perempuan mampu mengembangkan potensi-potensi yang 

dimilikinya dan mampu menentukan pilihannya sendiri secara bijaksana. Dengan 

itu pemberdayaan perempuan harus berhasil memperbaiki fungsi dari kemampuan 

perempuan sebagai mitra sejajar kaum laki-laki. Keberadaan perempuan yang 

jumlahnya lebih besar dari laki–laki membuat pendekatan pemberdayaan 

dianggap suatu strategi yang melihat perempuan bukan sebagai beban 

pembangunan melaikan potensi yang harus dimanfaatkan untuk menunjang proses 

pembangunan. Berikut merupakan wujud nyata dari Dinas PP&PA dalam 

upayanya memberdayakan korban tindak kekerasan, berdasarkan tabel jumlah 

data para korban tindak kekerasan yang telah diberdayakan oleh Dinas PP&PA: 
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Tabel 2. Data Korban Tindak Kekerasan Yang Diberdayakan Dinas PP&PA 
NO TAHUN JUMLAH 

KASUS 

PRESENTASE 

PEMBERDAYAAN 

JUMLAH PEREMPUAN 

DIBERDAYAKAN 

1 2013 82 kasus 40% 33 korban 

2 2014 94 kasus 46% 43 korban 

3 2015 187 kasus 52% 97 korban 

4 2016 204 kasus 70% 143 korban 

 (sumber : dokumen Dinas PP&PA Tahun 2016, diolah peneliti Tahun 2017) 

 

Berdasarkan pada tabel 2 sesuai dengan hitungan presentase korban yang 

mengikuti program pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan setiap 

tahunnya mengalami peningkatan. Dilihat dari sisi angka atau kuantitasnya maka 

terjadi peningkatan upaya pemberdayaan perempuan namun juga diikuti dengan 

meningkatnya kasus kekerasan sehingga Dinas PP&PA harus tetap  memiliki 

strategi yang tepat untuk menyentuh seluruh korban tindak kekerasan yang juga 

meningkat. 

 

Dinas PP&PA tidak hanya memiliki tugas sebagai mengatasi permasalahan pada 

tindak kekerasan namun juga harus berpegang teguh pada upaya pencegahan 

tindak kekerasan terhadap perempuan.  Pencegahan juga tidak lupa dilakukan oleh 

Dinas PP&PA dengan cara sosialisasi kepada ibu-ibu bahwa dianjurkan untuk 

melapor. Jangan takut untuk melapor walaupun hanya baru sekali mendapatkan 

perlakuan kasar, karena biasanya kasus-kasus kekerasan banyak terjadi di tengah-

tengah keluarga maupun orang-orang terdekat. Pemateri dalam sosialisasi ini 

langsung diberikan oleh kepala bidang Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar 

Lampung yaitu Ibu Ruth Dora. Sosialisasi dilakukan kepada ibu-ibu arisan, 

pengajian, posyandu dan lain sebagainya. Himbauan wajib lapor ini juga berlaku 

apabila para perempuan sudah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan 
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maka dianjurkan untuk melapor dan dapat langsung ke Dinas PP&PA karena 

dinas ini juga menerima konsultasi dari masyarakat secara terbuka. 

 

Masih banyak faktor penyebab para korban tindak kekerasan tidak melaporkan 

penderitaan yang menimpanya dikarenakan rasa takut korban pada pelaku yang 

biasanya masih tinggal satu atap atau satu rumah dan apabila korban melaporkan 

kepada pihak berwajib maka si korban akan mendapatkan perlakuan yang lebih 

parah jika pulang ke rumah atau bertemu kembali. Di dalam sosialisasi ini 

diberitahukan bahwa sudah terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sebagai warga Negara 

berhak mendapatkan perlindungan rasa aman dari keluarga, kepolisian atau pihak 

lainnya. Maka dihimbau untuk jangan enggan melaporkan dan untuk memberikan 

kesadaran bahwa melapor itu hal yang wajib.  

  

Dinas PP&PA dalam melaksanakan tugasnya memiliki kerja sama dengan 

lembaga lain seperti Lembaga Advokasi Damar, TESA, LPA, CCC dan P2TP2A 

yang ikut membantu untuk memudahkan penanganan ataupun pendampingan 

terhadap korban kekerasan baik anak maupun kasus kekerasan perempuan di Kota 

Bandar Lampung. Dinas PP&PA terbagi menjadi dua bidang yaitu Bidang 

Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Bidang Perlindungan Anak (PA). Dalam 

penulisan ini bidang pemberdayaan perempuan yang akan diteliti lebih detail 

mengenai permasalahan yang ditulis. Dinas ini menerima berbagai kasus langsung 

dari laporan pihak kepolisian, setelah itu melakukan pendampingan kepada 

korban, pemulihan atau melakukan visum dan pada hasil akhir yaitu memulihkan 

para korban untuk dapat beraktivitas kembali.  
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti Strategi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Pemberdayaan 

Perempuan Korban Tindak Kekerasan Di Kota Bandar Lampung.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Strategi Dinas PP&PA Dalam Upaya Pemberdayaan 

Perempuan Korban Tindak Kekerasan Di Kota Bandar Lampung? 

2. Apa saja hambatan Dinas PP&PA dalam mengimplementasikan strategi 

yang dilakukan? 

 

C. Tujuan Penulisan 

 

1. Deskripsi dan analisa Strategi Dinas PP&PA Dalam Upaya Pemberdayaan 

Perempuan Korban Tindak Kekerasam Di Kota Bandar Lampung. 

2. Teridentifikasi hambatan-hambatan Dinas PP&PA Dalam Upaya 

Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Di Kota Bandar 

Lampung. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian yang berjudul Strategi Dinas PP&PA Dalam Upaya Pemberdayaan 

Perempuan Korban Tindak Kekerasan Di Kota Bandar Lampung diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut :  

a.  Manfaat Teoritis 

Adanya  penelitian  ini  dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam kajian Ilmu Administrasi Negara 

khususnya yang mengkaji strategi organisasi atau manajemen strategi. 

b.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat berguna bagi Dinas PP&PA Kota Bandar Lampung,  

sehingga  dapat  menjadi  umpan  balik  (feedback) dalam perbaikan Strategi 

Dinas PP&PA Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak 

Kekerasan Di Kota Bandar Lampung serta para pembaca dan bagi 

masyarakat semoga dapat bermanfaat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Terhadap Organisasi 

 

1. Pengertian Organisasi 

Bicara soal organisasi tidak lepas dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan 

yang sama, berbagai cara dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, untuk 

mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama antar kelompok organisasi. 

Dilihat dari aspek tujuan, organisasi memiliki tiga tujuan utama yang saling 

berhubungan. Tujuan tersebut adalah pertumbuhan, stabilitas dan interaksi. Jika 

dilihat dari unsur pendukungnya terdapat manusia (man), kerjasama, tujuan 

bersama dan lingkungan, unsur-unsur tersebut membentuk suatu organisasi 

dengan suatu manajemen yang disepakati untuk mencapai tujuan organisasi 

tersebut. Dalam lingkungan organisasi, strategi memiliki peranan yang sangat 

penting bagi pencapaian tujuan karena strategi memberikan arah tindakan dan 

cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan organisasi dapat 

terwujud. 

 

Konsep Organisasi menurut Robbins dalam Winardi (2009:14) adalah kesatuan 

sosial yang dikoordinasi dengan cara bekerja atas dasar terus-menerus untuk 

mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Organisasi ada untuk mencapai 
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sesuatu hal. Sesuatu hal tersebut merupakan tujuan-tujuan (goals) dan hal tersebut 

tidak mungkin dapat dicapai oleh individu-individu yang bekerja sendiri. Dapat 

tercapai secara individual tetapi lebih efisien dapat dicapai melalui upaya 

kelompok. Jadi, organisasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang 

terdiri dari dua orang atau lebih dan subsistem yang saling berhubungan dengan 

sifat yang dinamis untuk menciptakan input, output dan umpan balik serta dapat 

mencapai tujuan organisasi secara terkordinasi. 

 

Menurut Koontz dan o’Donnel dalam Hasibuan (2007:25) mendefinisikan 

organisasi sebagai pembinaan hubungan wewenang dan dimaksudkan untuk 

mencapai koordinasi yang struktural, baik secara vertikal maupun horizontal di 

antara posisi-posisi yang telah diserahi tugas-tugas khusus yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan. 

 

Definisi organisasi menurut Sutarto (2012:40) adalah sistem saling pengaruh antar 

orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari 

definisi yang sederhana ini dapat diketemukan adanya berbagai faktor yang dapat 

menimbulkan organisasi, yaitu orang-orang, kerjasama dan tujuan tertentu. 

Berbagai faktor tersebut tidak saling lepas berdiri sendiri, melainkan saling kait 

merupakan suatu kebulatan. Maka dalam pengertian organisasi digunakan sebutan 

sistem yang berarti kebulatan dari berbagai faktor yang terikat oleh berbagai asas 

tertentu. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang konsep organisasi diatas maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa organisasi adalah sekumpulan dua orang atau 
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lebih yang saling mempengaruhi dan bekerjasama dalam aktivitas-aktivitas 

tertentu secara efektif untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2. Jenis-Jenis Organisasi 

Menurut Hiks dalam Winardi (2009:8) menyatakan bahwa organisasi bersifat 

sangat variable, suatu organisasi dapat menjadi fokus sentral bagi kehidupan bagi 

seseorang atau hanya pelayan sementara. Jenis-jenis organisasi tersebut sebagai 

berikut : 

a. Organisasi formal dan organisasi informal 

Organisasi formal adalah organisasi yang struktur organisasinya yang 

menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas 

dan tanggung jawabnya. Sedangkan organisasi informal adalah organisasi 

yang bersifat fleksibel, tidak terumuskan dengan baik dan sifatnya adalah 

spontan. 

b. Organisasi primer dan organisasi sekunder 

Organisasi primer adalah organisasi yang menuntut keterlibatan lengkap, 

pribadi dan emosional dari para anggotanya. Sedangkan organisasi 

sekunder adalah organisasi yang hubungannya lebih bersifat intelektual, 

rasional dan kontraktual. 

c. Organisasi berdasarkan sasaran pokok 

Setiap organisasi didirikan dengan memiliki beberapa sasaran pokok. 

Maka dapat diklasifikasikan beberapa organisasi sesuai dengan sasaran 

atau tujuannya sebagai berikut : 1) Organisasi pelayanan, 2) Organisasi 

ekonomi, 3) Organisasi religius, 4) Organisasi perlindungan, 5) Organisasi 

pemerintah, 6) Organisasi sosial. 
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B. Tinjauan Terhadap Strategi 

 

1. Pengertian Strategi 

Istilah strategi menurut Salusu (2006: 85) berasal dari kata Yunani strategos atau 

strategus dengan kata jamak strategi. Strategos berarti jenderal tetapi dalam 

Yunani kuno sering berarti perwira negara (state officer) dengan fungsi yang luas. 

Dengan kata lain salusu (2006:101) menyimpulkan bahwa strategi ialah suatu seni 

menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai 

sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi 

yang paling menguntungkan. 

 

Definisi dari Robbins dan Coulter (2010:213) bahwa strategi adalah rencana 

mengenai bagaimana sebuah organisasi akan melakukan sesuatu yang harus 

dikerjakan dalam bisnis, bagaimana organisasi akan menang bersaing, dan 

bagaimana menarik serta memuaskan para pelanggannya agar dapat mencapai 

tujuannya.  

 

Sedangkan menurut Akdon (2011:12) pada dasarnya yang dimaksud strategi bagi 

suatu manajemen organisasi ialah rencana berskala besar yang berorientasi pada 

jangka panjang yang jauh ke masa depan serta menetapkan sedemikian rupa 

sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuannya diarahkan pada 

optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang bersangkutan. 

Berdasarkan tinjauan tersebut, maka strategi organisasi dapat didefinisikan 

sebagai berikut: 
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1. Alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya 

2. Seperangkat perencanaan yang dirumuskan oleh organisasi sebagai hasil 

pengkajian yang mendalam terhadap kondisi kekuatan dan kelemahan 

internal serta peluang dan ancaman eksternal 

3. Pola arus dinamis yang diterapkan sejalan dengan keputusan dan tindakan 

yang dipilih oleh organisasi. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang pengertian strategi diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa konsep strategi memiliki makna yang beragam maka secara 

garis besar strategi adalah langkah-langkah yang harus dikerjakan di dalam suatu 

kelompok ataupun organisasi yang memiliki dampak jangka panjang dan 

berorientasi untuk masa depan agar dapat mencapai sasaran serta tujuan dari 

organisasi tersebut. 

 

2. Tipe-Tipe Strategi 

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah 

sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Kooten dalam Salusu 

(2006:104), tipe-tipe strategi meliputi : 

a. Corporate Strategy (Strategi Organisasi) 

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan 

inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, 

yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa. 
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b. Program Strategy (Strategi Program) 

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi 

dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu 

program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi 

sasaran organisasi) 

c. Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) 

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan 

sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas 

kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, 

teknologi dan sebagainya. 

d. Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan) 

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan 

organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. 

 

Miles dan Snow dalam Amirullah (2015:179) mengklasifikasikan organisasi 

berdasarkan tingkat sejauh mana mereka mengubah produk atau pasarnya ke 

dalam salah satu dari empat tipe strategi yaitu sebagai berikut:  

a. Strategi defender 

Pada strategi ini perusahaan mencari stabilitas dengan memproduksi hanya 

sejumlah produk terbatas yang ditujukan pada suatu segmen dari seluruh 

pasar yang potensial. Strategi ini bertujuan untuk melokalisir dan 

memelihara cara yang aman dalam bidang produk yang relatif stabil.  
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b. Strategi prospector 

Strategi prospector merupakan strategi organisasi kebalikannya dari 

defender. Kekuatan strategi ini adalah menemukan dan mengeksploitasi 

produk baru dan peluang pasar. Pada jenis strategi prospector ini 

perusahaan memiliki lini produk luas dan berfokus pada inovasi produk 

dan peluang-peluang pasar. 

c. Strategi analyzers 

Jenis strategi ini cenderung mempunyai keuntungan lebih kecil dari 

produk dan jasa yang dijual dibandingkan dengan prospectors, akan tetapi 

lebih efisien, analyzers mencari fleksibilitas maupun stabilitas.  

d. Strategi reactors 

Pada umumnya reactor memberi tanggapan secara tidak benar, berprestasi 

buruk dan mengakibatkan mereka segan mengikatkan diri secara agresif 

pada strategi tertentu untuk masa datang. Organisasi tidak mempunyai 

sejumlah mekanisme tanggapan yang dapat digunakannya untuk 

menghadapi perubahan lingkungan, reactor merupakan strategi sisa karena 

ketidak konsistenan dan tidak stabil yang timbul jika salah satu dari ketiga 

strategi lainnya dikejar secara tidak benar. 

 

 

Menurut Mintzberg dan Water dalam Heene (2010:60) tipe-tipe strategi, yaitu : 

a. Strategi yang terencana  

Strategi ini merupakan keluaran dari perencanaan formal dirumuskan dan 

didistribusikan oleh manajemen tingkat atas yang menjagai 
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kesinambungan implementasi dalam lingkungan yang terkendali dan 

teramalkan melalui sarana prosedur pengendalian formal 

b. Strategi intrapreneur 

Strategi ini merupakan keluaran dari visi yang terpusat, yang kadangkala 

berasal dari gagasan satu atau beberapa manajer dan yang dapat 

disesuaikan dengan peluang-peluang baru. Pemimpin atau manajer 

tersebut melaksanakan pengendalian pribadi terhadap organisasi 

c. Strategi Ideologi 

Strategi merupakan keluaran dari nilai-nilai kemasyarakatan yang secara 

normatif diperkuat dan dikendalikan melalui sosialisasi dan indroktinasi. 

Ada kalanya organisasi bereaksi secara proaktif berkenaan dengan 

perubahan lingkungan. 

 

Berkaitan dengan penelitian ini, tipe strateginya adalah strategi organisasi. Hal 

demikian dikarenakan strategi dari Dinas PP&PA merupakan strategi organisasi 

yang mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang 

akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

C. Tinjauan Terhadap Manajemen Strategi 

 

1. Pengertian Manajemen Strategi 

Amirullah (2015:6) menyatakan bahwa manajemen strategi adalah suatu tindakan 

manajerial yang mencoba untuk mengembangkan potensi perusahaan di dalam 

mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan 

yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Implikasi dari 
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pengertian tersebut adalah perusahaan berusaha meminimalkan kekurangan 

(kelemahan), dan berusaha melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitar baik 

mikro maupun makro. Definisi tersebut juga menunjuk bahwa perusahaan 

berusaha untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh ancaman-

ancaman bisnis. 

 

Sedangkan menurut Poister dalam Heene (2010:76), manajemen strategik 

mengintegrasikan semua proses manajemen lainnya dengan tujuan 

mengembangkan diri berdasarkan suatu pendekatan yang sistematis, rasional dan 

efektif dalam menentukan tujuan-tujuan objektif dari organisasi kemudian 

mengaktualisasikannya, memantau dan mengevaluasinya.  

 

Pendapat lain seperti Akdon (2011:277) mengatakan bahwa manajemen strategis 

adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (formulating), dan evaluasi 

(evaluating), keputusan-keputusan strategi antar fungsi-fungsi yang 

memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuan-tujuannya di masa datang. Pada 

hakikatnya manajemen strategis terdiri dari tiga macam proses manajemen yaitu, 

pembuatan startegi, penerapan strategi, dan kontrol terhadap strategi. Pembuatan 

strategi meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, 

pengidentifikasian peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan 

pada organisasi, pengembangan alternatif strategi meliputi penentuan sasaran 

operasional tahunan dan penentuan strategi yang sesuai untuk diaplikasikan. 

Penerapan strategi meliputi kebijakan organisasi, memotivasi pegawai dan 

mengalokasikan sumber daya (SDM dan non SDM) agar strategi yang telah 

ditetapkan dapat diimplementasikan.  
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi 

adalah serangkaian tindakan untuk mengambil keputusan dan dilaksanakan sesuai 

dengan visi, misi agar terwujudnya tujuan organisasi tersebut dengan 

memperhatikan atau berinteraksi dengan lingkungan baik internal maupun 

eksternal guna berorientasi ke masa yang akan datang. 

 

2. Tahap-Tahap Proses Manajemen Strategi 

Pearce dan Robinson dalam Amirullah (2015:15) disebutkan tentang model 

manajemen strategi yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: 

a. Menetapkan misi organisasi; 

b. Pengembangan profil organisasi (kuantitas dan kualitas sumber daya 

organisasi serta kekuatan dan kelemahan organisasi); 

c. Analisis lingkungan eksternal organisasi; 

d. Menganalisis dan menentukan pilihan strategi; 

e. Menentukan sasaran jangka panjang; 

f. Menetapkan strategi umum; 

g. Menetapkan sasaran umum; 

h. Menentukan strategi fungsional; 

i. Menetapkan kebijakan; 

j. Melembagakan strategi; 

k. Pengendalian dan evaluasi. 
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Proses manajemen strategi adalah proses enam langkah yang memandu 

perencanaan, implementasi dan evaluasi strategi. Robbins dan Coulter (2010:215) 

menyebutkan : 

Langkah 1 : mengidentifikasi misi, tujuan dan strategi organisasi saat ini. 

Setiap organisasi membutuhkan misi, sebuah pernyataan tentang tujuannya. 

Mendefinisikan sebuah misi akan memaksa manejer untuk mengidentifikasi apa 

yang harus dilakukan organisasi dalam menjalankan bisnis. 

 

Langkah 2: melakukan analisis eksternal 

Menganalisis lingkungan eksternal merupakan langkah kritis dalam proses 

manajemen strategi. Setelah menganalisis lingkungan manajer harus menunjukan 

peluang apa yang dapat dieksploitasi perusahaan dan acaman yang harus diatasi 

atau diredam. Peluang adalah tren positif dalam lingkungan eksternal sementara 

ancaman adalah tren negatif. 

 

Langkah 3: melakukan analisis internal 

Analisis ini yang memberikan informasi penting mengenai sumber daya dan 

kapabilitas khusus organisasi. Sumber daya perusahaan adalah aset-keuangan, 

fisik, manusia, dan tak berwujud yang digunakan untuk mengembangkan, 

membuat dan mengantarkan produk kepada para pelanggannya. Kapabilitas 

adalah keterampilan dan kapabilitas dalam melakukan aktivitas kerja yang 

dilakukan dalam bisnis “bagaimana” mengerjakannya. Setelah menganalisis 

lingkungan internal manajer harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan organisasi. Semua aktivitas organisasi yang dikerjakan dengan baik 

atau sumber daya yang unik disebut kekuatan. Sementara itu kelemahan adalah 
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aktivitas organisasi yang tidak dilakukan dengan baik atau sumber daya yang 

diperlukan tetapi belum dimiliki. 

 

Langkah 4: memformulasikan strategi 

Pada saat memformulasikan strategi manajer harus mempertimbangkan realitas 

lingkungan eksternal dan sumber daya yang tersedia serta kapabilitas dan 

mendesain strategi yang akan membantu organisasi mencapai tujuannya. 

 

Langkah 5: mengimplementasikan strategi 

Setelah diformulasikan strategi harus diimplementasikan. Tidak peduli seberapa 

efektif sebuah organisasi telah merencanakan strateginya, kinerja tetap saja akan 

buruk jika strategi tidak diimplementasikan dengan benar. 

 

Langkah 6: mengevaluasi hasil 

Langkah terakhir dalam proses manajemen strategi adalah evaluasi hasil. 

Seberapa efektif strategi telah membantu organisasi mencapai tujuannya. 

 

Berdasarkan penelitian ini berdasarkan proses manajemen strategi adalah langkah 

ke lima yaitu mengimplementasi strategi dari Dinas PP&PA, untuk melihat 

efektivitas pelaksanaan strategi yang ada pada Dinas PP&PA dalam upaya 

pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan di Kota Bandar Lampung. 

 

3. Manfaat Manajemen Strategi 

Salusu (2006:495) menyebutkan beberapa manfaat pentingnya manajemen 

strategis bagi organisasi publik dan organisasi nonprofit, yaitu: 

a. Identifikasi peluang, yakni memungkinkan ancaman dari lingkungan dapat 

dihindari seminimal mungkin dengan menggunakan kekuatan yang 
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dimiliki organisasi. Sehingga organisasi dapat memperbaiki kelemahan-

kelemahan dan memberi petunjuk untuk mengantisipasi perubahan-

perubahan awal dari lingkungan eksternal. 

b. Semangat korps, yakni mampu menciptakan strategi dan semangat korps 

sehingga meningkatkan produktifitas. 

c. Perubahan-perubahan strategi, yakni apabila terjadi perubahan dalam 

lingkungan organisasi maka dengan manajemen strategi dapat disesuaikan 

arah perjalanan organisasi dan tujuan yang dicapai. 

 

Manajemen strategik memungkinkan sebuah organisasi untuk lebih produktif alih-

alih reakif dalam membangun masa depan dan memungkinkan suatu organisasi 

untuk mengarahkan dan mempengaruhi berbagai aktivitas. Secara historis, 

menurut David (2012:23) manfaat utama dari manajemen strategis untuk 

membantu organisasi merumuskan strategi-strategi yang lebih baik melalui 

penggunaan pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis dan 

rasional. Manajemen strategik dapat mengurangi ketidakpastian dan kekomplekan 

dalam menyusun perencanaan sebagai fungsi manajemen dan dalam proses 

pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan semua sumber daya yang secara 

nyata dimiliki melalui proses yang terintegrasi dengan fungsi manajemen lain dan 

dapat dinilai hasilnya berdasarkan tujuan organisasi.  

 

Manajemen strategi itu penting atau dibutuhkan karena memiliki manfaat untuk 

organisasi. Robbins dan Coulter (2010:213) menyebutkan diantaranya adalah: 

a. Mempunyai tingkat kinerja yang lebih tinggi 

b. Dapat menentukan tindakan apa yang akan diambil  sesuai  dengan  situasi  
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lingkungan yang berubah-ubah 

c. Dapat membantu mengkoordinir serta memfokuskan usaha para karyawan 

pada apa yang penting. 

 

Dapat disimpulkan bahwa manfaat dari manajemen strategi adalah dapat 

membantu serta mengelola sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar 

meningkatkan mutu kinerjanya untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri 

dan juga mampu mengidentifikasi peluang serta ancaman yang akan dihadapi oleh 

organisasi dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan memperbaiki 

kelemahan-kelemahan yang ada. 

 

4. Model Manajemen Strategi 

David (2012:21) model manajemen strategi komprehensif terbagi kedalam tiga 

tahap yakni perumusan strategi (visi dan misi, audit eksternal, audit internal, 

menetapkan tujuan jangka panjang serta menciptakan, mengevaluasi dan memilih 

strategi), penerapan strategi (mengimplementasikan strategi- isu manajemen dan 

mengimplementasikan strategi- pemasaran, keuangan/akuntansi, litbang dan SIM) 

dan penilaian strategi (evaluasi).  

a. Visi dan Misi 

Pernyataan visi yang jelas menjadi dasar bagi pengembangan pernyataan visi 

yang komprehensif. Pernyataan misi adalah sebuah deklarasi tentang alasan 

keberadaan suatu organisasi. Suatu organisasi mencapai kesadaran akan 

maksud yang lebih baik mana kala para penyusun strategi, manajer dan 

karyawan mampu mengembangkan serta mengkomunikasikan visi dan misi 

yang jelas.  
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b. Audit Eksternal 

Tujuan audit eksternal adalah untuk mengembangkan sebuah daftar terbatas 

dari peluang yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan dan ancaman 

yang harus dihindari. Kekuatan eksternal dapat dibagi menjadi lima kategori: 

(1) kekuatan ekonomi; (2) kekuatan sosial, budaya, demografis dan 

lingkungan; (3) kekuatan politik, pemerintahan dan hukum; (4) kekuatan 

teknologi; (5) kekuatan kompetitif.  

c. Audit Internal 

Proses pelaksanaan audit internal merepresentasikan sebuah peluang bagi 

para manajer dan karyawan dari segala tingkat di organisasi untuk 

berpartisipasi dalam menentukan masa depan perusahaan.  

d. Menetapkan Tujuan Jangka Panjang 

Tujuan jangka panjang merepresentasikan hasil-hasil yang diharapkan dari 

pelaksanaan strategi. Tujuan harus kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat 

dimengerti, menantang, hierarkis, mungkin untuk dicapai dan kongruen antar 

unit organisasional. 

e. Menciptakan, Menilai dan Memilih Strategi 

Analisis dan pemilihan strategi berusaha menentukan tindakan alternatif yang 

paling baik dalam membantu perusahaan mencapai misi dan tujuannya. 

Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif hendaknya melibatkan 

banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya merumuskan pernyataan visi 

dan misi organisasi, melakukan audit eksternal dan internal. 
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f. Menerapkan Strategi, Isu – Isu Manajemen 

Perumusan strategi yang berhasil tidak menjamin penerapan strategi juga 

berhasil. Para manajer divisional dan fungsional dilibatkan sejauh mungkin 

dalam aktivitas perumusan strategi. 

g. Mengimplementasikan Strategi (Pemasaran, Keuangan/Akuntansi, Litbang 

dan SIM)  

1) Pemasaran 

Segmentasi pasar merupakan sebuah variabel penting dalam penerapan 

strategi untuk tiga alasan. Pertama, strategi pengembangan pasar, 

pengembangan produk, penetrasi pasar. Kedua, segmentasi pasar 

memungkinkan sebuah perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya 

yang terbatas. Ketiga, keputusan segmentasi pasar secara langsung 

mempengaruhi variabel pemasaran. 

2) Keuangan/Akuntansi 

Analisis perhitungan keuangan adalah sebuah teknik penerapan strategi 

yang pokok sebab analisis tersebut memungkinkan sebuah organisasi 

untuk mengamati hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan 

pendekatan. Anggaran keuangan adalah dokumen yang merinci 

bagaimana dana akan diperoleh dan dihabiskan untuk kurun waktu 

tertentu.  

3) Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 

Personel litbang dapat memainkan peran yang integral dalam penerapan 

strategi. Para individu secara umum bertanggung jawab untuk 

mengembangkan berbagai produk baru dan memperbaiki produk lama. 



26 

 

4) Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

Informasi adalah landasan pemahaman di sebuah perusahaan. Proses 

manajemen strategis sangat terbantu apabila perusahaan memiliki sistem 

informasi manajemen yang efektif. Pengumpulan, pencarian dan 

penyimpanan informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan 

kompetitif di perusahaan. 

h. Evaluasi 

Evaluasi strategi terdiri dari tiga kegiatan pokok; (1) penyelidikan atas 

landasan yang mendasari strategi; (2) membandingkan hasil yang diharapkan 

dengan hasil yang sebenarnya; (3) pengambilan tindakan korektif 

 

Model manajemen strategis menurut Hunger&Wheelen (2003:9) meliputi : 

a. Pengamatan lingkungan 

1) Analisis Eksternal 

Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan 

ancaman) yang berada di luar organisasi. Lingkungan eksternal 

memiliki dua bagian yakni a) lingkungan kerja, terdiri dari elemen-

elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau 

dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. b) lingkungan 

sosial, terdiri dari kekuatan umum dan kekuatan itu tidak berhubungan 

langsung dengan aktivitas jangka pendek organisasi namun sering 

mempengaruhi keputusan jangka panjang. 

2) Analisis Internal 

Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel (kekuatan dan 

kelemahan) yang ada dalam organisasi. variabel tersebut meliputi a) 
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struktur adalah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang 

berkenaan dengan komunikasi, wewenang dan arus kerja. b) budaya 

adalah pola keyakinan, pengharapan dan nilai-nilai yang dibagikan oleh 

anggota organisasi. c) sumber daya adalah aset yang merupakan bahan 

baku bagi produksi barang dan jasa organisasi. 

 

b. Perumusan Strategi 

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk 

manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari 

kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi : 

1) Misi  

Misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. 

Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan 

mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan 

perusahaan lain. 

2) Tujuan  

Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan 

apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan dan sebaiknya 

diukur jika memungkinkan. 

3) Strategi 

Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif 

tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. 
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4) Kebijakan  

Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan 

organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas 

yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. 

c. Implementasi Strategi  

Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan 

strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, 

anggaran, prosedur. 

1) Program 

Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah 

yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. 

2) Anggaran 

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, 

setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat 

digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. 

3) Prosedur 

Prosedur adalah system langkah-langkah atau teknik-teknik yang 

berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas 

atau pekerjaan diselesaikan. 

d. Evaluasi dan Pengendalian 

Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya aktivitas-aktivitas 

perusahaan dan hasil kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja 

yang diinginkan. Walaupun evaluasi dan pengendalian merupakan elemen 

terakhir dari manajemen strategis, elemen ini juga dapat menunjukkan 
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secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya 

dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali. 

 

Berdasarkan model manajemen strategi diatas peneliti menggunakan model 

manajemen strategis pada tahap implementasi strategi. Alasan peneliti 

menggunakan model ini untuk melihat pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh 

Dinas PP&PA dalam upaya pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan di 

Kota Bandar Lampung. 

 

D. Tinjauan Terhadap Implementasi Strategi 

 

1. Pengertian Implementasi Strategi 

Tahapan ini merupakan tahapan yang kritis karena banyak organisasi yang 

mampu menyusun perumusan strategi dengan baik namun tidak mampu 

mengimplementasikannya dengan baik. Implementasi sebagai suatu konsep tindak 

lanjut pelaksanaan kegiatan yang cukup menarik untuk dikaji oleh cabang ilmu. 

Hal ini semakin mendorong perkembangan konsep implementasi itu sendiri dan 

juga menyadari bahwa dalam mempelajari implementasi sebagai suatu konsep 

akan dapat memberikan kemajuan dalam upaya pencapaian tujuan.  

 

Amirullah (2015:17) mengungkapkan implementasi strategi adalah sebuah 

tindakan pengelolaan bermacam-macam sumber daya organisasi dan manajemen 

yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber-sumber daya 

perusahaan melalui strategi yang dipilih.Implementasi strategi diperlukan untuk 

memerinci secara lebih tepat dan jelas bagaimana sesungguhnya pilihan strategi 



30 

 

yang telah diambil direalisasikan. Implementasi strategi yang berhasil sangat 

tergantung pada keahlian dan kemampuan serta keterampilan manajer. 

 

Huff dalam Heene (2010:178) mengungkapkan upaya mengkombinasikan antara 

kebijakan memberikan hadiah berdasarkan kepatuhan akan pelaksanaan atas 

keputusan-keputusan strategis yang telah dirumuskan, pengembangan teknik-

teknik persuasif untuk menjamin hadirnya partisipasi dari berbagai partisipan 

(rekanan) selama berlangsungnya proses implementasi termasuk juga dalam 

meningkatkan intensitas keterlibatan.  

 

Hunger&Wheelen (2003:296) menyatakan implementasi strategi adalah sejumlah 

total aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan sebuah 

perencanaan strategis. Implementasi strategi merupakan proses berbagai strategi 

dan kebijakan berubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, 

anggaran dan prosedur. Implementasi merupakan kunci sukses manajemen 

strategis.  

 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan implementasi strategi adalah 

serangkaian pelaksanaan atau kegiatan dari strategi yang telah dirumuskan dalam 

bentuk program kerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.  

 

2. Model Implementasi Strategi 

Menurut Salusu (2006:409) implementasi strategi merupakan seperangkat 

kegiatan yang dilakukan berdasarkan suatu keputusan yang prosesnya terarah dan 

terkoordinasi serta melibatkan sumber daya. Sifat dari suatu implementasi adalah 
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tidak dapat beroperasi tanpa adanya faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhinya. 

Berikut adalah model-model implementasi strategi; 

a. Implementasi strategi menurut Fred R. David 

1) Mengimplementasikan Strategi – Isu Manajemen 

Perumusan strategi yang berhasil tidak menjamin penerapan strategi juga 

berhasil. Para manajer divisional dan fungsional dilibatkan sejauh 

mungkin dalam aktivitas perumusan strategi. Isu-isu utama manajemen 

bagi penerapan strategi meliputi penetapan tujuan tahunan, pembuatan 

kebijakan, alokasi sumber daya, perubahan struktur organisasi, 

restrukturisasi dan rekayasa ulang, perbaikan program penghargaan 

insentif, minimalisasi penolakan terhadap perubahan, pengenalan 

manajer pada strategi, pengembangan budaya yang mendukung strategi, 

adaptasi proses produksi, pengembangan fungsi sumber daya manusia 

yang efektif.  

2) Mengimplementasikan Strategi–Pemasaran, Keuangan/ Akuntansi, 

Litbang dan SIM 

a) Pemasaran 

Segmentasi pasar merupakan sebuah variabel penting dalam 

penerapan strategi untuk tiga alasan.Pertama, strategi pengembangan 

pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar.Kedua, segmentasi 

pasar memungkinkan sebuah perusahaan untuk beroperasi dengan 

sumber daya yang terbatas.Ketiga, keputusan segmentasi pasar 

secara langsung mempengaruhi variabel pemasaran. 
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b) Keuangan/ Akuntansi 

Analisis perhitungan keuangan adalah sebuah teknik penerapan 

strategi yang pokok sebab analisis tersebut memungkinkan sebuah 

organisasi untuk mengamati hasil yang diharapkan dari berbagai 

tindakan dan pendekatan. Anggaran keuangan adalah dokumen yang 

merinci bagaimana dana akan diperoleh dan dihabiskan untuk kurun 

waktu tertentu.  

c) Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 

Personel litbang dapat memainkan peran yang integral dalam 

penerapan strategi. Para individu secara umum bertanggung jawab 

untuk mengembangkan berbagai produk baru dan memperbaiki 

produk lama. 

d) Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

Informasi adalah landasan pemahaman di sebuah perusahaan. Proses 

manajemen strategis sangat terbantu apabila perusahaan memiliki 

sistem informasi manajemen yang efektif. Pengumpulan, pencarian 

dan penyimpanan informasi dapat digunakan untuk menciptakan 

keunggulan kompetitif di perusahaan. 

 

b. Implementasi strategi menurut Hunger&Wheelen 

1) Program 

Setelah perencanaan dibuat dalam bentuk yang masih global dan 

berjangka panjang, maka dibuat dalam bentuk yang lebih detail dan 

berjangka pendek yaitu berupa proyek-proyek yang akan membentuk 

suatu program kerja. Program disusun dengan mengacu pada kebijakan 
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yang telah ditetapkan. Hunger dan Wheelen (203:17) menyatakan 

program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang 

diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. 

 

2) Budget dan Prosedur Kerja 

Hunger dan Wheelen (2003:18) menyatakan budget atau anggaran 

merupakan suatu program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, 

setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat 

digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. 

Anggaran juga menentukan dengan laporan keuangan performa yang 

menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari kondisi keuangan 

perusahaan.  Hunger dan Wheelen (2003:18) menjelaskan prosedur 

adalah sistem langkah-langkah atau teknik yang berurutan yang 

menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan 

diselesaikan. Prosedur secara khusus merinci berbagai aktivitas yang 

harus dikerjakan untuk menyelesaikan program-program perusahaan.   

 

c.  Implementasi strategi menurut Higgins 

1) Perencanaan Integral dan Sistem Pengendalian 

Higgins dalam Salusu (2006:435) sasaran yang ingin dicapai oleh strategi 

harus dijabarkan secara rinci, maka dari itu dibuatkan perencanaan antara 

dan perencanaan operasional. Perencanaan antara adalah penghubung 

antara sasaran-sasaran strategi dan perencanaan operasional yang disebut 

juga program. Program ini mencakup ruang lingkup yang cukup luas, 

waktu yang memadai, cukup komprehensif dan memiliki rincian detail. 
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Perencanaan operasional adalah menerjemahkan perencanaan antara ke 

dalam rencana yang pasti yaitu kegiatan yang memberi hasil yang 

diinginkan. Anggaran yang merupakan kunci dari keberhasilan 

perencanaan operasional, biasanya disebut rencana operasional keuangan 

dan rencanan pembiayaan. 

 

2) Kepemimpinan, Motivasi dan Sistem Komunikasi 

Gaya kepemimpinan memegang peranan sentral dalam menggerakan 

karyawan menuju sukses. Para manajer hendaknya mampu memberikan 

motivasi kepada jajaran kepegawaian jika ingin maju. Selain itu sistem 

komunikasi yang dimiliki harus baik guna mencapai tujuan yang ingin 

dicapai. 

 

Gaya kepemimpinan dalam organisasi pada dasarnya ada empat kategori 

menurut Gatto dalam Salusu (2006: 194) yaitu, sebagai berikut: 

a) Gaya direktif. Pemimpin yang direktif pada umumnya membuat 

keputusan-keputusan penting dan banyak terlibat dalam 

pelaksanaannya. Semua kegiatan terpusat pada pemimpin, dan sedikit 

saja kebebasan orang lain untuk berkreasi dan bertindak yang 

diizinkan. Pada dasarnya gaya ini adalah gaya otoriter. 

b) Gaya konsultatif. Gaya ini dibangun di atas gaya direktif, kurang 

otoriter dan lebih banyak melakukan interaksi dengan para staf dan 

anggota organisasi. fungsi pemimpin lebih banyak berkonsultasi, 

memberikan bimbingan, motivasi, memberikan nasihat dalam rangka 

mencapai tujuan. 
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c) Gaya partisipatif. Gaya partisipatif bertolak dari gaya konsultatif yang 

bisa berkembang ke arah saling percaya antara pemimpin dengan 

bawahan. Pemimpin cenderung memberi kepercayaan pada 

kemampuan staf untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai tanggung 

jawab mereka. Sementara itu, kontak konsultatif tetap berjalan terus. 

Dalam gaya ini pemimpin lebih banyak mendengar, menerima, 

bekerja sama dan memberi dorongan dalam proses pengambilan 

keputusan. Perhatian diberikan kepada kelompok. 

d) Gaya free-rein, atau disebut juga gaya delegasi, yaitu gaya yang 

mendorong kemampuan staf untuk mengambil inisiatf. Kurang 

interaksi dan control yang dilakukan oleh pemimpin sehingga gaya ini 

hanya bisa berjalan apabila staf memperlihatkan tingkat kompetensi 

dan keyakinan akan mengejar tujuan dan sasaran organisasi. 

 

Motivasi di dalam organisasi seperti menurut Wasiniak dalam Salusu 

(2006:429) mengurutkan sejumlah faktor yang dipandang sebagai 

penyebab timbulnya motivasi pada karyawan. Motivasi itu timbul karena 

hal-hal sebagai berikut: 

a) Adanya perasaan ingin mencapai sesuatu hasil dengan melakukan 

pekerjaan menantang dengan baik 

b) Suatu kebutuhan dari dalam diri sendiri yang ingin melakukan suatu 

pekerjaan yang baik 

c) Melakukan pekerjaan menurut perasaan adalah penting 

d) Apa yang dilakukan itu selalu berkaitan dengan suatu tujuan 

e) Apa yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang menarik 
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f) Melakukan pekerjaan dengan harapan aka nada promosi 

g) Mengerjakan sesuatu adalah membantu organisasi mencapai suatu 

tujuan 

h) Mengharapkan kemungkinan kenaikan penghasilan 

i) Mengerjakan sesuatu sebagai kredit untuk keperluan penilaian 

penampilan prestasi yang akan datang 

j) Untuk memperoleh penghargaan dan pengakuan dari atasan 

k) Melakukan sesuatu dengan kemungkinan bertambahnya kebebasan 

dalam pekerjaan 

l) Harapan akan pengakuan dari teman sejawat 

m) Melaksanakan tugas dengan tekad tidak menginginkan kelompoknya 

berpenampilan buruk 

n) Jaminan adanya keamanan kerja yang prima 

o) Mengerjakan sesuatu karena di dorong oleh kondisi fisik pekerjaan 

yang baik 

p) Kemungkinan memperoleh penghargaan 

q) Melakukan sesuatu sebagai bagian dari kelompok atau tim 

r) Adanya rasa kesetiaan dan persahabatan dengan atasan 

s) Dengan harapan akan diangkat sebagai pemimpin kelompok kerja 

t) Kekhawatiran akan dikenakan tindakan disipliner oleh atasan.  

 

3) Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kultur Organisasi 

Komponen implementasi ditangani oleh bagian personalia organisasi 

yang memiliki dua fungsi utama. Pertama, menempatkan karyawan yang 

sekaligus mencakup perencanaan personil, perekrutan, saringan, 
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pelatihan dan orientasi. Kedua, berfungsi apabila karyawan sudah mulai 

bekerja yang mencakup pelatihan dan pengembangan, penyediaan 

kompensasi dan motivasi, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, 

evaluasi dan pengendalian, perbaikan produktivitas dan perbaikan 

komunikasi dalam organisasi. 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi strategi menurut 

Higgins dalam Salusu yang meliputi perencanaan integral dan sistem 

pengendalian; kepemimpinan, motivasi dan sistem komunikasi; dan manajemen 

sumber daya manusia dan kultur organisasi. Alasan peneliti menggunalan model 

implementasi strategi ini karena peneliti ingin menganalisis sasaran-sasaran 

strategi yang digunakan Dinas PP&PA secara rinci yang disebut dengan program 

dan disusun dalam rencana pasti yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut juga 

perlu dilihat dari gaya kepemimpinan suatu organisasi yang harus mampu 

menunjukkan arah tujuan organisasi tersebut, serta mengukur pengelolaan sumber 

daya manusia yaitu keterlibatan anggota organisasi dalam tahap pelaksanaannya. 

Karena strategi diimplementasikan dalam suatu keadaan atau lingkungan yang 

terus berubah, maka implementasi yang sukses menuntut sistem pengendalian 

organisasi. Selain itu juga model implementasi strategi ini lebih mengarah kepada 

strategi organisasi sektor publik.  
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3. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Strategi 

Heide dalam Heene (2010:181) menyatakan bahwa kemampuan dalam 

mengimplementasikan suatu strategi dengan berhasil dipengaruhi oleh tujuh 

faktor, yaitu; 

a. Sistem informasi dari organisasi 

Suatu pengimplementasian strategi yang berhasil menuntut adanya lalu 

lintas informasi yang relevan dan juga continue yang mencakup ke seluruh 

bagian organisasi.  

b. Kemampuan proses belajar dari organisasi 

Implementasi dari suatu strategi tidak saja menuntut bahwa semua 

partisipan harus memahami akan strategi itu, akan tetapi mereka juga 

harus dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mampu 

mengimplementasikan strategi dengan sukses.  

c. Pengalokasian sarana-sarana organisasi secara menyeluruh 

Tanpa ketersediaan sarana-sarana yang memadai termasuk sarana yang 

secara khusus dipersiapkan dapat dikatakan aan sulit untuk 

mengimplementasikan suatu strategi dengan berhasil. 

d. Struktur organisasi yang baku 

Struktur baku suatu organisasi akan berdampak secara tidak langsung 

terhadap implementasi dari strategi melalui dampaknya terhadap alur 

informasi, monitoring dan proses pengambilan keputusan di dalam 

organisasi. 
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e. Kebijakan tentang manajemen SDM dari organisasi 

Keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu strategi akan bergantung 

pada dedikasi para partisipan perorangan yang merasa bertanggung jawab 

mewujudkan strategi tersebut ke dalam realitas.  

f. Merangkul pengaruh politis di tubuh organisasi 

Ketika para partisipan tertentu atau kelompok-kelompok partisipan 

mempersepsikan sebuah strategi sebagai sesuatu yang meredusir 

kekuasaan dirinya ataupun statusnya, maka mereka akan menghambat 

upaya implementasi.  

g. Kultur dari organisasi 

Kultur suatu organisasi mencakup keseluruhan dari sistem-sistem kognitif, 

nilai-nilai, maupun pola-pola perilaku yang melekat dalam organisasi. 

Suatu strategi yang kurang adaptif terhadap kultur organisasi akan 

melahirkan penolakan yang keras dan semakin menghambat segenap 

upaya bagi pengimplementasiannya secara efektif. 

 

4. Indikator Keberhasilan Implementasi Strategi 

Keberhasilan implementasi suatu strategi menuntut adanya upaya prakondisi 

terhadap segenap proses implementasinya. Seolah-olah sebelumnya perlu 

dipersiapkan terlebih dahulu semacam basis pertahanan bagi strategi. Menurut 

Beaudan dalam Heene (2010:184) sebuah strategi baru dapat diimplementasikan 

dengan sukses bila para manajer menaruh perhatian pada tiga tuntutan 

implementasinya, yaitu; 
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a. Kejelasan persepsi = interpretasi + penerimaan 

Langkah pertama agar suatu strategi dapat dipahami bersama adalah 

dengan memperjelas makna dari strategi tersebut. Tanpa adanya 

pemahaman mendalam dari masyarakat mengenai strategi tersebut hampir 

tidak mungkin untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Sedangkan 

upaya memperjelas makna strategi terdiri dari dua proses, intepretasi dan 

penerimaan. Oleh karena itu, para manajer wajib menjaga agar setiap 

individu baik di dalam organisasi akan mengintepretasikan strategi dengan 

pemahaman yang sama. Di samping itu para partisipan secara individual 

wajib menaati strategi itu. Suatu strategi yang oleh para partisipannya 

dianggap kurang realistis sulit untuk berhasil dengan baik melewati 

tahapan transisional dari formulasi ke implementasi. 

b. Keterkaitan kolektif = partisipasi + kompetensi 

Langkah selanjutnya mengembangkan keterkaitan strategi dengan para 

partisipan orang per orang. Keterkaitan strategi organisasi ini dengan para 

partisipan pada awalnya menjadi pendorong munculnya partisipasi. Jadi, 

para partisipan perorangan yang mulai tumbuh keyakinan dirinya ini akan 

merasa pula bahwa mereka memiliki kompetensi-kompetensi individual 

untuk mengimplementasikan strategi secara efektif dan efisien.  

c. Keteguhan tekad = fleksibilitas + ritme 

Dalam pengimplementasian pun menutut hadirnya fleksibilitas dari semua 

jajaran organisasi. Sering munculnya ketidakterdugaan dari strategi ini 

menimbulkan dampak yang mempersulit kita untuk mengevaluasi 

seberapakah besaran kerja keras yang proposional yang dibutuhkan saat 
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menjalani proses demikian sehingga akhirnya semakin mempersulit untuk 

menentukan ritme yang tepat. 

 

E. Tinjauan Terhadap Pemberdayaan Perempuan 

 

1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan 

Menurut Ife dalam Suharto (2003:59) pemberdayaan memuat dua pengertian 

kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini di artikan bukan 

hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan atau kekuasaan 

atau penguasaan klien atau pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup, 

pendefinisian kehidupan, ide atau gagasan, lembaga-lembaga, sumber-sumber, 

aktifitas ekonomi dan reproduksi.  

 

Menurut Moser dalam Daulay (2006:4) bahwa strategi pemberdayaan bukan 

bermaksud menciptakan perempuan lebih unggul dari laki-laki kendati menyadari 

pentingnya peningkatan kekuasaan, namun pendekatan ini mengidentifikasikan 

kekuasaan bukan sebagai dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih 

condong dalam kapasitas perempuan meningkatkan kemandirian dan kekuatan 

internal. Bahwasannya yang diperjuangkan dalam pemberdayaan perempuan 

adalah pemenuhan hak mereka untuk menentukan pilihan dalam kehidupan dan 

mempengaruhi arah perubahan melalui kesanggupan untuk melakukan control 

atas sumber daya material dan nonmaterial yang penting. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian dari pemberdayaan 

perempuan maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan adalah 

suatu cara untuk meningkatkan kualitas perempuan guna berpartisipasi dalam 
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kehidupan masyarakat dan menjadikan perempuan mandiri serta membangun 

keberdayaan perempuan baik dalam kehidupan bersosial, segi ekonomi, politik 

dan lain-lain. 

 

2. Tujuan Pemberdayaan Perempuan 

Secara mendasar Suharto (2003:60) tujuan utama pemberdayaan adalah 

memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak punya 

keberdayaan baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) 

maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas karena struktur sosial yang 

tidak adil).   

 

Secara lebih rinci menurut Moser dalam Daulay (2006:7)  menekankan bahwa 

tujuan dari upaya pemberdayaan perempuan adalah terwujudnya keadilan dan 

kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara.  

Tujuan dari pemberdayaan perempuan itu sendiri apabila dijabarkan adalah 

meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam berbagai bidang strategis, 

penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, penegakan hak asasi manusia 

(HAM) perempuan. 

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang tujuan pemberdayaan perempuan 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberdayaan perempuan 

adalah upaya yang dilakukan kepada para perempuan untuk meningkatkan harkat 

dan martabat kaum perempuan agar dapat hidup mandiri dan dapat disetarakan 

dengan kaum laki-laki karena memiliki hak serta potensi yang sama. 
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3. Tahap-tahap Pemberdayaan Perempuan 

Berkaitan dengan upaya pemberdayaan perempuan, Sumodiningrat dalam 

Nugroho (2011:21) menyatakan bahwa untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga 

langkah yang berkesinambungan berikut ini. 

a. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus 

dipihaki daripada laki-laki; 

b. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan 

untuk dapat mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil 

manfaat; 

c. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepaskan. 

Dalam upaya pemberdayaan perempuan, ketiga tahapan tersebut harus 

dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan karena ketiga 

hal tersebut saling berkaitan; 

 

Menurut Suharto (2003:66) dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan 

perempuan dapat saja dilakukan secara individual meskipun pada gilirannya 

strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektifitas, dalam arti mengaitkan klien 

dengan sumber atau system lain di luar dirinya. Dalam kontek pekerjaan sosial, 

pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga arus atau tiga tahap yaitu:  

a) Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui 

bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan 

utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan 

tugas-tugas kehidupannya.  
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b) Mezzo, artinya pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. 

Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan media kelompok sebagai 

media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya 

digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, 

keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan 

memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 

c) Makro adalah pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar 

karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih 

luas.  

 

4. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan 

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat 

tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan 

yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan pemberdayaan 

perempuan menjadi cita-cita semua orang. Namun untuk mengetahui keberhasilan 

sebagai sebuah proses, dapat dilihat dari indikator pencapaian keberhasilannya,  

Suharto (2003:57) Adapun indikator pemberdayaan perempuan adalah sebagai 

berikut: 

a.  Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk 

menempuh pendidikan semaksimal mungkin. 

b.  Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk 

berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi 

diri mereka. 
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c.  Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, 

sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar 

dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki. 

d.  Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, 

eksekutif dan pemerintahan. 

e.  Peningkatan keterlibatan aktifis perempuan dalam kampanye 

pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan. Namun lebih dari itu 

semua adalah terciptanya pola pikir dan paradigma yang egaliter. 

Perempuan juga harus dapat berperan aktif dalam beberapa kegiatan yang 

memang proporsinya. Jikalau ini semua telah terealisasi, maka perempuan 

benar-benar telah terberdayakan 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemberdayaan perempuan yang dilakukan 

harus tepat sasaran. Sumodiningrat dalam Nugroho (2011:6) menjelaskan bahwa 

sasaran keberhasilannya adalah : 

a.   Meningkatnya pendapatan perempuan di tingkat bawah dan menurunnya 

jumlah penduduk yang terdapat di bawah garis kemiskinan. 

b.   Berkembangnya kapasitas perempuan untuk meningkatkan kegiatan social 

ekonomi produktif keluarga. 

c.   Berkembangnya kemampuan perempuan dan meningkatnya kapasitas 

kelembagaan masyarakat, baik aparatur maupun warga. 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

F. Tinjauan terhadap kekerasan perempuan 

 

1. Pengertian kekerasan perempuan 

Menurut Soeroso (2010:178) gender based violence atau kekerasan berbasis 

gender adalah istilah yang merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki 

dan perempuan, biasanya yang menjadi korban adalah perempuan, sebagai akibat 

adanya distribusi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Dalam 

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1, tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap 

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau 

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 

rumah tangga. 

 

Adapun telah di atur dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa lingkup rumah tangga, 

Samadani (2013:29)  yaitu, meliputi : 

a. Suami, istri, dan anak. 

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 

sebagaimana dimaksud pada nomer 1 karena hubungan darah, perkawinan, 

persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. 

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 

tangga tersebut. 
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Menurut Komnas Perempuan dalam Harnoko (2010:182), kekerasan terhadap 

perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan 

yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan, kerugian dan 

penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan. Termasuk 

didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja membatasi kebebasan 

perempuan. Tindakan kekerasan ini dapat terjadi dalam domestik ataupun publik. 

  

Dari beberapa pengertian kekerasan terhadap perempuan maka dapat disimpulkan 

kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang dikenakan pada 

seorang perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual. Termasuk juga ancaman 

perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-

wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi. 

 

2. Bentuk-Bentuk kekerasan terhadap perempuan 

Kekerasan yang menimpa perempuan hadir dalam seluruh jenis hubungan sosial 

yang dijalaninya, termasuk dalam hubungan keluarga, perkawanan dekat, dalam 

hubungan kerjanya, maupun hubungan sosial kemasyarakatannya. Kekerasan itu 

pun dapat menimpa perempuan dimana saja, baik itu berada di ruang publik 

ataupun ruang rumah tangga. Adapun jenis - jenis kekerasan terhadap perempuan 

menurut Nurdjunaida dalam Harnoko (2010:184) dapat terjadi dalam bentuk:  

a. Kekerasan Fisik 

Yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya 

orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau 

dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, 
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antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, 

penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, 

penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika 

serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit 

dan luka berat. 

b. Kekerasan Psikologis/Nonfisik 

Yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik 

metalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata 

kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. 

Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kernampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan 

psikis berat pada seseorang.  

 

c. Kekerasan Seksual 

Yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang 

tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan 

seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang 

disebut sebagai perkosaan. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan 

dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindak kekerasan 

seksual meliputi perkosaan, pelecehan seksual. 

 

Kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan cenderung terjadi di dalam rumah 

tangga, Soeroso (2010:80). Adapun bentuk-bentuk tindak kekerasan yang terjadi 

diantaranya: 

a. Kekerasan fisik yakni: pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan. 
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b. Kekerasan nonfisik yaitu: penghinaan, komentar-komentar yang 

dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri dari pihak istri, 

melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan 

istri ke orang tua, akan menceraikan dan memisahkan istri dari anak-

anaknya. 

c. Kekerasan seksual meliputi: pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, 

pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau 

disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak 

menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi dan memaksa istri menjadi 

pelacur dan sebagainya. 

d. Kekerasan ekonomi berupa: tidak memberi nafkah pada istri, 

memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol 

kehidupan istri, membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya 

dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”. 

 

Selain itu menurut Harkrisnowo dalam Samadani (2013:31) kekerasan terhadap 

perempuan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk kekerasan yang meliputi: 

a. Kekerasan fisik (physical abuse) seperti tamparan, menendang, pukulan, 

menjambak, meludah, menusuk, mendorong, memukul dengan senjata. 

b. Kekerasan psikis/ emosional (emotional abuse) seperti rasa cemburu atau 

rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, 

mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, 

mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, dicaci maki, mengancam 

kehidupan pasangannya atau melukai orang yang dianggap dekat atau 

menganiaya binatang peliharaannya, menanamkan perasaan takut melalui 
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intimidasi, ingkar janji, merusak hubungan orang tua anak atau saudara 

dan sebagainya. 

c. Kekerasan ekonomi (economic abuse) seperti membuat tergantung secara 

ekonomi, melakukan control terhadap penghasilan, pembelanjaan. 

d. Kekerasan seksual (sexual abuse) seperti memaksa hubungan seks, 

mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya 

saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang 

untuk hubungan seks. 

 

G. Kerangka Pikir 

 

Organisasi publik merupakan tempat menyandarkan berbagai harapan yang ideal 

dari masyarakat tentang pemenuhan sejumlah kepentingan. Oleh karena itu, 

harapan masyarakat menjadi sangat besar kepada organisasi publik. Hal tersebut 

menjadi pendorong bagi organisasi publik untuk terus meningkatkan kualitas 

pelayanan serta memperbaiki pelayanan yang sudah ada. Setiap organisasi publik 

pasti memiliki strategi organisasi untuk terwujudnya suatu tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 

Organisasi publik memiliki misi yang sangat strategis dalam memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan mengingatnya masalah kekerasan 

masih menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan dan perempuanlah yang 

menjadi korban dari tindakan kriminal tersebut. Perempuan seringkali tidak 

berdaya apabila mendapatkan kekerasan yang dialaminya. Seharusnya perempuan 

juga memiliki hak rasa yang sama yaitu mendapatkan perlindungan rasa aman, 
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adil dan bebas sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar. 

Pemerintah memiliki tugas dan kewajiban akan masalah ini.  

 

Sudah tidak asing lagi bahwa di Kota Bandar Lampung kekerasan terhadap 

perempuan sering ditemukan dan dari tahun ke tahun mengalami grafik korban 

kekerasan perempuan secara dinamis. Tindakan kekerasan yang dialami 

perempuan berupa pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, perbuatan tidak 

menyenangkan, pengroyokan dan juga penipuan. Maraknya kekerasan terhadap 

perempuan di Kota Bandar Lampung merupakan suatu tugas organisasi publik 

yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Dinas PP&PA) 

dalam mengatasi dan meminimalisir kasus tersebut. 

 

Dinas PP&PA merupakan salah satu organisasi publik yang memiliki kewenangan 

terhadap tindak kekerasan perempuan di Kota Bandar Lampung. Organisasi 

publik itu sendiri memiliki misi yang sangat strategis dimana memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang 

baik pelayanan yang sesuai dengan tugas fungsi organisasi tersebut. Karena itu 

masyarakat sangat bergantung kepada organisasi publik terhadap fungsi dan 

pelayanan yang dijanjikan serta diberikan. Setiap organisasi publik memiliki 

rencana strategi untuk mewujudkan tujuan pada organisasi tersebut. Strategi juga 

dapat menilai keaktifan suatu organisasi.  

 

Dinas PP&PA memiliki strategi organisasi dalam pemberdayaan perempuan 

korban tindak kekerasan yang sesuai dengan fungsi dari instansi tersebut. Karena 

salah satu cara yang rasional untuk membebaskan para perempuan dari masalah 

tersebut adalah memberdayakan perempuan. Dari strategi organisasi tersebut 
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harus diimplementasikan karena proses di dalam strategi yang paling penting 

adalah implementasi atau pelaksanaannya. Implementasi strategi digunakan untuk 

mengukur keberhasilan atau baik dan tidaknya strategi tersebut.  

 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi 

yang dilakukan oleh Dinas PP&PA dalam upaya pemberdayaan perempuan 

dengan menggunakan teori Higgins dalam Salusu (2006:435) yaitu: Pelaksanaan 

Strategi Dinas PP&PA Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak 

Kekerasan di Kota Bandar Lampung, malalui aspek :  

1. Pelaksanaan Strategi Dinas PP&PA Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan 

Korban Tindak Kekerasan di Kota Bandar Lampung, malalui aspek:  

a. Rencana strategis Dinas PP&PA Kota Bandar Lampung 

b. Perencanaan antara& Perencanaan operasional yang dirumuskan ke dalam 

program-program Dinas PP&PA 

c. Gaya kepemimpinan yang ada pada Dinas PP&PA 

d. Motivasi yang diberikan pemimpin kepada pegawai Dinas PP&PA 

maupun motivasi dari Dinas PP&PA kepada para korban 

e. Komunikasi yang dimiliki antara pemimpin dengan pegawai maupun 

Dinas PP&PA kepada para korban 

f. Manajemen SDM yang diterapkan di Dinas PP&PA 

g. Kultur organisasi Dinas PP&PA 

2. Kendala-kendala yang menjadi penghambat Dinas PP&PA dalam upaya 

pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan di Kota Bandar Lampung 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber: diolah oleh peneliti Tahun 2016) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih tipe penelitian ini karena 

peneliti bermaksud menggambarkan, menjelaskan dan mendeskripsikan gejala-

gejala yang terdapat dalam masalah penelitian ini secara kompleks. Melalui 

pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menemukan, 

memahami dan menjelaskan tentang strategi yang dilakukan Dinas PP&PA dalam 

upaya pemberdayaan perempuan terhadap tindak kekerasan di Kota Bandar 

Lampung serta menganalisisnya dengan rinci berdasarkan informasi dan 

informan. Tipe penelitian ini berdasarkan pendapat dari Bogdan dan Taylor dalam 

Moleong (2011:4) bahwa tipe penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian 

atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, serta data yang 

dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.  
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B. Fokus Penelitian 

 

Dalam penelitian kualitatif, hal yang perlu diperhatikan adalah fokus dan masalah 

penelitian. Fokus penelitian berfungsi untuk mempertajam dan memberikan 

batasan arahan suatu penelitian. Fokus penelitian diperlukan karena memberikan 

batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data guna memilih data yang 

relevan dan data yang tidak relevan, sehingga dengan batasan ini peneliti akan 

lebih terfokus dalam memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus 

penelitian ini berkaitan dengan strategi Dinas PP&PA dalam upaya pemberdayaan 

perempuan korban tindak kekerasan di Kota Bandar Lampung, melalui:  

 

1. Pelaksanaan strategi Dinas PP&PA dalam upaya pemberdayaan perempuan 

korban tindak kekerasan di Kota Bandar Lampung, malalui aspek :  

a. Rencana strategis Dinas PP&PA 

b. Perencanaan antara& Perencanaan operasional yang dirumuskan ke dalam 

program-program Dinas PP&PA 

c. Gaya Kepemimpinan yang ada pada Dinas PP&PA 

d. Motivasi yang diberikan pemimpin kepada pegawai Dinas PP&PA 

maupun motivasi dari Dinas PP&PA kepada pada korban 

e. Komunikasi yang dimiliki antara pemimpin dengan pegawai maupun 

Dinas PP&PA kepada para korban 

f. Manajemen SDM yang diterapkan di Dinas PP&PA 

g. Kultur Organisasi Dinas PP&PA 

2. Kendala-kendala yang menjadi penghambat Dinas PP&PA dalam upaya 

pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan di Kota Bandar Lampung. 
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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 yang akurat. Lokasi 

penelitian ini yakni : 

1. Letak geografis yaitu di Kota Bandar Lampung. Penulis mengambil lokasi 

penelitian ini dikarenakan di Kota Bandar Lampung tindak kekerasan 

terhadap perempuan tergolong cukup tinggi dan kasus tindak kekerasan 

perempuan semakin meluas pada saat ini. Dengan meluasnya kasus tersebut 

membuat masyarakat khususnya para perempuan khawatir. Seharusnya Kota 

Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung yang merupakan pusat 

perekonomian menjadi kota panutan dengan memperhatikan partisipasi para 

perempuan dalam pembangunan kota. Namun dalam faktanya para 

perempuan justru tidak mendapatkan haknya dengan melihat maraknya 

kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandar Lampung. 

 

2. Unit penelitian yaitu di Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak yang beralamat di Jalan Way Besai No.1 Pahoman, Bandar Lampung. 

Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan salah satu badan 

pemerintah yang melakukan pemberdayaan perempuan tingkat Kota Bandar 

Lampung adalah Dinas PP&PA. Dinas ini memegang peranan yang sangat 

menentukan dalam hal pemberdayaan perempuan khususnya di Kota Bandar 

Lampung. 
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D. Teknik Pengumpulan data 

 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka 

penelitian. Pengumpulan data adalah langkah sistematik untuk mendapatkan data. 

Dalam penelitian ini, wawancara dan observasi dijadikan sebagai sumber data 

primer sedangkan dokumentasi dijadikan sebagai sumber data sekunder. Untuk 

mendapatkan data mendalam, maka digunakan metode pengumpulan data: 

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan untuk melakukan pengamatan yang dilakukan 

secara sengaja dan secara sistematis. Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan 

strategi yang dimiliki dan diterapkan oleh Dinas PP&PA dalam upaya 

pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan di Kota Bandar Lampung. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu Moleong (2011:186). Wawancara dilakukan untuk 

mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan strategi 

Dinas PP&PA Kota Bandar Lampung, dalam hal ini difokuskan terhadap 

upaya pemberdayaan perempuan terhadap tindak kekerasan di Kota Bandar 

Lampung. Data dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik 

yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada 
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informan. Data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang 

tentang pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuannya. Dalam 

penelitian ini informan yang saya wawancarai adalah: 

 

Tabel 3. Daftar Nama Informan 

No. Nama  Jabatan  Tanggal 

Wawancara 

1. Ruth Dora 

Nababan  

Kabid Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Dinas PP&PA Kota 

Bandar Lampung 

23 Februari & 28 

Maret 2017  

2. Novita  Staff Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Dinas PP&PA 

Kota Bandar Lampung 

24 Februari  

3 Tri Ismanti Staff Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Dinas PP&PA 

Kota Bandar Lampung 

24 Februari 

4 Rohmawati Sekretaris Dinas PP&PA Kota Bandar 

Lampung 

28 Maret 2017 

5. 3 korban tindak 

kekerasan 

Ibu Rumah Tangga, 

Pembantu Rumah Tangga 

1-9 Maret 2017 

6. Santoso  Kabid Perlindungan Perempuan Dinas 

Sosial Kota Bandar Lampung 

27 Februari 2017 

7. Tri Anggota pendampingan Pusat Pelayanan 

Terpadu Perlindungan Perempuan dan 

Anak Lamban Indoma Putri (P2TP2A-

LIP)  

1 Maret 2017 

8. Eka purwani Kabid Unit PPA Polresta Bandar 

Lampung. 

3 April 2017 

(Sumber: diolah oleh peneliti Tahun 2017) 

 

3. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat 

informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti data-data 

tertulis, arsip maupun gambar yang berkaitan dengan keikutsertaan Dinas 

PP&PA yang merupakan salah satu badan pemerintah di Kota Bandar 

Lampung yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan korban tindak 

kekerasan. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi melalui 

berbagai dokumen-dokumen yang digunakan dari Dinas PP&PA Kota Bandar 
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Lampung berupa foto-foto pada saat upaya pemberdayaan perempuan dan 

sosialisasi, data pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta 

standar pelayanan minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan 

dan anak korban kekerasan.  

 

E. Teknik analisis data 

 

1. Reduksi Data  

Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam 

uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Dalam tahap ini peneliti memilah 

data yang dibutuhkan dalam penelitian strategi yang dijalankan oleh Dinas 

PP&PA Kota Bandar Lampung. Kemudian memisahkan data yang tidak perlu 

dan memfokuskan data yang berhubungan dengan strategi Dinas PP&PA. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara 

keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan 

dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk 

uraian dengan teks naratif, dan foto atau gambar sejenisnya. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan mengambil intisari dari rangkaian hasil 
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penelitian berdasarkan sumber data primer dan sekunder sehingga diperoleh 

jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

 

Menurut Moleong (2011:324) Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan 

teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah 

kriteria tertentu.  Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu : 

1. Teknik memeriksa Derajat Kepercayaan (credibility) 

Dalam penelitan ini kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria 

derajat kepercayaan, penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya 

menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Kriteria ini 

berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat 

kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat 

kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti 

pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa derajat 

kepercayaan ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu.  

 

Untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode triangulasi sumber. Triangulasi ini dianggap sebagai cara terbaik 

untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada 

dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai 

kejadian dan hubungan dari beberapa pandangan. Triangulasi dengan sumber 
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berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu dengan 

memeriksa temuan di lapangan dengan membandingkan berbagai sumber, 

metode dan teori yang berhubungan dengan pembahasan. 

 

2. Teknik memeriksa Keteralihan Data (Transferability) 

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 

mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. 

Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabulasi 

data serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan penelitian. 

 

3. Teknik memeriksa Ketergatungan (Dependability) 

Dalam penelitian kualitatif, 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 kebeneran data serta penafsirannya. Peneliti perlu menyediakan data 

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

proses yang digunakan. 
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4. Kepastian Data (confirmability) 

Kepastian data 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 skripsi menyangkut kepastian 

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

ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung 

 

1. Deskripsi Wilayah Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota 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 

perdagangan, industri dan pariwisata. 

 

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 520° sampai dengan 530° 

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 

197,22 Ha (197,22 Km
2
) dan luas perairan kurang lebih 3982 km

2 
yang terdiri atas 

Pulau Kubur, 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. Wilayah Administratif 

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah sekitar 197,22
2
 km yang terbagi ke 

dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 1.251.642 jiwa 

(berdasarkan data tahun 2015), kepadatan penduduk sekitar 8.316 jiwa/km dan 

diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030. 

Tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Bandar Lampung mencapai 1,79% per 

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

tahun 2016 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). 

 

Tabel 4. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2015 di Kota 

Bandar Lampung 

 

No 
Kelompok Umur 

(tahun) 

Penduduk (Jiwa) 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 0-4  25.783 43.677 69.460 

2 5-9 35.957 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 
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No 
Kelompok Umur 

(tahun) 

Penduduk (Jiwa) 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

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 BKKB-PP Kota Bandar 

Lampung 2015 

 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa jumlah penduduk berjumlah 1.187.102 jiwa. 

Dimana kelompok umur di atas 18 tahun atau yang disebut dewasa berjumlah 

total 883.780 jiwa yang terdiri dari 464.277 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 

419.503 jiwa berjenis kelamin perempuan. Sehingga terlihat jelas bahwa jumlah 

kelompok umur laki-laki di Kota Bandar Lampung lebih banyak daripada 

perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat rawan kekerasan terhadap 

perempuan sebagai korban cukup tinggi dan laki-laki sebagai pelaku kekerasan, 

karena perempuan selama ini diketahui memiliki tenaga daya yang lebih lemah 

dari laki-laki. 

 

Seperti yang diketahui Kota Bandar Lampung merupakan kota terbesar di 

Provinsi Lampung, pusat perkotaan terdapat di Bandar Lampung namun Bandar 

Lampung diketahui sebagai Kota Tak Ramah Perempuan. Direktur Lembaga 

Advokasi Perempuan Damar, Selvy Fitriani mencatat kekerasan terhadap 

perempuan tertinggi terjadi di Bandar Lampung dibandingkan dengan 

kota/kabupaten lainnya di Provinsi Lampung. Dari hasil pendataan kekerasan 

terhadap perempuan tertinggi terjadi di Bandar Lampung di lingkup rumah 

tangga. Berdasarkan data wilayah kejadian kekerasan terhadap perempuan, 
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tertinggi terjadi di Bandar Lampung sebanyak 184 kasus kekerasan tahun 2015 

sedangkan untuk kota atau kabupaten lain seperti metro, tanggamus dapat 

terbilang hanya puluhan kasus kekerasan. (sumber 

:http://www.jejamo.com/Bandar-Lampung-Kota-tak-ramah-perempuan.html 

diakses pada tanggal 08 April 2017) 

 

B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Dinas PP&PA) Kota Bandar Lampung 

 

1. Profil Dinas PP&PA Kota Bandar Lampung 

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 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. 

 

Lembaga yang mengelola program kependudukan dan keluarga berencana 

ditingkat provinsi diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional, sedangkan ditingkat Kabupaten/Kota masih dengan 

struktur yang lama yaitu penggabungan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan. Pelaksanaan program Keluarga Berencana (selanjutnya disingkat 

dengan KB) di Provinsi menjadi urusan pemerintah pusat sedangkan untuk 

Kabupaten/Kota, pelaksanaan programnya telah diserahkan kewenangannya 
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kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang 32 Nomor 2004 

tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang 22 Tahun 2009 

tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya undang-undang ini menjadikan 

daerah melaksanakan sendiri urusan rumah tangganya (otonomi) yang luas, nyata, 

dan bertanggung jawab.  

 

Selanjutnya untuk Kota Bandar Lampung, SKPD yang mengelola program 

tersebut adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan (BKKBPP). Dalam mengelola program tersebut, BKKBPP merupakan 

SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, 

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, BKKBPP kota Bandar Lampung 

menyelenggarakan program Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan 

Perempuan (PP). Dalam pelaksanaan program tersebut BKKBPP tidak terlepas 

dari instansi Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung. Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung (BKKBPP) 

merupakan instansi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang dibentuk 

berdasarkan Keputusan Walikota No. 2 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan 

Perda No. 3 tahun 2007. Selanjutnya dengan perda per 01 Januari 2017 bidang 

Pemberdayaan Perempuan menjadi sebuah dinas tersendiri menjadi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

 

Dinas PP&PA Kota Bandar Lampung merupakan OPD baru dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2016 Tentang 
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Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. kinerja 

pelayanan Dinas PP&PA baru dilaksanakan terhitung mulai 01 Januari 2017. 

Sebelumnya Dinas PP&PA tergabung pada BKKB-PP Kota Bandar Lampung.  

 

Dinas PP&PA Kota Bandar Lampung adalah unsur pelaksana tugas tertentu dalam 

rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kota di bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 

2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi perangkat daerah. Tugas 

pokok Dinas PP&PA Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur pendukung 

tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Badan. 

 

Dalam pelaksanaan tugas pokok, Dinas PP&PA Kota Bandar Lampung 

mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan  

Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan 

Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Kualitas 

Hidup Perempuan dan  Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang 

Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan 

Anak 
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c. Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan pelaksanaan tugas di Bidang 

Kualitas Hidup Perempuan dan  Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, 

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi 

Gender dan Anak  

d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan  

Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan 

Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak 

e. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung di bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.



 

 

7
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2. Visi dan Misi Dinas PP&PA Kota Bandar Lampung 

Visi Dinas PP&PA Kota Bandar Lampung adalah “Bandar Lampung Menuju 

Kota Berwawasan Gender dan Peduli Anak 2017” dan untuk mewujudkan visi 

tersebut, terdapat Misi yang dapat menunjangnya, dimana misi tersebut adalah: 

a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang 

b. Meningkatkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan 

jabatan public 

c. Mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan 

dan anak 

d. Mengupayakan keadilan ekonomi bagi perempuan 

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan 

perempuan dan anak. 

f. Melakukan perencanaan keluarga secara cermat sehingga pertambahan dan 

anak. 

 

3. Gambaran Cakupan Kegiatan atau Wilayah Pelayanan  

Kegiatan Dinas PP&PA Kota Bandar Lampung, meliputi dua urusan yaitu urusan 

perempuan dan anak atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Urusan Pemberdayaan Perempuan meliputi Program Peningkatan Kualitas Hidup 

dan Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan 

Gender Dalam Pembangunan, dan Program Peningkatan Kelembagaan 

Pengarusutamaan Gender dan Anak. Urusan anak meliputi program perlindungan 

terhadap anak, melindungi hak-hak anak serta menjaga kualitas hidup anak 

sebagai penerus bangsa. 
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4. Uraian Tugas Unsur Dinas 

a. Kepala Dinas 

Kepala Dinas PP&PA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

b. Sekretaris 

Sekretariat mempunyai tugas memimpin  pelaksanaan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas 

secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program 

keuangan, umum dan kepegawaian. Sekreariat memiliki fungsi. yaitu: 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang Umum dan 

Kepegawaian. 

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang keuangan 

3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang 

perencanaan program dan evaluasi 

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 
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c. Bidang Kualitas hidup perempuan dan keluarga 

Bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga mempunyai tugas penyiapan 

bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan 

dan program sesuai ruang lingkup kualitas hidup perempuan dan keluarga. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka mempunyai fungsi: 

1) Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 

bidang ekonomi 

2) Mengkoordinasikan kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat 

rutinitas 

3) Menganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang 

4) Merencanakan kegiatan di ruang lingkup bidang kualitas hidup perempuan 

dan keluarga berdasarkan skala prioritas 

5) Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan 

6) Melaksanakan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan 

7) Melaksanakan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan asas keseimbangan 

8) Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan atasan. 

 

d. Bidang Perlindungan Perempuan 

Bidang perlindungan perempuan memiliki tugas penyiapan bahan kebijakan 

dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai 

ruang lingkup perlindungan perempuan. Dalam menyelenggarakan tugas 

maka bidang perlindungan perempuan memiliki fungsi, yaitu: 

1) Mengkoordinasikan kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat 

rutinitas 

2) Menganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang 
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3) Merencanakan kegiatan di ruang lingkup bidang perlindungan perempuan 

berdasarkan skala prioritas 

4) Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan 

5) Melaksanakan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan. 

 

e. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 

Bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak mempunyai tugas penyiapan 

bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan 

urusan dan program sesuai ruang lingkup pemenuhan hak dan perlindungan 

anak. Bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak mempunyai fungsi: 

1) Mengkoordinasi kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat 

rutinitas 

2) Menganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang 

3) Merencanakan kegiatan di ruang lingkup bidang pemenuhan hak dan 

perlindungan anak berdasarkan skala prioritas 

4) Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan.  

 

f. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak  

Bidang data, informasi gender dan anak memiliki tugas penyiapan bahan 

kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan 

program sesuai ruang lingkup data dan informasi gender dan anak. Bidang 

data, informasi gender dan anak memiliki fungsi, yaitu:  

1) Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dam penyajian data dam informasi gender dan anak, kekerasan terhadap 

perempuan dan anak 
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2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak 

3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan 

terhadap perempuan dan anak 

4) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak 

5) Memfasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, 

kekerasan terhadap perempuan dan anak 

6) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak 

7) Menganalisa dan mengevaluasi pelaporan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak 

8) Pengelolaan sistem informasi gender dan anak 

9) Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Pelaksanaan Strategi Dinas PP&PA Dalam Upaya Pemberdayaan 

Perempuan Korban Tindak Kekerasan Di Kota Bandar Lampung 

 

 

Dinas PP&PA memiliki tugas melindungi hak-hak para perempuan melalui 

strategi yang dimilikinya. Strategi yang dimiliki Dinas PP&PA adalah upaya 

pencegahan tindak kekerasan dan upaya penanganan korban tindak kekerasan 

di Kota Bandar Lampung.  Strategi-strategi tersebut dirumuskan ke dalam 

sebuah program. Program-program yang dijalankan sudah cukup baik dan 

tepat sasaran. Program milik Dinas PP&PA berupa upaya pencegahan tindak 

kekerasan dan upaya pemberdayaan perempuan. Dalam hal pencegahan 

berupa sosialisasi baik sosialisasi langsung yang diberikan dari Dinas PP&PA 

kepada ibu-ibu atau para pelajar serta sosialisasi tidak langsung berupa 

pemasangan baliho mengenai perlindungan anak dan perempuan.  

Strategi yang dimiliki Dinas PP&PA selanjutnya adalah upaya pemberdayaan 

perempuan. Upaya ini merupakan program setelah terjadinya tindak 

kekerasan. Program pemberdayaan perempuan dengan sasaran utama ialah 

korban tindak kekerasan yang bertujuan untuk membangkitkan kembali para 
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korban setelah apa yang dialaminya. Dengan program pemberdayaan 

perempuan ini diberikan pelatihan keterampilan memasak, menjahit dan 

sebagainya. Hal tersebut diberikan untuk menciptakan perempuan yang 

mandiri, dengan begitu para korban dapat menerapkan kembali apa yang telah 

diberikan Dinas PP&PA dan dijadikannya sebuah usaha. Program-program 

yang dijalankan oleh PP&PA juga berkoordinasi dengan lembaga lainnya 

yang bergerak di bidang yang sama. 

2. Kendala-kendala yang Menghambat Dinas PP&PA Dalam Upaya 

Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Di Kota Bandar 

Lampung.  

 

a) Terbatasnya sumber daya manusia, yaitu tidak memilikinya tim psikolog. 

Tentu saja hal ini menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan 

kepada korban tindak kekerasan 

b) Terbatasnya anggaran yang dimiliki Dinas PP&PA menjadi salah satu 

faktor penghambat dalam pelaksanaan program-program yang dimiliki 

oleh Dinas PP&PA 

c) Ketidak ikut sertaan pihak swasta atau pengusaha untuk dapat 

mendukung pelaksanaan program yang dimiliki Dinas PP&PA baik 

untuk memfasilitasi tenaga ataupun biaya. 
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B. Saran  

 

1. Dinas PP&PA seharusnya melakukan open rekrutmen sumber daya 

manusia (SDM) khususnya di bidang psikolog, karena Dinas PP&PA tidak 

memiliki sumber daya manusia di bidang psikolog yang berfungsi  untuk 

memberikan pelayanan pada saat penanganan korban secara maksimal 

kepada korban tindak kekerasan di Kota Bandar Lampung. 

 

2. Memanajemen keuangan atau anggaran dengan sebaik-baiknya dengan 

mempriorotaskan kegiatan terpenting terlebih dahulu, mengingat anggaran 

yang dimiliki sangat terbatas. 

 

3. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk mendukung pelaksanaan 

program-program yang dimiliki Dinas PP&PA. 
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