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Ringkasan 
Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam keberadaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (KDRT) secara signifikan. Bentuk perlindungan yang diatur dalam 
Undang-undang ini adalah perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan 
pengadilan serta penempatan korban di “rumah aman”. Namun hasil penelitian baik 
melalui putusan Pengadilan Negeri maupun informan, menunjukkan bahwa bentuk 
perlindungan korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif (hukuman 
pidana penjara) kepada pelaku, sedangkan perlindungan sementara dan perlindungan 
tetap dari pengadilan kurang diperhatikan. Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam 
Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT 
(Studi Di P2TP2A Kabupaten Tegal) berupaya untuk mengetahui keterangan 
bagaimana peran aktif Lembaga Bantuan Hukum untuk memberikan perlindungan 
kepada para wanita khususnya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. P2TP2A 
Kabupaten Tegal secara penuh memberikan bantuan baik dari awal hingga sampai 
pada proses pengadilan dan putusan di jatuhkan. Penelitian yang dilakukan penulis 
menggunakan tipe/jenis penelitian eksploratis yaitu penelitian yang dilakukan untuk 
memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai Peran Lembaga Bantuan 
Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai 
Korban KDRT (Studi Di P2TP2A Kabupaten Tegal). 

 
Kata Kunci : Perlindungan Korban, KDRT, Peran P2TP2A Kabupaten Tegal  

 
 

I. Pendahuluan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sangat khas 
karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari 
masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Perempuan 
merupakan objek yang rentan dalam kasus KDRT ini, apakah itu istri atau anak perempuan, dan 
pelakunya biasanya ialah suami. Korban KDRT ini selain dari perempuan yakni orang-orang yang 
tersubordinasi di dalam suatu rumah tangga. Korban kasus KDRT walaupun begitu kebanyakan 
perempuan, hal ini terjadi akibat adanya budaya patriarki yang menyebabkan perempuan menjadi 
korban diskriminasi, penganiayaan, kekerasan seksual dan lainnya. 

Mengungkap kasus KDRT ini cukup sulit, sebab para korban yang pada umumnya 
perempuan merasa bahwa hal yang terjadi merupakan suatu aib yang harus di tutupi dan tabu 
untuk diceritakan kepada orang lain, terlebih apabila hal tersebut sampai ke ranah hukum. KDRT 
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ini terjadi tidak terlepas dari faktor budaya patriarki di masyarakat, faktor agama dan juga 
ketidaktahuan tentang sistem hukum yang berlaku. Tindak kekerasan telah menjadi fenomena 
dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun 
marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya 
dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri merupakan 
korban. Relasi suami istri yang idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, 
namun banyak istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, 
seksual maupun ekonomi. 

Dalam perkembangannnya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan 
penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan 
kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga),1 sehingga 
tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam 
rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan. 

Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih 
dilematis pula setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena jika istri yang mengalami kekerasan dalam 
rumah tangga melaporkan suaminya kepada kepolisian dikuatirkan suami akan semakin berlaku 
kasar terhadap dirinya setelah istri kembali ke rumahnya lantaran tidak adanya perlindungan 
hukum dari kepolisian dan atau pengadilan. Bahkan ada sebagian istri yang menjadi korban 
kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya 
karena merasa kuatir terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum. 

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan ketentuan perlindungan korban 
kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. 
Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting agar suami (pelaku) akan 
melakukan tindak kekerasan ulang kepada istri (korban)nya. Dari uraian di atas perlindungan 
hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia pada umumnya dan 
khususnya di Kabupaten Tegal perlu diteliti.  
 

II. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan kedalam rumusan masalah sebagai 
berikut: 

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam 
ruang lingkup rumah tangga? 

2. Bagaimana peran P2TP2A Kabupaten Tegal dalam menangani kasus kekerasaan dalam 
rumah tangga? 

 

III. Metode Penelitan  

Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara dan dokumentasi serta literatur-literatur terkait. Peneliti mengambil sampel 
dari P2TP2A Kabupaten Tegal karena P2TP2A Kabupaten Tegal merupakan pilot project dari 
P2TP2A di kabupaten lain. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
 
 

 
1  Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Edisi 

1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 135. 
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IV. Pembahasan 

a. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pengaturan Hukumnya Di 
Dalam UU No 23 Tahun 2004 

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.2 
Kekerasan menurut UU No 23 Tahun 2004 terdiri atas 4, yaitu: 

1. Kekerasan Fisik (Pasal 5 huruf a), yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh 
sakit, atau luka berat. 

2. Kekerasan Psikis (Pasal 5 huruf b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, 
dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 

3. Kekerasan Seksual (Pasal 5 huruf c) meliputi: 
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam 

lingkup rumah tangga tersebut; 
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup ruma tangganya 

dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 
4. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 5 huruf d) meliputi: 

a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalnya, padahal menurut hokum yang 
berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan 
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 

b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang 
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang 
untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di 
bawah kendali orang tersebut. 

Penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat diketahui dengan meneliti 
faktor kriminogen dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga dapat dicari solusi untuk 
melindunginya. Dalam ilmu kriminologi, dikenal istilah aetiologi criminal yang mengemukakan 
berbagai aliran/mazhab yang mengkaji tentang faktor-faktor terjadinya kejahatan secara umum. 
Aliran-aliran tersebut meliputi atas: 1) Mazhab/Aliran Klasik; 2) Mazhab Geografis (Kartografis); 3) 
Mazhab Sosialis; 4) Mazhab Tipologis. Berkaitan dengan mazhab tipologis tersebut, Sutherland 
mengemukakan tiga golongan yang mempeloporinya; Lombrosian, Mental Testers dan Psikiatris. 

Berdasarkan mazhab yang telah dikemukakan diatas dapat dikelompokkan menjadi dua 
golongan yakni: Golongan pertama, mazhab yang mencari sebab-sebab di dalam diri pribadi 
penjahat, selanjutnya penulis kelompokkan sebagai faktor intern; dan Golongan kedua, mazhab 
yang mencari sebab-sebab diluar pribadi penjahat, yaitu anggota masyarakat atau manusia yang 
berada di sekelilingnya maupun alam sekitarnya 

Terkait faktor intern, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mencakup faktor 
keadaan fisik yang tidak sehat serta keadaan psikis/mental 3yang kurang baik. Sedangkan faktor 
ekstern penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mencakup faktor keadaan lingkungan 
keluarga dan masyarakat, keadaan sistem pendidikan4, keadaan sosial ekonomi dan kebudayaan. 

Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya kekerasan fisik semata, melainkan 
juga meliputi kekerasan Psiskis yang tentu saja megakibatkan suatu penderitaan bagi korban. 
Penderitaan ini dapat kita bagi menjadi dua, penderitaan jangka pendek dan juga penderitaan 
jangka panjang. Penderitaan jangka pendek artinya suatu penderitaan yang dapat segera hilang 
dalam jangka waktu yang singkat. Korban segera bisa melupakan peristiwa yang dialaminya. Hal 

 
2 Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 

3 Ibid., 
4 Ibid. 
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ini berbeda dengan penderitaan jangka panjang. Penderitaan korban berlangsung berkepanjangan, 
bahkan menggangu segala aktivitas dan kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun psikis.5 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan 
terhadap mertabat kemanusiaan. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-
undang Dasar 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G (ayat 1) UUD 1945 menentukan bahwa, 
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta 
benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman 
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Atas perintah dari 
Undang-Undang dasar tersebut maka di bentuklah Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT) sebagai 
perlindungan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga. Fokus UU PKDRT ini ialah 
kepada upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Definisi pembangunan berkelanjutan yang tertera di hukum nasional Indonesia, memiliki 
pengertian yang lebih rinci dibanding rumusan definisi yang diberikan WCED. Pembangunan 
berkelanjutan dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dirumuskan sebagai istilah untuk menggambarkan upaya sadar dan terencana yang memadukan 
aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin 
keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup 
generasi masa kini dan generasi masa depan. 

 

b. Peran Pusat Perlindungan Terpadu Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga 

 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Untuk 
melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapuan Kekerasan dalam 
Rumah Tanggal, pada tanggal 22 Oktober 2009 pemerintah membentuk Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA). Kementerian PP dan PA 
mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Nomor 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. 
Peraturan tersebut mengatur bahwa masing-masing daerah kabupaten/kota mempunyai kewajiban 
membentuk Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap 
perempuan dan Anak. 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah lembaga layanan yang 
melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berperspektif gender. 
Misalnya kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap 
istri, pencabulan termasuk juga kasus pelecehan seksual, dan perkosaan. P2TP2A mendampingi 
semua perempuan dan anak korban kekerasan berperspektif gender tanpa membedakan agama, 
golongan, suku ataupun status sosial. 

Bentuk layanan yang dilakukan ada 2 macam yaitu litigasi dan non litigasi. Layanan litigasi 
misalkan perkosaan, pencabulan/pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. 
Sedangkan layanan non-litigasi misalnya konsultasi permasalahan yang tengah dihadapi, mediasi 
antara suami dan istri, orangtua dan anak yang sedang mempunyai masalah. Apabila korban 
memerlukan pendampingan hukum maka ada 2 cara yang dilakukan yaitu mendampingi secara 
langsung dan mendampingi secara tidak langsung. Mendampingi langsung artinya di sepanjang 
proses peradilan korban akan didampingi langsung oleh pendamping P2TP2A yang bertindak 
sebagai kuasa hukum. Sedangkan mendampingi secara tidak langsung artinya dalam bentuk 
konsultasi dalam menghadapi proses peradilan, membuatkan konsep gugatan dan sebagainya. 

Pelayanan dilakukan pada hari kerja yaitu Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Untuk 
keperluan darurat layanan konseling dapat diberikan selama 24 jam melalui nomor konselor. 
Adapun yang dimaksud dengan keperluan darurat apabila korban terancam keselamatannya atau 

 
5 Soeroso M.H. Op.Cit., halaman 123-124. 
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membutuhkan pertolongan segera (misalnya baru saja menjadi korban perkosaan, penganiayaan) 
atau pada kondisi psikologis yang sangat berat seperti depresi dan akan bunuh diri. 

Segala bentuk layanan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak adalah gratis atau tidak dipungut biaya apapun. Pengurus Lembaga ini terdiri 
dari advokat, psikolog, tokoh agama dan paralegal. Untuk memperlancar kinerja P2TP2A 
berjejaring dengan Rumah Sakit, Puskemas, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. 
 
Proses Pelayanan P2TP2A bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Dalam hal pelayanan pengaduan, klien melapor ke P2TP2A dengan cara datang secara 
langsung, melalui telepon atau merupakan rujukan dari lembaga lain. Pertama, pelapor melapor 
secara langsung. Klien diterima oleh P2TP2A, mengisi form pengaduan secara tertulis dan 
ditandatangani. Biasanya yang melaporkan bisa kliennya, keluarga korban, bisa pendamping yang 
lain. Jadi tidak harus selalu korban. 

Kedua, penanganan pengaduan melalui telepon. Unit pelayanan penerimaan pengaduan 
bagi korban kekerasan harus bisa diakses melalui telepon. Nomor telepon pengaduan bisa dibuat 
khusus (hotline) atau disediakan dengan menggunakan nomor telepon kantor reguler. Pengaduan 
melalui telepon diperlukan bagi korban yang tidak mampu mengakses layanan dengan datang 
langsung. Pengaduan melalui telepon juga diperlukan bagi korban yang merasa belum siap 
bertemu langsung dengan petugas penerimaan pengaduan.6 

Ketiga, Penanganan pengaduan melalui rujukan. Seringkali korban juga datang karena 
dirujuk oleh lembaga-lembaga lain. Dalam kasus ini, maka korban diterima sebagaimana korban 
yang datang secara langsung. Perbedaannya adalah sebelum mewancarai korban, petugas harus 
memeriksa terlebih dahulu surat rujukan maupun data-data yang dikirimkan oleh 
lembaga/individu perujuk. Dalam hal tidak ada surat rujukan ataupun data-data penyerta, maka 
langkah-langkah penanganannya sama dengan korban yang datang secara langsung.7Alur 
pelayanan P2TP2A bagi klien dapat dilihat dalam bagan berikut. 

 
Bagan 1. Alur Pengaduan Langsung 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila korban melakukan pengaduan langsung, korban akan diterima selanjutnya 
diidentifikasi kemudian diregister. Setelah itu, korban mengisi data dan menandatangani formulir 
pengaduan yang menunjukkan korban setuju kasusnya ditangani oleh pihak P2TP2A. Berikutnya 
korban diarahkan pada konselor atau divisi yang terkait sehubungan dengan pelayanan yang 
dibutuhkan. Misalkan pelayanan hukum, medis, psikologis, shelter (rumah aman), atau dirujuk ke 
lembaga lain yang berkaitan dengan masalah korban.8 

 
6  KPPPA Republik Indonesia, Prosedur Standar Operasional. 
7  Ibid 
8  Wawancara dengan pengurus P2TP2A Kabupaten Tegal dan data yang diperoleh dari P2TP2A tanggal 21 Juli 
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Bagan 2. Pengaduan Melalui Telepon/Hotline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alur pengaduan melalui hotline awalnya diterima oleh operator untuk dilakukan 
pendataan/dilakukan registrasi. Setelah kasusnya didentifikasi maka diserahkan ke konselor. 
Kemudian konselor mengambil keputusan untuk melakukan outreach (menjemput korban apabila 
korban tidak mampu datang sendiri), atau menyarankan korban datang langsung ke P2TP2A. 
Kemungkinan lainnya adalah korban dirujuk ke lembaga yang terkait. Setelah korban sampai 
P2TP2A dilakukan tindakan sesuai kebutuhan klien. Kebutuhan hukum, medis, psikologis, shelter 
atau rujukan. 
 

Bagan 3. Alur Pengaduan Masyarakat dan Media 
 

 

 

 

 

 

Informasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga dari laporan warga, informasi dari 
berbagai media (Jawa Pos, Memo, dan sebaginya) serta Pusat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat 
Kabupaten Sidoarjo. Setelah informasi diperoleh selanjutnya dilakukan pengembangan informasi 
kepada kepolisian maupun pihak terkait. Kemudian dilakukan pendataan identitas korban 
selanjutnya dilakukan outreach.16 

Upaya P2TP2A dalam Mengatasi Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga Upaya yang 
dilakukan P2TP2A dalam mengatasi masalah KDRT yaitu upaya pencegahan, upaya penanganan 
dan upaya pemulihan. Pertama, upaya Pencegahan. Sebagai pencegahan dilakukan kegiatan 
sosialisasi dari lembaga P2TP2A yang bertujuan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak 
yang menjadi korban tindak kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap 
pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan 
gender. Selain memperkenalkan P2TP2A, juga sosialiasi mengenai bentuk-bentuk Kekerasan dalam 
rumah tangga, hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Selain 
sosialisasi pencegahan juga dilakukan penyuluhan. Penyuluhan bertujuan memberikan informasi 
kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Kekerasan dalam rumah 
tangga dan pencegahannya. Penyuluhan ini dilakukan berbagai instansi, di kelompok PKK, 
Kelompok organisasi perempuan seperti ‘Aisiyah, Muslimat, dan sebagainya. 
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Kedua, upaya Penanganan. Upaya penanganan dilakukan ketika kekerasan tersebut sudah 
terjadi. Upaya penanganan dilakukan dengan memberikan pelayanan medis, pelayanan psikologis, 
pelayanan hukum atau hanya sebatas konseling sesuai kebutuhan korban. Untuk mempermudah 
masyarakat menjangkau P2TP2A dibentuk pos-pos pelayanan di setiap kecamatan yang 
pengurusnya pengurus PKK Desa.18 

Ketiga, upaya Pemulihan. Pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan 
pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik fisik maupun psikis, sehingga korban dapat 
menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan dapat hidup di tengah masyarakat seperti semula. 
Pemulihan korban dilakukan melalui pemberdayaan dan rehabilitasi sosial. Pemberdayaan 
dilakukan melalui pelatihan-pelatihan agar korban dapat mandiri dan tidak tergantung secara 
ekonomi kepada suami. Misalkan korban diberi keterampilan menjahit, memasak kemudian diberi 
modal usaha agar keterampilan yang diberikan tidak sia-sia. Zatrow mendifinisikan konsep 
pemberdayaan (empowerment) sebagai proses menolong individu, keluarga, kelompok dan 
komunitas untuk meningkatkan kekuatan personal, interpersonal, sosial ekonomi, dan politik dan 
pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas hidupnya. 

 

V. Penutup 

Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 terdiri dari 
Kekerasan Fisik (Pasal 5 huruf a); Kekerasan Psikis (Pasal 5 huruf b); Kekerasan Seksual (Pasal 5 
huruf c); Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 5 huruf d). Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai UU 
PKDRT ini ialah upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah 
tangga. Pasal 3 UU PKDRT menyebutkan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 
dilaksanakan berdasarkan asas Penghormatan hak asasi manusia, Keadilan dan kesetaraan gender, 
Non diskriminasi dan Perlindungan korban. Pasal 4 UU PKDRT menyebutkan: Penghapusan 
kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah 
tangga, Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, Menindak pelaku kekerasan dalam 
rumah tangga dan Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. 

Proses pelayanan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan 
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pertama melalui laporan. Korban bisa melapor 
secara langsung, hotline, media massa maupun melalui Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat 
(P3M). Korban diterima, diidentifikasi dan diregister. Setelah korban mengisi data dan 
menandatangani formulir pengaduan selanjutnya diarahkan kepada konselor atau divisi terkait 
sesuai kebutuhan korban. 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mengatasi kekerasan 
dalam rumah tangga melalui upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan. Pencegahan 
dilakukan melalui sosialisasi keberadaan P2TP2A dan penyuluhan yaitu memberikan informasi 
serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan 
dilakukan dengan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan korban (pelayanan medis, hukum, 
psikologi, atau hanya sekedar konsultasi). Pemulihan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan agar 
korban dapat mandiri serta rehabilitasi sosial agar korban dapat melaksanakan fungsinya kembali. 
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