
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Institusi Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga 

Berencana (BPPMKB) Pekanbaru adalah merupakan hasil  restrukturisasi 

(penggabungan) dua Satuan Kerja yaitu Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) dan Pemberdayaan Masyarakat (PMK) 

Pekanbaru yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru No. 10 tahun 

2003. Selanjutnya pada tahun 2008 BPMKB terjadi restrukturisasi dengan 

penambahan unsur Pemberdayaan Perempuan dengan nama instusi yang baru 

Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana 

(BPPMKB)  Pekanbaru yang diatur dalam Peraturan Daerah Pekanbaru 

Nomor 9 Tahun 2008.
1
 

Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat Keluarga Berencana 

(BPPMKB) dalam struktural organisasinya tidak memiliki bidang khusus 

Hubungan Masyarakat (Humas). Aktifitas kehumasannya dilakukan oleh 

Kepala BPPMKB dalam mengelola komunikasi antara organisasi dan 

publiknya. Kepala BPPMKB dibantu oleh beberapa kepala bidang dan staf 

menjalankan fungsinya sebagai humas dalam memikirkan, merencanakan dan 

mencurahkan daya untuk membangun dan menjaga saling pengertian antara 

organisasi dan publiknya. Salah satunya yaitu bidang Pemberdayan Permpuan 

dan Anak. 
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Hal ini sesuai dengan definisi humas yang disimpulkan oleh Dr. Rex 

Harlow dalam bukunya berjudul : A Model For Public Relations Education 

for Professional Practices yang diterbitkan oleh International Public 

Relations Association (IPRA) 1978. Setelah mengkaji kurang lebih 472 

definisi Hubungan Masyarakat (Humas), menyatakan bahwa definisi dari 

humas adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, 

pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut 

aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama. Melibatkan 

manajemen dalam menghadapai persoalan/permasalahan, membantu 

manajemen untuk mampu mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara 

efektif. Juga bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi 

kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan 

etik sebagai sarana utama.
2
 

 Dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, 

pada tanggal 22 September 2004, Pemerintah dan DPR RI telah mensahkan 

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT). Undang-undang itu mengatur tentang upaya pencegahan dan 

penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan 

korban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk 

memberikan informasi dalam upaya meningkatkan pemahaman dan 

penyadaran kepada masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi yang 
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sistematis, terarah, dan bisa menjangkau khalayak yang lebih luas dengan 

menggunakan berbagai metoda dan pendekatan agar sampai pada sasaran. 

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban 

kekerasan telah di bentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan 

dan Anak (P2TP2A) adalah Pusat kegiatan Terpadu yang menyediakan 

pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Pekanbaru. 

Pembentukan P2TP2A berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 

190 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan 

dan Anak (P2TP2A) Pekanbaru.Pembentukan P2TP2A di bawah koordinasi 

Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan keluarga Berencana 

(BPPMKB) yang aktivitasnya meliput : penanganan pengaduan, pelayanan 

kesehatan, rehabilitasi sosial,  dan penegakan dan bantuan hukum.
3
 

Di era globalisasi ini, kasus kekerasan di Indonesia semakin meningkat 

khususya terhadap perempuan dan anak. Menurut data Catatan Akhir Tahun 

2014 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan 

terdapat 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 68 persen 

dari kasus tersebut adalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

dengan mayoritas korban ibu rumah tangga dan pelajar. Bentuk-bentuk 

kekerasan itu meliputi penelantaran tanggung jawab, penganiayaan jasmani 

dan psikis, serta pernikahan paksa ataupun pernikahaan dini.
4
Sedangkan 

dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan terungkap angka kasus kekerasan 
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terhadap perempuan pada tahun 2015 jumlahnya meningkat 9 persen dari 

tahun 2014.
5
 

Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), 

pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial 

(budaya dan peradaban) manusia. Berbagai tindak kekerasan tersebut dapat 

berupa mencederai fisik, melukai perasaan atau menelantarkan hidup orang 

dapat dibenarkan dalam peradaban manusia. Salah satu bentuk tindak 

kekerasan yang paling banyak terjadi dalam masyarakat, terutama di Indonesia 

adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).  

Tindakan itu dapat terjadi oleh orang tua kepada anak-anaknya, suami 

kepada isteri atau sebaliknya, majikan dan anggota keluarga lain kepada 

pembantu rumah tangga dan sebagainya. Penyebab terjadinya tindak 

kekerasan itu karena berbagai faktor, tetapi yang paling dominan adalah nilai 

sosial budaya seperti budaya patriarki (laki-laki lebih berkuasa), komunikasi 

antar suami-isteri yang tidak terbuka dan lancar, latar belakang sosial ekonomi 

yang tidak seimbang (setara), dan sebagainya. Tidak hanya itu saja, faktor 

pendidikan dan ekomoni juga mempengaruhi terjadinya KDRT. Kurangnya 

pemahaman agama juga tidak terlepas dari alasan kekerasan ini terjadi. 

Sosialisasi merupakan salah satu fungsi komunikasi yang sesuai untuk 

mengendalikan perilaku masyarakat dimana ia tinggal. Jadi sosialisasi 

dilakukan dengan mengkomunikasikan pesan kepada anggotanya. Sosialisasi 

program P2TP2A merupakan suatu fungsi komunikasi yaitu fungsi 

                                                           
5
 Resty Anmenia, “Perempuan Paling Banyak Laporkan Kasus KDRT”, dalam 

http://print.kompas.com/baca/2015/04/27/Laporan-KDRT-Meningkat%2c-Penanganan-

Belum-Optimal (diakses 04 Mei 2016) 

http://print.kompas.com/baca/2015/04/27/Laporan-KDRT-Meningkat%2c-Penanganan-Belum-Optimal
http://print.kompas.com/baca/2015/04/27/Laporan-KDRT-Meningkat%2c-Penanganan-Belum-Optimal


 5 

persuasifdimana sosialisasi berfungsi memberitahukan atau menerangkan 

mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan 

pendengarnya mengetahui bahwa fakta atau informasi yang disampaikannya 

akurat dan layak untuk di ketahui. 

Berdasarkan observasi awal, faktor penghambat dari sosialisasi 

P2TP2A yang dilakukan oleh BPPMKB adalah karena keluarga dianggap 

sebagai wilayah private dan menganggap kekerasan yang dialaminya 

merupakan aib bagi ia dan keluarganya sehingga malu untuk melaporkan hal 

tersebut. Hal lainnya yaitu  karenakorban merasa tidak berdaya disebabkan 

oleh status dalam adat/sosial di masyarakat tempat tinggalnya. Tidak berdaya 

dalam segi ekonomi juga menjadi faktor penghambat bagi korban untuk 

melaporkan kekerasan yang dialaminya. 

Dalam hal mensosialisasikan program P2TP2A, pihak BPPMKB 

tentunya harus berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

mensosialisasikan program P2TP2A guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan dapat menangani kasus KDRT yang terjadi pada masyarakat 

Pekanbaru. Dengan adanya programP2TP2A  tersebut, diharapkan pihak 

BPPMKB dapat melakukan penanganan yang optimal terhadap suatu 

permasalahan.Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul :Aktivitas 

BPPMPKB Dalam Mensosialisasikan Program P2TP2A SebagaiWadah 

Penanganan Kasus KDRT Di Pekanbaru. 

B. Penegasan Istilah 
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Untuk mempermudah dan menyatukan pandangan guna memahami 

tulisan ini, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan terhadap 

istilah-istilah yang termuat dalam judul penelitian, yakni: 

a. Aktivitas adalah kegiatan, kesibukan, keaktifan, kerja atau suatu kegiatan 

kerja yang dilaksanakan di tiap bagian di dalam perusahaan.
6
Aktivitas 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas BPPMKB 

melaksanakan fungsinya dalam kegiatan mensosialisasikan program 

P2TP2A sebagai wadah penanganan kasus KDRT di Pekanbaru.  

b. BPPMKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan 

Keluarga Berencana Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga 

Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Pekanbaru adalah sebagai 

Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Pekanbaru yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota Pekanbaru.
7 

c. Sosialisasi adalah suatu usaha untuk meberikan suatu informasi tentang 

sesuatu kabar atau berita.
8 

d. Program adalah rencana.
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e. P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A yang merupakan pusat pelayanan 

yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai 

bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari 

berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan 

orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat 

berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan 

reproduksi, pusat konsultasi hukum, Pusat Krisis Terpadu (PKT), Pusat 

Pelayanan Terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat 

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

informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman 

(shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya. Pembentukan P2TP2A ini 

juga di atur di dalam Surat dari Deputy Menteri bidang peran serta 

masyarakat Kantor Kementrian Pemberdayaan Perempuan tanggal 27 

Maret 2004 Nomor :B-362/Men.PP/Dep.V/III/2003 perihal Kajian 

P2TP2A. P2TP2A Pekanbaru dibentuk berdasarkan surat keputusan 

Walikota Pekanbaru No. 231 tahun 2013.
10 

f. Wadah adalah tempat yang diisi sesuatu. 

g. KDRT 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 
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kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global dan merupakan 

pelanggaran hak asasi manusia.
11 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang yang sudah dipaparkan di atas, penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut : bagaimana aktivitas BPPMKB dalam 

mensosialisasikan program P2TP2A sebagai wdah penanganan kasus KDRT 

di Pekanbaru ? 

 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitain 

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan 

penelitian ini, yaitu untuk mengetahui aktivitas BPPMKB dalam 

mensosialisasikan program P2TP2A sebagai wadah penanganan kasus 

KDRT di Pekanbaru. 

b. Kegunaan Penelitan 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

khususnya untuk mahasiswa ilmu komunikasi ataupun mahasiswa 

yang melakukan  penelitian ini mengenai aktivitas BPPMKB dalam 

mensosialisasikan program P2TP2A serta menambah wawasan bagi 

penulis. 
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2. Secara praktis, sebagai persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di 

Fakultas dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan masukan terhadap 

Aktifitas BPPMKB Dalam Mensosialisasikan Program P2TP2A. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan secara garis besar berkenaan latar belakang, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Bab ini menguraikan kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka 

pikir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis dan pendeketan peneltian, lokasi 

dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM 

Bab ini menjelaskan mengenai aktivitas BPPMKB dalam 

mensosialisasikan program P2TP2A. 

BAB V HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan  hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


