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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

DAERAH KABUPATEN PEMALANG 

 

2.1. Geografis dan Demografis Kabupaten Pemalang 

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

2.1.1.1. Luas Wilayah 

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah yang terletak di jalur Pantai Utara (Pantura). Secara administratif 

Kabupaten Pemalang berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten/kota lain, 

yaitu: 

Sebelah Utara  : Laut Jawa 

Sebelah Timur  : Kabupaten Pekalongan 

Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas 

Sebelah Barat  : Kabupaten Tegal 

 Kabupaten Pemalang terbagi kedalam 14 Kecamatan dan 222 

kelurahan/desa. Keempat belas Kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Moga, 

Warungpring, Pulosari, Belik, Watukumpul, Bodeh, Bantarbolang, Randudongkal, 

Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, dan Ulujami. Kecamatan yang 

memiliki wilayah administratif paling luas adalah Kecamatan Bantarbolang yaitu 

mencapai 139,19 Km2 (12,48%) sedangkan yang paling sempit adalah Kecamatan 
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 Warungpring yaitu seluas 26,31 Km2 (2,36%).1 Secara rinci pembagian luas 

wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Luas Wilayah Kabupaten Pemalang 

Berdasarkan Kecamatan dan Penggunaan Lahan (Km2) 

 

 

2.1.1.2. Letak Astronomis dan Kondisi Geografis 

 Kabupaten Pemalang terletak pada 109º17’ 30’– 109º40’ 30’ Bujur Timur 

(BT) dan 8º52’ 30’ – 7º20’ 11’ Lintang Selatan (LS). Peta administratif Kabupaten 

Pemalang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

                                                            
1 Data diolah dari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 
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Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Pemalang 

 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2015. 

 

2.1.1.3.  Kondisi Demografi 

Potensi sumberdaya manusia dalam pembangunan di era otonomi daerah 

dapat menjadi potensi keunggulan daerah atau beban pembangunan tergantung 

pada kualitas pendidikan, keterampilan dan jumlah penduduk. Kualitas sumberdaya 

manusia yang baik diperlukan untuk mengembangkan daya saing daerah. 
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Jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang pada tahun 2015 mencapai 

1.288.566 jiwa. Jumlah pendudukan Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 

tahun 2011-2015 selalu mengalami peningkatan. Perkembangan jumlah penduduk 

di Kabupaten Pemalang secara rinci dapat dilihat pada grafik yang tersaji dibawah 

ini: 

 

 Angka ketergantungan di Kabupaten Pemalang cenderung mengalami 

penurunan setiap tahunnya. Angka ketergantungan pada tahun 2011 mencapai 

53,30% menurun menjadi 51,58% pada tahun 2015. Perkembangan angka 

ketergantungan masyarakat di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 

2011-2015 adalah sebagai berikut. 
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 Terdapat 3 Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di 

Kabupaten Pemalang. Ketiga kecamatan tersebut terletak di daerah pusat kota dan 

daerah penyangga, yaitu Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, dan Kecamatan 

Petarukan. Jumlah penduduk yang bermukin pada ketiga kecamatan tersebut 

mencapai 484.711 jiwa, atau sebesar 37,62% dari total seluruh penduduk di 

Kabupaten Pemalang pada tahun 2015. Penduduk Kabupaten Pemalang memiliki 

karakteristik bermukim di daerah sekitar pusat kota (daerah pantai); kondisi ini 

terlihat dari jumlah penduduk yang berada di daerah pantai mencapai 57,77% 

(739.252 jiwa) dari total seluruh penduduk yang ada, disusul dengan penduduk di 

wilayah pegunungan sebesar 25,51% (326.387 jiwa), dan di wilayah dataran rendah 

sebesar 17,42% (222.927 jiwa). 

 Kepadatan penduduk di Kabupaten Pemalang paling besar berada di 

Kecamatan Comal, yaitu mencapai 3.336 jiwa per km2 sedangkan tingkat kepadatan 

paling kecil berada di Kecamatan Watukumpul yang mencapai 500 jiwa per km2. 



64 
 

Perkembangan jumlah dan kepadatan penduduk per Kecamatan di Kabupaten 

Pemalang pada tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 yang tersaji 

dibawah ini. 

 

Tabel 2.2 

Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Pemalang 

per Kecamatan Tahun 2015*) (jiwa/km2) 
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2.2. Kondisi Sosial Ekonomi 

2.2.1. Kondisi Ekonomi 

2.2.1.1 Persentase Penduduk Miskin 

Persentase penduduk miskin (PO) di Kabupaten Pemalang cenderung 

mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2010-2014. 

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 adalah 

sebesar 19,96% meningkat pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan 

sebesar 0,72% menjadi 20,68%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pemalang 

pada tahun 2014 mencapai 18,44% atau menurun sebesar 0,83 poin dibandingkan 

capaian tahun 2013. Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten 

Pemalang secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini. 

Gambar 2.3 Grafik Perkembangan Persentase Penduduk 

Miskin di Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2014 

 

 

 Berdasarkan posisi relatif, persentase penduduk miskin di Kabupaten 

Pemalang memiliki capaian yang cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa 

Kabupaten/kota lain di Jawa Tengah; bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan 



66 
 

capaian Provinsi Jawa Tengah (14,44%). Persentase penduduk miskin Kabupaten 

Pemalang berada pada posisi ke-6 teratas setelah Kabupaten Purbalingga (20,53%), 

Kabupaten Brebes (20,82%), Kabupaten Rembang (20,97%), Kabupaten Kebumen 

(21,32%), dan Kabupaten Wonosobo (22,08%). Posisi relatif Kabupaten Pemalang 

dibandingka kabupaten/kota lain di Jawa Tengah secara rinci dapat dilihat pada 

grafik dibawah ini. 

Gambar 2.4 

Grafik Perbandingan Capaian Persentase Penduduk Miskin di 

Kabupaten Pemalang denganKabupaten/Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 

2014 

 

 

2.2.2. Kondisi Sosial 

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia 

Pada tahun 1990 UNDP (United Nations Development Programme) dalam 

laporannya “Global Human Development Report” memperkenalkan konsep 

“Pembangunan Manusia (Human Development)”, sebagai paradigma baru model  

pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai 

perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging the choices of people), yang dapat  

dilihat sebagai proses upaya ke arah "perluasan pilihan" dan sekaligus sebagai taraf 

yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat 
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dilihat juga sebagai pembangunan (formation) kemampuan manusia melalui 

perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan; sekaligus sebagai 

pemanfaatan (utilization) kemampuan/keterampilan mereka tersebut. Konsep 

pembangunan di atas jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep 

pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan (economic growth), 

kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, atau pengembangan sumber daya 

manusia. Hal ini terkait konsep pembangunan manusia UNDP yang mengandung 

empat unsur yaitu: produktivitas (productivity), pemerataan (equity), 

kesinambungan (sustainability), dan pemberdayaan (empowerment). 

Pembangunan manusia dapat juga dilihat dari sisi pelaku atau sasaran yang 

ingin dicapai. Dalam kaitan ini UNDP melihat pembangunan manusia sebagai suatu 

"model" pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk, dan oleh penduduk: 

a. tentang penduduk; berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan 

pelayanan sosial lainnya; 

b. untuk penduduk, berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan 

(pertumbuhan) ekonomi dalam negeri; dan 

c. oleh penduduk; berupa upaya pemberdayaan (empowerment) penduduk 

dalam menentukan harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam proses 

politik dan pembangunan (UNDP, HDR 1990). 
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Menurut UNDP upaya ke arah "perluasan pilihan" hanya mungkin dapat 

direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan 

sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk 

merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Dengan 

kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan, 

secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah (BPS-

UNDP, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, Perbandingan Antarprovinsi 

1990-1993). 

Untuk mengukur tingkat pemenuhan ketiga unsur di atas, UNDP menyusun 

suatu indeks komposit berdasarkan pada 4 (empat) indikator yaitu: Angka Harapan 

Hidup (life expectancy at age 0: eo), Angka Melek Huruf penduduk dewasa (adult 

literacy rate: AMH), Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling: MYS) 

,dan Purchasing Power Parity (PPP). 

Angka harapan hidup mengukur dimensi "umur panjang dan sehat", angka  

melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur dimensi "pengetahuan dan 

keterampilan", dan purchasing power parity mengukur dimensi kemampuan dalam 

mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Ketiga indikator inilah yang 

digunakan sebagai komponen dalam penyusunan HDI (Human Development Index) 

yang diterjemahkan menjadi IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Penghitungan 

IPM UNDP digunakan untuk perbandingan kemajuan pembangunan manusia 

antarnegara. Sementara itu BPS mengaplikasikan penghitungan IPM tersebut untuk 

melihat kemajuan pembangunan manusia di Indonesia baik pada level provinsi 
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maupun level kabupaten/kota. BPS melakukan beberapa penyesuaian pada 

penghitungan IPM, yaitu pada komponen pendidikan dan ekonomi.  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran untuk 

melihat tingkat kesejahteraan secara lebih luas di luar perhitungan Pendapatan 

Domestik Bruto (PDB). Nilai IPM suatu wilayah menunjukkan seberapa jauh 

wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu usia harapan hidup 85 

tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat 

pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Semakin 

dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus 

ditempuh untuk mencapai sasaran itu. 

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang 

menunjukkan ke arah positif setiap tahunnya. Pada tahun 2011 IPM Kebupaten 

Pemalang mencapai 59,66 meningkat menjadi 60,78 pada tahun 2012 dan kembali 

mengalami peningkatan menjadi 63,7 pada tahun 2015. Perkembangan IPM 

Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada grafik yang tersaji dibawah ini. 
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Gambar 2.5 

Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015 

 

 

IPM merupakan sebuah perhitungan yang didasarkan kepada 4 indikator 

pembentuk. Keempat indikator tersebut antara lain: 1) Angka Harapan Hidup saat 

Lahir, 2) Harapan Lama Sekolah, 3) Rata-rata Lama Sekolah, dan 4) Pengeluaran 

per Kapita yang disesuaikan. Dari keempat indikator pembentuk IPM, 

kesemuannya mengalami kenaikan. 

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan 

dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup 

Kabupaten Pemalang menunjukkan kondisi perbaikan setiap tahunnya. Pada tahun 

2010 angka harapan hidup saat lahir penduduk Kabupaten Pemalang mencapai 

72,26 tahun, meningkat pada tahun 2011 dan 2012 menjadi 72,37 dan 72,48 tahun. 

Pada tahun 2015 capaian usia harapan hidup kembali mengalami kenaikan menjadi 

72,77 tahun. 

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah 

(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di 

masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan 
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sistem pendidikan di berbagai jenjang yang dihitung pada usia 7 tahun ke atas 

karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk 

mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk 

mengakomodinir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi 

dengan siswa yang bersekolah di pesantren. HLS merupakan indikator baru dalam 

penghitungan IPM sebagai pengganti Angka Melek Huruf yang dinilai sudah tidak 

tepat apabila digunakan untuk menghitung IPM. 

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pemalang selalu menunjukkan 

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 HLS Kabupaten Pemalang 

mencapau 10,45 tahun meningkat mejadi 10,64 tahun pada tahun 2012 dan kembali 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2015 menjadi 11,86 

tahun. 

Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang 

dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis 

pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel 

pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang 

dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 

tahun dan maksimal 15tahun. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Pemalang 

mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2011-2015. Pada tahun 2012 

mengalami peningkatan menjadi 5,51 namun kembali mengalami peningkatan pada 

tahun 2013; baru pada tahun 2014 capaian kembali meningkat menjadi 5,87 tahun 

dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 6,04 tahun. Kendati 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, kondisi capaian rata-rata lama sekolah ini 

menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan masyarakat Kabupaten Pemalang hanya 

mencapai lulus kelas 6 Sekolah Dasar atau mengenyam pendidikan kelas VII SLTP. 

Perkembangan indikator pembentuk IPM di Kabupaten Pemalang secara rinci dapat 

dilihat pada tabel 2.4 yang tersaji dibawah ini: 
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Tabel 2.3 

Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015 

 

 

2.3. Aspek Pembangunan Gender 

Kesetaraan gender bukan dimaknai sebagai perbedaan fisik semata, namun jauh 

lebih luas pengertiannya, yakni kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan 

untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan 

dan berpartisipasi di segala bidang kehidupan. Sementara itu, keadilan gender 

merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki sehingga 

dalam menjalankan kehidupan tidak ada pembakuan peran, subordinasi, 

marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki. Terwujudnya 

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi 

antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan 

berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang 

setara dan adil dari pembangunan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

keberhasilan pembangunan yang selama ini dilaksanakan dengan mengakomodasi 

persoalan gender, maka diperlukan sebuah ukuran yang dapat menjelaskan bahwa 

pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender telah berjalan sebagaimana mestinya 
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sesuai dengan kebijakan nasional yang ditetapkan melalui GBHN 1999, UU No. 25 

tahun 2000 tentang Program Pembangunan nasional (PROPENAS 2000-2004), dan 

dipertegas dalam  instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender (PUG). 

Beberapa ukuran tentang kesetaraan dan keadilan gender telah digunakan 

banyak pihak, meski ukuran tersebut masih bersifat tunggal (single variable). 

Namun didalam perkembangan waktu serta tuntutan akan tingkat keakurasian, 

maka ukuran yang bersifat komprehensif dan representatif mutlak dibutuhkan.  

United Nations Development Programs (UNDP) melalui Laporan Pembangunan 

Manusia Tahun 1995 memperkenalkan ukuran pembangunan manusia yang bersifat 

gabungan (komposit) dari empat indikator, yang menyoroti tentang status 

perempuan khususnya mengukur prestasi dalam kemampuan dasar. Ukuran 

komposit yang dimaksud adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Selain itu, 

UNDP juga mengenalkan  ukuran komposit lainnya terkait dengan gender, yakni 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengukur tentang persamaan peranan 

antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di bidang politik 

maupun di bidang manajerial. Kedua ukuran ini, diharapkan  mampu  memberikan 

penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang dicapai melalui berbagai 

program-program pembangunan Pencapaian pembangunan manusia secara 

kuantitatif dapat dilihat dari besaran IPM. Tentu saja, besaran angka IPM semata 

tidak dapat menjelaskan berapa besar perbedaan (gap) pencapaian kualitas hidup 

perempuan dan laki-laki yang diukur melalui gabungan indikator kesehatan, 
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pendidikan dan daya beli. Namun, melalui IPG perbedaan pencapaian yang 

menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat 

terjelaskan, yakni dengan  mengurangkan nilai IPM dengan IPG. Hasil 

pengurangan antara IPM dengan IPG mengindikasikan adanya kesenjangan 

pencapaian kapabilitas antara laki-laki dan perempuan. 

Dengan demikian pencapaian pembangunan gender dapat dibahas melalui dua 

pendekatan. Pertama, mengenai bahasan persamaan status dan kedudukan antara 

laki-laki dan perempuan yang diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). 

Kedua, persamaan peranan yang dijalankan laki-laki dan perempuan dalam 

pengambilan keputusan yang diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). 

 

2.3.1. Indeks Pembangunan Gender 

Persamaan status dan kedudukan merujuk pada tidak adanya perbedaan 

antara perempuan dan laki-laki yang tidak hanya dijamin oleh perundang-

undangan, tetapi juga dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jaminan persamaan 

status dan kedudukan ini meliputi partisipasi dalam program pembangunan 

terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program-program peningkatan 

kapabilitas dasar (BPS, 1998). Program peningkatan kapabilitas dasar yang 

dimaksud  mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, maupun pendidikan, 

termasuk kemudahan akses ekonomi yang diberikan pemerintah kepada semua 

penduduk. Namun kenyataannya, implementasi pada kehidupan sehari-hari 

khususnya upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk perempuan belum 
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sepenuhnya dapat diwujudkan, karena masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial 

budaya yang patriarki (Parawansa, 2003). Nilai-nilai sosial budaya patriarki ini 

secara langsung maupun tidak langsung dapat menempatkan laki-laki dan 

perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Belum lagi 

persoalan ketidaktepatan pemahaman ajaran agama yang seringkali menyudutkan 

kedudukan dan peranan perempuan di dalam keluarga dan  masyarakat. Untuk itu, 

diperlukan upaya lebih serius dan berkesinambungan dalam mewujudkan 

persamaan status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan melalui berbagai 

program pembangunan seperti peningkatan peran  perempuan dalam pengambilan 

keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran masyarakat, dan 

peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi 

perempuan dan lembaga-lembaga lainnya. Melalui upaya ini diharapkan 

peningkatan kapabilitas dasar perempuan akan dapat segera diwujudkan. Berikut 

data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pemalang tahun 2012-2015, 

dapat dilihat pada tabel 2.5 yang tersaji sebagai berikut: 

 

 



 

 

 
 

 

TABEL 2.4 

 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) KAB.PEMALANG TAHUN 2012-2015 

Tahun 
Angka Harapan Hidup (tahun) Harapan Lama Sekolah (tahun) Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 

Sumbangan Pendapatan 

(persen) IPG 

Laki-laki Perempuan  Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 

2012 70,51 74,33 11,23 10,51 6,09 4,97 68,6 31,39 83,13 

2013 70,62 74,45 11,65 10,59 6,32 5,17 67,54 32,46 83,51 

2014 70,69 74,51 11,89 10,66 6,6 5,46 67,19 32,81 83,85 

2015 70,77 74,61 11,94 11,01 6,62 5,56 * * 84,46 

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang 

 

 



 

 

 
 

Secara umum pencapaian pembangunan gender di Kabupaten Pemalang dari waktu 

ke waktu memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik seperti terlihat 

pada tabel 2.5 Pada tahun 2012 IPG sebesar 83,13 naik menjadi 83,51 pada tahun 

2013, kemudian tahun 2014 naik menjadi 83,85 dan bergerak naik lagi secara 

perlahan hingga menjadi 84,46 pada tahun 2015. Peningkatan IPG selama kurun 

waktu empat tahun sejalan dengan peningkatan beberapa indikator dalam 

komponen IPG. Artinya bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam 

dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu 2012-2015 

terus mengalami peningkatan seiring dengan pelaksanaan program-program 

pembangunan. Namun demikian, peningkatan IPG dalam kurun waktu 2012-2015 

belum memberikan gambaran yang menggembirakan, apabila dilihat dari kerangka 

pencapaian persamaan status dan kedudukan menuju kesetaraan dan keadilan 

gender. Hal ini dikarenakan pencapaian IPG selama kurun waktu tersebut masih 

belum mampu mengurangi jarak (gap) secara nyata dalam pencapaian kapabilitas 

dasar antara laki-laki dan perempuan. Gap antara IPM dengan IPG selama kurun 

waktu tersebut masih terlihat tetap dan cenderung tidak berubah dari besarannya. 

 

2.3.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

Stereotip perempuan sebagai mahluk yang lemah dan hanya berkutat pada 

urusan rumah tangga saja lambat laun semakin memudar. Hal ini didukung oleh 

semakin terbukanya peluang perempuan untuk berpartisipasi di berbagai bidang 

pembangunan. Namun keadaan ini terlihat lebih menonjol hanya di daerah 

perkotaan yang sarat dengan kemajuan di berbagai bidang. Sebenarnya peranan 

perempuan untuk berpartisipasi di berbagai bidang pembangunan telah diakui dan 

dihargai. Tidak ada satu katapun dalam pasal-pasal UUD 1945 yang bersifat 

diksriminatif terhadap perempuan. Undang-undang telah mengatur persamaan hak 

dan kewajiban bagi setiap warga Negara baik laki-laki maupun perempuan untuk 

menjalankan perannya di berbagai kehidupan. 
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Pada kenyataannya, perempuan masih mengalami ketertinggalan 

dibandingkan dengan laki-laki pada bidang-bidang pendidikan, ketenaga-kerjaan, 

maupun pengambilan keputusan. Namun demikian, pemerintah terus berupaya 

mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan melalui peningkatan 

kapabilitas dasar SDM. Keseriusan pemerintah dalam mengupayakan peningkatan 

kapabilitas perempuan untuk tercapainya kesetaraan gender yang ditandai dengan 

dibentuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP 

dan PA). KPP dan PA merupakan lembaga pemerintah yang diberi mandat formal 

berupa amanat dan tugas serta tanggung jawab dalam menangani pembangunan 

kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Upaya yang 

telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai 

bidang kehidupan sudah mulai tampak hasilnya. Secara kuantitas banyak 

perempuan telah menduduki jabatan strategis yang memungkinkan perempuan 

dapat berperan sebagai pengambil keputusan. Namun dari aspek kualitas masih 

banyak hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan kompetensi bersangkutan. Untuk 

mengkaji lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, maka dapat 

digunakan indeks pemberdayaan gender (IDG). 

IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan 

dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan 

ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan 

perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen pembentuk IDG. Besaran 

nilai indikator yang terekam dari kegiatan pengumpulan data (survey) merupakan 

hasil akumulasi dari berbagai kebijakan baik bersifat langsung maupun tidak 

langsung dari program-program pembangunan (riil) perempuan sehubungan 

dengan peranannya dalam pengambilan keputusan. Berikut data Indeks 

Pemberdayaan Gender di Kabupaten Pemalang pada tahun 2012-2015, yang tersaji 

pada tabel 2.6 sebagai berikut: 
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TABEL 2.5 

 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) KABUPATEN PEMALANG  

TAHUN 2012-2015 

 

Tahun 

Keterlibatan 

Perempuan Dalam 

Parlemen  

Perempuan sebagai 

tenaga manager, 

profesional, 

administrasi teknis 

Sumbangan 

perempuan dalam 

pendapatan kerja IDG 

2012 20 37,25 33,19 68,2 

2013 22 37,52 33,37 70,21 

2014 16 41,48 33,55 68,41 

2015 16 46,06 35,27 68,73 

Sumber:BPS Kabupaten Pemalang 

Secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di 

Kabupaten Pemalang yang diukur melalui IDG memperlihatkan angka yang sempat 

mengalami kenaikan pada tahun 2012 ke tahun 2013, dimana pada tahun 2012 IDG 

di Kabupaten Pemalang menunjukkan anga 68,2 dan naik 2,01 atau lebih tepatnya 

naik menjadi 70,21. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 lalu 

mengalami kenaikan lagi pada tahun 2015. Pada tahun 2013 IDG mencapai 70,21, 

akan tetapi mengalami penurunan sekitar 1,8 pada tahun 2014 yaitu menjadi 68,41. 

Kemudian sejalan dengan berbagai kebijakan pembangunan yang dilaksanakan 

IDG meningkat perlahan pada tahun 2015 menjadi 68,73. Berarti peranan 

perempuan dalam pengambilan keputusan selama empat tahun dari tahun 2012-

2015 mengalami naik turun capaian angka setiap tahunnya selama empat tahun 

dalam artian belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. 

 Persamaan dalam peranan bagi perempuan memiliki arti penting tidak 

hanya sekedar dalam persamaan “status dan kedudukan”, tetapi lebih kepada 

persoalan pemberdayaan. Dalam pengertian yang lebih luas pemberdayaan sudah 

mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk berperanserta 

dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan dalam 

kegiatan ekonomi. Dengan demikian pemberdayaan dalam konteks ini, perempuan 

diposisikan memiliki peranan yang strategis. Untuk mengetahui lebih jauh peranan 
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perempuan dalam pengambilan keputusan, maka perlu mengkaji setiap komponen 

IDG. 

2.4 Profil Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) 

Kabupaten Pemalang  

Pada Subab ini memaparkan gambaran pelayanan Dinsos KBPP Kabupaten 

Pemalang terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan 

sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi 

pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang. 

2.4.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang  

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2016  Bab III, Dinas 

Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mempunyai tugas dan fungsi sebagai 

berikut: 

1. Tugas Pokok 

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian 

penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak. 

a. Urusan Sosial, yang terdiri dari: 
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1) Sub Urusan Pemberdayaan Sosial, yaitu: 

a) Pemberdayaan Sosial dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 

b) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah; 

c) Pengembangan potensi sumber kesjahteraan sosial Daerah; dan 

d) Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah 

kegiatannya di Daerah. 

2) Sub Urusan Taman Makam Pahlawan, yaitu pemeliharaan taman makam 

pahlawan nasional di Daerah. 

3) Sub urusan Rehabilitasi Sosial, yaitu rehabilitasi sosial bukan/ tidak termasuk 

bekas korban penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya 

(NAPZA) dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ 

Acquried Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) yang tidak memerlukan 

rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. 

4) Sub Urusan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, 

yaitu pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik 

debarkasi di daerah untuk dipulangkan kedesa/ kelurahan asal. 

5) Sub Urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial, yaitu: 

a) Pemeliharaan anak-anak terlantar; dan 

b) Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah.  

6) Sub Urusan Penanganan Bencana, Yaitu: 

a) bencana daerah; 
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b) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan 

bencana. 

b.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang terdiri dari: 

1) Sub Urusan Pengendalian Penduduk, yaitu: 

a) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan 

Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; dan 

b) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah. 

 

2) Sub Urusan Keluarga Berencana, yaitu: 

a) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

pengendalian  penduduk dan keluarga berencana (KB) sesuai kearifan 

budaya lokal; 

b) Pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/ petugas lapangan 

keluarga berencana (PKB/PLKB); 

c) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta 

pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Daerah; dan 

d) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan 

tingkat daerah dalam perlaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-

Keluarga Berencana (KB). 

3) Sub Urusan Keluarga Sejahtera, yaitu: 

a) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga; dan 
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b) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat 

Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga. 

c. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang terdiri dari: 

1) Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan, yaitu: 

a) Pelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah 

tingkat Daerah; 

b) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada 

organisasi kemasyarakatan tingkat daerah; dan 

c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan 

perempuan tingkat daerah. 

2) Sub Urusan Perlindungan Perempuan, yaitu: 

a) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak 

lingkup daerah; 

b) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan 

koordinasi tingkat daerah; dan 

c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan 

perempuan tingkat daerah. 

3) Sub Urusan Kualitas Keluarga, yaitu: 

a) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) 

dan hak anak tingkat daerah; 
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b) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan 

kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan hak anak 

yang wilayah kerjanya dalam daerah; dan 

c) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender 

(KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah. 

4) Sub Urusan Sistem Data Gender dan Anak, yaitu Pengumpulan, Pengolahan, 

analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data 

ditingkat daerah; 

5) Sub urusan Pemenuhan Hak Anak (PHA), yaitu: 

a) Pelembagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non 

pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah; dan 

b) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan 

kualitas hidup anak tingkat Daerah. 

6) Sub Urusan Perlindungan Khusus Anak, yaitu: 

a) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup 

Daerah;  

b) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang 

memerlukan koordinasi tingkat daerah; dan 

c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang 

memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah. 

2. Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada pint (1) diatas, Dinsos 

KBPP juga membenatu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan. 
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3. Fungsi 

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, 

keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

b. Pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan penunjang penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga 

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

c. elaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial, pengendalian penduduk, 

keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

d. Pelaksanaan administrasi di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga 

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

4. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor : 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan 

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Pemalang, dengan susunan organisasi terdiri dari : 

1. Kepala Dinas; 



86 
 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Subbagian Bina Program dan Keuangan; 

b. Subbagian Umum dan Keuangan. 

3. Bidang Sosial, terdiri dari: 

a. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;  

b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; 

c. Seksi Rehabilitasi Sosial. 

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari: 

a. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; 

b. Seksi Keluarga Berencana; 

c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. 

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari: 

a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 

b. Seksi Perlindungan Anak; 

c. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Data Gender dan Anak. 

6. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari : 

a. Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi; 
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b. Subbidang Pemberdayaan Keluarga. 

7. UPKB; 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

Adapun Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Pemalang sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinsos KBPP 
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5. Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinsos KBPP 

Menurut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 tahun 2016 tentang uraian tugas 

jabatan struktural Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang sebagai berikut: 

A. Kepala Dinsos KBPP 

Kepala Dinsos KBPP mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

1. menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan  Rencana Kerja (Renja) urusan 

pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengacu pada 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

2. merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada  Rencana Strategis 

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang Sosial, 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak sebagai  pedoman pelaksanaan kegiatan; 

3. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Sosial, 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak sesuai dengan program dan kegiatan bidang Sosial, 
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Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

4. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang  Sosial, 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang Sosial, 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditentukan; 

5. merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang Sosial, 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan 

teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik; 

6. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan 

dengan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi 

publik; 

7. mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan 

pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan indikator 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai 

sasaran dan tujuan organisasi; 

8. mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan 

Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang 

Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang 

telah ditentukan; 

9. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan 

bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan rencana program dan 

kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; 

10. merumuskan laporan di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan 

data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati; dan 

11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 
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B. Sekretaris 

Sekretaris Dinsos KBPP mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

1. merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen 

perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan 

anggaran; 

2. mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja 

(Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai  

pedoman pelaksanaan kegiatan; 

3. menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program dan 

kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

4. menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan 

Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan 

tujuan yang telah ditentukan; 
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5. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan 

undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran 

informasi publik; 

6. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan 

pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan indikator 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian 

internal kegiatan; 

7. menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi 

permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik; 

8. mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna 

keterpaduan pelaksanaan tugas; 

9. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan  sesuai 

dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kinerja; 

10. mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang Sosial, 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 
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11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan 

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut :      

1) merencanakan program dan kegiatan Sub  Bagian Bina Program dan 

Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan 

dokumen rencana kerja dan anggaran; 

2) menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan  Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA)  urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD)   sebagai  pedoman pelaksanaan kegiatan; 

3) melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan sesuai 

dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib 

administrasi; 

4) mengelola data urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
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melalui sistem informasi pembangunan daerah guna pengendalian dan 

evaluasi pembangunan daerah; 

5) melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat 

pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan; 

6) menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen 

pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan panduan pembuatan laporan 

sebagai bahan pertanggungjawaban; 

7) menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas 

(LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan 

keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah 

guna tertib administrasi; 

8) menyiapkan bahan inovasi Subbagian Bina Program dan Keuangan 

berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan 

efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik; 

9) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan 

pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan indikator 
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Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian 

internal kegiatan; 

10) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program 

dan Keuangan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; 

11) menyusun bahan laporan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

12) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Bina Program dan 

Keuangan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas; dan 

13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut :      

1) merencanakan program dan kegiatan Sub  Bagian Umum dan Kepegawaian 

sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen 

rencana kerja dan anggaran; 
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2) mengelola administrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi dan 

kearsipan secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

3) mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi 

publik secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

4) mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan dan 

pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan 

kebersihan, keamanan kantor, fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas, dan 

barang milik daerah secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

5) mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja 

sesuai dengan target kerja guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

6) mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian 

guna tertib administrasi; 

7) melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan 

undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran 

informasi publik; 

8) menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas 

pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik; 
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9) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan 

Kepegawaian sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; 

10) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian 

secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 

C. Kepala Bidang Sosial 

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

b. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial  

c. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial  

D. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

a. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 

b. Kepala Seksi Keluarga Berencana 

c. Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  

E. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:      
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1. merencanakan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

2. menyusun konsep kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak sesuai dengan program dan kegiatan bidang Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

3. menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup  Perempuan dan 

Perlindungan Perempuan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

4. menyelenggarakan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup dan 

Perlindungan Perempuan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar penyelenggaraannya 

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan; 

5. menyelenggarakan kegiatan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak 

sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman 

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

6. menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dan Sistem Data 

gender dan anak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 
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pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

7. mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi di Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak guna keterpaduan pelaksanaan tugas; 

8. menyusun inovasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas 

pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik; 

9. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak  sesuai dengan rencana program dan 

kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; 

10. menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; dan 

11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas. 

a. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
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1) merencanakan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup dan 

Perlindungan Perempuan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2) menyiapkan bahan rancangan kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup dan 

Perlindungan Perempuan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

3) memfasilitasi pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif 

Gender (PPRG) bagi Organisasi Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

agar terlaksana Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi 

Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan; 

4) melaksanakan kegiatan Peningkatan peran perempuan pada bidang 

ekonomi melalui Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan 

(PPEP), politik, ranah public dan teknologi, sesuai dengan rencana kerja 

agar peran perempuan dalam bidang politik, teknologi dan ekonomi 

meningkat; 

5) melaksanakan Peningkatan aksi afirmasi Pengarusutamaan Gender 

(PUG) di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, 

ekonomi, politik, sesuai ketentuan perundang-undangan tentang PUG 

dalam rangka meningkatkan aksi afirmasi PUG dalam berbagai bidang; 
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6) melaksanakan Peningkatan peran media massa, dunia usaha dan ormas 

dalam PUG sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 

PUG agar peran media, dunia usaha dan ormas dalam PUG meningkat; 

7) memfasilitasi pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan 

sesuai dengan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup dan 

Perlindungan Perempuan untuk mendukung hasil karya perempuan;  

8) memfasilitasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 

Berperspektif Gender (P2M-BG) sesuai pedoman pelaksanaan P2MBG 

agar pelaksanaan P2MBG terlaksana dengan baik; 

9) mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan 

(P2TP2) sesuai pedoman pengembangan P2TP2 agar pelayanan terhadap 

perlindungan perempuan dilaksanakan secara efektif dan terpadu;  

10) mengembangkan jaringan kelembagaan perlindungan perempuan di 

tingkat desa/kelurahan sesuai dengan pedoman pengembangan jaringan 

kelembagaan perlindungan perempuan agar jaringan kelembagaan 

perlindungan perempuan tersedia di tingkat desa/kelurahan; 

11) memfasilitasi Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan untuk mewujudkan 

perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan; 
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12) menyiapkan bahan penyusunan inovasi Peningkatan Kualitas Hidup dan 

Perlindungan Perempuan berdasarkan identifikasi permasalahan dan 

analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan 

kualitas pelayanan publik; 

13) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Peningkatan 

Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan sesuai dengan rencana 

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan 

kinerja; 

14) menyusun laporan pelaksanaan tugas Peningkatan Kualitas Hidup dan 

Perlindungan Perempuan secara efektif dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 

15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas. 

b. Kepala Seksi Perlindungan Anak 

Kepala Seksi Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

2) merencanakan program dan kegiatan Perlindungan Anak sesuai dengan 

dokumen pelaksanaan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

3) menyiapkan bahan rancangan kebijakan Perlindungan Anak sesuai 

dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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4) memfasilitasi pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan 

Desa/Kelurahan Layak Anak sesuai dengan pedoman pengembangannya 

untuk mewujudkan kabupaten yang layak bagi anak; 

5) memfasilitasi pengembangan forum Anak Kabupaten, kecamatan, 

desa/kelurahan sesuai dengan pedoman pengembangan forum anak agar 

forum anak Kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan berkembang sesuai 

dengan tujuan; 

6) memfasilitasi penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif 

Anak (PPRA) sesuai pedoman penyusunan PPRA agar terwujud 

pelaksanaan PPRA dengan baik di Kabupaten Pemalang; 

7) mengembangkan media KIE pemenuhan hak anak sesuai dengan 

program dan kegiatan perlindungan anak agar pemenuhan hak dan 

perlindungan anak perlindungan anak terpromosikan; 

8) memfasilitasi perlindungan anak tingkat Kabupaten, Kecamatan, 

desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang perlindungan anak  untuk mewujudkan perlindungan anak; 

9) menyiapkan bahan penyusunan inovasi Perlindungan Anak berdasarkan 

identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan 

pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik; 
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10) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Perlindungan Anak 

sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinerja; 

11) menyusun laporan pelaksanaan tugas Perlindungan Anak secara efektif 

dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 

c. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Data Gender dan Anak 

Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Data Gender dan Anak 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

1) merencanakan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dan 

Data Gender dan Anak sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2) menyiapkan bahan rancangan kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga 

dan Data Gender dan Anak sesuai dengan program dan kegiatan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

3) mengelola sistem data gender dan anak sesuai dengan pedoman 

pengelolaan sistem data gender dan anak  agar tersedia data gender dan 

anak; 



106 
 

4) mengembangkan Kemitraan layanan statistik gender tingkat kabupaten, 

kecamatan dan desa/kelurahan secara periodik dan berkesinambungan  

untuk meningkatkan akses layanan statistik gender; 

5) mengembangkan pendidikan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) 

dalam keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang KKG untuk meningkatkan kapasitas keluarga tentang KKG; 

6) melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningkatan kualitas keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tentang KKG dan kualitas keluarga dalam 

mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak; 

7) melaksanakan penyediaan layanan bagi keluarga sesuai dengan program 

dan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dan Data Gender dan Anak 

dalam mewujudkan KG dan hak anak; 

8) menyiapkan bahan penyusunan inovasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan 

Data Gender dan Anak berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa 

guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik; 

9) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Peningkatan Kualitas 

Keluarga dan Data Gender dan Anak sesuai dengan rencana program dan 

kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; 
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10) menyusun laporan pelaksanaan tugas Peningkatan Kualitas Keluarga dan 

Data Gender dan Anak secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib 

pelaksanaan tugas. 

2.5. Kondisi Perempuan dan Anak di Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2015 

Berikut ini adalah gambaran sejumlah masalah kekerasan yang di alami  

perempuan dan anak pada tahun 2013-2015 di Kabupaten Pemalang yang ditulis 

berdasarkan temuan lapangan berdasarkan data yang diperoleh dari sejumlah 

lembaga layanan yang ada di Kabupaten Pemalang. 

2.5.1. Kekerasan Pada Perempuan 

Berdasarkan data kasus kekerasan terhadap perempuan yang peneliti 

peroleh di Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang (lembaga layanan terpadu korban 

kekerasan terhadap perempuan dan anak) kurun waktu 2013-2015 sebagai berikut: 
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Tabel 2.7 Data Perempuan korban kekerasan berdasarkan jenis kelamin 

Uraian 2013 2014 2015 Jumlah 

Laki-laki 0 0 2 2 

Perempuan 25 22 22 69 

Jumlah 25 22 24 71 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 
 

Tabel 2.8 Data Korban Berdasarkan Pendidikan 

No. Uraian 2013 2014 2015 Jumlah 

1 Belum Sekolah 0 1 1 2 

2 SD 9 4 4 17 

3 SMP 4 5 5 14 

4 SMA 8 8 9 25 

5 PT 4 4 5 13 

Jumlah 25 22 24 71 
 Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015)   
 

 

Tabel 2.9 Data Korban Berdasarkan Pekerjaan 

No. Uraian 2013 2014 2015 Jumlah 

1 Tidak Bekerja 17 8 10 35 

2 Bekerja 8 14 14 36 

Jumlah 25 22 24 71 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 

 

Tabel 2.10 Data Korban Berdasarkan Jenis Kekerasan 

No. Uraian 2013 2014 2015 Jumlah 

1 Fisik/KDRT 13 15 13 41 

2 Seksual 3 3 1 7 

3 Psikis 5 1 0 6 

4 Trafiking 1 1 0 2 

5 Ekonomi 3 2 10 15 

Jumlah 25 22 24 71 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 
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Tabel 2.11 Data Korban berdasarkan lokus/tempat kejadian perkara 

No. Uraian 2013 2014 2015 Jumlah 

1 Rumah Tangga 20 18 17 55 

2 Ruang Umum 5 4 7 16 

Jumlah 25 22 24 71 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 
 

Tabel 2.12 Data pelaku kekerasan berdasarkan jenis kelamin 

No. Uraian 2013 2014 2015 Jumlah 

1 Laki-laki 25 22 22 69 

2 Perempuan 3 0 2 5 

Jumlah 28 22 24 74 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 

 

 

Tabel 2.13 Data pelaku kekerasan berdasarkan usia 

No. Uraian 2013 2014 2015 Jumlah 

1 Dibawah 18 tahun 0 0 1 1 

2 Diatas 18 tahun 28 22 23 73 

Jumlah 28 22 24 74 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 
 

Tabel 2.14 Data pelaku kekerasan berdasarkan pendidikan 

No. Uraian 2013 2014 2015 Jumlah 

1 Belum sekolah 0 0 0 0 

2 SD 8 8 5 21 

3 SMP 5 6 5 16 

4 SMA 12 4 9 25 

5 PT 3 4 5 12 

Jumlah 28 22 24 74 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 

 

Tabel 2.15 Data Pelaku Kekerasan Berdasarkan Pekerjaan 

No. Uraian 2013 2014 2015 Jumlah 

1 Tidak bekerja 4 1 1 6 

2 Bekerja 24 21 23 68 

Jumlah 28 22 24 74 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 
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Tabel 2.15 Data Pelaku Kekerasan Berdasarkan Hubungan Dengan 

Korban 

No. Uraian 2013 2014 2015 Jumlah 

1 Suami/istri 18 18 21 57 

2 Orang Tua 0 2 1 3 

3 Keluarga 0 0 0 0 

4 Lainnya 10 2 2 14 

Jumlah 28 22 24 74 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 
 

 

2.5.2. Kekerasan Pada Anak 

Berdasarkan data kasus kekerasan terhadap anak di Jayandu Widuri 

Kabupaten Pemalang (lembaga layanan terpadu korban kekerasan terhadap 

perempuan dan anak) kurun waktu 3013-2015 sebagai berikut: 

 Tabel 2.16 Data Anak korban kekerasan berdasarkan jenis kelamin 

No. Uraian 2013 2014 2015 Jumlah 

1 Laki-laki 8 1 1 10 

2 Perempuan 28 39 34 101 

Jumlah 36 40 35 111 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 

 

 

 

Tabel 2.17 Data korban anak berdasarkan pendidikan 

No. Uraian 2013 2014 2015 Jumlah 

1 Belum Sekolah 2 6 1 9 

2 SD 12 12 9 33 

3 SMP 18 14 15 47 

4 SMA 4 8 10 22 

5 PT 0 0 0 0 

Jumlah 36 40 35 111 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 
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Tabel 2.18 Data korban anak berdasarkan pekerjaan 

No. Uraian 2013 2014 2015 Jumlah 

1 Tidak Bekerja 34 37 34 105 

2 Bekerja 2 3 1 6 

Jumlah 36 40 35 111 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 

 

Tabel 2.19 Data korban anak berdasarkan jenis kekerasan 

No. Uraian 2013 2014 2015 Jumlah 

1 Fisik/KDRT 3 3 3 9 

2 Seksual 28 37 32 97 

3 Psikis 0 0 0 0 

4 Trafiking 1 0 0 1 

5 Ekonomi 4 0 0 4 

Jumlah 36 40 35 111 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 
 

Tabel 2.20 Data Korban Berdasarkan Lokus/tempat Kejadian Perkara 

No. Uraian 2013 2014 2015 Jumlah 

1 Rumah Tangga 7 10 7 24 

2 Ruang Umum 29 30 28 87 

Jumlah 36 40 35 111 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 

 

Tabel 2.21 Data pelaku kekerasan pada anak berdasarkan jenis kelamin 

No. Uraian  2013 2014 2015 Jumlah 

1 Laki-laki 29 45 32 106 

2 Perempuan  3 2 0 5 

Jumlah  32 47 32 111 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 

 

Tabel 2.22 Data pelaku kekerasan pada anak berdasarkan usia 

No. Uraian 2013 2014 2015 Jumlah 

1 Dibawah 18 th 5 5 7 17 

2 Diatas 18 th 27 42 25 94 

Jumlah 32 47 32 111 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 
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Tabel 2.23 Data pelaku kekerasan pada anak berdasarkan pendidikan 

NNo. Uraian 2013 2014 2015 Jumlah 

1 Belum Sekolah 1 1 2 4 

2 SD 11 26 12 49 

3 SMP 12 11 8 31 

4 SMA 8 7 9 24 

5 PT 0 2 1 3 

Jumlah 32 47 32 111 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 
 

Tabel 2.24 Data pelaku kekerasan pada anak berdasarkan pekerjaan 

No. Uraian 2013 2014 2015 Jumlah 

1 Tidak Bekerja 14 12 9 35 

2 Bekerja 18 35 23 76 

Jumlah 32 47 32 111 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 

 

Tabel 2.25 Data pelaku kekerasan pada anak berdasarkan hubungan 

dengan korban 

No. Uraian 2013 2014 2015 Jumlah 

1 Suami/Istri 0 0 2 2 

2 Orang Tua 5 3 2 10 

3 Keluarga 2 0 0 2 

4 Lainnya 25 44 28 97 

Jumlah 32 47 32 111 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 

 

Tabel 2.26 Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 

berdasarkan sebaran wilayah kecamatan 

No. Kecamatan 2013 2014 2015 Jumlah 

1 Pulosari 0 2 0 2 

2 Belik 3 2 1 6 

3 Watukumpul 1 4 2 7 

4 Moga 2 4 1 7 

5 Randudongkal 0 7 6 13 

6 Warungpring 2 3 0 5 

7 Bantarbolang 7 1 2 10 

8 Pemalang 15 12 13 40 

9 Taman 11 9 11 31 
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10 Petarukan 4 1 10 15 

11 Ampelgading 9 3 3 15 

12 Comal 5 8 4 17 

13 Bodeh 0 2 0 2 

14 Ulujami 2 2 4 8 

15 Luar Pemalang 0 2 2 4 

Jumlah 61 62 59 182 
Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduka, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) (2015) 
 

2.5.3. Pengenalan Penyebab Perempuan dan Anak Menjadi Korban 

Kekerasan. 

Berikut ini beberapa situasi dan kondisi yang muncul dan didefinisikan sebagai 

faktor yang meningkatkan resiko atau menyebabkan perempuan dan anak 

mengalami masalah-masalah kekerasan berdasarkan Naskah Akademik Kabupaten 

Pemalang tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis 

Gender dan Anak, sebagai berikut:  

1. Anak keluar atau ada diluar layanan pendidikan karena tidak mau atau tidak 

mampu mengakses layanan pendidikan. 

2. Kebutuhan biaya hidup anak. 

3. Pengaruh/ajakan teman untuk melakukan hal beresiko. 

4. Pengaruh dan dorongan gaya hidup konsumtif. 

5. Kurangnya upaya pendidikan terstruktur mengenai keterampilan hidup yang 

terkait dengan perkembangan kepribadian dan keterampilan sosial anak. 

6. Kontak dengan jaringan pelaku eksploitasi. 

7. Lemahnya perhatian dari orang tua 
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8. Lemahnya pemahaman/kemampuan orang tua/keluarga akan pengasuhan dan 

perlindungan anak, termasuk ketika anak memiliki kebutuhan khusus. 

9. Orangtua/pengasuh yang terpaksa menjadikan anak sebagai kontributor 

penghasilan keluarga. 

10. Lemahnya kepedulian antar warga di lingkungan sekitar anak sebagai keluarga 

anak. 

11. Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap masalah perlindungan anak dan 

situasi resiko yang ada disekitar anak. 

12. Pemanfaatan secara negatif kemajuan dan kemudahan akses teknologi 

informasi. 

13. Kemudahan jaringan pelaku eksploitasi seksual dalam beroperasi. 

14. Tingginya permitaan tenaga anak dalam bisnis hiburan dan layanan seksual. 

15. Lemahnya pengawasan terhadap bisnis hiburan yang berpotensi melibatkan 

anak dalam pekerjaan eksploitatif dan berbahaya. 

16. Keterbatasan ruang fisik/publik dilingkungan tempat tinggal untuk kegiatan 

anak di luar waktu sekolah. 

17. Pendekatan yang belum berperspektif dak asasi anak dalam penyelenggaraan 

sejumlah layanan perlindungan anak, termasuk dalam penyiapan fasilitasi dan 

kualitas tenaga pelaksana layanannya. 

18. Belum adanya mekanisme pemantauan, pelaporan, pencatatan, dan penanganan 

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai dari tingkat masyarakat 
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yang secara konsisten diterapkan dan dapat dilakukan atau diakses masyarakat, 

keluarga, dan anak. 

19. Minimnya upaya deteksi dan intervensi dini terhadap resiko kemunculan 

masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

20. Kemiskinan keluarga dan faktor-faktir yang terkait dengan terbatasnya pilihan 

atau tak memadainya sumber penghasilan keluarga. 

21. Maraknya situs-situs porno yang sangat mudah diakses oleh masyarakat baik 

dewasa maupun anak-anak. 

22. Kurangnya pemahaman agama yang mendalam terkait dengan pernikahan 

sehingga banyak terjadi pengabaian kewajiban dalam rumah tangga. 

23. Kuatnya budaya patriakhi dalam masyarakat berakibat kedudukan perempuan 

dalam rumah tangga bersifat sub ordinatif laki-laki. 
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