
A. RINGKASAN 

Ibarat fenomena gunung es, demikian halnya dengan kasus kekerasan, di 

mana kasus yang terjadi sebenarnya lebih banyak dari kasus yang dilaporkan. 

Banyak faktor yang menyebabkan, antara lain rasa takut atau kekhawatiran akan 

stigma sosial, serta kurangnya pemahaman terhadap proses hukum. Padahal, 

layanan PPA membutuhkan respons cepat. Bila tidak segera tertangani, kondisi 

perempuan dan anak yang mengalami kekerasan akan semakin buruk. 

Hal tersebut yang menginspirasi lahirnya “SPIKER PERAK” (Sistem 

Pengaduan Online Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak). SPIKER PERAK 

memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan layanan perlindungan kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan anak secara daring. Inovasi ini sudah dijalankan 

sejak Januari 2020. Layanan yang diberikan tidak hanya di pengaduan saja, tetapi 

juga edukasi melalui konten instagram, konsultasi melalui Whatsapp, hingga 

telekonseling melalui panggilan biasa dan panggilan video. Bila membutuhkan 

layanan langsung, Dinas PPPA juga memberikan layanan jemput bola dengan 

mengunjungi rumah klien.  

Dampak dari inovasi ini adalah semakin banyak masyarakat yang berani 

melakukan pengaduan dan semakin banyak pula kasus yang mendapatkan 

pelayanan. Tahun 2019, kasus kekerasan yang diselesaikan ada 3 kasus 

(perempuan) dan 17 kasus (anak). Terjadi peningkatan untuk kasus perempuan 

menjadi 3 kasus (2020) dan 9 kasus (2021). Untuk kasus anak menjadi 20 kasus 

(2020) dan 15 kasus (2021). 

 

B. IDE INOVATIF 

1. LATAR BELAKANG 

Menurut hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 

(SPHPN) 2016, 1 dari 3 perempuan di Indonesia pernah mengalami 

kekerasan. Hal ini menunjukkan tingginya prevalensi kasus kekerasan 

terhadap perempuan. Kasus kekerasan anak juga tinggi. Berdasarkan Global 

Report 2017: Ending Violence in Childhood, hampir 3 dari 4 anak di 

Indonesia pernah mengalami kekerasan. Tetapi, di sisi lain, kasus kekerasan 

yang mendapatkan layanan di Lamongan Tahun 2019 hanya sebanyak 19 

kasus (anak) dan 7 kasus (perempuan). Padahal, pada tahun 2019, jumlah 

anak di Lamongan adalah 351.762 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 

adalah 685.027 jiwa. Artinya, jumlah korban yang terlaporkan masih jauh 

dari rasio di dari hasil penelitian. Hal ini membuat banyak perempuan dan 

anak korban kekerasan yang belum mendapatkan pelayanan. Ibarat 



fenomena gunung es, hanya sebagian kasus saja yang muncul di permukaan. 

Masih banyak kasus yang belum terungkap dan mendapatkan layanan 

perlindungan. 

Ada banyak faktor yang membuat kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak belum terlayani. Di antaranya adalah menganggap 

kasus kekerasan adalah aib, takut menghadapi hukum, tidak mengetahui 

layanan, tidak memiliki waktu untuk melakukan pengaduan, dan 

keterbatasan mobilitas yang disebabkan oleh pandemi. Secara umum, dapat 

dikatakan bahwa permasalahannya ada pada akses edukasi dan kemudahan 

mendapatkan layanan. Oleh karena itu, perlu dibuat akses layanan 

komprehensif yang lebih mudah, yakni secara daring. Layanan 

komprehensif tersebut meliputi sosialisasi layanan, edukasi untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat, pengaduan, dan pendampingan 

hingga kasus selesai. 

 

2. TUJUAN INOVASI 

Tujuan dibentuknya Inovasi pelayanan publik SPIKER PERAK 

(Sistem Pengaduan Online Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak) ini 

adalah: 

a. Masyarakat tidak lagi takut dan malu dalam melaporkan kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan anak karena proses melalui daring 

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mencegah 

dan menanggulangi dampak kekerasan perempuan dan anak 

c. Mencegah terjadinya tindak kekerasan pada perempuan dan anak di 

Kabupaten Lamongan 

d. Meningkatkan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 

yang terlayani 

 

3. KESELARASAN DENGAN KATEGORI DAN KRITERIA YANG 

DIPILIH 

Kategori yang dipilih adalah Pelayanan Publik Inklusif dan 

Berkeadilan. Dengan pelayanan daring dan jemput bola, SPIKER PERAK 

dapat melayani segala lapisan masyarakat. Korban kekerasan yang takut 

melaporkan kasusnya dapat berkonsultasi maupun mendapatkan 

konseling/pelayanan dengan mudah. Jadi, SPIKER PERAK adalah layanan 

yang inklusif dan berkeadilan. 

 



4. INOVATIF: KEBARUAN ATAU KEUNIKAN ATAU KEASLIAN 

Nilai kebaruan dari inovasi ini adalah dengan mempermudah 

proses pengaduan melalui Google Form (bit.ly/SpikerPerak) dan nomor 

whatsapp 0812-7677-0778. Setelah pengaduan, klien bisa mendapatkan 

layanan konsultasi dan telekonseling secara online. Bila membutuhkan 

pendampingan langsung, tim SPIKER PERAK juga akan melakukan jemput 

bola ke tempat klien. Agar masyarakat banyak yang mengenal, SPIKER 

PERAK dipublikasikan melalui media sosial, yaitu instagram dan whatsapp. 

Dengan semakin banyak yang tahu, siapapun bisa menjadi pelapor melalui 

SPIKER PERAK, baik dari korban maupun saksi kejadian.  

 

C. SIGNIFIKANSI 

Inovasi ini dievaluasi secara internal oleh staf Dinas PPPA Kabupaten 

Lamongan. Evaluasi yang dijalankan berupa pencatatan kasus yang 

diadukan dan kasus yang diselesaikan. Setelah itu, akan diukur 

keberhasilannya menggunakan indikator evaluasi. 

Indikator yang digunakan dalam Evaluasi inovasi SPIKER PERAK 

yaitu: 

a. Jumlah kasus serta pendampingan korban Kekerasan terhadap 

Perempuan dan Anak. 

b. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang telah 

terselesaikan baik dari penyelesaian melalui proses di Kepolisian 

ataupun Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri. 

Evaluasi tersebut bisa dilihat dari jumlah Kasus Kekerasan terhadap 

Perempuan dan Anak yang diselesaikan melalui Kepolisian dan 

Pengadilan tingkat Pertama. Turunnya jumlah kasus kekerasan dapat 

dilihat dari perbandingan kasus tahun-tahun sebelumnya dan tahun 

berjalan sebagai acuan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan 

anak di Kabupaten Lamongan. 

Berdasarkan indikator di atas, hasil evaluasinya sebagai berikut: 

a. Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang 

dilaporkan:  

▪ Sebelum layanan daring SPIKER PERAK (Tahun 2019):  

▪ Anak  : 19 kasus 

▪ Perempuan  : 7 kasus 

▪ Setelah layanan daring SPIKER PERAK (Tahun 2021): 

▪ Anak  : 27 kasus (11 daring dan 16 luring) 



▪ Perempuan : 15 kasus (3 daring dan 12 luring) 

b. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang telah 

terselesaikan: 

▪ Sebelum layanan daring SPIKER PERAK (Tahun 2019):  

▪ Anak  : 17 kasus 

▪ Perempuan : 3 kasus 

▪ Setelah layanan daring SPIKER PERAK (Tahun 2021): 

▪ Anak  : 15 kasus 

▪ Perempuan : 9 kasus 

  Dari hasil evaluasi di atas, diketahui bahwa setelah adanya layanan 

SPIKER PERAK, kasus kekerasan yang dilaporkan meningkat 42% (anak) 

dan 114.2% (perempuan). Selain itu, peningkatan juga terjadi untuk 

penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 300%. Tetapi, 

untuk kekerasan terhadap anak, terjadi penurunan 11%. Peningkatan kasus 

yang dilaporkan 100% mendapatkan pelayanan. Sedangkan kasus yang 

belum terselesaikan karena sedang proses penyidikan, mediasi, dan 

persidangan. 

 

D. KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN TPB 

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kontribusi SPIKER 

PERAK terhadap TPB V adalah untuk mencapai tujuan kesetaraan gender 

dan pemberdayaan perempuan. SPIKER PERAK dapat membantu 

terwujudnya sasaran nasional, yakni meningkatnya kebijakan responsif 

gender, karena layanan ini memberikan perlindungan bagi gender yang 

rentan, dalam hal ini perempuan dan anak. Dengan diberikannya akses 

perlindungan yang mudah dijangkau, diharapkan dapat membantu capaian 

salah satu sasaran nasional yang lain, yaitu meningkatnya persentase 

perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan 

komprehensif.  

Selain itu, SPIKER PERAK juga dapat berkontribusi dalam 

mencapai tujuan TPB XVI, yakni menguatkan masyarakat yang inklusif dan 

damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan 

untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan 

inklusif di semua tingkatan. Salah satu sasaran nasional terkait hal ini adalah 

terkendalinya kekerasan terhadap anak (KtA) dan kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT). Melalui SPIKER PERAK, korban KtA dan KDRT dapat 



mengakses layanan perlindungan dengan mudah dan aman. Dampaknya, 

semakin banyak korban KtA dan KDRT yang terlaporkan, sehingga kasus 

KtA dan KDRT dapat dikendalikan. 

 

E. ADAPTABILITAS 

SPIKER PERAK juga dapat diterapkan melalui pelaporan 

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Dengan 

mengadopsi sistem yang sama membuat masyarakat lebih tanggap dan cepat 

dalam pelaporan kasus. PATBM sendiri adalah sebuah gerakan dari 

jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara 

terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM 

merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan 

upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar 

terjadi perubahan pemahaman, sikap dan prilaku yang memberikan 

perlindungan kepada anak. Dengan adanya SPIKER PERAK diharapkan 

dapat melakukan pencegahan dan merespon terjadinya kekerasan dengan 

cepat baik di tingkat desa/kelurahan ataupun di tingkat kecamatan. 

 

F. KEBERLANJUTAN 

A. Sumber daya apa yang digunakan untuk melaksanakan inovasi 

tersebut? 

Sumber Daya utama untuk pengembangan SPIKER PERAK yaitu: 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Memiliki komitmen serta bertanggung jawab atas tugas 

menjalankan rencana yang telah ditetapkan sebagai program kerja 

SPIKER PERAK, memiliki semangat kerelawanan dan memiliki 

kreativitas dalam penyelesaian masalah yang ada.  

2. Anggaran 

Untuk menjalankan operasional SPIKER PERAK sebagai program 

advokasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 

yaitu dengan bersumber dari DAK dan APBD. 

3. Metode 

Terdapat 5 jenis pelayanan dalam SPIKER PERAK, yaitu: 

a. Pengaduan 

b. Kesehatan 

c. Rehabilitasi Sosial 

d. Penegakan dan Bantuan Hukum 



e. Pemulangan dan Reintegrasi 

4. Material 

Tersedianya fasilitas shelter (rumah aman) dan mobil perlindungan 

di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi 

korban.  

 

B. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menggerakkan seluruh 

sumber daya internal maupun eksternal 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) 

SDM yang diberdayakan untuk menjalankan SPIKER PERAK dari 

internal dan eksternal Dinas PPPA. Dari internal Dinas PPPA, 

SPIKER PERAK digerakkan oleh staf Dinas PPPA yang 

bertanggung jawab menjalankan operasional SPIKER PERAK. Dari 

eksternal Dinas PPPA adalah SDM yang mendukung jalannya 

SPIKER PERAK, di antaranya adalah RSUD, UPPA Polres, 

Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Bapas 

Bojonegoro, LABH Albana, Psikolog LPP Mutiara Hati, Aliansi 

Perempuan Lamongan (APeL), Kecamatan, dan Desa.  

2. Anggaran 

Anggaran untuk menjalankan SPIKER PERAK berasal dari APBD 

dan DAK. Anggaran digunakan untuk perlengkapan pelayanan, jasa 

psikologi, dan akomodasi pendampingan dan penjangkauan korban. 

3. Metode 

Metode yang digunakan menggunakan standard operational 

procedure (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas PPPA dengan 

menekankan proses pengaduan dan konseling secara daring. 

4. Material 

Shelter rumah aman didapatkan dari realisasi APBD. Shelter ini 

digunakan untuk akomodasi korban kekerasan yang membutuhkan 

tempat tinggal agar aman dari pelaku kekerasan. Selain itu, juga ada 

mobil perlindungan yang digunakan untuk jemput bola dengan 

mengunjungi rumah pelapor/klien. Tersedia juga HP yang 

digunakan untuk menjalankan media sosial dan nomor whatsapp 

SPIKER PERAK. 

 

C. Keberlanjutan inovasi 



 Strategi keberlanjutan inovasi ini adalah dengan memperluas 

jejaring hingga ke level kecamatan dan desa. Di level kecamatan, 

dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) di 27 Kecamatan di Lamongan. Pembentukan P2TP2A ini 

melalui Surat Keputusan Camat di 27 Kecamatan di Lamongan. Hal ini 

sebagai komitmen Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan 

perlindungan perempuan dan anak. 

 Di level desa/kelurahan, dibentuk jejaring Perlindungan Anak 

Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 408 desa/kelurahan di 

Lamongan. PATBM berfungsi untuk menggerakkan perlindungan anak 

di masyarakat desa. Melalui PATBM, diharapkan dapat terwujud 

masyarakat yang sadar pentingnya perlindungan anak, serta berani 

melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. PATBM ini dibentuk 

melalui SK Kepala Desa/Lurah sebagai komitmen pemerintah desa 

dalam menyelenggarakan perlindungan anak. 

 Di tingkat Pemerintah Kabupaten, keberlanjutan perlindungan 

anak didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 5 

tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perda ini 

mengatur mengenai penyelenggaraan sarana perlindungan anak secara 

komprehensif. Hal ini menjadi dasar yang kuat sebagai komitmen untuk 

menjalankan inovasi perlindungan anak.  

 Selain itu, untuk publikasi, strategi keberlanjutannya adalah 

dengan memposting edukasi di media sosial terkait pencegahan dan 

pengaduan kasus kekerasan. Edukasi ini bertujuan membangkitkan 

kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan perempuan 

dan anak. Dengan cara ini, diharapkan semakin banyak yang 

berpartisipasi dalam pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak. 

Keberlanjutan dari inovasi ini meliputi: 

1. Aspek Sosial 

Dari sisi sosial, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat Kecamatan 

dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 

bertujuan mendekatkan layanan ke masyarakat dan menggerakkan 

perlindungan oleh masyarakat. 

2. Aspek Ekonomi 

Setiap tahun dianggarkan untuk layanan perlindungan perempuan 

dan anak dan optimalisasi media sosial SPIKER PERAK. 



3. Aspek Pendidikan 

Masyarakat di lingkungan korban kekerasan mendapatkan 

bimbingan dari pekerja sosial untuk menghapuskan stigma terhadap 

korban. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses reintegrasi 

sosial yang akan diberikan kepada korban.  

 

G. KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN 

Demi mewujudkan inovasi SPIKER PERAK, ada beberapa OPD 

atau instansi lain yang terlibat antara lain: 

a. Dinas PPPA Kabupaten Lamongan: 

 Perancangan inovasi yang dipimpin oleh kepala Bidang Perlindungan 

Perempuan dan Anak, lalu pelaksanaan inovasi oleh tim Pusat Pelayanan 

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan hasil kerja 

akan dievaluasi oleh Kepala Dinas PPPA setiap 3 bulan. 

b. RSUD Dr. Soegiri: 

Melakukan visum et repertum dan layanan kesehatan untuk korban 

kekerasan. 

c. Dinas Sosial: 

Berperan melaksanakan pembinaan anak jalanan dan rehabilitasi korban 

kekerasan. 

d. UPPA Polres: 

Melakukan penyidikan serta memberikan laporan data kasus perempuan 

dan anak ke Dinas PPPA. 

e. Kejaksaan Negeri Lamongan: 

Melakukan proses penuntutan pelaku demi terpenuhinya keadilan untuk 

korban. 

f. Pengadilan Negeri: 

Melakukan proses sidang, penjatuhan hukuman serta memberikan data 

kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan Anak Berhadapan 

dengan Hukum (ABH) ke Dinas PPPA. 

g. Pengadilan Agama: 

Adanya MOU tentang mediasi pendampingan untuk mencegah 

perkawinan anak dan memberikan data Dispensasi Perkawinan Anak. 

h. BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Bojonegoro: 

Rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum. 

i. LPP Mutiara Hati:  

Memberikan pelayanan psikologi terhadap korban kekerasan. 



j. APeL (Aliansi Perempuan Lamongan):  

Memberikan pendampingan di bidang sosial. 

k. Peksos:  

Memberikan pendampingan di bidang sosial. 

l. LABH Al-Banna: 

Memberikan pendampingan di bidang hukum. 


