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Skripsi ini berjudul “Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah 

Kekerasan Di Kota Pontianak” Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah secara umum untuk mengetahui menganalisis Peran Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak  dalam mencegah kekerasan. Adapun tujuan khusus adalah1) Untuk 

mengetahui apa saja bentuk kekerasan yang terjadi di Kota Pontianak, 2) 

mengetahui hambatan apa saja yang dialami Dinas Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  dalam 

mencegah kekerasan di Kota Pontianak 3) mengetahui Apa saja upaya yang 

dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  dalam Mencegah  kekerasan di 

Kota Pontianak, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian deskriptif, subjek dalam 

penelitian iniadalahKepala bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak, Kepala seksi pemberdayaan perempuan, Kepala seksi Perlindungan anak, 

masyarakat  dan dokumen- dokumen yang dapat dijadikan sebagai informasi 

penunjang data dalam penelitian. dengan prosedur penelitian yaitu persiapan, 

pelaksanaan penelitian dan pasca penelitian, teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan 

observasi, dengan alat pengumpul data yaitu data sekunder, pedoman 

wawancara, lembaran observasi dan dokumentasi, teknik analisis data yaitu 

pengumpul data, reduksi data, penyajian data, dan penarikkan kesimpulan, 

dengan validitas data yaitu keteknan pengamatan dan triangulasi. Secara umum 

hasil penelitian ini yaitu Bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dan 

anak dikota Pontianak yaitu adakekerasan dalam rumah tangga (KDRT)  yang 

berbentuk kekerasan fisik kekerasan seksual, pencabulan , dan Trafficking. 

Hambatan yang dialami oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam mencegah 

kekerasan di kota Pontianak adalah terkendala dengan kurangnya sumber daya 

manusia yaitu pegawai, kemudian masyarakat yang tidak mau melapor, dan 

masyarakat yang kurang peduli dengan kekerasan yang terjadi Upaya yang 

dilakukan oleh oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam mencegah kekerasan di 

kota Pontianak adalah dengan mensosialisasikan atau memberikan penyuluhan 

terkait dengan apa itu kekerasan, bentuk,dampak kekerasan, cara melaporkan 

serta perlindungan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami 

kekerasan khususnya perempuan dan anak. 


