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Abstract 
Performance measurement on an organization is important, it is meant to know how far the organization was walking in achieving 
their objectives Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan ,dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur than often called PPT 
Jawa Timur. that are unified and one roof in terms of services , also there is only human resources as many as eleven people where 
the eleventh the person are required to able to perform their task and functions in serving a victim of violence for women and 
children. in terms of the point of view of organizational citizenship behavioral where members ppt can working than its role . This 
research uses qualitative research methods. Collected data through observational methods, in-depth interviews with informants, and 
study the documents. Determination of informant purposive sampling technique was done because it is considered as the most parties 
know and understand about the performance of PPT Jawa Timur 

The result of the research shows that PPT Jawa Timur already well underway but not yet perfect, such as still not having 
separate shelters and the existence of constraints of its members in dealing with the victim that do not speak Javanese or Idonesia or 
victim who is a difabel person. However in its performance providing services PPT Jawa Timur already running the OCB system. 

 
 
PENDAHULUAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat 
bagaimana kinerja PusatPelayanan Terpadu Perempuan 
dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur 
yang selanjutnya disebut PPT Jawa Timur 

Tujuan dibentuknya PPT di wilayah Jawa Timur 
tersebut berkaitan dengan penanganan permasalahan 
tindak kekerasan terhadap perempuan, dan anak yang 
terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah 
satu Provinsi yang memiliki jumlah penduduk cukup 
banyak di Indonesia, tindakan kekerasan terhadap 
perempuan, dan anak juga marupakan suatu 
permasalahan yang cukup serius di Provinsi Jawa 
Timur. Bagaimana tidak menurut Kepala Unit 
Perlindungan Perempuan dan Anak Ditreskrimum 
Polda Jatim, Kompol Yasinta menyatakan kekerasan 
yang terjadi pada anak dan perempuan terus 
mengalami peningkatan pada setiap tahunnya di 
wilayah Jawa Timur, dan menurut Kompol Yasinta 
kejadian tersebut layak untuk dikatakan sebagai darurat 
kekerasan terhadap anak.  

"Tahun 2015 ada 672 kasus kekerasan anak dan 
perempuan, sedangkan tahun 2016 per September saja 
sudah mencapai 600-an,  ungkapnya dalam talkshow 
"Mencegah Kekerasan Pada Anak Dalam Kehidupan 
Sehari-hari" untuk memperingati Hari Anak Sedunia di 
Gedung Robotika ITS, Sabtu 19 November 2016, 
Yasinta mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak-
anak yang terjadi di Jawa Timur didominasi kejahatan 
persetubuhan dan kekerasan. .," .  

Selain itu menurut Deputi Bidang Koordinasi 
Perlindungan Perempuan dan Anak Menko 
Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Sujatmiko 
mengatakan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan 

anak di Jawa Timur sudah sampai pada tahap 
mengkhawatirkan.  

"Jika dulu mayoritas kasus terjadi di perkotaan, 
kini sudah banyak merambah sampai 
perdesaan,"terangnya. Tahun lalu Jawa Timur 
menempati peringkat kedua di Indonesia dalam 
pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT). Mengutip data Bareskrim Polri, kasus 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencapai 
1.069 aduan pada 2015. Jumlah ini menempati posisi 
kedua setelah Sumatera Utara sebanyak 1.107 kasus. 
Data sementara tahun ini menunjukkan sudah ada 398 
aduan KDRT di Jatim. "Itu baru kasus KDRT, belum 
kasus lain yang melibatkan perempuan dan anak," 
imbuhnya.  

Sehingga dalam menghadapi tindakan kekerasan 
perempuan dan anak yang cukup tinggi, pemerintah 
Provinsi Jawa Timur merasa bertanggung Jawab dalam 
melindungi warganya dari ancaman kekerasan terhadap 
perempuan dan anak. Berdasarkan pada  Permen 
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
nomor 05 tahun 2010 pasal 3, dan ditambah dengan 
peraturan daerah Nomer 16 tahun 2012 tentang 
penyelenggaraan perlindungan perempuan, dan anak 
korban kekerasan. dimana  didalamnya  mengatur 
tentang bagaimana perlindungan perempuan, dan anak 
terhadap tindakan kekerasan. Maka bentuk 
perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah 
Provinnsi Jawa Timur mengenai perlindungan 
perempuan dan anak dari tindak kekerasan dituangkan 
dalam perda nomer 16 tahun 2012 dimana salah satu 
yang diberikan adalah dengan melalui PPT (Pusat 
Pelayanan Terpadu) Provinsi Jawa Timur atau yang 
lebih dikenal dengan PPT Jawa Timur.  
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PPT Jawa Timur dibentuk oleh Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur, yang berkerja sama dengan 
Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan seluruh elemen 
masyarakat yang terkait seperti LSM dan lain-lain. 
Pembentukan PPT Jawa Timur tersebut bertujuan 
sebagai lembaga penyedia layanan untuk para 
perempuan dan anak korban kekerasan di Jawa Timur. 
Hal ini dikarenakan dalam memberikan layanan 
perlindungan terhadap korban kekerasan haruslah 
dilakukan dengan cara yang khusus, dan tidak dapat 
dilakukan secara sembarangan. 

Selanjutnya tentang penyelenggaraan PPT Jawa 
Timur telah diatur dalam peraturan Gubernur Jawa 
Timur Nomor 53 tahun 2014 tentang penyelenggaraan 
Pusat Pelayanan Terpadu dan Rumah Aman. Dimana 
dalam Pergub tersebut PPT Jawa Tmur merupakan 
pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan 
anak yang berbasis rumah sakit, dan dikelola bersama-
sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk 
medico-legal), psikososial dan pelayanan hukum , serta 
berkerjasama dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur 
dibawah kordinasi dari BPPKB.   

Dengan adanya PPT Jawa Timur diharapkan 
mampu memberikan perlindungan serta rasa aman dan 
pemenuhan hak bagi para perempuan dan anak korban 
kekerasan, dimana pemenuhan hak serta perlindungan 
tersebut menyangkut tentang rehabilitasi kesehatan 
apabila korban mengalami kekerasan fisik, rehabilitasi 
psikososial mengingat korban kekerasan akan 
mengalami rasa traumatik dan guncangan Psikis, 
bantuan hukum untuk membantu korban dalam 
menangkap serta menghukum pelaku sesuai aturan 
hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan yang 
nantinya korban dapat kembali kedalam masyarakat 
pasca mengalami kekerasan tanpa mengalami trauma 
dan dapat kembali menjalani hidup dengan normal 
seperti semula. 

Untuk dapat membantu korban kekerasan 
terhadap perempuan dan anak maka PPT Jawa Timur 
memberikan pelayanan yang diatur berdasarkan Pergub 
Nomor 53 tahun 2014. Bentuk dari pelayanan yang 
diberikan oleh PPT Jawa Tmur tersebut meliputi: 

a. pelayanan  medis yang meliputi: rawat jalan, 
rawat inap, obat, anastesi, operasi kecil, 
persalinan , laboratorium dan/atau rongent, 
konseling pra testing, konseling post testing, 
dan testing HIV/AIDS Voluntary Counseling 
and Testing (VCT) dari Rumah Sakit.   

b. pelayanan medikolegal yaitu: pemeriksaan 
medis dalam upaya pembentukan secara 
hukum melalui pemeriksaan visum et 
repertum atas permintaan kepolisian. 

c. pelayanan psikososial  mengembalikan 
kehidupan sosial individu yang mengalami 
kekerasan baik fisik maupun psikis. 

d. pelayanan hukum berupa konsultasi hukum, 
pendampingan dan pemberian bantuan hukum 
dalam perkara pidana, perdata dan/atau dalam 
mediasi.     

e. pelayanan reintegrasi yaitu mempersiapkan 
korban agar mampu beradaptasi dan 
berintegrasi/berbaur kembali dengan 
masyarakat di sekitarnya.  Berupa pemberian 
berbagai macam keterampilan 

f. pelayanan pemulangan yaitu dilakukan 
pemulangan korban ke daerah asal apabila  
kondisi korban cukup stabil secara fisik dan 
psikologis. 
 

Dengan tingginya angka kekerasan terhadap 
perempuan, dan anak yang terjadi di wilayah provinsi 
Jawa Timur, mengakibatkan tingginya jumlah korban 
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang 
ditangani oleh PPT Jawa Timur. Dimana korban yang 
masuk dalam penanganan PPT Jawa Timur merupakan 
korban kekerasan yang berasal dari bermacam bentuk 
kekerasan baik yang berupa KDRT, maupun yang 
berupa Non-KDRT. 

Selama tahun 2013 sampai tahun 2016 jumlah 
korban yang telah, dan ditangani oleh PPT Jawa Timur 
disajikan dalam tabel I.1 berikut: 

 

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Korban 
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi 
Jawa Timur. 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah korban 
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah 
ditangani oleh  PPT Jawa Timur selama tahun 2013 
sampai dengan tahun 2015 mencapai total 1.340 
korban. Dengan rincian jumlah korban yang masuk, 
dan telah ditangani oleh PPT Jawa Timur  pada tahun 
2013 sebanyak 399 korban. Jumlah ini sempat 
mengalami penurunan di tahun 2014 hanya sebanyak 
349 korban yang ditangani oleh PPT Jawa Timur. 
Akan tetapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan 
jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan 
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anak. Terbukti ditahun tersebut jumlah korban yang 
ditangani oleh PPT Jawa Timur mencapai 625. Jumlah 
tersebut hampir dua kali lipat dari jumlah korban yang 
ditangani oleh PPT Jawa Timur ditahun sebelumnya. 
Sedangkan untuk ditahun 2016 jumlah korban yang 
ditangani oleh PPT Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 
I.2 berikut: 

Tabel I.3 
Jumlah Kasus yang Ditangani PPT-KKTPA Prov. 

Jatim 
Januari – desember 2016 

 
Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan 
terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur. 

Dari data diatas tersebut dapat dilihat bahwa 
ditahun 2016 jumlah korban kekerasan terhadap 
perempuan, dan anak yang ditangani oleh PPT Jawa 
Timur sebanyak 462 korban. Meski jumlah tersebut 
tidak sebanyak jumlah korban  yanng ditangani oleh 
PPT Jawa Timur dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya yang sebanyak 625, akan tetapi jumlah 
462 korban merupakan jumlah yang masih cukup 
banyak. Hal ini mengindikasikan bahwa di Provinsi 
Jawa Timur angka tingkat kekerasan terhadap 
perempuan dan anak masih cukup tinggi, dan menjadi 
perhatian lebih bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Dengan banyaknya jumlah korban kekerasan 
terhadap perempuan, dan anak di Provinsi Jawa Timur 
yang ditangani oleh PPT Jawa Timur, membuat PPT 
Jawa Timur dituntut untuk harus bekerja secara ekstra 
dalam menangani para korban kekerasan tersebut. 
Mengingat tugas utama dari PPT Jawa Timur adalah 
memberikan pelayanan kepada para korban tindak 
kekerasan terhadap perempuan, dan anak baik secara 
medis maupun non-medis, maka pemberian pelayanan 
yang prima kepada para korban adalah tugas yang 
utama dari  PPT Jawa Timur.  

Dengan jumlah korban yang ditangani cukup 
tinggi dan ditambah dengan jumlah Sumber Daya 

Manusia yang terbatas, serta dituntut untu mampu 
bekerja melayani korban tindak kekerasan terhadap 
perempuan dan anak secara optimal maka dibutuhkan 
komitmen yang kuat dari para pegawai dari PPT Jawa 
Timur. Ditambah lagi dengan PPT Jawa Timur 
merupakan satu satunya PPT yang terpadu dan telah 
satu atap di Indonesia yang menjadikan PPT Jawa 
Timur menjadi acuan dari PPT seluruh indonesia, 
sehingga PPT Jawa Timur harrus mampu memberikan 
sebuah komitmen kinerja yang maksimal dalam hal 
penanganan terhadap korban kekerasan terhadap 
perempuan dan anak.   

Komitmen tersebut sangatlah dibutuhkan pada 
suatu organisasi yang bertujuan untuk menumbukan 
sikap loyalitas dari anggotanya terhadap organisasi 
yang bertujuan untuk mewujudkan cita – cita serta 
tujuan dari organisasi dengan baik. Bentuk dari 
komitmen tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk 
sikap penerimaan, keyakinan yang kuat terhadap nilai- 
nilai dan tujuan organisasi, serta adanya dorongan yang 
kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam 
organisasi demi tercapainya tujuan organisasi .   

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut 
peneliti dapat merumuskan permasalahan yaitu 
bagaimana kinerja PPT Jawa Timur dalam memberikan 
pelayanan kepada korban kekerasan terhadap 
perempuan dan anak yang ditinjau dari prespektif  
Organizational Citizenship Behavioral. 

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat 
akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis dari 
hasil penelitian ini yaitu untuk memberikan 
pemahaman kepada akademisi mengenai kinerja dari 
suatu organisasi yang pada mulanya memiliki 
keterbatasan Sumberdaya Manusia namun dituntut 
untuk mampu bekerja secara maksimal serta 
bagaimana tingkat loyalitas dari pegawai di organisasi 
tersebut yang dapat ditinjau dari sudut pandang 
Organizational citizenship behavioral (OCB). Yang 
nantinya dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk 
melakukan penelitian dalam bidang yang sama pada 
waktu yang akan datang. Manfaat praktis dari hasil 
penelitian ini adalah dapat memberikan informasi, serta 
dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah atau 
pihak – pihak lain yang berkepentingan dalam 
mengatasi permasalahan yang terjadi mengenai kinerja 
pada suatu organisasi dimana didalam organisasi 
tersebut memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup 
terbatas, namun dituntut untuk mampu memberikan 
kinerja yang terbaik, tanpa mengganggu tujuan, serta 
jalannya suatu organisasi tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 
dengan tipe penelitian deskriptif.  Lokasi penelitian 
dilakukan di dua tempat yaitu di Dinas Ketajanan 
Pangan dan Pertanian Surabaya dan di Sentra Ikan 
Bulak. Teknik penentuan informan menggunakan 
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teknik purposive dan accidental sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan meliputi observasi 
langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi. 
Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan 
teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data terdiri 
dari reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 

Kinerja  

Kinerja organisasi dapat didefinisikan sebagai 
tingkat pencapaian hasil dalam suatu organisasi. 
Kinerja organisasi  juga dapat dikatakan sebagai 
sebuah hasil dari suatu proses tertentu, yang 
melibatkan semua komponen organisasi terhadap 
sumber-sumber tertentu yang digunakan untuk 
mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Menurut 
Miner (1990), kinerja adalah bagaimana seseorang 
diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai 
dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Suatu 
organisasi, baik organisasi pemerintah maupun 
organisasi privat dalam mencapai tujuan yang di 
tetapkan melalui sarana dalam bentuk organisasi yang 
digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif 
sebagai pelaku (actors) dalam upaya mencapai tujuan 
lembaga atau organisasi bersangkutan. 

Penilaian terhadap kinerja secara tidak langsung 
dapat dilakukan dengan  menggunakan beberapa 
indikator kinerja. Karena itu, indikator kinerja harus  
merupakan sesuatu yang dapat dihitung atau diukur 
untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau 
melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan,  
tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan 
selesai dan berfungsi. Yeremias T. Keban  menyatakan 
bahwa penilaian kinerja yang  efektif adalah penilaian 
yang telah menggunakan prinsip-prinsip penilaian dan  
secara tepat menilai apa yang seharusnya dinilai. 

Dalam penilaian kerja ini digunakan indikator-
indikator sebagai penilai dalam kinerja  organisasi 
yang terdiri dari berikut: 

1. Responsivitas 
Responsivitas adalah kemampuan providers dalam 

mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda 
dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan 
program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat. Yaitu mengukur daya tanggap 
providers terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi 
serta tuntutan customers.   Secara singkat responsivitas 
disini merujuk kepada keselarasan antara program dan 
kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat. Responsivitas juga dimaksudkan sebagai 
salah satu indikator kinerja, karena responsivitas secara 
langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik 
dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Dari hasil  temuan dilapangan PPT Jawa Timur 
telah memberikan Tiga pelayanan utama, dimana 

pelayanan utama tersebut dibuat dan dirancang sesuai 
dengan kebutuhan utama bagi para korban kekerasan. 
Tiga layanan utama terrsebut adalah layanan hukum, 
medis, dan Psikososial. Dari tiga layanan tersebut para 
korban berhak memilih ingin mendapatkan pelayanan 
yang mana, dan PPT Jawa Timur selalu mengupayakan 
yang terbaik bagi para korbannya. Semua itu bertujuan 
agar korban dapat tertangani dengan baik dan mampu 
kembali untuk hidup secara mandiri sehingga korban 
bisa survive  kembali dikehidupanya bersama 
masyarakat. Karena kepuasan dari dari korban adalah 
tujuan dari PPT Jawa Timur ini. 

2. Reliabilitas 
Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukan 

seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggara 
pemerintahan dengan hukum atau peraturan dan 
prosedur yang telah ditetapkan. 

Dari hasil temuan dilapangan Mengenai peraturan 
dan prosedur yang mengatur tentang kinerjanya PPT 
Jawa Timur mengacu pada beberapa peraturan anaara 
lain yaitu SK Gubernur Jawa Timur No. 
188/128/KPTS/013/2017 tentang tim pengelola PPT 
RS Bhayangkara Traficking dan KDRT dimana SK 
tersebut selalu berubah setiap tahunnya untuk 
menyesuaikan degan kondisi yang ada. Selain itu ada 
Perda Jatim No. 16 Tahun 2012 tentang 
penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak 
Korban Kekerasan, dan Pergub Jatim No. 53 tahun 
2014 tentang Penyelenggaran PPT dan Rumah Aman. 

Selain mengacu pada peraturan-peraturan diatas 
PPT Jawa Timur juga telah membuat SOP yaitu 
standar operasional prosedur dimana SOP ini dibuat 
karena menilai peraturan diatas masih belum mengatur 
secara lengkap tentang pelayanan korban kekerasan 
yang ada. SOP ini merupakan bentuk penyesuaian 
kondisi yang ada terhadap pelayanan yang diberikan 
kepada korban. Tentunya dengan adanya SOP tersebut 
membuat kinerja PPT dalam pemberian pelayanan 
kepada korban menjadi lebih tertata rapi. Kinerja PPT 
Jawa Timur yang sesuai dengan peraturan dan 
mengacu pada SOP ini telah diakui karenah telah 
memenui syarat SNI ISO 9001:2015 tentang pelayanan 
kepada publik seta telah terdaftar dalam skema MUTU 
certification sesuai mandat dari Kementrian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

3. Tangibles 
Merupakan ukuran yang menunjukkan bagaimana 

keadaan atau kondisi fasilitas baik gedung atau sarana 
penunjang pelayanan lainya yang dimiliki oleh 
providers. Fasilitas dan sarana penunjang tersebut amat 
sangat penting dimana hal tersebut mampu membantu 
kinerja dari suatu organisasi dalam memberikan 
pelayanan secara maksimal kepada publik. 

Dari hasil temuan dilapangan PPT Jawa Timur 
fasilitas serta sarana yang dimiliki cukup lengkap dan 
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baik. Dimana sarana dan fasilitas tersebut telah bersifat 
terpadu yaitu berada pada satu gedung. Hal tersebut 
sangat baik bagi PPT Jawa Timur dalam memberikan 
pelayanan kepada korban kekerasan terhadap 
perempuan dan anak, dikarenakan fasilitas penunjang 
telah tersedia lengkap dan berada pada satu gedung 
sehingga mempercepat proses pelayanan yang 
diberikan serta membuat pelayanan yang ada pada PPT 
Jawa Timur dapat berkerja secara maksimal. 

Namun dibalik telah lengkapnya sarana serta 
fasilitas yang dimiliki oleh PPT Jawa Timur terdapat 
sedikit permasalahan yaitu berupa tempat 
penampungan bagi para korban kekerasan terhadap 
perempuan dan anak yang dimiliki oleh PPT Jawa 
Timur selama ini. Tempat penampungan bagi para 
korban atau mereka sering sebut sebagai shelter 
tersebut selama ini dianggap masih belum cukup layak 
untuk digunakan sebagai tempat penampungan bagi 
korban. Hal ini dikarenakan ukuran dari tempat 
penampungan terebut yang dinilai terlalu kecil atau 
tidak terlalu luas. Ditambah tempat penampungan 
tersebut masih berada pada satu tempat dengan kantor 
PPT Jawa Timur membuat korban menjadi tidak 
leluasa dalam beraktifitas 

4. Empati 
 Empati adalah suatu ukuran yang menunjukan 
bagaimana perilaku atau perhatian pribadi yang 
diberikan oleh providers kepada customers. Dalam 
organisasi yang bergerak memberikan jasa pelayanan 
kepada masyarakat dituntut untuk mampu memberikan 
perhatian para pegawainya dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat hal tersebut bertujuan 
agar masyarakat mendapatkan kenyamanan dalam 
menerima pelayanan serta bertujuan agar pelayanan 
yang dijalankan dapat berjalan secara prima. 

Bentuk dari sikap empati tersebut yang 
ditunjukan oleh PPT Jawa Timur adalah berupa 
memposisikan diri mereka sebagai korban yang 
bertujuan untuk supaya mampu merasakan apa yang 
selama ini korban rasakan, selain itu PPT Jawa Timur 
juga melakukan pendekatan kepada korban dengan 
menggunakan prespektif perempuan. Penggunaan 
pendekatan dengan menggunakan prespektif 
perempuan ini dilakukan oleh PPT Jawa Timur 
dikarenakan mayoritas korban yang ditangani oleh PPT 
Jawa Timur adalah perempuan sehingga mereka 
melihat keadaan atau kondisi korban dari sudut 
pandang perempuan. Pendekatan tersebut dinilai 
mampu untuk ikut serta merasakan apa yang dirasakan 
korban karena wanita dianggap lebih peka terhadap 
kondisi atau keadaan korban kekerasan terhadap 
perempuan dan anak, serta membantu komunikasi 
antara korban dengan pihak PPT Jawa Timur karena 
hubungan atau ikatan antara wanita dengan wanita 
cukup besar. 

 

OCB 

OCB merupakan perilaku individu yang 
ekstra, yaitu mampu bekerja melebihi standart yang 
telah ditentukan dan, tidak secara langsung atau 
eksplisit dapat dikenali dalam suatu sistem kerja 
formal, dan secara agregat mampu meningkatkan 
efektivitas dari fungsi organisasi. OCB ini mengacu 
pada konstruk dari “extra-role behavior” (ERB), 
didefinisikan sebagai perilaku yang menguntungkan 
organisasi dan atau berniat untuk menguntungkan 
organisasi, yang langsung dan mengarah pada peran 
pengharapan, atau didefinisikan juga sebagai perilaku 
pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja 
formal seorang karyawan, namun mendukung 
berfungsinya organisasi tersebut secara efektif. 

OCB memiliki dimensi yang disebut Organ 
sebagai berikut: 

1. Altruism 
Merupakan prilaku yang membantu orang lain 

dalam menghadapi masalah dalam pekerjaannya. Pada 
PPT Jawa Timur yang memiliki SDM hanya sebanyak 
sebelas orang tak jarang terdapat masalah dalam 
pekerjaan mereka ketika sedang melayani korban. para 
anggota PPT Jawa Timur ini dengan sukarela 
membantu teman mereka yang mengalami kesulitan 
tersebut. Karena pada dasarnya para anggota PPT Jawa 
Timur ini menanamkan jiwa kerjasama tim dalam 
setiap berkerjanya. Sehingga tanpa ada instruksi secara 
langsung apabila menemukan teman yang lain 
membutuhkan bantuan maka anggota yang lain yang 
tidak sedang memiliki kesibukan akan dengan senang 
hati untuk membantunya. 

Hal tersebut terjadi secara terus-meneru apabila 
terdapat teman mengalami kesulitan atau terjadi 
kekosongan posisi mengingat jumlah SDM yang hanya 
sebelas orang memungkinkan terjadinya kekosongan 
apabila terdapat anggota PPT Jawa Timur berhalangan. 
ditambah dengan faktor kedekaan dari masing-masing 
anggota PPT Jawa Timur yang telah menganggap 
rekan kerja mereka sebagai keluarga, membuat 
tindakan saling membantu ketika terdapat rekan yag 
mengalami kesulitan atau masalah kerja dilakukan 
secara sepontanitas. Sikap yang dilakukan oleh anggota 
PPT Jawa Timur tersebut tidak pernah dijadikan beban 
bagi mereka ketika harus menolong teman mereka 
karena mereka memahami bahwa tujuan dari PPT Jawa 
Timur adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi 
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

2. Courtesy 
merupakan sikap yang dibkeluarkan oleh anggota 
PPT Jawa Timur ketika menangani atau bertemu 
dengan para korban tindakan kekerasan. Para 
anggota PPT Jawa Timur pada umumnya 
mengetahui bagaimana kondisi atau keadaan para 
korban tindakan kekerasan yang mereka tangani 
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dimana para korbaan kekerasan umumnya 
mengalami keadaan traumatik dan terguncang 
secara Psikologis, sehingga sikap yang ditampilkan 
oleh anggota PPT Jawa Timur adalah dengan 
sopaan penuh kelembutan dan sabar. Serta 
menerima korban kekerasan terhadap perempuan 
dan anak dari prepektif perempuan dan anak 
tujuannya adalah agar anggota PPT mampu untuk 
berempati kepada korban yang mereka tangani.  
 

Bentuk dari tindakan berempati tersebut 
berupa mencoba memposisikan diri mereka sebagai 
korban yang secara tidak langsung mereka sedikit 
merasakan apa yang dirasakan korban. Hal tersebut 
mampu berjalan cukup baik dikarenakan mayoritas 
dari anggota PPT Jawa Timur adalah perempuan. 
Sehingga membuat mereka mampu bersikap 
dengan sabar, sopan, dan ikhlas melayani korban 
karena perempuan memiliki kepekaan yang lebih 
serta kesamaan emosi mengingat korban yang 
dilayani adalah perempuan korban kekerasan. 

 
3. Sportmanship 

menggambarkan kemauan pegawai untuk 
menempatkkan kepentingan pribadi mereka untuk 
keuntungan dan kelangsungan organisasi. Pada PPT 
Jawa Timur tingkat kemauan serta loyalitas terhadap 
organisasi yang ditunjukan oleh para anggota PPT 
Jawa Timur sangat tinggi sekali. Hal ini terlihat dari 
tujuan para anggota ini untuk masuk kedalam PPT 
Jawa Timur ini dimana mereka murni untuk 
pengabdian seabagi bentuk kepedulian mereka 
terhadap korban kekerasan perempuan dan anak yang 
ada. Mengingat PPT Jawa Timur ini merupakan 
lembaga yang bergerak dibidang sosial dan non-provit. 
Para anggota PPT ini masuk kedalam PPT tidak 
bertujuan untuk mencari keuntungan serta materi 
melainkan dengan kesukarelaan untuk membantu 
korban kekerasan yang mereka tangani. Tidak jarang 
para anggota PPT Jawa Timur ini mengeluarkan 
ongkos peribadi mereka demi membanntu korban 
kekerasan padahal gaji yang mereka dibawah UMR. 
Mereka menganggap pekerjaan ini merupakan 
panggilan hati demi menolong korban kekerasan 
terhadap perempuan dan anak. 

4. Civic Virtue 
menggambarkan kemamuan pegawai untuk secara aktif 
mengembangkan segala aspek kehidupan organisasi 
yaitu dengan memiliki tingkat loyalitas terhadap PPT  
Jawa Timur yang tinggi para anggota ini mampu 
berperan secara aktif dalam mengembangkan segala 
aspek kehidupan organsasi didalam PPT Jawa Timur 
ini. Betuk partisipasi aktifnya antara lain mereka 
memberikan sumbangsih berupa pemikiran-pemikiran 
serta gagasa-gasan untuk memajukan PPT Jawa Timur 
ini kedepanya. Kegiatan tersebut biasa dilakukan 
ketika mereka melakukan evaluasi dimana didalamnya 
semua anggota PPT Jawa Timur terlibat dalam diskusi 
tersebut. Selain itu pada divisi humas mereka memiliki 

satu tugas yang bertujuan untuk menginformasikan 
keluar mengenai PPT Jawa Timur ini. Hal tersebut 
bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai 
pentingnya kepedulian terhadap kekerasan perempuan 
dan anak, serta bagao mana penanganannya dan 
sekaligus menginformasikan bahwa ada yang namanya 
PPT Jawa Timur lembaga yang memberikan layanan 
bantuan bagi korban kekerasan terhadap perempuan 
dan anak. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini yakni dari hasil 
penelitian tentang kinerja PPT Jawa Timur dalam 
menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan 
anak ditinjau dari prespektif OCB maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Responsivitas 
 

Responsivitas yang dimiliki PPT 
Jawa Timur bisa dikatakan cukup responsiv 
dalam hal menangkap atau menghadapi apa 
yang dibutuhkan oleh para korbannya. Semua 
itu dilakukan karena dalam setiap memberikan 
layanan terhadap korban PPT Jawa Timur 
selalu menawarkan apa yang diinginkan oleh 
korban, dan PPT Jawa Timur selalu 
mengupayakan apa yang menjadi keinginan 
korban karena telah menjadi tanggung Jawab 
bagi PPT Jawa Timur untuk memberikan 
pelayanan yang optimal kepada korban 
kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
 

2. Reliabilitas  
 

Reliabilitas dimana disini PPT Jawa 
Timur berupaya memberikan kemampuan 
untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan 
secara akurat yaitu dengan cara berkerja 
mengacu pada Peraturan-peraturan serata SOP 
dalam setiap melakukan tindakan-tindakan 
pemberian pelayanan kepada korban 
kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
Dimana Hal tersebut bertujuan agar pelayanan 
yang diberikan oleh PPT Jawa Timur dapat 
berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan 
dapat diberikan kepada para korban kekerasan 
terhadap perempuan dan anak dengan sesuai. 
Kondisi tersebut telah terbukti dengan telah 
terISOnya pelayanan yang ada di PPT Jawa 
Timur serta telah terdaftar dalam MUTU 
Certification sesuai mandat dari Kementrian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak. 

 
3. Tangibles  

 
Tangibles secara umum PPT Jawa 

Timur telah memiliki sarana dan fasilitas 
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penunjang yang cukup lengkap dimana sarana 
beserta fasilitas penunjang tersebut telah 
bersifat terpadu yaitu sarana dan fasilitas yang 
ada dapat diakses dan atau diterima oleh 
korban hanya dalam satu atap. Hal tersebut 
membuat kinerja pelayanan dari PPT Jawa 
Timur dapat berjalan secara maksimal tanpa 
harus berpindah-pindah tempat. Akan tetapi 
PPT Jawa Timur masih dihadapkan dengan 
kendala berupa bangunan tempat 
penampungan korban yang dinilai belum 
layak dikarenakan ukurannya yang masih 
kecil serta masih tergabung dalam kantor PPT 
Jawa Timur sehingga membuat para korban 
tidak leluasa dalam beraktifitas. 

 
4. Empati  

 
Empati PPT Jawa Timur menjalankan 
tugasnya berdasarkan perlakuan atau 
perhatian terhadap para korban kekerasan 
perempuan dan anak. Yaitu dengan cara 
menempatkan diri mereka sebagai korban 
serta melakukan pendekatan kepada korban 
melalui prespektif perempuan. Hal ini terkait 
mayoritas korban yang ditangani adalah 
perempuan serta kondisi mereka yang 
umumnya dalam keadaan terguncak 
psikologisnya dan mengalami traumatik. 
 

5. Altruism 
 
Anggota PPT Jawa Timur ini dengan sukarela 
membantu teman mereka yang mengalami 
kesulitan tersebut. Karena pada dasarnya para 
anggota PPT Jawa Timur ini menanamkan 
jiwa kerjasama tim dalam setiap berkerjanya. 
Sehingga tanpa ada instruksi secara langsung 
apabila menemukan teman yang lain 
membutuhkan bantuan maka anggota yang 
lain yang tidak sedang memiliki kesibukan 
akan dengan senang hati untuk membantunya. 
 

6. Courtesy  
 
mayoritas dari anggota PPT Jawa Timur 
adalah perempuan. Sehingga membuat mereka 
mampu bersikap dengan sabar, sopan, dan 
ikhlas melayani korban karena perempuan 
memiliki kepekaan yang lebih serta kesamaan 
emosi mengingat korban yang dilayani adalah 
perempuan korban kekerasan. 
 

7. Sportmanship 

Ttingkat kemauan serta loyalitas terhadap 
organisasi yang ditunjukan oleh para anggota 
PPT Jawa Timur sangat tinggi sekali. Hal ini 
terlihat dari tujuan para anggota ini untuk 
masuk kedalam PPT Jawa Timur ini dimana 

mereka murni untuk pengabdian seabagi 
bentuk kepedulian mereka terhadap korban 
kekerasan perempuan dan anak yang ada. 
 

8. Civic Virtue  
 
Anggota PPT Jawa Timur berperan aktif 
dalam hal memberikan kontribusi kedepan 
bagi PPT Jawa Timur dimana mereka 
menyalurkan ide gagasan terkait 
permasalahan kekerasan terhadap perempuan 
dan anak. 
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