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PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak terjadi kekerasan pada anak, baik kekersan fisik,

mental maupun seksual. Anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan

oleh Allah kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi dan di

didik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial

yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang

dihadapinya dan secara otomatis masih tergantung pihak-pihak lain terutama

anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya.

Seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak

kemudian pemerintah sebagai alat pencapai tujuan nasional membentuk

Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA). Kementrian

Perlindungan Perempuan dan Anak adalah kementrian yang membidangi isu-isu

terkait upaya-upaya untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak dan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk

membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Adapun

Visi dan Misi dari Kementrian ini yaitu : 1) Terwujudnya perempuan dan anak

Indonesian yang berkualitas, mandiri, dan berkepribadian. 2) Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemenuhan Hak Anak. 1

1 Astrid Wendi Annisa, Peranan Komunikasi Interpersonal Petugas Pusat  Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Pendampingan Korban
Kekerasan Seksual Pada Anak Di Lampung Timur, (Skripsi, Universitas Lampung , Fakultas Ilmu
Sosial Dan Politik, 2017) , hal 2
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Berdasarkan visi  misi tersebut kemudian Kementrian Perlindungan

Perempuan dan Anak membentuk sebuah wadah perlindungan dan pengaduan

bagi kasus kekerasan pada perempuan dan anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan Dan Anak yang selanjutnya dalam penelitian ini

disebut P2TP2A. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

(P2TP2A) adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan

perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan

anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan termasuk perdagangan

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

pusat rujukan, pusat konsultasi kesehatan, konsultasi hukum, pusat pemulihan

trauma, pusat penanganan krisis perempuan serta berbagai pihak lainnya yang

peduli dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.2

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi

tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orangtua, keluarganya, masyarakat

dan juga Negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang,

pangan dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang

anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari

anak terutama perkembangan kejiwaanya. Artinya bahwa anak tersebut dapat

berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja

tetapi juga perkembangan jiwa  atau psikisnya. Namun terkadang perlindungan

2 Ibid, hal 4
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hukum dan hak asasi manusia tidak mereka dapatkan karena mereka sebagai anak

dianggap lemah sehingga berulangkali menjadi korban kekerasan.3

Menurut WHO (World Heart Organization ) sebagaimana yang di kutip

oleh Astrid Wendi Annisa dalam Skiripsinya Peranan Komunikasi Interpersonal

Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

(P2TP2A) Dalam Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada

Anak Di Lampung Timur menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak adalah

suatu tindakan perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik,

emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan

komersial yang secara nyata ataupun tidak membahayakan kesehatan,

kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Sedangkan kekerasan

seksual pada anak adalah mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang

dewasa, dimana anak dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau

orang yang memiiki kekuatan atau kendali atas korban.4

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi fenomena akhir-akhir ini

dan menjadi berita utama di media massa. Sebagaimana kasus yang terjadi di Kota

Kendari pada akhir tahun 2017 lalu, yaitu seorang anak yang berumur 6 tahun

mengalami kekerasan seksual dan tidak lain pelakunya adalah teman dekat orang

tua korban. Pelaku melakukan aksi bejatnya pada saat kedua orang tua korban

sedang menghadiri acara aqiqah kerabat, yang mana pelaku pada saat itu sudah

berada dirumah korban sejak siang harinya. Sekitar pukul 18.30 , anak tersebut

dicabuli oleh pelaku di WC umum yang berada disamping tempat tinggal orang

3 Maja Simarmata ‘’Proses Rehabilitasi Terhadap Anak  Sebagai Korban Kekerasan
Seksual’’ (Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu
Hukum, 2013) hal 1

4 Astrid Wendi Annisa., Op.Cit., hal 6
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tuanya. Setelah melakukan pencabulan, keesokan harinya pelaku langsung pamit

kepada kedua orang tua korban untuk kembali kekampung halamannya. Selang

satu minggu kemudian barulah ibu korban mengetahui kejadian tersebut, setelah

mendapati anaknya merintih kesakitan pada saat buang air kecil. Lalu ibu korban

membujuk anaknya untuk menceritakan apa yang terjadi. Setelah mengetahui hal

tersebut, orang tua korban langsung melaporkan ke Polsek Poasia sedangkan

anaknya dilarikan di Rumah Sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun

yang di khawatirkan oleh kedua orang tua korban adalah mental dari anaknya

tersebut, karena sangat perlu pendampingan psikolog, apalagi anak ini masih

dibawa umur.5

Kejahatan ini merupakan salah satu dampak globalisasi, dimana arus

informasi dari berbagai negara begitu cepat merasuki pola hidup generasi

sekarang. Telepon genggam berbasis internet hampir dimiliki semua orang, bukan

hanya dari kalangan menengah kebawah, tukang ojek, pekerja bangunan, hingga

pemulung dapat dengan mudah mengakses internet. Bebasnya informasi yang

masuk apabila tidak disaring dengan baik akan menimbulkan dampak negatif.

Budaya asing begitu banyak memberikan kebebasan dalam segala hal, contohnya

dalam pergaulan, berhubungan seks, banyaknya bacaan, gambar-gambar dan film

porno yang mudah di akses dari berbagai situs, maraknya iklan pada media sosial

dan website yang berbau seksual. Terlalu sering mengakses pornografi

5 http://Sorotsultra.com/sorot berita/ bocah SD berusia 6 tahun jadi korban kekerasan
seksual, diakses tanggal  20 september 2018
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menyebabkan seseorang tidak mengontrol nafsu seksnya dan mencari

pelampiasan.6

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup

mendapat perhatian dan seringkali terjadi dikalangan masyarakat. Kejahatan ini

mempunyai pengaruh yang luar biasa bukan saja pada pelaku dan korban

kejahatan, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas. Apapun bentuknya, segala

bentuk kejahatan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Bahkan

keberadaan seorang anak kadang menjadi beban bagi orang tua. Dalam

kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal itu, yang pada akhirnya

mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang kurang mendapatkan

pengawasan dari orang tua menyebabkan anak menjadi susah untuk dikontrol

sehingga memungkinkan anak mengalami permasalahan jiwa yang mendorong dia

untuk melakukan tindakan-tindakan negatif yang dikategorikan sebagai kenakalan

anak dan bahkan anak bisa menjadi korban dari kekerasan yang dapat mengancam

jiwa anak.7

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur akan

berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak

tersebut. Dampak psikologis pada anak  akan melahirkan trauma berkepanjangan

yang kemudian dapat mengakibatkan anak tidak sehat, seperti minder, menutup

diri, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu dan akhirnya berakibat

pada keterbelakangan mental.

6Intan Permata Sari, Konseling Individu Bagi Remaja Korban Pelecehan Seksual Di Balai
Perlindungan  Dan  Rehabiltasi  Sosial  Wanita  (BPRSW) Yogyakarta, ( Skripsi, Universitas
Islam  Negeri Sunan  Kalijaga Yogyakarta, Fakultas  Dakwah  Dan  Komunikasi, 2017)  hal. 4

7 Ibid.,hal. 6
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Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Kendari, Dalam proses

pemulihan bagi korban kekerasan seksual pihak Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan Dan Anak  (P2TP2A) menggunakan cara dengan

mengembalikkan keadaan mereka seperti semula. Ada beberapa tahapan yang

dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

(P2TP2A) dalam mengubah suatu trauma untuk mengembalikan psikis korban

dengan melakukan proses konseling yaitu menggali permasalahan yang dialami

oleh korban dan membantu korban belajar mengambil keputusan dalam menjalani

kehidupannya. Namun apabila korban mengalami trauma yang berkepanjangan

maka pihak Pusat Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

(P2TP2A) merujuknya ke psikolog, akan tetapi dari pihak P2TP2A tetap

melakukan monitoring kepada korban sampai benar-benar sembuh dan pulih dari

traumanya dan siap untuk kembali dilingkungan masyarakat dan terbebas dari

segala bentuk kekerasan.8

Berdasarkan uraian mengenai korban kekerasan seksual terhadap anak

tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Upaya

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak)

Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota

Kendari”.

8 Wawancara Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
(P2TP2A), Pada Tanggal 10 Februari 2018
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah

pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

Dan Anak (P2TP2A) dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap

anak di Kota Kendari ?

2. Apasaja faktor pendukung dan penghambat Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan Dan anak (P2TP2A) dalam menangani korban

kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kendari ?

C. Batasan masalah

1. Upaya (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A) di Kota Kendari dalam menangani korban kekerasan seksual

terhadap anak.

2. Penghambat dan pendukung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A)  dalam menangani korban kekerasan

seksual terhadap anak di Kota Kendari.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam menangani korban kekerasan

seksual terhadap anak di Kota Kendari.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani

korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kendari.
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E. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi khazanah ilmu

pengetahuan yang dapat menjadi bahan bacaan yang berkaitan dengan

penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun

mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih

mendalam mengenai upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdyaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani korban kekerasan

seksual terhadap anak di Kota Kendari.

2. Secara praktis

a. Manfaat bagi (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan

Anak (P2TP2A), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran

atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam penanganan

kasus kekerasan seksual terhadap anak dan masalah sosial lainnya.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi

kepada masyarakat mengenai anak dan perlindungan anak di Kota

Kendari.

c. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk menyandang gelar strata satu

(S1) serta memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan

ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu diharapkan untuk

menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman.
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F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang judul diatas, maka penulis

merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul

tersebut, yaitu :

1. Upaya, menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai

usaha kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.

Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud,

memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. P2TP2A (Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) merupakan pusat kegiatan terpadu

yang menyediakan layanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak untuk

tindak kekerasan.

2. Kekerasan seksual, adalah suatu bentuk yang dilakukan oleh seseorang

kepada orang lain dengan maksud untuk menyengsarakan, melakukan tindakan

tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan seksual pada

dasarnya adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang

diakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak

diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif

seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan

kesucian pada seseorang yang menjadi korban.

3. Anak, menurut bahasa berarti manusia yang masih kecil dan belum

dewasa. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak-anak yang masih

tinggal bersama orang tuanya dalam satu rumah dengan kata lain anak masih

tergantung pada orangtuanya dalam segala hal, yaitu anak yang sedang tumbuh

dan berkembang yang berusia 0-18 tahun atau anak-anak pada usia sekolah.
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Karena dalam usia ini anak cenderung berfikir logis dan kritis, dan pada masa ini

anak sudah bisa melihat sesuatu itu baik atau buruk baik secara fisik atau

mentalnya.


