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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan dalam penilitian ini yaitu :

1. Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

(P2TP2A) dalam memberikan penanganan bagi korban kekerasan seksual

terhadap anak di Kota Kendari yaitu :

a) P2TP2A memberikan beberapa layanan pada korban kekerasan seksual

terhadap anak berupa : (1) Layanan Psikologis, bentuk dari layanan ini

jika ada korban yang membutuhkan layanan psikologis maka pihak

P2TP2A merujuk korban ke psikolog yang berada di Rumah Sakit Jiwa

Kendari. Rujukan tersebut dilakukan karena psikolog yang menangani

korban tidak menetap di tempat, akan tetapi psikolog tersebut telah

bermitra dengan P2TP2A . (2) Layanan Hukum, bentuk dari layanan ini

jika ada korban yang membutuhkan layanan/proses hukum, maka pihak

P2TP2A merujuk korban ke LBH, selanjutnya pihak LBHlah yang

memproses kasus korban keranah hukum, akan tetapi pihak P2TP2A tetap

mendampingi korban sampai kasusnya selesai. (3) Layanan Kesehatan,

bentuk dari layanan ini berupa rujukan medis kepada anak korban

kekerasan seksual yang bermitra dengan puskesmas dan rumah sakit.

Pelayanan ini diberikan kepada mereka yang mengalami kasus kekerasan

fisik sehingga memerlukan visum untuk menjadi barang bukti.
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b) Bentuk sosialisasi yang dilakukan P2TP2A yaitu dengan melakukan

kegiatan promosi melalui pembuatan leaflet, brosur, baliho, sticker, dan

melalui kegiatan  kampanye anti kekerasan yang diselenggarakan di

sekolah-sekolah maupun dimasyarakat.

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan

penanganan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kendari

yaitu :

a) Faktor pendukung : (1) Adanya mitra kerja yang dilakukan  P2TP2A

dengan beberapa lembaga seperti, Polres, RSUD, RSJ, LBH, dan

Rumpun Perempuan Sultra Kota Kendari sehingga membantu proses

penyelesaian masalah korban. (2) Dan juga fasilitas ruangan kantor yang

disediakan dan digunakan P2TP2A saat ini sudah cukup layak dan sangat

membantu P2TP2A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya walaupun

masih akan terus dilakukan pembenahan-pembenahan sehingga nanti

akan lebih baik. (3) P2TP2A juga memiliki ruangan pengaduan dan

konseling yang digunakan pada saat ada korban yang datang mengadu

dan konseling. (4) P2TP2A juga memiliki mobil pelayanan yang tertulis

‘’Perlindungan Perempuan dan Anak’’ yang digunakan untuk mengantar

korban melakukan pemeriksaan dan pendampingan pada saat korban

ditangani. Dengan adanya sarana ini sangat mendukung dan membantu

P2TP2A dalam melaksanakan tugas dan program-program kerja yang

telah di tetapkan P2TP2A.
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b) Faktor penghambat : (1) P2TP2A belum memiliki tenaga psikolog yang

menetap ditempat untuk menangani korban kekerasan, baik itu kekerasan

seksual pada anak maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dan

ketika ada korban yang harus ditangani melalui psikolog maka pihak

P2TP2A harus menghubungi psikolog yang ada di Rumah sakit jiwa. (2)

Masih minimnya SDM /personil di P2TP2A sehingga menghambat

proses penanganan kepada masalah korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian karya tulis ilmiah ini, sebagai hasil penelitian

yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan beberapa hal yang terkait

dengan penanganan korban kekeran seksual terhadap anak di Kota Kendari

sebagai langkah perbaikan, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk lembaga P2TP2A Kota Kendari yaitu agar dalam

kepengurusannya melibatkan tenaga profesional khususunya psikolog

ataupun konselor yang menangani korban yang tinggal ditempat sehingga

lebih memahami cara pendekatan dengan korban kekerasan seksual

terhadap anak.

2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi penelitian lain

yang tertarik dengan masalah penanganan korban kekerasan seksual

terhadap perempuan dan anak.

3. Hasil penelitian ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, sehingga

penulis menyarankan agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi oleh
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penelitian lainnya terkait dengan masalah Peran Konselor atau Psikolog

dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak

C. Rekomendasi

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak kampus IAIN Kendari

khususnya Fakultas Ushuluddin ,Adab dan Dakwah Program Studi

Bimbingan Penyuluhan Islam membuka peluang bagi mahasiswa BPI

agar memilih P2TP2A sebagai tempat pelaksanaan Praktek

Pengalaman Lapangan (PPL). Hal ini di karenakan mahasiswa BPI

perlu mengetahui dan menyadari bahwa dilembaga tersebut harus

dikenalkan dengan dunia luar termasuk di masyarakat.

2. Hendaknya pihak P2TP2A mengadakan pembenahan SDM petugas

melalui briefing-briefing, diklat guna mengasah skill petugas agar

lebih kreatif dan memiliki wawasan luas dalam menangani masalah

korban.

3. P2TP2A Kota Kendari sebaiknya menambah jumlah petugas agar lebih

efektif proses penanganan masalah korban.


