


PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara pada petugas P2TP2A

1. Bagaimana awal mulanya korban pada saat datang  ke P2TP2A,

apakah ada yang mendampingi korban pada saat datang melapor ke

P2TP2A ?

2. Apa yang dilakukan petugas P2TP2A pada saat ada korban yang

datang melapor ?

3. Apakah ada psikolog yang menangani korban pada saat pemulihan

atau pasca kejadian ?

4. Selama berdirinya P2TP2A sudah berapa korban yang ebrhasil

ditangani oleh P2TP2A ?

5. Bagaimana jika ada korban yang meminta menyelesaikan masalahnya

melalui jalur hukum ?

6. Setelah di bawa ke rumah sakit jiwa apakah P2TP2A masih

mengontrol anak yang menjadi korban kekerasan seksual ?

7. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pada saat menangani

korban kekerasan seksual terhadap anak ?

8. Bagaimana keadaan korban pada saat keluar dari P2TP2A ?

9. Apa sajakah kasus-kasus yang ditangani P2TP2A Kota Kendari ?

10. Apakah yang tertulis dibrosur seperti aktivitas Pelayanan, visi  misi ,

tujuan, tugas dan fungsi P2TP2A sudah terlealisasikan ?

11. Bagaimana penduduk Kota kendari mengetahui adanya lembaga yang

membantu menangani korban kekerasan perempuan dan anak terutama

kekerasan seksual ?



12. Apa sajakah bentuk bantuan yang diberikan  pihak P2TP2A dalam

menangani anak korban kekerasan seksual?

13. Bagaimana cara P2TP2A mengetahui kalau ada korban kekerasan

seksual terhadap anak ?

14. Bagaimana bentuk evaluasi dari P2TP2A dalam menangani anak

korban kekerasan seksual?

15. Apakah anda pernah memberikan nasehat-nasehat religius berupa

kesabaran dan tawaqal pada korban kekerasan seksual terhadap anak ?

16. Apa kendala yang dihadapi P2TP2A dalam membantu menangani anak

korban kekerasan seksual?
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1. Bagaimana awal
mulanya korban pada
saat datang ke P2TP2A,
apakah ada yang
mendampingi korban
pada saat datang melapor
ke P2TP2A ?

2. Apa  yang dilakukan
petugas P2TP2A pada
saat ada korban yang
datang melapor ?

3. Apakah ada psikolog
yang menangani korban
pada saat pemulihan atau
pasca kejadian ?

4. Sudah berapa korban
yang berhasil ditangani
oleh P2TP2A ?

5. Bagaimana jika ada
korban yang meminta
menyelesaikan
masalahnya melalui jalur
hukum ?

6. Siapa sajakah yang
menjadi pelaku korban
kekerasan seksual ini ?

7. Setelah dibawa kerumah
sakit jiwa apakah pihak

1. Anak korban kekerasan seksual itu kan otomatis tidak datang sendiri, apalagi anak

dibawa umur pasti didampingi orang tua.  dan dari komunikasi orang tua inilah kami

bisa tau kebutuhan dan keluhan korban. Saya ambil contoh misalnya anak dibawa

umur seperti anak umur 7 tahun atau 6 tahun itu pasti ada trauma pasca kejadian dan

biasanya pada anak yang mengalami trauma ini kami berikan pelayanan psikososial.

Jadi awalnya korban itu didampingi orang tuanya atau keluarganya.

2. Mekanisme pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A yaitu awalnya klien boleh datang

langsung boleh melalui rujukan ataupun melalui via telpon sesuai dengan nomor

outline kita, setelah itu diregistrasi , kemudian korban kan membutuhkan

penanganan, harapan dan apa keinginannya, dan kami meberikan layanan sesuai

dengan kebutuhan korban. secara global atau keseluruhan kan  korban kekerasan

anak ini ada kekerasan fisik,non fisik, ada seksual, eksploitasi dan penelantaran anak.

Dan pada umumya disini yang kami tangani sesuai dengan korban yang datang

melapor itu ada kekerasan fisik, psikis ada kekerasan seksual. kalau misalkan ada

korban ada gangguan psikis atau yang mengalami trauma pasca kejadian ini kita

memberikan fasilitasi, jadi sifatnya kami disini itu memfasilitasi. Pertama yang kami

fasilitasi itu psikososial kami bawa di rumah sakit jiwa.

3. sejak 2015 mulai efektif ini pelayanan di P2TP2A. dan kami masuk disini 2017



P2TP2A msih
mengontrol anak yang
menjadi korban
kekerasan seksual ?

8. Apasaja faktor
pendukung dan
penghambat pada saat
menangani korban
kekerasan seksual
terhadap anak ?

9. Bagaimana keadaan
korban pada saat keluar
dari P2TP2A ?

10. Dalam proses pelayanan
apakah ada nasehat-
nasehat religius berupa
kesabaran dan tawaqal
pada korban kekerasan
seksual terhadap anak ?

seiring dengan berdirinya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

dulunya dia hanya bidang yang melekat di badan pemberdayaan perempuan dan KB.

Jadi sewaktu kita masuk kami menjalankan sesuai dengan SK yang sudah ada. jadi

SK yang  sudah ada itu psikolog ada dalam struktur P2TP2A tapi sifatnya kita tidak

stay di satu sekretariat pelayanan, dia stay nya dirumah sakit jiwa. jadi kalau ada

kasus kami sifatnya memfasilitasi merujuk ke psikolog yang ada di rumah sakit jiwa.

tetapi status mereka itu memang ada dalam kepengurusan P2TP2A. Tahuni ini 2018

kami perbaharui SK nya dengan asumsi dan keinginan bahwa petugas P2TP2A kami

stay bekerja lengkap dengan psikolognya, LBH nya yang berhubung dengan

perlindungan anak dan perempuan. jadi ada memang psikolognya karna memang itu

bagian yang tidak bisa dipisahkan karena penanganan dari psikolog anak itu dari awal

sudah ada.

4. Kalau berbicara masalah berapa korban yang berhasil kami tangani itu sejauh ini

alhamdulilah sebagian besar korban kami bisa tangani mulai dari dibukanya ini

pengaduan perempuan dan anak. Jadi sesuai data yang ada sejak 2015 sampai

sekarang ini kebanyakan bisa kami tangani dengan baik.

5. Jika ada korban yg mau di selesaikan secara hukum maka kami fasilitasi bermitra

dengan LBH kendari, maka prosesnya hukumnya itu ada yg damping mulai dari hak-

hak anak, mulai dari proses penyidikkan , BAP sampai proses pemutusan. Kemudian

kalau berbicara masalah kekerasan dikota kendari banyak organisasi yang menangani

bukan hanya P2TP2A saja, tetapi pihak polres punya data untuk itu, polsek setempat,

LSM juga punya data untuk itu. Jadi kami dsini juga punya data khusus tersendiri



yang kami layani. Kalau 2015 yang datang melapor 7 orang berarti yang kami

tangani 7 orang. Kalaupun data diluar ada 20 itu terkadang tdak di data karena

sistemnya kami disini tidak mencari korban tapi siapa yang datang melapor itulah

yang kami masukan dalam data.

6. Dan biasanya yang menjadi pelaku dari kekerasan seksual ini adalah keluarganya

sendiri dan yang mereka anggap kenal. Dan bagi umur yg 5 tahun atau 6 tahun

mereka belum mngetahui bahwa yang mereka alami adalah kekerasan seksual hanya

saja pada saat diketahui korban mengeluh pada saat buang air merasa sakit, ternyata

setelah ditanya sama orangtuanya dia menceritakan apa yang dialami. Seandainya

saja itu tidak merasakan sakit pada saat buang air maka tidak akan diketahui kalau itu

merupakan kekerasan seksual. Dan kalau yg pelaku dari luar biasanya yg sdah

sekolah, remaja karena adanya pergaulan bebas, berteman sehingga terjadilah sesuatu

yg tidak di inginkan. Dan terkadang terjadi dirumah sendiri karena tidak ada

orangtunya dirumah, atau orang tuanya sibuk kerja. Kemudian semua yg menjadi

korban itu tidak ditentukan harus umur berapa baru dibawa ke rumah sakit jiwa tapi

tergantung dari keadannya, kalau seandainya orangtuanya melihat anaknya tidak

terganggu psikologisnya maka tidak membawa ke rumah sakit jiwa. Tapi kadang ada

anak baru baru ini anak smp mengalami hal seperti itu dia sangat drop, stress dengan

kejadian itu sehingga jika berdekatan dengan orang dewasa atau yang lebih tua maka

dia sangat ketakutan.

7. Jadi korban pasca kejadian itu berapa kali melakukan proses terapi psikologi itu

tergantung pada psikolog yang bersangkutan, jadi kami mendampingi, memfasilitasi,



mengantar dan menjemput korban untuk melakukan psikoterapi, kalau masalah

terapinya berapa kali itu tergantung seberapa berat trauma korban apakah satu kali,

dua kali atau tiga kali melakukan terapi pada psikolog itu sendiri. Setelah itu kami

beri tahu kepada orang tuanya bahwa kalau ada perkembangan tolong hubungi,

apakah masih ada kelanjutan terapi pada psikolog atau tidak, karena kalau berkaitan

dengan psikolog itu bukan saja menangani korban  secara fisik tapi psikis, jadi pasti

ada terapi khusus yang diberikan supaya memantau kondisi korban. Jadi kalau ada

korban yang melakukan terapi beberapa kali itu kami tetap mengantar korban itupun

tergantung dari kemauan korban, kalau seandainya selanjutnya mau diantar jemput

yaah kami tetap mengantar tapi terkadang ada beberapa korban yang merasa risih di

antar jemput oleh petugas P2TP2A karena mobil pelayanan kita kan jelas ada

tulisannya ‘’Mobil Perlidungan Perempuan Dan Anak’’ tetapi kebanyakan mau

diantar jemput oleh pihak P2TP2A jika mau melakukan terapi selanjutnya.

8. Faktor pendukung dan penghambat dalam menangani korban , kalau yang

mendukung pertama sarana dan prasarana, seperti dulu sebelum ada mobil layanan

itu 2014, 2015 otomatis bukan berarti terhambat tapi tdak selancar yang sekarang

dibandingkan  adanya sarana mobil layanan saat ini. dulunya mungkin kalau mau

mengantar koban harus pake mobil pribadi petugas disini, itupun harus saling

bertanya dulu mobilnya siapa ya akan di pake untuk mengantar koban. Sekarang

dengan adanya mobil layanan itu menjadi faktor pendukung dalam memfasilitasi

korban. kalau berbicara masalah penghambat sebenarnya tidak ada penghambat

karena kami melayani sesuai dengan kebutuhan korban dan keluarga korban. Kalau



misalkan keluarga korban komunikasinya bagus terus mau dibantu  dan responnya

bagus otomatis lancar juga kita bantu. hanya saja kadang komunikasi dengan korban

terputus atau pihak korban tdak menghubungi pihak P2TP2A setelah datang melapor,

kamikan tidak bisa berbuat apa karena kami hanya melayani sesuai dengan keinginan

korban.

9. Yaah tergantung dari tingkat kesulitan dan penanganan korban. Kalau dia sudah bisa

menerima dirinya dan sudah melakukan terapi kemudian sudah membaik berarti

sudah bisa beraktivitas kembali. Dan kami tetap melakukan kontrol selama korban

masih bisa dihubungi untuk memastikan kembali kondisi korban.

10. Dalam penanganan kasus dari awal yang kami tangani sesuai kebutuhan korban

sampai saat ini belum ada, tetapi porsi itu tetap ada sama kami, tetapi disini

kebutuhan korban yang menentukan kalau dia ingin kami fasilitasi maka kami

memfasilitasi karena kami mempunyai hubungan kerja dengan kementrian agama

Kota Kendari khususnya bagian kerohanian. Cuman dalam proses penanganan

kasusnya sampai saat ini korban tidak mengarah untuk membutuhkan itu. Jadi di

sturktur P2TP2A itu ada dibidang pelayanan dan ada pendampingan dan mereka

diposisikan bagian pelayanan. Nah dipelayanan itu mereka memberikan pelayanan

yang dibutuhkan oleh korban. Jadi kalau memang korban itu memerlukan nasehat

secara rohani maka kami tangani. jadi mereka sudah tercantum dalam struktur

P2TP2A. dan sejauh ini yang kami tangani lebih banyak pada penanganan psikologis.



2 Ibu Wa Ode
Supinawati
(Kepala Bidang
Pemberdayaan
Perempuan dan
Anak. Kamis 28
Juni 2018- Kamis
26 Juli 2018

1. Apa yang menjadi alasan

didirikannya P2TP2A

Kota Kendari ?

2. Apa saja kasus-kasus

yang di tangani di

P2TP2A ini,?

3. Apakah aktivitas yang

tertulis dibrosur seperti

aktivitas pelayanan

konseling, pelayanan

hukum, visi,misi

P2TP2A sudah

terealisasikan di lembaga

P2TP2A ini ?

4. Selain menyebarkan

brosur, outline, baliho,

apakah pernah dilakukan

sosialisasi pada

penduduk Kota Kendari

supaya  mengetahui

adanya lembaga P2TP2A

khususnya yang

1. P2TP2A kota kendari didirikan untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan

anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap

pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan

keadilan gender.

2. Ada banyak kasus yang ditangani disini, cuman kalau dibagian pemberdayaan

perempuan dan anak ada empat bagian yaitu, pengaduan kekerasan perempuan dan

anak, pemenuhan hak anak, pemberdayaaan perempuan dan anak , dan keadilan

gender.

3. Iya, sudah dilaksanakan. Misalkan kalau setiap ada kasus yang datang melapor itu

sebelumnya kami konseling dulu sebelum kita wujudkan apa yang dia inginkan kita

beri dulu pemahaman-pemahaman terhadap kasus yang dia alami seumpama ada

kasus kekerasan terhadap anak, atau pelecehan seksual biasanya kita beri pemahaman

kepada orangtuanya apakah mau di tindak lanjuti ke hukum atau mungkin masih bisa

diatur secara kekeluargaan atau mungkin yaah bagaimana supaya kasus ini cepat yaa

itu konseling, begitu juga dengan kasus KDRT walaupun disini dia datang mengadu

tapi kami tetap melakukan konseling dulu supaya berdamai. Setiap ada kasus yang

masuk kita kaji dulu karna kan ada  SK P2TP2A itu ada pengurusnya disitu ada

pendampingan dan advokasi ,jadi advokasi itu disitulah yang adanya konseling.

Misalkan melakukan konseling pada anak jadi kita liat ooh anak ini membutuhkan

tenaga psikiater atau psikolog berari kita harus merujuk dia. Atau mungkin orang

tuanya datang marah-marah harus di selesaikan secara hukum tapi pada dasarnya

mungkin kasusnya tidak terlalu berat kita adakan konseling juga sama orang tuanya



membantu menangani

korban kekerasan

seksual ?

5. Berapa persen/banyak

korban selama ini yang

berhasil ditangani

P2TP2A ?

6. Apasaja bentuk bantuan

yang diberikan pihak

P2TP2A dalam

menangani korban

kekerasan seksual pada

anak ?

7. Bagaimana proses

bantuan yang diberikan

P2TP2A, jika ada korban

yang meminta

menyelesaikan kasusnya

melalui jalur hukum ?

8. Bagaiamana cara

P2TP2A mengetahui

kalau ada korban

bahwa dampak yang dialami nanti seperti ini seperti ini. Begitu juga ada tindakan

kriminal terhadap anaknya kita coba mediasi kekorban atau kepelaku bagaimana,

tindakan apa yang mau diambil tetapi tetap kita adakan konseling kekeluarganya,

Pelakunya pun juga kalau anak-anak tetap kita lindungi walaupun dia pelaku begitu

juga kepada perempuan, tetapi kita tetep mengkaji kira-kira sampai dimana kasusnya

ini, karna biasanya juga orang kalau sdah diadakan koseling biasanya dia luluh

karena sebaiknya kita berusaha sebagai mediator berusaha setiap kasus yang masuk

kita seharusnya cari jalan damai  tidak usahlah berbicara masalah ke hukum padaal

nanti endingya  damai juga kan. Biasanya sudah mau buka meja hijau jatuh kembali

dia punya tuntutan. Jadi itulah tgasnya kita di P2TP2A sebagai mediator.

4. Untuk mengenalkan lembaga ini kita pernah turun langsung sosialisasi di masyarakat

baik itu kekelurahan maupun kita panggil pesertanya, ada dari RT/RW, baru baru

inkita sosialisasi audience nya itu dariibu PKK, dasa wisma, dan majelis talim terus

kita juga sosialisasi di SD melalui kampanye anti kekerasan baik itu melalui media,

Koran juga. Cuman kalau yang pelayanan perempuan dan anak ini kan tetap dimana

manapun kan sudah tersosialisasikan. Jadi dari awal pmbentukan P2TP2A ini itu

waktu 2013,2014 mulai pelan- pelan jalan itu kami terus melakukan sosialisasi

kemasyarakat tapi itupun juga masyarakat masih malu mugkin , masih belum

tergugah untuk datang melapor karena menganggap ini aib, masih dipendam, nanti di

2015 baru gencar gencarnya sosialisasi, jangan ragu untuk datan ke kami karna tidak

akan terungkap, jadi setiap korban itu kita tidak akan buka dia punya identitas karena

itu rahasia dan merupakan aib korban.



kekerasan seksual

terhadap anak di Kota

Kendari ?

9. Bagaimana bentuk

evaluasi dari P2TP2A

dalam menangani anak

korban kekerasan

seksual ?

10. Dalam proses pelayanan

apakah ada nasehat-

nasehat religius berupa

kesabaran dan tawaqal

pada korban kekerasan

seksual terhadap anak ?

11. Apa kendala yang

dihadapi P2TP2A selama

proses penanganan pada

korban kekerasan

seksual terhdap anak ?

5. Rata- rata  semua korban yang masuk itu kita tangani, ada juga yang kita mediasi

untuk berbaik.   Jadi semua korban yang masuk itu berhasil kita tangani baik itu dia

butuhkan pelayanan hukum, pelayanan kesehatan maupun pelayanan psikiater atau

psikolog.

6. Bentuk layanan yang kami berikan itu ada layanan pendampingan korban, konsultasi

hukum, konsultasi psikologi, rujukan pelayanan medis, dan pelayanan rumah aman.

Jadi diantara layanan tersebut kami lakukan sesuai dengan keinginan korban apakah

dia membutuhkan pelayanan kesehatan atau pelayanan medis itu tergantung pihak

korban dan keluarga korban itu sendiri.

7. Jika korban mau menyelesaikan masalahnya melai jalur hukum yaah kami tetap

melayani karna kita kan pada dasarnya sudah bermitra dengan kepolisian, kejaksaan,

dengan pengadilan maupun lembaga bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak

mampu , kita sudah koordinasi dengan mereka, jadi apabila ada kasus ini, mereka kan

pengurus P2TP2A jadi mereka yang menugurus mereka pula yag mendampingi karna

memang kita sudah satu kesatuan. Jadi kadang ada yang bilang loh kok ga ada

pengurus P2TP2A, nah mereka sudah masuk sebagai pengurus. Jadi begitu pula

psikolognya, apabila membutuhkan saksi saksi ahli yah sudah dengan sendirinya

karena mereka sudah bagian dari kami. Jadi  korban yang datang itu dari tiga sumber,

ada yang datang langsung ke kita  yaitu P2TP2A itu sendiri, ada yang lewat polisi,

polres, unit UPPA, ada yang lewat LSM. Jadi kalau seumpama dikepolisian di liat

masih bisa di perbaiki maka dirujuklah kekami apalagi ada kasus perempuan atau

anak yah maka dirujuklah ke kami untuk di mediasi mereka. Mungkin dia



membutuhkan pelayanan kesehatan, atau mungkin dia butuh pelayanan psikolog jadi

disitu kita yang proses setelah itu  kita koordinasi lagi dengan mereka. Begitupun

juga kita, apabila ada korban yang masuk ke  P2TP2A, kita liat korbannya ini

membutuhkan layanan hukum maka dengan bukti-bukti yang ada kita rujuklah dia

dikepolisian. Setelah tu kita berbicara mengenai kira-kira  apa-apa yang kurang,

apabila ada yang kurang dan  membutuhkan lembaga bantuan hukum karena dia nda

punya dana untuk maju ke meja hijau maka dipakailah fasilitas  LSM yang Lembaga

Bantuan Hukum untuk mendampingi mereka lewat advokadnya.

8. Kami mengetahui itu karena ada yang datang melapor disini, tapi kalau untuk

mencari korban itu bukan tugas kami. Jadi, jika ada korban kekerasan seksual yang

datang melapor maka kami tetap layani, baik itu dia Cuma mau curhat, mau minta

pertimbangan kami tetap layani, karena tugas P2TP2A disini itu semua korban yang

datang kami layani bukan mencari korban. Dan apabila kami sudah mediasi korban

kami tetap melakukan kunjungan untuk mempertanyakan bagaimana dengan

kasusnya apakah sudah selesai atau gimana misalkan ada kasus pemulangan atau

reintegrasi.

9. Jika ada korban yang sudah ditangani di P2TP2A, kita bukan mengontrol tapi

melakukan pembinaan kepada orang tua  husus untuk kasus anak supaya lebih

waspada lagi untuk menjaga anak, dan yang kita control otomatis itu paling yang

mengalami kasus pelecehan seksual pada anak karena biasa itu menimbulkan

goncangan jiwa bagi anak itu saja yang kita pergi kontrol bagaimana setelah di

adakan terapi kalau seumpama semakin hari semakin baik itu saja yang kita pergi



cek. Begitupun dengan kasus KDRT kami selalu melakukan komunikasi dengan

mereka bagaimana sudah selesai  atau sudah baik atau sudah rujuk yaahh

Alhamdulillah. Dan rata rata anak yang mengalami kekerasan itu terganggu mereka

punya kejiwaan dan itu berdmpak sangat buruk bagi perkembangan mental anak, jadi

kita terapi lewat situ dan kadang, psikolognyanya yang langsung kerumahnya karena

tipe-tipenya berbeda, kalau korban datang  sendiri ke psikolog kan mungkin dia

berpikir ahh ini orang baru sehingga dia tidak mau bercerita dan cenderung diam,

kalau dirumah kan dia bisa cerita karena dia melihat orang-orang yang dia kenal.

10. Jika ada korban yang datang terus dia membutuhkan nasehat nasehat tentang agama,

maka kami juga sudah bekerja sama dengan kementrian agama, jadi salah satu dari

stafnya mereka masuk dalam kepengurusan P2TP2A, jadi sejauh ini selama ada

masuk kasus-kasus yang ditangani belum ada yang mengarah kesitu, kalaupun

memang ada nanti maka kmi tetap akan melakukannya karena dia masuk dalam

kepengurusan kita. Jadi sudah komplit semua, baik itu dari tenaga kerja, dinas sosial,

kementrian agama, kepolisian. Jadi setiap yang membutuhkan pelayanan kami

tangani sesuai dengan kajian kasus. Kalau misalkan ada kasus KDRT membutuhkan

nasehat agama yah sudah kami koordinasi dengan salah satu dari kementrian agama

yang merupakan bagian dari P2TP2A untuk dikasi pendalaman agama dulu.

11. Kalau untuk kendala sejauh ini kalau husus untuk anak belum ada kendala yang

sampai menghambat dalam proses pelayanan. Paling kalau untuk pelecehan seksual

itu misalkan pelakunya dia melarikan diri atau  kita kan dari kota kendari terkadang

ada kasus dari luar daerah dilapor kesini apalagi kejadiannya dikota kendari mau



tidak mau kita harus tangani. Paling itu saja kendalanya dengan domisilinya yang

jauh atau melarikan diri, dan juga tenaga professional yang masih kurang, terutama

bagian psikolog. Jadi hanya itu yang menjadi kendala. Dan  kami mempunyai

ruangan khusus untuk pelayanan konseling dan itu sangat privasi. Karena korban

tidak mau di tau apalagi dioublikasikan karena ini merupakan aib bagi korban. Jadi

kami tetap menjaga kerhasiaan dari setiap korbam yang masuk.

3 Ibu..(Pengasuhan
Anak) Senin, 29
Januari 2018.

1. Apa  yang dilakukan

petugas P2TP2A pada saat

ada korban yang datang

melapor ?

2. Bagaimana proses

pelayanan yang dilakukan

oleh P2TP2A jika ada

korban yang datang

melapor ?

3. Apakah pihak P2TP2A

tetap mengontrol keadaan

korban setelah diakukan

penanganan ?

1. Yaah , pada saat ada korban itu kita langsung layani kemudian kita tanyakan kasus apa yang

dialami setelah itu ditangani sesuai dengan keinginan korban. Kalau seandainya dia mau

diselesaikan secara hukum maka kami memfasilitasi dan memdampingi sesuaisampai

kasusnya selesai, begitupun dengan yang ditangani langsung dipsikolog.

2. 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 mengembalikkan psikis korban  dengan

melakukan proses konseling yaitu menggali permasalahan yang dialami oleh korban

dan membantu korban belajar mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya.

3. itu tergantung keadaan korban, apabila korban mengalami trauma yang

berkepanjangan maka pihak Pusat Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan Perempuan

Dan Anak  (P2TP2A) merujuknya ke psikiater, 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



1. Bapak Amran
(Petugas
Pengaduan dan
konseling P2TP2A
Kota Kendari) pada
tanggal 27-09-2018

1. Bagaimana bentuk

sosialisasi yang dilakukan

P2TP2A kepada

masyarakat ?

2. Bagaimana jika ada

korban yang meminta

menyelesaikan

masalahnya melalui jalur

hukum ?

3. Apa tujuan P2TP2A

bekerja sama dengan

Kementrian Agama ?

4. Apakah pernah

melakukan evaluasi

terhadap korban setelah

keluar dari P2TP2A ?

5. Apasaja faktor pendukung

dan penghambat P2TP2A

dalam menangani korban

kekerasan seksual ?

bentuk kekerasan.

1. Untuk mengenalkan lembaga ini kita pernah turun langsung sosialisasi di masyarakat

baik itu kelurahan maupun kita panggil pesertanya, kita juga sosialisasi di SD melalui

kampanye anti kekerasan baik itu melalui media, koran juga. Jadi, setiap minggu itu

kami ada jadwal sosialisasi dibeberapa sekolah yang ada di Kota Kendari, tapi waktu

pelaksanaanya belum di tentukan hari apa, tapi dalam seminggu itu sudah pasti

diadakan sosialisasi.

2. Jika korban mau menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum kami tetap melayani

karna kita sudah bermitra dengan kepolisian, kejaksaan, dengan pengadilan maupun

lembaga bantuan hukum. Dan biasanya kami arahkan ke LBH yang menjadi mitra

kami…mm kalau korban yang kurang mampu biasanya LBH juga tidak meminta

biaya karena LBH yang kami jadikan mitra memang fokus untuk membantu

masyarakat kurang mampu.

3. Sebenarnya bukan bekerja sama..,tapi ada personil Kemenag yang menjadi anggota tim

P2TP2A . ini dimaksudkan agar bila ditemukan masalah yang berhubungan dengan

pernikahan atau persoalan nikah dibawah tangan, talak, rujuk, dan lain-lain kita bisa punya

rujukan.

4. Iya, awalnya korban ditangani sesuai dengan keluhan korban itu skan psikolog sendiri, jadi

kalau membutuhkan psikolog, maka kami fasilitasi. Kemudian kalau korbannya sudah tidak

membutuhkan psikolog maka kami fasilitasi. Kemudian kalau korbannya sudah tidak

membutuhkan psikolog lagi hal ini sudah normal kembali, maka korban membuat surat

pernyataan bahwa dia akan menutup kasusnya di P2TP2A, tapi kalau dilanjutkan diranah

hukum maka kami bermitra dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).



5. Faktor pendukung di P2TP2A itu selain mobil pelayanan, kami juga punya ruang konsultasi

khusus yang tertutup yaitu ruangan konseling sehingga privasi klien terjaga, kami juga punya

rumah aman dengan fasilitas yang lumayan lah, yang kami bisa gunakan sebagai tempat

untuk melindungi korban kekerasan. Yang alamat lokasinya memang dirahasiakan juga, jadi

klien bisa aman dan nyaman tanpa gangguan dari pihak manapun dan tidak merasa terancam.

Sedangkan faktor penghambat itu sudah pasti ada, termasuk  psikolog yang menangani,

terkadang kita merasa tidak enak dengan psikolog itu sendiri karena intensif yang diberikan

tidak sesuai yang diharapkan karena untuk bayar psikolog itukan mahal dan dia harus

menyita waktunya demi menangani korban kekerasan seksual.
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