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KATA PENGANTAR 

 Kasus  kekerasan seksual nyatanya masih menjadi masalah serius bagi 

Negara, terutama ketika mengetahui begitu banyak generasi penerus Bangsa yang 

tergerus menjadi korban. Korban kekerasan seksual terjadi pada golongan masyarakat 

yang dianggap lemah secara fisik, psikis maupun sosial. Perempuan dan anak 

termasuk golongan masyarakat yang dianggap lemah secara fisik, psikis maupun 

sosial sehingga seringkali menjadi korban perlakuan tidak manusiawi dan perlakuan 

kasar. Perlakuan tidak manusiawi dan perlakuan kasar tersebut menyebabkan dampak 

yang signifikan terhadap kualitas kehidupan dan kebebasan seseorang. Kualitas 

kehidupan seorang anak akan menurun dan kebebasannya terhambat ketika tidak lagi 

memiliki semangat hidup, mengalami gangguan mental dan tidak mendapatkan akses 

pendidikan, atau akses lainnya sebagaimana yang dimiliki oleh anak pada umumnya. 

 Anak yang menjadikorban kekerasan seksual dapatmengalami trauma. 

Trauma yang diakibatkan oleh pengalaman yang tidak harus diterimanya saat masih 

menikmati masa-masa bermain dan proses pencarian jati diri. Proses pencarian jati 

diri tersebut ketika memperoleh perlakuan tidak adil, dimana hak-haknya sebagai 

anak dilanggar, entah disetubuhi, dicabuli dan dilecehkan secara seksual 

akanmengganggu juga tatanan kehidupan keluarga, komunitas, dan masyarakat 

sekitarnya. Masyarakat dianggap tahu akan hukum (fiksi hukum) bertanggung jawab 

dalam melindungi anak,turut serta dalam mewujudkan ketertiban umum. Ketertiban 

umum adalahtugasutama Negara, termasuk menciptakan ruang publik yang ramah 
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terhadap anak.Anak pun yang hidup dalam keluarga atau komunitas tertentu patut 

mendapatkan perlindungan khusus. 

 Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dibedakan 

atas anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak 

korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan khusus melalui upaya 

rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut akan diupayakan oleh lembaga maupun luar 

lembaga, sehingga akan dibahas mengenai pelaksanaan perlindungan khusus kepada 

anak sebagai korban kekerasan seksual melalui upaya rehabilitasi, termasuk pula 

mengenai hambatan dalam pelaksaan perlindungan khusus oleh Pusat Pelayanan 

Terpadu. Pusat Pelayanan Terpadu yang terdiri dari 32 instansi dan lembaga baik dari 

SKPD Kota Semarang, Rumah Sakit Umum Daerah, Lembaga Penegak Hukum, 

Perguruan Tinggi dan LSM pengada layanan yang dibentuk melalui SK Walikota 

Semarang No. 463/05 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim PPT SERUNI  Kota 

Semarang. 

 Berdasarkan hal tersebut di atas penting kiranya penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini.  Selesainya skripsi ini pertama-tama ingin berterima kasih kepada: 
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5. Rika Saraswati, S.H.,C.N.,M.Humselaku dosen pengampu mata kuliah 
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kesibukannya mau memberi saran dalam rangka penyusunan skripsi ini; 

7. AKP kumarsini selaku narasumber pertama dan Niniek Joeminta (Staf PPT 
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ABSTRAKSI 

Pusat pelayanan terpadu yang ada di Kota Semarang menyediakan sarana dan 

prasarana yang lengkap bagi korban kekerasan seksual yang mengalami cedera fisik, psikis, 

maupun sosial. Banyak pihak yang dilibatkan dalam melakukan perlindungan khusus ini baik 

Kepolisian, LSM,  Rumah sakit, dan lain-lain. Bentuk penanganan yang diberikan berupa 

medis, psikis, hukumdan sosial.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan 

pelaksanaan perlindungan khusus kepada anak sebagai korban kekerasan seksual melalui 

upaya rehabilitasi (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni).Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan kualitatif. Spesifikasi Penelitian ini dilakukan secara 

deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan 

wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. 

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan perlindungan khusus kepada anak 

sebagai korban kekerasan seksual melalui upaya rehabilitasi dilihat dari empat segi yaitu 

medis, psikologis, hukum dan sosial. Segi medis menunjukan pelaksanaan perlindungan 

khusus dilakukan oleh PPT SERUNI merujuk anak korban kekerasan seksual ke Rumah 

Sakit. Segi Psikologis dilakukan oleh PPT SERUNI merujuk anak korban kekerasan seksual 

untuk mendapatkan pemulihan dari Psikolog baik yang berada di Rumah sakit, maupun di 

luar Rumah sakit (Tenaga Lepas). Segi hukum dilakukan oleh PPT SERUNI merujuk Unit 

PPA Polrestabes Semarang, membantu anak dalam melakukan pembuktian Visum et 

Repertum, dan PPT SERUNI menyediakan sarana advokasi serta informasi kepada korban 

kekerasan seksual atas proses hukum mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai 

pada putusan di pengadilan. Segi Sosial dilakukan oleh PPT SERUNI merujuk panti sosial 

yang mau menerima anak terutama anak yatim piatu, untuk pengembangan potensi dan 

penggalian bakat. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan khusus adalah 

sistem rumah sakit yang belum optimal, anak korban kekerasan seksual membutuhkan waktu 

yang lama untuk pulih, belum ada Undang-undang yang mengatur hukum acara khusus 

terhadap kasus kekerasan seksual yang menimpa Anak, dan jarangterdapat panti sosial yang 

mau menerima anak sebagai korban kekerasan seksual agar bisa mengembangkan potensi dan 

bakat yang dimiliki. 

Berdasarkan hasil penelitian danpembahasan tersebut diperoleh kesimpulan 

pelaksanaan perlindungan khusus kepada  anak sebagai korban kekerasan seksual terdiri dari 

beberapa segi baik medis, psikologis, hukum dan sosial. Hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan perlindungan khusus kepada anak sebagai korban kekerasan seksual umumnya 

timbul dari pelaksana perlindungan, korban dan masyarakat. 

 

Kata kunci : Perlindungan Khusus, Anak, Korban kekerasan seksual, Upaya 

Rehabilitasi 
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