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  BAB III      

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Perlindungan Khusus kepada Anak sebagai Korban Kekerasan 

Seksual melalui Upaya Rehabilitasi 

1. Gambaran umum tentang PPT SERUNI 

Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang didirikan 

berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 463/05 tentang 

Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap 

Perempuan dan Anak yang berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang. 

Kegiatan utama PPT SERUNI adalah memberikan pelayanan di bidang 

hukum, psikologi, sosial dan medis kepada korban. Korban kekerasan dapat 

melakukan pengaduan melalui sekertariat PPT SERUNI. PPT SERUNI 

menyediakan pelayanan bagi korban sesuai dengan kebutuhannya dalam 

rangka korban mencari keadilan. Keadilan bagi korban bukan semata dari 

bidang hukum saja, sehingga petugas fulltimer yang ada di sekertariat akan 

membantu korban dalam mengakses layanan lainnya dari anggota PPT 

SERUNI Kota Semarang. 

PPT SERUNI Kota Semarang beranggotakan instansi dan lembaga 

baik dari SKPD Pemerintah Kota Semarang, Rumah Sakit Umum Daerah, 

Lembaga Penegak Hukum, Perguruan Tinggi, LSM pengada layanan kepada 

perempuan dan anak di Kota Semarang. Di Kota Semarang menyebar anggota 
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sekertariat tetap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang 

berbasis gender “SERUNI” yang disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel.1.1 

DAFTAR ANGGOTA TETAP PUSAT PELAYANAN TERPADU 

SERUNI KOTA SEMARANG 

No. Nama Lembaga Kedudukan 

dalam Tim 

1. Ny. Krisseptiana Hendrar 

Prihadi,SH.MM 

PPT SERUNI KETUA 

2. Sri Gudiati, SE PPT SERUNI Sekretaris 

3. Ninuk Woro Riyanti Bapermas, Per 

dan KB 

Bendahara 

4. Fathurozi.S.Pd.l LRC KJHAM Koord. Divisi 

Advokasi 

5. Dra. Fatimah Usman, M.Si LEMKOTA 

Semarang 

Anggota 

6. Adie Siswoyo, SH. MH Bagian Hukum 

Setda Kota 

Semarang 

Anggota 

7. Ir.Purwanti Susantini,M.Kes 

  

DKK Kota 

Semarang 

Koord. Divisi 

Pelayanan 

8. L. Rini Sugiarti, S.Psi, M. Psi USM Anggota 

9. Soka Handinah Kacasungkana 

S.Sos 

LBH Apik Anggota 

10. Hening Budiyawati LSM Setara Anggota 

11. Sri Kumarsini, SH Polrestabes Anggota 

12. Fatah Muria LSM Perisai Anggota 

13. Amiek Sumarni, 

SH.M,Hum,DFU 

Ketua PSW 

Undip 

Koord. Divisi 

Komunikasi, 

Informasi, 
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Edukasi 

14. Mustika Laksiawati Humas Kominfo Anggota 

15. Drs. Adi Pratondo, S.Pd. M.Pd. Dinsospora Kota 

Semarang 

Anggota 

Sumber :Sekretariat PPT SERUNI Semarang, 2016 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pusat pelayanan terpadu 

ini memiliki anggota yang menyebar di beberapa instansi maupun lembaga 

namun terpusatkan di Kantor Sekretariat PPT SERUNI yang menerpadukan 

layanan baik dari segi hukum, psikologi, medis maupun sosial untuk tujuan 

rehabilitasi/pemulihan. Rehabilitasi/pemulihan terhadap korban kekerasan 

seksual akan diuraikan pelaksanaannya, oleh karena itu adapun jumlah 

penanganan kasus kekerasan seksual oleh PPT SERUNI. PPT SERUNI Kota 

Semarang menunjukan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang termuat 

dalam tabel berikut ini : 

2. Kasus Kekerasan Seksual di PPT SERUNI 

Tabel 1.2  

JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG 

DITANGANI PUSAT PELAYANAN TERPADU SERUNI 

SEMARANG TAHUN 2014 

No Jenis Kasus Jumlah 

1 Kekerasan Seksual  39 

2 Kekerasan Fisik 13 

3 Kekerasan Psikis 10 

4 Penelantaran 5 

5 Anak berkonflik dengan hukum 8 
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Jumlah Total 75 

Sumber :Sekretariat PPT SERUNI Semarang, 2016 

Berdasarkan tabel di atas PPT SERUNI Kota Semarang pada tahun 

2014 menerima sebanyak 39 kasus kekerasan seksual, dan hasil wawancara 

dengan salah satu konselor PPT SERUNI menyatakan bahwa tidak semua 

anak yang menjadi korban akibat kekerasan seksualmendapatkan haknya atas 

rehabilitasi/pemulihan. Berikut ini alasan mengapa tidak semua anak 

mendapatkan haknya atas rehabilitasi/pemulihan : 

Rehabilitasi/pemulihan tergantung dari permintaan anak korban kekerasan 

seksual atau keluarga terdekat korban. Korban kekerasan seksual yang 

mau direhabilitasi oleh PPT SERUNI tetap akan disesuaikan lagi dengan 

kondisi korban sendiri. Korban pelecehan seksual atau korban yang masih 

terlalu kecil berumur 3 tahun ke bawah, biasanya tidak diberikan 

rehabilitasi. Rehabilitasi dengan trauma healingoleh psikolog diberikan 

kepada korban pencabulan dan perkosaan karena korban mengalami 

tingkat trauma sedang hingga tingkat trauma berat, meskipun  PPT 

SERUNI tidak menyediakan data secara pasti berapa jumlah anak yang 

sudah pulih. Pemulihan itu memang diharapkan oleh korban, keluarga 

korban maupun PPT SERUNI, tetapi setelah dilakukan trauma healing 

dikemudian hari korban bisa saja mengingat kembali pengalaman 

kekerasan seksual yang pernah diterimannya.
57

. 

Kekerasan seksual yang pernah diterima anak dapat diklasifikasikan 

ke dalam tiga jenis kasus : 

Tabel1.4 

JUMLAH KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK 

YANG DITANGANI PUSAT PELAYANAN TERPADU SERUNI 

SEMARANG TAHUN 2014 

No Jenis Kasus Kekerasan Seksual Jumlah 

1 Perkosaan 25 
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 Wawancara dengan Bu Irnida pada  Selasa, 28 Februari 2017 
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2 Pencabulan  5 

3 Pelecehan seksual  9 

 Jumlah Total  39  

Sumber :Sekretariat PPT SERUNI Semarang, 2016 

 Pengertian tiga jenis kekerasan seksualtersebut di atasadalah : 

a. Perkosaan 

Perkosaan adalah kekerasan seksual yang tindakannya hingga melakukan 

penetrasi. 

b. Pencabulan 

Pencabulan adalah tindakan yang mengarah kepada aktifitas seksual 

namun tidak penetrasi. 

c. Pelecehan Seksual 

Ada sembilan kasus pelecehan seksual dimana korban dipertontonkan film 

porno. 

Tabel 1.5 

DAFTAR USIA ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN 

SEKSUAL TAHUN 2014 

No Usia Jumlah 

1 <7 th 5 

2 7 th-12 th 20 

3 13 th- 18 th 14 

   Jumlah Total  39 

Sumber : Sekertariat PPT SERUNI Semarang, 2016 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari 39 kasus kekerasan seksual 

terhadap anak-anak usia 7-12th adalah yang paling banyak menjadi korban 

kekerasan seksual karena pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat 

korban sendiri entah itu kakak, ayah, kakek, maupun paman (Kasus inses). 14 

kasus dialami usia di atas 13 tahun dan 5 kasus dialami oleh usia kurang dari 

7 tahun.Usia 7-12 tahun merupakan jumlah kasusyang paling menonjol karena 

seharusnya menjadi perhatian khususbagi orang tua, masyarakat dan 

Negarameskipuntidak terlihatdampak yang signifikan terhadap psikologianak 

di masa usia tersebut. Anak di masa usia7-12 tahun setelah mengalami 

kekerasan seksual barangkali belum mengerti peristiwa kekerasan seksual 

yang baru menimpanya tersebut. Peristiwa yang menimpanya itu baru 

dimengertinya ketika menginjak masa-masa pencarian jati diri. Masa 

pencarian jati diri anak yang pernah mengalami kekerasan seksual adalah 

masa yang menentukan perubahan prilaku. Perubahan prilaku anak korban 

kekerasan seksual ditandai dengan prilaku yang sebelumnya tidak agresif bisa 

menjadiagresif, anak yang dahulunya ceria dan banyak temannya, bisa 

menjadi anak yang murung dan penyendiri. Berikut ini penjelasan mengenai 

perubahan prilaku anak korban kekerasan seksual tersebut : 

Dampak psikologis terhadap anak SD (7-12 tahun) yang mengalami 

kekerasan seksual misalnya pencabulan tidak langsung  muncul seketika 

saat ini. Saat ini dampaknya mungkin tidak ekstrim, tetapi saat menginjak 

usia  SMP atau SMA, usia 17 tahun ke atas (masa pencarian jati diri), 

ketika anak tersebut sudah paham betul mengenai nilai-nilai sosial 
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masyarakatnya, kondisi mentalnya bisa saja terpuruk atau sebaliknya 

agresif bila dari sejak awal tidak diupayakan rehabilitasi
58

. 

 

Rehabilitasi  terutama secara psikologis sangat diperlukan oleh anak 

setelah mengalami kekekerasan seksual, dan sebaiknya harus dilakukan secara 

berkesinambungan sembari menunggu proses hukum berjalan mulai dari 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan di Pengadilan. 

Di samping menunggu proses hukum yang berjalan mulai dari penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan hingga putusan dan setelah putusan hakim, pusat 

pelayanan terpadu mengupayakan rehabilitasi/pemulihan kepada anak korban 

kekerasan seksual. Berikut ini disajikan tabel jumlah anak korban kekerasan 

seksual yang berhak mendapatkan rehabilitasi, yaitu: 

Tabel 1.6 

JUMLAH ANAK YANG MENDAPATKAN HAK ATAS 

REHABILITASI 

No Nama 

Korban/penyintas 

Usia Kasus 

kekerasan 

seksual 

Rehabilitasi Keluhan 

1 Mawar 9 tahun Perkosaan Medis, psiko-

sosial 

Luka alat kelamin & 

tenggorokan, depresi, 

takut. 

2 Duri 7 tahun Pencabulan Psiko-sosial Takut, tidak percaya 

diri. 

3 Desi 8 tahun Perkosaan Medis, Psiko-

sosial 
Infeksi kelamin, 

depresi, takut. 

4 Mulan 10 tahun Perkosaan Medis, psiko-

sosial 
Luka alat kelamin, 

takut, gelisah, stress. 

5 Jeni 12 tahun Perkosaan Medis, psikologis Luka alat kelamin, 

depresi, takut. 
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 Wawancara dengan Niniek Joeminta Senin 13 Juni 2016  
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6 Atik 7 tahun Perkosaan Medis, psiko-

sosial 
Infeksi alat kelamin, 

sakit tenggorokan, 

depresi. 

7 Dina 7 tahun Perkosaan Medis, psikologis Infeksi, sakit 

tenggorokan, depresi 

8 Usi 6 tahun Perkosaan Medis, psikologis Luka alat kelamin, 

takut, gelisah, depresi. 

9 Cica 8 tahun Perkosaan Medis, psikologis Luka alat kelamin, 

takut, gelisah. 

10 Weni 14 tahun Perkosaan Medis, psiko-

sosial 
Luka alat kelamin, 

takut, gelisah. 

11 Ari 7 tahun Pencabulan Psiko-Sosial Takut, gelisah, 

insomnia. 

12 Opik 7 tahun Pencabulan Medis, psikologis Takut, tidak percaya 

diri. 

13 Asti 7 tahun Perkosaan Medis, psiko-

sosial 
Luka alat kelamin, 

depresi, takut. 

14 Kirin 9 tahun Pencabulan Psikologis Takut, gelisah, 

15 Ayu 7 tahun Perkosaan Medis, psiko-

sosial 
Luka alat kelamin, 

depresi, takut. 

16 Bernadeta 9 tahun Perkosaan Medis, psiko-

sosial 
Luka alat kelamin, 

depresi, takut. 

17 Celin 9 tahun Perkosaan Medis, psikologis Luka alat kelamin, 

depresi, takut. 

18 Intan 6 tahun Pencabulan Psikologis Luka alat kelamin, 

depresi, 

takut,insomnia. 

19 Ratih 7 tahun Perkosaan Medis, psikologis Luka alat kelamin, 

depresi, takut. 

20 Ani 7 tahun Perkosaan Medis, psikologis Luka alat kelamin, 

depresi, takut. 

21 Angel 7 tahun Perkosaan Medis, psikologis Luka alat kelamin, 

depresi, takut. 

22 Jesika 7 tahun Perkosaan Medis, psikologis Luka alat kelamin, 

depresi, takut. 

23 Fani 7 tahun Perkosaan Medis, psikologis Luka alat kelamin, 

depresi, takut. 

24 Emi 7 tahun Perkosaan Medis, psikologis Luka alat kelamin, 

depresi, takut. 

25 Elsa 7 tahun Perkosaan Medis, psikologis Luka alat kelamin, 

depresi, takut. 
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26 Tina 7 tahun Perkosaan Medis, psikologis Luka alat kelamin, 

depresi, takut. 

27 Desi 9 tahun Perkosaan Medis, psikologis Luka alat kelamin, 

depresi, takut. 

28 vivi 9 tahun Perkosaan Medis, psikologis Luka alat kelamin, 

depresi, takut. 

29 Santi 9 tahun Perkosaan Medis, psikologis Luka alat kelamin, 

depresi, takut. 

30 Indah 9 tahun Perkosaaan Medis, psikologis Luka alat kelamin, 

depresi, takut. 

Sumber :Data diolah, 2017 

 

 

Prosedur permohonan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual : 

a. Anak korban kekerasan seksual bersama orang tua/wali mengadu ke 

Sekertariat PPT SERUNI; 

b. Sekertariat PPT SERUNI akan menerima pengaduan tersebut melalui 

pengada layanan pengaduan, dengan melakukan pencatatan/ pendaftaran; 

c. Pencatatan/pendaftaran ditindaklanjuti dengan kegiatan konseling awal 

untuk proses identifikasi kebutuhan korban; 

d. Proses identikasi kebutuhan korban kekerasan seksual tersebut akan 

dilakukan Assessment (Proses penyiapan untuk korban agar mendapatkan 

layanan yang dibutuhkan); 

e. Perencanaan Intervensi terhadap kebutuhan korban : 

1) Rehabilitasi medis 

2) Sekertariat PPT SERUNI akan merujuk Rumah Sakit yang telah  

menjadi anggota Pusat Pelayanan Terpadu untuk memberikan 
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pelayanan baik berupa pelayanan non kritis, pelayanan semi kritis, 

pelayanan kritis maupun pelayananan medikolegal. 

3) Dilakukan oleh dokter/dokter gigi, perawat/bidan terlatih tentang tata 

laksana kasus kekerasan perempuan dan anak. Pelayanan spesialistik 

adapun tata laksana pelayanan medis mengacu pada pedoman 

pengembangan puskesmas mampu KtPA dan SOP rumah sakit. 

a) Rehabilitasi Sosial  

b) layanan Psiko-sosial 

Kerja Sama  : Rumah Sakit, atau Perguruan 

tinggimaupun panti sosial 

Konseling awal : Sekertariat PPT SERUNI 

Konseling layanan : Rumah Sakit atau Perguruan 

tinggi 

Bimbingan mental &spiritual: Rumah Sakit atau Perguruan 

tinggi, atau Panti Sosial, 

maupun sekertariat PPT 

SERUNI 

Pendampingan :  Sekertariat PPT SERUNI 

Rujukan ke : Rumah Sakit, atau Perguruan 

tinggi 

c) Layanan tersebut dilakukan oleh pekerja sosial (tenaga relawan), 

Psikolog/Psikolog klinis, Konselor untuk mendampingi korban 
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yang mengalami depresi berat, dilakukan penanganan oleh 

psikiater. Adapun tata laksana pelayanan psikososial mengacu 

pada SOP masing-masing tempat pelayanan. 

d) Bantuan hukum diberikan dalam bentuk : 

(1) Perlindungan saksi dan/ korban, 

BAP;Penuntutan;PutusanRestitusi; 

(2) Sekertariat PPT SERUNI menyediakan layanan advokasi, dan 

bekerja sama dengan Unit PPA Polrestabes Semarang, LBH 

APIK, Kejaksaan Semarang, LRCKJ-HAM, Pengadilan Negeri 

Semarang. Adapun tata laksanan bantuan hukum mengacu 

pada SOP yang berlaku. 

 

Skema Alur Pelaksanaan Perlindungan Khusus kepada Anak sebagai 

Korban Kekerasan Seksual melalui Upaya Rehabilitasi 

 

     

   

     Intervensi langsung 

  

 

 

     Intervensi tidak langsung 

KORBAN

 

 

  

LSM 

PPT 

SERUNI 

RUMAH SAKIT 

UNIT PPA  

KONSELING 

LEMBAGA LAIN 

Assessment 

SOSIAL 

HUKUM 

PSIKOLOGI 

MEDIS 

REHABILITASI

/PEMULIHAN 



    

   48 
  

Sumber : Data diolah, 2017 

KASUS KEKERASAN SEKSUAL 

Mawar lahir di Semarang, 24 Mei 2005 merupakan anak angkat dari 

sepasang suami-istri yang bernama Aryo dan Lina. Aryo dan Lina belum 

memiliki anak sehingga harus mengadopsi anak. Anak yang bernama 

Mawar tersebut ditinggalkan oleh orang tua kandungnya sejak berumur 5 

tahun, karena tidak sanggup memberikan nafkah. Nafkah tersebut 

ditanggung Aryo dan Lina yang cukup kaya dan bertempat tinggal di 

Jln.Tlogosari No.56 Semarang.  Kamis, 5 April 2012 di rumah Aryo 

tersebut, sekitar Pukul 12.00 malam hari saat sedang sepi, Mawar dipaksa 

dan diancam membuka pakaian untuk melampiaskan hawa nafsu bapak 

angkatnya yang bernama Aryo. Aryo pun mulai mencium dan meraba 

seluruh tubuh Mawar. Jumat, 21 Juni 2013 Mawar dijemput oleh ibu 

angkatnya yang bernama Lina karena liburan kenaikan kelas. Senin, 5 

Agustus 2013 setelah liburan kenaikan kelas, Mawar diantar ke sekolah 

oleh ibu angkatnya dan Mawar sempat mengeluh sakit di vaginanya tetapi 

tidak dihiraukan oleh ibu angkatnya. Ibu angkatnya sempat pisah ranjang 

karena tidak tahan dengan perlakuan kasar dari suaminya. Suaminya pun 

melarang istrinya tersebut bertemu dengan Mawar. Mawar tidak pernah 

diantar ke sekolah lagi sejak duduk di bangku kelas 2 SD oleh ibu 

angkatnya. Senin, 3 Maret 2014 Ibu angkatnya kembali ke rumah 

suaminya dan Mawar mengeluh lagi, “kalau buang air kecil ia merasa 

sakit di vagina”, kata Mawar kepada ibunya angkatnya. Ibu angkatnya 

pun baru menaruh curiga dan akhirnya diketahui bahwa Mawar seringkali 

disuruh oral seks, payudaranya diisap dan digigit, lalu vaginanya ditusuk 

dengan jari tangan oleh bapak angkatnya. Selasa, 4 Maret 2014 Bapak 

angkatnya yang bernama Aryo tersebut segera dilaporkan oleh istrinya ke 

Polsek tembalang, lalu Mawar diantarkan ke Unit PPA (Perlindungan 

Perempuan dan Anak) Polrestabes Semarang. Berdasarkan hasil 

keterangan korban yang bernama Mawar di Polrestabes Semarang yang 

bersangkutan telah dicabuli oleh Bapak angkatnya sejak masuk SD, 

sementara anak korban diancam untuk tidak menceritakan kepada 

siapapun. Akibat kejadian tersebut anak korban perkosaan yang bernama 

Mawar ini selain mengalami luka-luka di vaginanya, mawar pun 

mengalami trauma
59

.  
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 Wawancara dengan Bu Irnida pada  Selasa, 28 Februari 2017 
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Mekanisme pelaksanaan perlindungan khusus kepada MAWAR sebagai 

korban kekerasan seksual melalui upaya rehabilitasi berdasarkan kasus di atas 

secara ringkas adalah : 

a. MAWAR bersama Ibu angkatnya melakukan pengaduan ke PPT 

SERUNI.  

b. Pada hari Senin, 4 Maret 2014, PPT SERUNI menerima dan melakukan 

registrasi korban; 

c. Selasa, 5 Maret 2014, PPT SERUNI melakukan konseling awal terhadap 

korban. Korban mendapat konseling awal agar dapat menemukan solusi 

terhadap masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi tersebut adalah 

korban mengalami trauma. Kebanyakan korban perkosaan merasakan 

kriteria psychological disorder yang disebut post-traumatic stress disorder 

(PTSD), simtom-simtomnya berupa ketakutan yang intens terjadi, 

kecemasan yang tinggi, emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis 

tersebut. 

d. Rabu, 6 Maret 2014 PPT SERUNI merujuk  MAWAR ke rumah sakit 

tugurejo untuk melakukan assessments 

e. Rabu, 6 Maret 2014 PPT SERUNI juga merujuk MAWAR ke rumah sakit 

ketileng untuk pemeriksaan psikologis, dan proses pemulihan secara 

psikologis (trauma healing) dilakukan di rumah korban maupun Pusat 

Pelayanan Terpadu Seruni, sesuai kebutuhan korban.  
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f. Proses pemulihan ini dilakukan selama (±) 3 bulan. Selama (±)3 bulan 

tersebut bersama Ibu Irnida (Tenaga Psikolog) dengan metode Sandthray 

Therapy. Bahan/alat untuk menjalankan terapi pasir ini antara lain, 

disediakan sarana maupun prasana berupa air, baskom, wadah yang 

berukuran 75cm x 55cm x 20 cm yang berisi pasir bersih baik kering atau 

basah, symbol atau miniature seperti ikan, kerang, bangunan, batu, 

peralatan rumah, binatang, manusia dewasa, anak-anak, pohon, jembatan, 

perhiasan dan kendaraan. Kegunaan dari terapi ini antara lain dapat 

membantu meningkatkan kemampuan mental, emosi dan kesehatan 

korban, meningkatkan lisan dan komunikasi, mengurangi tekanan emosi, 

meningkatkan keterampilan sosial, dan meningkatkan kemampuan 

motorik halus melalui kegiatan terapi pasir sehingga trauma yang diderita 

MAWAR pun perlahan dipulihkan. 

g. Pada tahun 2014 hingga 2016 proses hukum masih terus berjalan sebagai 

intervesi tidak langsung terhadap kondisi psikologis korban. Korban 

didampingi oleh advodkat PPT SERUNI. Pendampingan oleh Advodkat 

PPT SERUNI bertahap mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan hingga persidangan di pengadilan. Lalu tepatnya bulan Mei 

2016 adalah persidangan akhir. Pelaku kekerasan seksual dipidana dengan 

Pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. 

Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan per Undang-Undangan yang 

berlaku. Terdakwa ARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
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bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan 

atau ancamana kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 

dengannya, yang dilakukan secara berlanjut. Terdakwa ARYO dijatuhkan 

hukuman dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun  (enam) bulan 

serta denda sebesar RP.100.000.000,-(seratus juta rupiah), dengan 

ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 

selama 4 (empat) bulan; 

h. PPT SERUNI sambil menunggu proses hukum berjalan, melakukan 

monitoring terhadap proses rehabilitasi/pemulihan korban yang dilakukan 

di rumah, dan di kantor seruni untuk penanganan treament (untuk 

penanganan psikologis PPT SERUNI) Adapun kasus kekerasan seksual 

lainnya bekerja sama dengan lembaga CTR (Centre trauma Recovery 

Unika)). 

Berdasarkan mekanisme pelaksanaan perlindungan khusus kepada 

korban kekerasan seksual di atas, korban yang bernama MAWAR tersebut 

telah  mendapatkanbentuk perlindungan khusus berupa rehabilitasi medis, 

psikososial, dan bantuan hukum. Bentuk perlindungan khusus melalui 

psikososial yang paling utama tersebut telah cukup memberikan pemulihan 

kepada korban, berikut ini penjelasannya: 

Rehabilitasi/pemulihan cukup memberikan perlindungan terhadap korban 

kekerasan seksual dimana dari segi penguatan secara psikologis sudah 

diberikan. Dikatakan cukup karena memang tidak bisa mengukur 

pemulihan anak korban kekerasan seksual secara total, karena meskipun 

sudah dilakukan treatment anak korban kekerasan seksual pada waktu 
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tertentu masih bisa mengingat pengalaman buruk tersebut, tetapi untuk 

korban bernama MAWAR tersebut setelah 3 bulan menjalani trauma 

healing secara berkesinambungan, kondisinya pun secara fisik, psikis dan 

sosial sudah membaik. Anak tersebut sudah kembali ke keluarga dan 

lingkungan sosialnya, dan dapat bersekolah lagi seperti biasa tetapi dari 

PPT SERUNI tetap melakukan monitoring terhadap korban
60

. 

B. Hambatan-hambatan pelaksanaan perlindungan khusus kepada anak 

sebagai korban kekerasan seksual melalui upaya rehabilitasi. 

1. Korban 

Pelaksanaan rehabilitasi/pemulihan bagi anak korban kekerasan 

seksual  akanmengalami hambatan apabila tidak ada daya dan upaya dari 

korbansendiriuntuk terus bertahan hidup.Korban kekerasan seksual selama 

masih dianggap sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya secara fisik, 

psikis maupun sosial di lingkungan tempat tinggalnya tentu akan sulit juga 

untuk pulih. Pemulihan untuk anak sebagai korban di usiamasa SD atau balita 

yang berkisar antara 1-12 tahun, shock nya baru muncul ketika menginjak usia 

remaja sehingga penanganan trauma anak yang bersangkutan tersebut lebih 

sulit.
61

 Lebih sulit lagi bila kasus yang dialami anak tersebut adalah kasus 

inses. Kasus inses seperti kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang 

terdekat entah kakek, ayah, saudara laki-laki, paman dari anak tersebut. Anak 

tersebut akan merasa sangat terancam dan tidak percaya lagi bahwa orang-

orang di sekitar yang dicintainya dan membuat dunianya dahulu begitu 
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nyaman, ternyata jahat dan membuat dunianya menjadi tidak nyaman, anak 

pun sering merasa ketakutan dan penuh curiga. 

Perubahan prilaku pada anak yang telah mengalami kasus kekerasan 

seksual berupa kasus inses tersebut, membuat perasaaan anak menjadi serba 

salah. Serba salah yang dirasakan anak ketika mau malaporkan kejadian 

kekerasan seksual yang menimpa dirinya itu, iaharus melawan rasa malu dan 

takut karena telah mencemarkan nama baiknya sendiri maupun keluarganya. 

Anak tidak melaporkan pun akanmengalami intimidasi terus menerus dari 

pelaku yang adalah orang terdekat korban sendiri atau mendapat stigma buruk 

dari masyarakat sekitar karena misalnya anak tersebut diketahui hamil. Ketika 

korban masih belum bisa memutuskan untuk melapor polisi sementara kondisi 

sudah semakin parah, secara psikis sudah terdampak, maka lambat laun untuk 

pencatatan dan layanan VISUM sebagai pembuktian di kepolisian pun tidak 

ada guna lagi, belum lagi seringkali hal pertama yang dilakukan oleh korban 

adalah membersihkan diri dari bekas-bekas “aib” ketimbang melapor 

langsung ke polisibahwa korban habis diperkosa. Pemerkosaan tersebut telah 

mengakibatkan trauma berat kepada korban belum lagi korban menanggung 

malu, takut dan khawatir karena laporan tersebut telah ditolak, pelaku pun 

masih bebas berkeliaran, dan masih bisa melakukan balas dendam kepada 

korban. Korban dalam hal ini bukan lagi mengalami trauma biasa, tetapi 

trauma yang luar biasa, sehinggga sangat sulit untuk dipulihkan. 
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2. Masyarakat 

Kesadaran hukum masyarakat di sini turut mempengaruhi dalam 

pelaksanaan perlindungan khusus berupa rehabilitasi/pemulihan. Pemulihan 

terhadap anak korban kekerasan seksual tidak bisa tercapai bila  umumnya 

masyarakat masih bersikap apatis dengan kejadian kekerasan seksual yang 

terjadi terhadap anak. Anak korban kekerasan seksual bukannya dibantu untuk 

menjadi saksi atas laporan kejadian yang dilihat dan didengarnya sendiri, 

tetapi malah memilih diam dan tidak mau mengambil bagian dalam upaya 

penegakan hukum tersebut
62

. Upaya penegakan hukum semakin lemah seiring 

dengan rendahnya kesadaran masyarakat, karena ketidaktahuan masyarakat 

(awam hukum), tidak mengerti bahwa setelah melaporkan kejadian kekerasan 

seksual ke Polrestabes Semarang misalnya, pelapor berhak meminta surat 

bukti lapor kepada petugas piket jaga, agar laporannya tersebut dapat 

diproses. Proses laporan akhirnya tidak dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan 

penyidikan, selain karena masyarakat awam hukum, masih ada oknum 

kepolisian yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana 

mestinya
63

.  

Laporan/pengaduan adanya kekerasan seksual sangat penting 

mengingat status anak setelah mengalami kekerasan seksual, harus jelas 

statusnya menjadi korban sehingga sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan Pasal 59 ayat (2) butir (J) Undang-Undang perlindungan anak No. 

35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 

tersebut anak berhak mendapatkan rehabilitasi/pemulihan. Pemulihan juga 

tidak bisa dicapai manakala masyarakat tidak mengayomi anak korban 

kekerasan seksual tetapi memberikan stigma buruk kepada anak, anak korban 

kekerasan seksual tersebut akansemakin trauma (Trauma secondary). 

 

3. PPT SERUNI 

Kurangnya tenaga psikolog profesional dalam melakukan pemulihan 

terhadap korban merupakan salah satu kendala tersendiri bagi PPT SERUNI. 

PPT SERUNI pula mengeluhkan jarak antara tempat tinggal korban kekerasan 

seksual yang jauh, sehingga pelaksanaan atas rehabilitasi/pemulihan terhadap 

korban kurang efektiktif. Efektivitas dan efisiensi dalam menghemat tenaga 

dan waktu sangat dibutuhkan selain karena waktu kegiatan rehabilitasi 

psikosial dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, korban kekerasan 

seksual yang mendapatkan hak atas rehabilitasi tidak cuma satu orang. 

 

4. Hukum 

PPT SERUNI melakukan intervensi pemulihan korban kekerasan 

seksual melalui rehabilitasi psiko-sosial, namun bila tidak didukung dengan 

proses hukum yang baik dan lancar maka korban untuk pulih pun akan 

terhambat, karena penegakan hukum dapatjuga memberikan kontribusi yang 
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cukup terhadap pemulihankorban. Pemulihan korban mungkin saja sudah 

tuntas dilakukan dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikosial tetapi 

apabila proses hukum tidak berjalan lancar dan pelaku kekerasan seksual 

bebas dari hukuman yang seharusnya dijalani maka tidak ada jaminan pula 

bahwa trauma yang diderita korban tidak akan muncul kembali dan 

keselamatan korban terlindungi. Perlindungan hukum yang tidak berbasis 

pada kepentingan terbaik terhadap anak (the best of interest of the child) jelas 

mencederai hak korban, terutama dalam hal ini hak atas 

rehabilitasi/pemulihan. 

Rehabilitasi/pemulihan sebagaimana seharusnya dilakukan secara 

komprehensif dan holistis oleh Pusat Pelayanan Terpadu tidak hanya 

menyediakan layanan rehabilitasi medis, rehabilitasi psiko-sosial bagi korban, 

hak korban atas bantuan hukum pun harus terpenuhi. Pemenuhan hak korban 

kekerasan seksual atas proses hukum yang baik dan lancar kenyataannya 

masih ada hambatan. Hambatan yang seringkali terjadi adalah pada 

kepenuhan syarat materil dan syarat formil (Hukum Acara)
64

. Pasal 184 

KUHAP yang mensyaratkan keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, 

petunjuk dan keterangan terdakwa dan salah satunyaVisum et Repertum untuk 

mengidentifikasi adanya luka-luka atau tanda-tanda lainnya yang mengarah 

kepada kekerasan seksual terhadap korban. Korban diberatkan dengan 

pembuktian tersebut meskipun yang seringkali terjadi kekerasan seksual di 
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lakukan di tempat tertutup, sehingga korban tidak bisa memberikan kesaksian 

pada kasusnya sendiri, dan lagipula tidak adapun korban apalagi seorang anak 

kecil yang mau langsung melaporkan kekerasan seksual yang menimpanya. 

Kekerasan seksual yang menimpa anak yang bersangkutan baru dilaporkan 

setelah tidak ada lagi alat bukti fisik yang bisa diserahkan kepada polisi
65

. 

Standarnya setiap kantor polisi bisa berbeda-beda dalam menangani 

kasus kekerasan seksual, hal ini disebabkan oleh pengetahuan yang belum 

merata pada setiap jajaran kepolisian yang berwenang  menangani kasus 

kekerasan seksual terhadap anak, sehingga tidak heran bila di satu kantor 

polisi untuk LP (Laporan) dan pengaduan, masih ada kepolisian yang 

menolak laporan kasus kekerasan seksual. Laporan kasus kekerasan seksual 

ditolak juga tidak lepas dari masih adanya mafia peradilan atau oknum yang 

memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi
66

.   

Contohkasus : 

Kasus kekerasan seksual di Lempongsari anak-anak dicabuli oleh guru 

ngajinya. Guru ngaji tersebut baru terungkap perbuatannya oleh warga 

setempat satu tahun setelah kejadian. Satu tahun setelah kejadian 

pencabulan tersebut, orang tua dari anak-anak yang belajar ngaji 

menyadaribahwa anak-anaknya dicabuli, dan satu per satu anak-anak 

mereka ditanyakan oleh orang tuanya masing-masing. Masing-masing 

anak mengaku bahwa mereka diperlakukan tidak senonoh oleh guru 

ngajinya. Guru ngajinya telah meraba bokong maupun organ kemaluan 

anak-anak tersebut. Anak-anak tersebut tidak berani lagi belajar ngaji 

apalagi bertemu guru ngaji yang bersangkutan. Guru ngaji itu akhirnya di 

bawa ke kantor polisi oleh warga setempat. Warga setempat diusulkan 

oleh ketua RT untuk melapor pelaku pencabulan ke kantor polisi. Tibanya 
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di kantor polisi pada malam hari, polisi yang bertugas sebagai piket 

jaga,barangkali lalai sehingga warga yang awam hukum tidak 

mendapatkan surat berbukti lapor. Surat berbukti lapor sebagai tanda 

bahwa korban sudah melapor sehingga pelaku bisa diproses secara hukum. 

Pagi harinya ada beberapa warga yang melihat pelaku pencabulan seorang 

guru ngaji tersebut  masih berkeliaran
67

. 

 

Banyaknya kasus yang masuk atau yang ditampung di Unit PPA 

Polrestabes Semarang, karenadi Kota Semarang hanya ada dua Unit PPA 

yaitu Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah 

masih belum dapat berjalan secara maksimal, sehingga semua kasus 

kekerasan seksual terhadap anak ditampung oleh Unit PPA Polrestabes 

Semarang.  Unit PPA Polrestabes Semarang memiliki keterbatasan jumlah 

personil penyidik Polisi Wanita atau Polwan yaitu hanya 15 penyidik saja. 

Penyidik wanita, sangat dibutuhkan karena jauh lebih mampu berempati 

terhadap para korban, ketimbang polisi laki-laki. Polisi laki-laki hanya akan 

menambah tekanan psikologis bagi korban anak khususnya anak 

perempuan.Anak perempuan korban kekerasan seksual yang mengalami 

tekanan psikologis tersebut juga dapat berpengaruh terhadap sulitnya 

rehabilitasi/pemulihan
68

. 

 

5. Rumah Sakit 

Hambatan rehabilitasi/pemulihan korban disebabkan oleh sistem 

rumah sakit yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan korban 
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kekerasan seksual, terutamapegawainya yang belum memiliki pengetahuan 

khusus tentang korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual masih 

sulit untuk dipantau. Pemantauan terhadap korban kekerasan seksual 

disejajarkan dengan pasien umum lainnya, sehingga tidak bisa secara spesifik 

memenuhi kebutuhan korban
69

.  

 

6. Pendidikan 

Hambatan rehabilitasi/ pemulihan terhadap anak yang menjadi korban 

kekerasan seksual adalah terputusnya akses mendapatkan hak pendidikan. 

Hak pendidikan ini masih sulit dinegosiasikan oleh Pihak PPT SERUNI 

terutama bagi anak yang bersekolah di sekolah swasta karena anak sudah 

terlanjur dicap negatif (stigma) oleh Pihak Sekolah, walaupun Pihak sekolah 

selalu beralibi bahwa anak tersebut dikeluarkan atas kebijakan yayasan
70

. 

Sekolah negeri mungkin masih bisa diajak kompromi mengingat dinas 

pendidikan juga adalah bagian dari anggota PPT seruni, jadi anak bisa 

bertahan di sekolah. Sekolah juga harusnya bisa membantu anak untuk keluar 

dari masalah trauma yang dideritanya. Derita anak korban kekerasan seksual 

ini bisa saja bertambah apabila anak dikucilkanatau di bullyoleh teman-teman 

sekolahnya, kecuali jika sekolah dan PPT SERUNI bekerja sama untuk tetap 

                                                           
69

 Wawancara dengan Niniek Joeminta, pada Rabu 21 Desember 2016. 
70

 Wawancara dengan Niniek Joeminta, pada Rabu 21 Desember 2016. 



    

   60 
  

melakukan pemantauan terhadap anak. Anak tetap saja berhak atas pendidikan 

sekolah untuk  masa depannya lebih baik
71

. 

 

7. Sosial 

Rehabilitasi/pemulihan dapat terhambat apabila PPT SERUNI yang 

menerpadukan layanan tidak lagimampu mengatur laju koordinasi dan 

komunikasi sehingga setiap penyedia layanan berjalan sendiri-sendiri dan 

terjadi masalah komunikasi mengenai anggaran. Anggaran yang harusnya di 

susun  tiap setahun sekali, terkadang masing-masing lembaga penyedia 

layanan lengah untuk menganggarkan kepada korban akhirnya pada tahun 

yang dibutuhkan biaya-biaya untuk menampung para korban di panti sosial 

(rumah aman), biaya makan, biaya untuk kreativitas maupun biaya untuk 

mengisi waktu mereka, dana yang dimaksudkan tersebut belum dicairkan/ 

belum tersedia
72

.  
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