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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum tentang Yayasan Setara 

1.  Sejarah Yayasan Setara 

Berdirinya Yayasan Setara diawali oleh kegiatan-kegiatan bersama 

anak jalanan yang dilakukan oleh sebuah kelompok kerja. Kelompok ini 

yang telah bekerja sejak tahun 1993 dan merupakan kelompok pertama 

yang memberikan perhatian dan melakukan intervensi terhadap anak 

jalanan di Semarang. Pada tahun 1996, mulai terbangun kelompok anak 

bernama Paguyuban Anak Jalanan Semarang yang digerakkan oleh para 

relawan yang berasal dari unsur mahasiswa dan komunitas anak jalanan 

sendiri. Para relawan membangun “organisasi X” dan perkembangan 

kemudian, mereka mengorganisir dirinya membangun organisasi 

berbadan hukum dengan nama Yayasan Setara, dengan menggandeng 

beberapa tokoh masyarakat di Semarang. Yayasan Setara saat ini 

berkantor di Jalan Sampangan Baru Blok A Nomor 14 Semarang. 

2. Visi dan Misi 

Sebagai sebuah yayasan sosial, Yayasan Setara tentunya 

mempunyai visidan misi yang hendak dicapai. Adapun visi dan misi 

Yayasan Setara adalah sebagai berikut: 

2.1 Visi 
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Memajukan anak-anak serta mengadakan program-program yang 

dapat memberikan pelayanan bagi anak-anak yang membutuhkan 

perlindungan khusus.26 

2.2 Misi  

a. Memberikan pelayanan langsung dan perlindungan terhadap 

anak, khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus; 

b. Mempromosikan penghormatan terhadap hak-hak anak. 

3. Struktur Organisasi 

Didalam sebuah lembaga perlu adanya suatu organisasi, sebab 

tanpa adanya organisasi segala kegiatan lembaga tersebut tidak akan 

berlangsung secara teratur sehingga tujuan yang telah ditentukan bersama 

tidak akan tercapai. Adapun struktur organisasi Yayasan Setara adalah 

sebagai berikut: 

Ketua Pembina : Dra. Frieda Nuzulia RH, MS 

Anggota : Warsito Ellwein 

   Winarso 

Ketua Pengawas : DR. Esmi Warassih, SH. MS 

Anggota : Ida Budhiati, SH. Mhum 

Pengurus 

Ketua : Dedy Prasetio 

Sekretaris  : Odi Shalahuddin 

Bendahara : Hening Budiyawati 

                                                           
26 Hasil wawancara dengan Yuli Sulistyanto, Staf Yayasan Setara, pada tanggal 27 Januari 2017 

pukul 11.30 WIB 
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4. Pengalaman Jaringan dengan Lembaga Lain (lokal/nasional/internasional) 

Regional: 

a. Asia Against Child Trafficking (Asia ACTS) 

Nasional dan Lokal: 

a. Koalisi Nasional NGO untuk Monitoring Pelaksanaan Konvensi Hak 

Anak 

b. Indonesia Against Child Trafficking (Indonesia ACTS) 

c. Koalisi Nasional Penghapusan ESKA (Affiliate of ECPAT 

Internasional) 

d. Forum Masyarakat Pemerhati Anak (FMPA) Jawa Tengah 

e. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Semarang 

f. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Tengah 

g. Konsorsium Anak Jalanan 

h. Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah 

i. “SERUNI” (sistem rujukan tingkat Kota Semarang untuk penanganan 

korban kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan 

anak) 

j. Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Propinsi Jawa Tengah 

(KPPA) 

k. Koalisi 15.02. (advokasi untuk Pekerja Rumah Tangga Anak) 

l. Human Right Working Group (HRWG) 

5. Pengalaman Kerjasama (program/proyek/ kegiatan) 

a. International Relief Development (2000) 
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b. Microsoft Indonesia (2003-2004) 

c. Terre des Hommes Germany (1996 – present) 

d. UNICEF Indonesia (1999, 2002 & May 2004, 2013 – sekarang) 

e. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (1996-2001) 

f. ILO perwakilan Indonesia (mendukung untuk penanganan kasus 

perdagangan anak tahun 2005) 

g. ECPAT International (Bangkok Office), untuk kampanye 

penghapusan ESKA dan perdagangan manusia melalui lagu (2005) 

h. N(o)VIB Netherlands (Januari 2005 – December 2007). Proyek ini 

dilaksanakan oleh Konsorsium Basic Social Service for Needy 

Children (tujuh NGO di Yogyakarta, Semarang dan Surabaya) 

i. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga 

Berencana Propinsi Jawa Tengah (BP3AKAB) 

j. Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (KPP) 

Untuk Pemetaan Situasi ESKA di Semarang dan sekitarnya – 2007 

k. Pemetaan Situasi ESKA di lima Kabupaten di Jawa Tengah bersama 

BP3AKAB Propinsi Jawa Tengah – 2009 

l. Tim dalam penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah 

Perlindungan Anak Propinsi Jawa Tengah 

m. Anggota Kelompok Kerja Anak yang Berkonflik dengan Hukum 

Propinsi Jawa Tengah (restorasi justice) 
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n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah, untuk 

Pemetaan Situasi Eksploitasi Seksual Anak (ESA) di Lingkungan 

Pariwisata – 2011 

o. School of The Art Singapore (Oktober 2013, Mei 2014) 

6. Dukungan Organisasi Yang Sedang dan Pernah Disediakan 

Dukungan Organisasi Yang Sedang dan Pernah Disediakan berupa 

pelayanan langsung dan tidak langsung. Pelayanan Langsung berupa: 

a. Upaya pencegahan terhadap anak yang mempunyai resiko agar tidak 

turun ke jalanan dan menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial 

terhadap Anak (ESKA) 

b. Keterlibatan anak yang beresiko dan anak jalanan dalam berbagai 

kegiatan melalui pendidikan alternatif dengan pendekatan artistik 

seperti: 

c. Pelayanan kesehatan untuk anak-anak yang beresiko dan anak jalanan 

khususnya anak-anak yang berpenyakit kronis 

d. Mengembangkan forum anak 

e. Mengembangkan forum orang tua di 5 kampung (Gunung Brintik, 

Batu, Gunung Sari, Delikrejo, Johar) 

f. Pendampingan hukum dan re-integrasi sosial terhadap kasus 

eksploitasi seksual (komersial), anak yang berkonflik dengan hukum 

dan kekerasan seksual 

g. Pengembangan forum anak anti ESKA dan fasilitator muda 

h. Membuat bulletin forum anak anti ESKA 
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i. Mengembangkan Sekolah Ramah Anak di 7 Sekolah Dasar 

j. Mengembangkan Jaringan Perlindungan Anak 

Pelayanan tidak langsung yang dilakukan Yayasan Setara berupa:  

a. Kampanye dan Advokasi 

1) Melibatkan anak-anak dan orangtua dalam kegiatan kampanye 

2) Pelatihan ESKA untuk orangtua, guru, dan komunitas 

3) Pelatihan pelatih untuk pendidikan masyarakat penghapusan 

perdagangan anak 

4) Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Anak dan sensitifitas 

bagi Penyidik di tujuh Polres di wilayah jajaran Kepolisian 

Wilayah Kota Besar Semarang dalam penanganan anak yang 

berkonflik dengan hukum 

5) Produksi album lagu-lagu anti ESKA 

6) Workshop; seminar; diskusi publik; talk show di radio; 

pameran; performance panggung; hearing/lobby kepada 

pemerintah lokal; penyebaran poster, sticker, brosur-brosur, 

dan bahan-bahan kampanye lain. 

7. Program Kerja 

Yayasan Setara memiliki beberapa program kerja yang dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Program Anti Eksploitasi Seksual Anak Online 

b. Program Anti Perdagangan Anak 

c. Program Anak yang Berkonflik dengan Hukum 
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d. Program Anti Kekerasan27 

Untuk menjalankan program-program tersebut, Yayasan Setara saat 

ini secara rutin melakukan pendampingan di sekolah-sekolah tingkat 

dasar. Pendampingan tersebut dilakukan supaya tidak terjadi tindak 

kekerasan bagi anak-anak. Mengingat anak-anak rentan terhadap 

kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan 

seksual.  

Yang menjadi sasaran dalam pendampingan tersebut adalah anak-

anak Sekolah Dasar yang duduk di bangku kelas 4, 5, dan 6. Sekolah 

yang menjadi objek pendampingan adalah sekolah-sekolah yang berada 

di lingkungan yang rentan terhadap kekerasan anak maupun eksploitasi 

anak. Pendampingan tersebut dilakukan pada siang hari seusai jam 

sekolah. Kemudian pada sore hari dilakukan pendampingan di 

lingkungan masyarakat yang berada di daerah rentan pula.  

Adapun jadwal pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Setara 

yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Senin  : SD Servatius Gunung Brintik dan sore hari di Tambak Lorok; 

b. Selasa : SD Jomblang 4 Gunung Sari dan sore hari di Gunung Sari; 

c. Rabu  : SD Jomblang 3, SD Kuningan 1, dan sore hari di Gunung 

Sari; 

d. Kamis  : SD Muhammadiah 01, SD Kuningan 2; 

e. Jumat  : SD Vincentius; 

                                                           
27 Yayasan Setara, “Program”, http://yayasansetara.org/program/ , diakses terakhir pada tanggal 8 

Februari 2017. 

http://yayasansetara.org/program/
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f. Sabtu  : SD Al-Iman.28 

Sekolah-sekolah tersebut dipilih bermula dari Yayasan Setara 

mencari daerah-daerah yang rawan, lalu kemudian Yayasan Setara 

bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, selanjutnya Dinas Pendidikan 

akan menunjukkan sekolah-sekolah yang membutuhkan sosialisasi atau 

pendampingan. Kemudian Yayasan Setara akan berkoordinasi dengan 

guru-guru di sekolah-sekolah tersebut. Pendampingan tersebut sudah 

berlangsung cukup lama dan rutin dilakukan setiap minggunya oleh para 

staf lapangan Yayasan Setara. 

Selain pendampingan anak-anak yang rentan, Yayasan Setara juga 

mempunyai kegiatan-kegiatan yang mendukung jalannya program kerja, 

seperti adanya FORESA (Forum Anti Eksploitasi Seksual Anak), 

kampanye, diskusi program, serta kegiatan lainnya. 

B. Bentuk Keterlibatan Yayasan Setara Dalam Memberikan Perlindungan 

Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Di Semarang 

Yayasan Setara bersama dengan lembaga negara lainnya seperti 

Lembaga Perlindungan Anak Jawa Tengah; Komisi Perlindungan Perempuan 

dan Anak Propinsi Jawa Tengah (KPPA); PPT Provinsi Jawa Tengah; PPT 

Kecamatan; Gubernur Jawa Tengah turut serta dalam memberikan 

perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual di Kota Semarang. 

                                                           
28 Hasil wawancara dengn Siti Utami, Staf Lapangan Yayasan Setara, pada tanggal 6 Februari 

2017 pukul 11.45 WIB 
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Adapun bentuk keterlibatan Yayasan Setara terdiri dari beberapa tahap 

yaitu29: 

1. Primer 

Tahapan ini merupakan tahapan pencegahan, tahapan ini 

merupakan kegiatan pokok yang dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu 

sosialisasi, kampanye, kampanye building melalui stakeholder. Upaya 

tersebut diberikan melalui anak-anak, masyarakat, dan pemerintah. 

Apabila dilakukan melalui anak-anak, maka upaya tersebut diberikan 

melalui forum anak serta kelompok anak. Apabila dilakukan melalui 

masyarakat, maka upaya tersebut diberikan melalui jaringan 

perlindungan anak yang sudah dibangun oleh Yayasan Setara. Dan 

apabila dilakukan melalui pemerintah, maka upaya tersebut diberikan 

melalui lembaga pelayanan maupun aparat penegak hukum.  

2. Sekunder 

Tahapan ini merupakan tahapan pengurangan resiko menjadi 

korban eksploitasi seksual. Dalam tahapan ini anak-anak yang dinilai 

telah rentan untuk menjadi korban akan diberikan fasilitas-fasilitas sesuai 

kebutuhan supaya anak-anak tersebut tidak akan menjadi korban 

eksploitasi seksual. Fasilitas tersebut diberikan oleh Yayasan Setara yang 

bekerja sama dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun non-

pemerintah. Contoh fasilitas tersebut adalah bagi anak yang tidak sekolah 

karena Drop Out yang dikarenakan situasi ekonomi atau ancaman 

                                                           
29 Hasil wawancara dengan Yuli Sulistyanto, Staf Yayasan Setara, pada tanggal 27 Januari 2017 

pukul 11.30 WIB 
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kekerasan, maka Yayasan Setara akan memberikan dorongan kepada 

anak tersebut supaya tetap sekolah dengan cara melalui kejar paket. 

3. Tersier 

Tahapan ini merupakan tahapan penanganan kasus. Penanganan 

kasus yang diberikan sebelumnya dilihat dulu sumber kasus tersebut 

diperoleh, misalnya: 

a. Media, yang dapat berupa media cetak, media elektronik, maupun 

media online; 

b. Laporan langsung dari pihak yang bersangkutan; 

c. Rujukan dari lembaga lain. 

Setelah diketahui maka akan segera dilakukan investigasi. 

Pada prinsipnya lembaga pemerintah yang harus menjalankan proses 

pendampingan awal hingga pasca. Lembaga pemerintah yang ditunjuk pasti 

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) misalkan di Semarang adalah PPT Seruni, 

kemudian terdapat PPT Provinsi dan PPT Kecamatan. Yayasan Setara ikut 

terlibat pada kegiatan perlindungan anak yang diselenggarakan oleh lembaga 

pemerintah di Kota Semarang, yaitu PPT Seruni. Yayasan Setara ikut 

membantu dalam hal-hal yang dibutuhkan, misalkan pendampingan 

psikologi, pendampingan dalam proses pembuatan BAP pada tahap 

penyidikan, pendampingan pada proses di pengadilan, mengidentifikasi awal 

atas kebutuhan korban, serta pemulihan kembali atas apa yang dialami oleh 

korban. Yayasan Setara juga menjalankan fungsi-fungsi koordinasi dengan 
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lembaga-lembaga lainnya, sehingga Yayasan Setara membantu sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Keterlibatan Yayasan Setara dalam memberikan perlindungan terhadap 

anak korban eksploitasi seksual lebih kepada pendampingan non-litigasi. Jadi 

korban melaporkan langsung ke Yayasan Setara atau Yayasan Setara 

mendapat rujukan, kemudian Yayasan Setara akan memberikan perlindungan 

sesuai kebutuhan, yaitu30: 

a. Pendampingan dalam pemulihan medis. Yayasan Setara akan membantu 

dalam pemeriksaan di Rumah Sakit; 

b. Pendampingan dalam pemulihan psikologis. Korban akan didampingi 

sendiri oleh pihak Yayasan Setara, kecuali untuk trauma yang memang 

membutuhkan bantuan tenaga psikolog. Maka Yayasan Setara akan 

merujuk korban untuk menemui psikolog dan Yayasan Setara akan ikut 

mendampingi dalam proses konsultasinya; 

c. Pendampingan dalam proses hukum. Misalnya Yayasan Setara akan 

mendampingi pada saat korban harus menjadi saksi dalam persidangan, 

pendampingan ketika anak dalam proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 

supaya anak tidak mendapat tekanan akibat pertanyaan yang diajukan 

secara berulang-ulang dan supaya korban tidak mendapatkan kekerasan 

atau intimidasi. Jadi Yayasan Setara akan mendampingi dari proses di 

kepolisian hingga proses persidangan. 

                                                           
30 Hasil wawancara dengan Tsaniatus Solihah, Direktur Program, pada tanggal 1 Februari 2017 

pukul 12.15 WIB 
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Bentuk keterlibatan Yayasan Setara dalam memberikan perlindungan 

terhadap anak korban eksploitasi seksual dapat dilihat lebih lanjut melalui 

upaya Yayasan Setara dalam menangani kasus-kasus yang ada.  

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa pada Tahun 2016 

Yayasan Setara telah menangani kasus eksploitasi seksual terhadap anak 

sejumlah 22 kasus, yang terdiri dari 4 kasus dengan korbannya yaitu anak 

laki-laki dan 18 kasus dengan korbannya yaitu anak perempuan. Kasus-kasus 

eksploitasi tersebut semua tergolong dalam 3 bentuk eksploitasi seksual, yaitu 

prostitusi anak, pornografi anak, serta perdagangan anak.31  

C. Penanganan Kasus oleh Yayasan Setara 

Kasus 1, terjadi pada bulan Desember 2015. 

a. Identitas 

Nama : ST (perempuan) 

Umur : 16 Tahun 

Tempat Tinggal : Tlogosari 

b. Kasus Posisi 

Korban (ST) adalah seorang anak yang berasal dari keluarga yang kurang 

harmonis, sehingga ia kurang mendapatkan perhatian dari kedua 

orangtuanya. ST justru mendapatkan perhatian dari Pelaku (X). Status X 

adalah sudah berkeluarga atau sudah menikah dan mempunyai anak. 

ST mengenal Pelaku X pada usia 14 tahun dari facebook. Berawal dari 

perbincangan di Facebook tersebut, kemudian ST dan X memutuskan 

                                                           
31 Hasil wawancara dengan Siti Utami, Staf Lapangan, pada tanggal 6 Februari 2017 pukul 11.45 

WIB 
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untuk bertemu. Setelah mereka berdua bertemu, ST diajak jalan-jalan ke 

daerah bandungan. ST dibelikan pakaian dan macam-macam barang oleh 

T. Setelah ST merasa capek, X lalu mengajaknya untuk ke hotel. X 

mengatakan bahwa mereka kehotel hanya untuk beristirahat sebentar 

setelah itu akan lanjut untuk berjalan-jalan kembali. Di hotel tersebut 

karena sudah kelelahan ST pun tertidur, dan X melakukan aksinya. X 

membujuk ST untuk melakukan kegiatan seksual. ST ingin melawan 

namun pada saat itu ia sudah merasa mengantuk dan lelah sehingga ST 

hanya bisa pasrah.  

Kejadian tersebut berulang terus hingga ST duduk dibangku kelas 2 

SMA atau berusia 16 Tahun. Dalam 2 (dua) Tahun tersebut ST dijanjikan 

banyak hal oleh X, seperti akan dinikahkan, akan tanggung jawab, akan 

ditunggu hingga ia lulus sekolah, dan sebagainya.  

Suatu ketika hubungan mereka diketahui oleh isteri X. ST diteror oleh 

isteri X hingga mengirim surat ke sekolah ST. Surat tersebut sampai ke 

kepala sekolah ST, maka ST memperoleh sanksi dari sekolah. Hingga 

akhirnya ST memutuskan untuk keluar dari sekolah. Namun ST dan X 

tetap saja masih berhubungan, karena X masih memberikan janji-janji. X 

pun kemudian ngekos di daerah tugu, kos tersebut dijadikan sebagai 

tempat untuk bertemu dengan ST. Selama di kos tersebut, X sering 

meminjam uang kepada ST untuk membeli perlengkapan kos dan untuk 

membeli makan. ST pun sering menagih hutangnya tersebut. X berjanji 

akan membayar hutang dan membelikan rumah. ST pun diberikan sebuah 
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sepeda motor oleh X. Maka ST tetap berhubungan dengan X meskipun 

ST tidak mau, karena X juga lah yang pertama kali berhubungan seksual 

dengannya.32 

Peristiwa tersebut berakhir ketika ibu ST mengetahui bahwa ST telah 

dimanfaatkan oleh X. Oleh karena itu ibu ST melapor kepada Pusat 

Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni. Kemudian PPT Seruni melibatkan Yayasan 

Setara untuk turut serta mendampingi korban. Mengingat Yayasan Setara 

memang berfokus kepada masalah anak.  

Adapun upaya yang dilakukan oleh Yayasan Setara adalah dengan 

mendampingi korban secara psikologis dari proses pembuatan Berita Acara 

Pemeriksaan (yang selanjutnya disebut BAP) pada tahap penyidikan hingga 

proses peradilan. Dalam proses pembuatan BAP pada tahap penyidikan 

korban perlu didampingi supaya korban tidak mendapat tekanan, kekerasan 

dan tidak ditanya secara berulang-ulang yang akan berdampak pada 

terganggunya psikologis korban.  Dalam proses peradilan korban didampingi 

supaya anak dapat melaksanakan proses peradilan dengan baik.  

Pada bulan Desember 2015 Yayasan Setara telah melakukan 

pendampingan psikologis terhadap korban. Dalam proses pembuatan BAP 

pada tahap penyidikan, korban menyalahkan ibunya karena ia merasa bahwa 

ia sampai ke proses hukum adalah akibat dari ibunya tersebut. Hingga pada 

waktu proses pembuatan BAP yang kedua kali, ST tidak mau menjawab 

karena sudah di tanya berkali-kali. Maka pada proses pembuatan BAP pada 

                                                           
32 Hasil wawancara dengan Siti Utami, Staf Lapangan, pada tanggal 6 Februari 2017 pukul 11.45 

WIB 
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tahap penyidikan yang ketiga kali diputuskan bahwa kasus tersebut ditunda 

dahulu sampai ST siap kembali, karena pada saat itu ST sudah tidak dapat 

diajak berbicara mengenai kasus tersebut lagi. 

Setelah beberapa bulan, kasus tersebut diproses kembali. Pembuatan 

BAP pun akan dilanjutkan kembali pada bulan Februari 2017 ini. Namun 

sudah tidak melalui PPT Seruni dan Yayasan Setara, pendampingan tersebut 

diserahkan ke Lembaga Bantuan Hukum (selanjutnya disebut LBH) Mawar 

Saron.  

Oleh karena itu, keterlibatan Yayasan Setara kepada anak korban 

eksploitasi seksual lebih kepada pendampingan terhadap psikologis anak. 

PPT Seruni sebenarnya mempunyai psikolog, namun Yayasan Setara diminta 

untuk membantu mendampingi karena ST merasa lebih nyaman apabila 

berbicara dengan pihak Yayasan Setara. Hal tersebut dikarenakan usia ST 

dengan pendamping Yayasan Setara yang tidak terpaut sangat jauh.  

Mengingat para pendamping di PPT Seruni usianya terpaut sangat jauh 

dengan ST sehingga ia merasa kurang nyaman dan tidak dapat bercerita 

sepenuhnya. 

Berdasarkan penjelasan kasus diatas jelas diketahui bahwa kasus tersebut 

termasuk kedalam kasus eksploitasi seksual anak karena memenuhi unsur-

unsur tindak pidana eksploitasi seksual seperti yang diatur pada Pasal 9 ayat 

(2) Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang 

berbunyi: 

(2) Dianggap juga tindak pidana eksploitasi seksual, apabila pelaku 

melakukan hubungan seksual terhadap korban dengan cara: 
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a. memberikan iming-iming, atau bujuk rayu, atau tipu muslihat 

dan/atau janji kawin kepada korban; 

b. mengkondisikan korban berada dalam posisi subordinat dari 

pelaku, sehingga korban menjadi tergantung kepada pelaku 

untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan korban 

Unsur-unsur tindak pidana eksploitasi anak pada kasus diatas yaitu yang 

pertama adanya unsur anak-anak yang menjadi korban, dalam kasus diatas 

anak yang menjadi korban berusia 16 tahun. Unsur selanjutnya yaitu adanya 

unsur iming-iming atau bujuk rayu dari pelaku dan pelaku juga menjanjikan 

sesuatu kepada korban, dalam kasus ini korban dijanjikan akan dinikahi, 

pelaku akan bertanggung jawab, korban akan ditunggu hingga lulus sekolah, 

dan akan membelikan korban rumah. Kemudian korban menyewa kos 

bersama dengan pelaku dan korban juga diberikan sepeda motor sehingga 

korban tetap mau berhubungan dengan pelaku yang sudah berlangsung 

selama 2 (dua) tahun dan korban pun menuruti keingingan pelaku.  

Sehingga berdasarkan unsur-unsur tersebut diketahui kasus diatas 

merupakan kasus eksploitasi seksual anak. Dan kasus ini bukan merupakan 

kasus eksploitasi ekonomi dikarenakan dalam kasus ini pelaku tidak 

mengambil keuntungan dari ekonomi korban  dan tidak adanya pihak ketiga 

yang mengambil keuntungan dari tindakan seksual korban. Yang 

membedakan dengan eksploitasi ekonomi adalah bahwa tindakan eksploitasi 

seksual dilakukan berdasarkan kepuasan. 

Kasus 2, terjadi pada bulan Mei 2016. 

a. Identitas 

Nama : P (perempuan) 
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Umur : 12 Tahun 

Tempat Tinggal : Pedurungan 

b. Kasus Posisi 

Korban (P) berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Selama ini P 

hanya tinggal berdua dengan ayahnya di sebuah kos-kosan. Ibu dan 

ayahnya belum bercerai namun sudah tidak tinggal bersama lagi. P 

memilih untuk ikut dengan ayahnya. Namun selama tinggal dengan 

ayahnya, P sering ditinggal ayahnya untuk pergi bekerja dan terkadang 

ayahnya tersebut tidak pulang. Sehingga P sering kali sendirian dikosan 

dan menjadi bebas karena kurangnya pengawasan. 

P pun mempunyai seorang pacar, suatu ketika P diajak pergi dengan 

pacarnya tersebut. P diajak ke suatu tempat dan ternyata disana sudah 

terdapat beberapa teman dari pacarnya tersebut. kemudian P ditinggalkan 

oleh pacarnya, sehingga P hanya bersama dengan teman-teman pacarnya 

tersebut. Akhirnya P diperkosa oleh teman-teman pacarnya tersebut. P 

diperkosa di sebuah gubug. 

Kejadian tersebut berulang hingga tiga kali, lokasi yang pertama ada di 

sebuah gubug, yang kedua dirumah salah satu pelaku, dan yang terakhir 

ada di sebuah warung kecil. Setelah diperkosa, P diberi uang namun 

dengan jumlah yang tidak banyak, yaitu kurang dari Rp 20.000,-. 

P diperkosa secara bergantian satu per satu. Jumlah pelaku yang 

memperkosa ada 8 orang, termasuk pacarnya tersebut. Secara tidak 

langsung pacarnya tersebut menjual P kepada teman-temannya. Dari 8 
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pelaku tersebut ada yang memperkosa P beberapa kali, sehingga dalam 

pemberitaan menjadi P diperkosa 21 kali.33 

Peristiwa tersebut berakhir ketika P menjadi jarang masuk ke sekolah, 

lalu P dijemput oleh gurunya untuk kembali masuk sekolah. Ternyata P 

sedang sakit, lalu oleh gurunya dibawa periksa ke dokter atau ke bidan. Dan 

di ketahui bahwa P mengalami sakit pada alat kelaminnya. Alat kelamin P 

terluka dan bernanah. Akhirnya P mengaku  bahwa ia telah diperkosa. P pun 

diamankan di rumah salah satu relawan untuk diamankan dan tinggal disitu 

untuk sementara waktu. 

Kasus tersebut menjadi perhatian publik hingga banyak pemberitaan di 

media mengenai kasus tersebut. Oleh karena itu, banyak pihak yang 

berkumpul untuk membahas dan menangani kasus tersebut. Turut hadir pula 

pihak dari Yayasan Setara yang diwakili oleh Tsaniatus Solihah (Ika) selaku 

Direktur Program. Disana turut hadir pula pihak dari Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI), Ibu Walikota Semarang dan lainnya. 

Upaya yang dilakukan oleh Yayasan Setara adalah melakukan 

pendampingan terhadap P, yang bekerja sama dengan PPT Seruni yang 

meliputi tim hukum, tim pendamping psikologi dan tim lainnya. Pihak 

Yayasan Setara sering dan bahkan hampir setiap hari pergi mengunjungi P. 

Yayasan Setara dalam kasus ini lebih mendampingi dalam psikologis korban. 

Untuk pendampingan hukum dilaksanakan oleh tim hukum dari PPT Seruni. 

                                                           
33 Hasil wawancara dengan Syamima Dzatidini, Staf Lapangan, pada tanggal 7 Februari 2017 

pukul 11.30 WIB 
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Yayasan Setara memberikan pendampingan dari proses pembuatan BAP 

pada tahap penyidikan di kepolisian hingga proses pemeriksaan di 

pengadilan. Namun pendampingan tersebut terpaksa berhenti karena P kabur 

dan pergi dari rumah yang menmpungnya sementara. Oleh karena itu pihak 

dari Yayasan Setara, yaitu Syamima Dzatidini juga sempat dijadikan saksi 

dalam persidangan untuk memberikan kesaksian bahwa isi dari BAP telah 

sesuai dengan yang dialami korban. 

Kasus tersebut pun tetap dilajutkan meskipun korban tidak ada. Karena 

korban tidak ada, maka kemudian diselidiki keberadaannya. Ternyata P sudah 

menyewa kos sendiri, satu rumah kos-kosan dengan teman-temannya. 

Diketahui bahwa P memilih kabur karena merasa kasihan apabila pacarnya 

dipenjara dan karena ia merasa tidak menjadi korban dan menolak untuk 

didampingi.  

Banyak upaya lain yang dilakukan oleh Yayasan Setara, yaitu 

mengusahakan untuk mencari sekolah kembali untuk P. Yayasan Setara 

berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan, namun Dinas Pendidikan 

memilihkan sekolah yang rentan juga. Selanjutnya ada upaya lain yaitu 

dengan memasukkan P kepondok, namun P menolak dan memilih sekolah 

bersama dengan teman-temannya yang dulu. Upaya pendampingan dari 

Yayasan Setara pun terhenti, dan tidak sampai pada tahap putusan perkara. 

Mengingat dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah 



69 
 

Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan memberikan 

perlindungan khusus kepada anak. Oleh karena itu Yayasan Setara yang 

merupakan salah satu Lembaga Masyarakat juga berkewajiban dan 

memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban 

eksploitasi seksual. Dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak yang dieksploitasi secara seksual 

merupakan salah satu kategori anak yang wajib diberikan perlindungan 

khusus.  

Keterlibatan Yayasan Setara adalah dengan memberikan pendampingan 

dan rehabilitasi psikologis pada korban eksploitasi seksual, memberikan 

bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, serta memberikan 

pendampingan ketika korban menjalani proses di kepolisian hingga pada 

proses peradilan.  

Tidak banyak kasus eksploitasi seksual anak yang dibawa hingga proses 

peradilan. Dikarenakan lebih banyak kasus kekerasan seksual yang dibawa 

hingga proses peradilan, bukan kasus eksploitasi seksual anak.34 Mengingat 

pula Yayasan Setara memberikan pendampingan yang terfokus kepada 

pendampingan non-litigasi. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Yayasan Setara terlibat dalam 

memberikan perlindungan khusus bagi anak korban eksploitasi seksual, 

dengan berkerja sama dengan lembaga Negara lainnya. Lembaga Negara  

                                                           
34 Hasil wawancara dengan Yuli Sulistyanto, Staf Yayasan Setara, pada tanggal 27 Januari 2017 

pukul 11.30 WIB 
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adalah lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, 

dan lembaga lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Lembaga Negara yang turut memberikan 

perlindungan bagi anak korban eksploitasi seksual adalah Kepolisian Negara, 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

dan lembaga Non-pemerintah lainnya. 

Berdasarkan penjelasan kasus diatas jelas diketahui bahwa kasus tersebut 

termasuk kedalam kasus eksploitasi seksual anak karena memenuhi unsur-

unsur tindak pidana eksploitasi seksual seperti yang diatur pada Pasal 9 ayat 

(2) Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang 

berbunyi: 

(2) Dianggap juga tindak pidana eksploitasi seksual, apabila pelaku 

melakukan hubungan seksual terhadap korban dengan cara: 

a. memberikan iming-iming, atau bujuk rayu, atau tipu muslihat 

dan/atau janji kawin kepada korban; 

b. mengkondisikan korban berada dalam posisi subordinat dari 

pelaku, sehingga korban menjadi tergantung kepada pelaku 

untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan korban 

Unsur-unsur tindak pidana eksploitasi anak pada kasus diatas yaitu 

yang pertama adanya unsur anak-anak yang menjadi korban, dalam kasus 

diatas anak yang menjadi korban berusia 12 tahun. Unsur selanjutnya yaitu 

adanya tipu muslihat dari pacar korban yang juga merupakan pelaku. Tipu 

muslihat tersebut berupa penjemputan korban untuk diajak pergi jalan-jalan 

oleh pacarnya namun justru ditinggal bersama pelaku lainnya. Namun kasus 

ini bukan merupakan pemerkosaan, karena korban tidak menolak dan korban 
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memperoleh bayaran dari pelaku. Unsur selanjutnya yaitu posisi korban 

sebagai pacar dari salah satu pelaku sehingga korban akan menuruti pacarnya. 

Sehingga berdasarkan unsur-unsur tersebut diketahui kasus diatas 

merupakan kasus eksploitasi seksual anak. Dan kasus ini bukan merupakan 

kasus eksploitasi ekonomi dikarenakan dalam kasus ini pelaku tidak 

mengambil keuntungan dari ekonomi korban  dan tidak adanya pihak ketiga 

yang mengambil keuntungan dari tindakan seksual korban. 

 

D. Pelindungan Khusus Oleh Yayasan Setara 

Memperoleh perlindungan khusus merupakan hak yang diperoleh setiap 

anak yang menjadi korban eksploitasi seksual tanpa harus diminta. Namun 

masih ada hak-hak lain yang dapat diperoleh oleh anak korban eksploitasi 

seksual berdasarkan Konvensi Hak Anak, yaitu: 

1. Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas 

pendidikan. Sehingga kehidupan anak setelah menjadi korban 

eksploitasi seksual tetap terjamin dengan baik dan memadai serta 

anak tetap memperoleh pendidikan yang layak di sekolah yang layak 

pula.  

2. Hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan 

fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Sehingga meskipun 

anak telah menjadi korban eksploitasi seksual, anak tetap harus 

didampingi supaya mendapatkan perkembangan fisik, mental, 
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spiritual, moral, dan sosial sesuai dengan anak-anak pada usianya. 

Hal tersebut juga untuk menghindarkan anak dari deskriminasi. 

3. Perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan 

pornografi. Anak berhak untuk mendapat perlindungan supaya tidak 

lagi atau tidak menjadi korban penganiayaan seksual, prostitusi, dan 

pornografi yang akan merugikan tumbuh kembang anak.35 

 

Perlindungan khusus yang merupakan salah satu hak anak dijelaskan 

dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, yang disebutkan bahwa: 

Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima 

oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan 

jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan 

jiwa dalam tumbuh kembangnya. 

 

 

Adapun perlindungan khusus yang diberikan oleh Yayasan Setara, 

yaitu: 

1.   Perlindungan Khusus Berdasarkan Pasal 66 UU RI Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak 

Dalam Pasal 66 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

disebutkan bahwa  

                                                           
35 Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, hal 21-23 
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Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi 

dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) 

huruf d dilakukan melalui: 

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak 

yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan 

c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga 

swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan 

eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual. 

 

Yayasan Setara sebagai bagian dari lembaga swadaya masyarakat, 

maka juga harus terlibat dalam memberikan perlindungan khusus 

terhadap anak korban eksploitasi seksual. Hal tersebut sudah dijalankan 

oleh Yayasan Setara secara maksimal dan sudah sesuai dengan ketentuan 

di dalam Pasal 66 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Penulis akan memaparkan upaya perlindungan khusus oleh Yayasan 

Setara kepada anak korban eksploitasi seksual sesuai rumusan Pasal 66 

UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU RI 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang 

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual 

Yayasan Setara dalam memberikan penyebarluasan dan/atau 

sosialisasi, telah dilakukan melalui berbagai macam upaya dan 

kegiatan-kegiatan. Adapun beberapa contoh upaya dan kegiatan 

tersebut yaitu: 
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1.  Kampanye 20 Anti Kekerasan terhadap Anak pada 20 November 

- 10 Desember 2016. 

Gambar 1. Yayasan Setara bersama dengan Ketua PPT Kota 

Semarang36 

2. Mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) 

Semarang pada pukul 20.00 WIB tanggal 21 Juli 2016 

menyuarakan untuk terus mewaspadai ciber crime berupa 

Eksploitasi Seksual pada Anak yang dilakukan oleh  tiga anggota 

Forum Anak Anti Eksploitasi Seksual melalui media Online, 

Adit, Purnomo dan Dafa. 

                                                           
36 Yayasan Setara, “Audiensi Yayasan Setara Dengan Ketua PPT Kota Semarang”, 
http://yayasansetara.org/audiensi-yayasan-setara-dengan-ketua-ppt-kota-semarang/, diakses 
pada  

http://yayasansetara.org/audiensi-yayasan-setara-dengan-ketua-ppt-kota-semarang/
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Gambar 2. Tiga anggota Forum Anak Anti Eksploitasi 

Seksual melalui media Online, Adit, Dafa dan Purnomo 

mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) 

Semarang37 

 

3. Kegiatan “Ganjar Mengajar” bersama Gubernur Kota Semarang 

dengan tema “Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Sekolah dan 

Penggunaan Internet Sehat” di SD Kuningan 01 Kelurahan 

Kuningan, Semarang pada Sabtu, 26 November 2016 mulai pukul 

7 pagi.38 

 

4. Bersama dengan PKK Kota Semarang mengadakan sosialisasi 

bahaya media sosial dengan isu anti ESA online (eksploitasi 

seksual anak online) sebagai materi Kegiatan Masa Pengenalan 

Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Siswa Baru tahun pelajaran 

                                                           
37 Yayasan Setara, “Forum Anak Anti Eksploitasi Seksual Online Bergeming Melalui Siaran Radio 
Rri Semarang”, http://yayasansetara.org/forum-anak-anti-eksploitasi-seksual-online-bergeming-
melalui-siaran-radio-rri-semarang/,  
38 Mediajateng.net, “Gandeng Gubernur, Yayasan Setara Gelar ‘Ganjar Mengajar’ di SD Kuningan 

1”, http://mediajateng.net/2016/11/24/gandeng-gubernur-yayasan-setara-gelar-ganjar-mengajar-di-

sd-kuningan-1/6382/,  

http://yayasansetara.org/forum-anak-anti-eksploitasi-seksual-online-bergeming-melalui-siaran-radio-rri-semarang/
http://yayasansetara.org/forum-anak-anti-eksploitasi-seksual-online-bergeming-melalui-siaran-radio-rri-semarang/
http://mediajateng.net/2016/11/24/gandeng-gubernur-yayasan-setara-gelar-ganjar-mengajar-di-sd-kuningan-1/6382/
http://mediajateng.net/2016/11/24/gandeng-gubernur-yayasan-setara-gelar-ganjar-mengajar-di-sd-kuningan-1/6382/
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2016/2017 secara serentak di 184 SMP, SMA, dan SMK di Kota 

Semarang mulai tanggal 18-20 Juli 2016.  

Gambar 3. Ketua PKK Kota Semarang mengadakan sosisalisasi 

bersama dengan Yayasan Setara39 

 

5. Sosialisasi mengenai Hak Anak dan perlindungan anak dari 

kekerasan pada sabtu, 26 Maret 2016 bertempat di SD Jomblang 

4. Sosialisasi tersebut ditujukan kepada para orang tua murid.40   

                                                           
39 Mediajateng.net, “Gandeng PKK Kota Semarang Yayasan Setara Kampanye Anti Esa Online” 

http://mediajateng.net/2016/07/19/gandeng-pkk-kota-semarang-yayasan-setara-kampanye-anti-

esa-online/3764/,  
40 Yayasan Setara, “Sosialisasi Hak Anak dan perlindungan anak dari kekerasan bersama Yayasan 

Setara” 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153345172702077&id=194559607076,  

http://mediajateng.net/2016/07/19/gandeng-pkk-kota-semarang-yayasan-setara-kampanye-anti-esa-online/3764/
http://mediajateng.net/2016/07/19/gandeng-pkk-kota-semarang-yayasan-setara-kampanye-anti-esa-online/3764/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153345172702077&id=194559607076
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Gambar 4. Yuli Sulistyanto mengadakan sosialisasi kepada orang 

tua murid di SD Jomblang 4 41 

 

6. Kegiatan peer educator pencegahan eksploitasi seksual secara 

online dan eksploitasi seksual di perjalanan dan pariwisata anak, 

di SMA N 11 Semarang pada 13 Desember 2016 pukul 15.00 

WIB.42 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Yayasan Setara, “Sosialisasi Hak Anak dan perlindungan anak dari kekerasan bersama Yayasan 

Setara” 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153345172702077&id=194559607076,  
42 Sumber: Yayasan Setara 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153345172702077&id=194559607076
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Tabel 1. Sosialisasi Hak Anak di Sekolah kepada Orang Tua  Periode Mei 

2015 - April  2016 

 

No Sekolah Bulan 
Laki-

laki 
Perempuan 

Total 

Partisipasi 

1 SD Kuningan 01 01/05/15 4 8 12 

2 SD Kuningan 02 01/09/15 5 17 22 

3 SD Jomblang 03 01/10/15 41 78 119 

4 SD Jomblang 04 01/11/15 34 77 111 

5 SD Islam Al Iman 01/12/15 2 15 17 

6 SD Muhammadiyah 01/01/16 9 46 55 

7 SD PL Servatius 01/02/16 5 25 30 

8 SD Vincentius 01/03/16 23 38 61 

9 SD Kuningan 01 01/04/16 22 60 82 

  
Total 145 364 509 

Sumber: Data Yayasan Setara, Siti Sutinah, 6 Maret 2017. 

 

Tabel 2. Sosialisasi Hak Anak di Kampung kepada Orang Tua Periode 2015 

No 
Kelurahan/ 

Dusun/ RW 
Bulan Laki-laki Perempuan 

Total 

Partisipasi 

1 Kel. Kuningan 01/05/15 4 5 9 

2 Tambak Mulyo 01/09/15 20 20 40 

3 Gunungsari 01/10/15 11 20 31 

  
Total 35 45 80 

Sumber: Data Yayasan Setara, Siti Sutinah, 6 Maret 2017. 

 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Yayasan Setara 

telah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan di masyarakat 

yang dinilai rentan. Sosialisasi tersebut dilakukan pada tahap 

pencegahan terjadinya eksploitasi seksual anak. Selain sosialisasi 

untuk mengurangi kekerasan atau eksploitasi seksual terhadap anak, 

Yayasan Setara juga memberikan sosialisasi mengenai hak anak 

beserta ketentuan perundang-undangan yang terkait, mulai dari 
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Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Traficking dan ketentuan 

perundang-undangan lainnya. Sehingga Yayasan Setara tidak hanya 

terfokus pada Undang-Undang Perlindungan Anak saja.43 

b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi 

Pemantauan yang dilakukan oleh Yayasan Setara berupa 

pemantauan perkembangan kasus anak yang sedang ditangani. 

Seperti pada Kasus 1, Yayasan Setara memantau perkembangan 

psikologis ST (korban) dari awal Yayasan Setara terlibat untuk 

mendampingi hingga proses pembuatan BAP pada tahap penyidikan. 

Berdasarkan wawancara dengan pendamping, Siti Utami, Yayasan 

Setara memantau psikologis korban supaya korban dapat menjalani 

proses pembuatan BAP pada tahap penyidikan dengan baik dan tidak 

mendapat tekanan. Meskipun dalam Proses pembuatan BAP pada 

tahap penyidikan yang ketiga kalinya, kasus tersebut diputuskan 

untuk ditunda terlebih dahulu hingga korban siap. Kemudian Kasus 

tersebut diserahkan kepada LBH Mawar Saron, dan Yayasan Setara 

pun tidak lagi mendampingi namun masih memantau korban 

dikarenakan Ibu dari korban selalu meminta dan menunggu 

informasi mengenai perkembangan kasus dan psikologis korban.  

Dalam Kasus 2, Yayasan Setara memantau psikologis P 

(korban) dari awal kasus tersebut diketahui dan Yayasan Setara turut 

                                                           
43 Hasil wawancara dengan Tsaniatus Solihah, Direktur Program, pada tanggal 1 Februari 2017 

pukul 12.15 WIB 
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memberikan pendampingan psikologis korban hingga proses 

pemeriksaan di peradilan. Berdasarkan wawancara dengan 

pendamping, Syamima Dzatidini, pada saat kasus tersebut masih 

dalam proses peradilan, korban melarikan diri sehingga Yayasan 

Setara tidak lagi mendampingi korban. Namun Yayasan Setara 

masih memantau dimana korban tersebut melarikan diri dan mencari 

tahu tempat tinggal korban yang baru. Sejak korban melarikan diri, 

Yayasan Setara tidak lagi memantau psikologis korban, tidak 

memantau perkembangan kasus tersebut dan tidak memantau 

bagaimana putusan terhadap para pelakunya. 

Dengan demikian berdasarkan kasus diatas dapat diketahui 

bahwa pemantauan yang dilakukan oleh Yayasan Setara adalah 

pemantauan psikologis korban yang ditangani namun tidak 

dilakukan sampai kasus tersebut selesai.  

Pelaporan yang dilakukan adalah pelaporan mengenai daerah 

yang dinilai rentan akan terjadi kekerasan atau eksploitasi seksual 

anak. Pelaporan tersebut ditujukan kepada pemerintah atau aparat 

penegak hukum.  

Berdasarkan wawancara dengan staf lapangan, Siti Utami, 

Yayasan setara telah melakukan pemantauan di beberapa daerah di 

Kota Semarang, seperti daerah Kuningan, Gunung Sari, Tambak. 

Diketahui bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang rawan 

terjadi kekerasan anak dan eksploitasi anak. Oleh karena itu Yayasan 
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Setara kemudian melaporkan kepada Dinas Pendidikan supaya dapat 

memberikan sosialisasi disekolah yang berada didaerah tersebut dan 

bekerjasama dengan pihak sekolah. Maka saat ini terbentuklah 

program kegiatan kelompok anak setiap hari Senin sampai Sabtu di 

SD Servatius, SD Jomblang 4, SD Jomblang 3, SD Kuningan 1 dan 

2,  SD Muhammadiah 01, SD Vincentius, SD Al-Iman.  

Namun apabila dilihat dalam Kasus 1 dan Kasus 2, Yayasan 

Setara tidak melakukan tindakan pelaporan, baik pelaporan kasus 

tersebut kepihak atau lembaga lain maupun pelaporan pelaku ke 

pihak yang berwajib. Dengan demikian pelaporan yang telah 

dilakukan oleh Yayasan Setara hanyalah pelaporan daerah rawan 

kepada Dinas Pendidikan. Sedangkan pada kasus eksploitasi seksual 

anak yang ditangani, Yayasan Setara tidak melakukan pelaporan 

dikarenakan berdasarkan kasus eksploitasi yang ditangani oleh 

Yayasan Setara, kasus-kasus tersebut merupakan rujukan dari pihak 

lain seperti PPT Seruni sehingga pelaporan pada kasus-kasus 

tersebut sudah dilakukan oleh pihak lain.  

Pemberian sanksi kepada pelaku eksploitasi seksual anak bukanlah 

wewenang dari Yayasan Setara, oleh karena itu akan diserahkan 

kepada aparat penegak hukum untuk menganganinya. Namun 

berdasarkan Kasus 1 dan Kasus 2, Yayasan Setara tidak memantau 

perkembangan pemberian sanksi terhadap para pelaku tindak 

eksploitasi seksual anak tersebut. Dalam Kasus 1 dikarenakan 
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Yayasan Setara sudah tidak lagi mendampingi kasus tersebut, dan 

dalam Kasus 2 dikarenakan korban melarikan diri dan tidak mau 

didampingi  sehingga korban tidak mengikuti proses peradilan dan 

Yayasan Setara tidak lagi memantau perkembangan kasus tersebut.  

Dengan demikian Yayasan Setara tidak memberikan upaya 

pemberian sanksi dan tidak memantau perkembangan dalam 

pemberian sanksi terhadap para pelaku tindak eksploitasi anak di 

proses peradilan.  

 

c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya 

masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi 

terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual. 

Dalam upaya menghapuskan eksploitasi terhadap anak, Yayasan 

Setara juga membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain, begitu pula 

sebaliknya. Instansi pemerintah juga meminta bantuan kepada 

Yayasan Setara untuk turut menghapuskan eksploitasi terhadap anak. 

Contoh keterlibatan tersebut yaitu keterlibatan PPT Kota Semarang 

pada Kampanye Anti ESA (Eksploitasi Seksual Anak) Online di 184 

SMP, SMA, dan SMK secara serentak mulai tanggal 18-20 Juli 

2016;  keterlibatan Gubernur Jawa Tengah dalam kegiatan mengajar 

di SD Kuningan 01 pada Sabtu 26 November 2016 mulai pukul 7 

pagi; keterlibatan Ketua TP-PKK Provinsi Jawa Tengah, Ibu Atiqoh 

Ganjar Pranowo dalam pembuatan Jingle lagu Kampanye Anti 
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Kekerasan Terhadap Anak; serta keterlibatan Yayasan Setara dalam 

menangani kasus 1 dimana pihak korban melapor kepada PPT Seruni 

lalu Yayasan Setara diminta oleh PPT Seruni untuk turut terlibat 

dalam memberikan pendampingan psikologis bagi ST (korban).44 

Keterlibatan masyarakat juga sangatlah penting karena 

merupakan lingkungan yang dekat anak-anak yang rentan atau yang 

telah menjadi korban.  Contoh keterlibatan masyarakat adalah 

Yayasan Setara mengajak semua masyarakat pendengar Radio 

Republik Indonesia (RRI) Semarang untuk ikut dalam aksi simpatik 

bertajuk Anti Eksploitasi Seksual Anak “Anak Bukan Obyek Seks!” 

pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 di Bundaran Jalan Pahlawan 

saat Car Free Day, dan keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi 

hak anak di daerah Kelurahan Kuningan, Tambak Mulyo, Dan 

Gunung Sari.45 

Namun dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara 

seksual Yayasan Setara tidak melibatkan perusahaan dan serikat 

pekerja. Hal tersebut dikarenakan kasus yang ditangani merupakan 

kasus eksploitasi seksual dan bukan eksploitasi ekonomi, oleh karena 

itu tidak terdapat keterlibatan dari perusahaan dan serikat pekerja. 

Apabila kasus yang ditangani adalah eksploitasi ekonomi maka 

keterlibatan perusahaan dan serikat pekerja diperlukan untuk 

mengurangi pekerja anak atau pekerja dibawah umur.  

                                                           
44 Hasil wawancara dengan Siti Utami, Staf Lapangan, pada tanggal 6 Februari 2017 pukul 11.45 

WIB 
45 Lihat hal 69-72 
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Dengan demikian Yayasan Setara secara bersama-sama 

berupaya untuk mengahapuskan eksploitasi terhadap anak dengan 

melibatkan instansi pemerintah, lembaga pelayanan masyarakat serta 

masyarakat. Yayasan Setara turut terlibat membantu sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

Berdasarkan analisis diatas dapat kita ketahui bahwa Yayasan Setara 

dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban 

eksploitasi seksual telah sesuai dengan pasal 66 UU RI Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak. Meskipun beberapa unsur-unsur di dalam 

pasal tersebut belum terpenuhi secara maksimal dan keseluruhan, namun 

perlindungan khusus yang dilakukan telah diupayakan secara maksimal 

sesuai dengan misi Yayasan Setara yaitu memberikan perlindungan 

terhadap anak, khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus.  

2.    Perlindungan anak berdasarkan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak 

Terdapat berbagai macam upaya yang dapat dilakukan untuk 

memberikan perlindungan khusus bagi anak, seperti yang telah diatur 

dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, yaitu berupa: 
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a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau 

rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan 

penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; 

b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai 

pemulihan; 

c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga 

tidak mampu; dan 

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses 

peradilan. 

Yayasan Setara sebagai lembaga yang memberi penjaminan terhadap 

perlindungan anak dan lembaga yang turut dalam penghapusan 

eksploitasi seksual anak, selalu melakukan kegiatan dan membentuk 

program-program yang berupaya untuk memberikan perlindungan 

khusus bagi anak secara maksimal.  

Penulis akan memaparkan upaya perlindungan khusus oleh Yayasan 

Setara kepada anak korban eksploitasi seksual sesuai rumusan Pasal 59A 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

tersebut, yaitu sebagai berikut: 

a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi 

secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan 

gangguan kesehatan lainnya 

 Yayasan Setara dalam memberikan perlindungan kepada anak 

korban eksploitasi seksual telah melakukan upaya untuk menangani 

kasus secara cepat dengan kata lain kasus tersebut segera ditangani 

dan segera ditindak lanjuti. Dilihat dari kasus 1 dan 2 bahwa setelah 

kasus diterima atau diketahui maka pihak Yayasan Setara langsung 
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terjun untuk mencari informasi dan menemui korban sehingga dapat 

segera mendapingi korban supaya korban tidak mendapat gangguan 

psikologi terutama dalam proses pembuatan BAP pada tahap 

penyidikan dan proses persidangan. 

Dalam Kasus 1, Awalnya Yayasan Setara tidak melakukan 

upaya yang berupa pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, 

psikis, sosial. Dikarenakan pada awalnya kondisi fisik, psikis dan 

sosial dari korban masih baik-baik saja atau tidak mengalami 

gangguan apapun. Terlebih korban tersebut tidak merasa bahwa 

dirinya telah menjadi korban eksploitasi seksual. Hal tersebut 

dikarenakan korban merasa bahwa ia hanya menjalin hubungan biasa 

dan atas dasar suka sama suka sehingga tidak ada paksaan. Namun 

setelah kasus tersebut dibawa ke ranah hukum oleh ibu korban dan 

kemudian korban merasa tidak nyaman ketika harus menjawab 

pertanyaan yang berulang-ulang maka kondisi psikologis korban 

mulai terganggu. Oleh karena itu, Yayasan Setara kemudian 

melakukan pendampingan terhadap korban untuk mengurangi 

gangguan psikologis pada korban tersebut. 

Sedangkan dalam Kasus 2, bermula ketika korban tidak masuk 

sekolah karena sakit maka oleh gurunya dibawa ke dokter dan 

diketahui bahwa korban mengalami gangguan fisik yang berupa luka 

pada area kemaluan. Penanganan cepat untuk pengobatan fisik 

korban tersebut dilakukan oleh pihak guru, bukan Yayasan Setara 
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karena pada saat itu kasus tersebut belum diketahui oleh pihak 

Yayasan Setara. Untuk kondisi psikologis dan sosial korban masih 

baik-baik saja. Namun untuk pencegahaan terjadinya gangguan 

psikologis korban, Yayasan Setara bersama-sama dengan 

pendamping psikologis dari PPT Seruni melakukan pendampingan 

psikologis bagi korban. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Yayasan Setara tidak 

memberikan pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik dikarenakan pada 

kasus 1 tidak ditemukan adanya gangguan pada fisik korban dan 

pada kasus 2 gangguan pada fisik korban sudah ditangani oleh oihak 

guru. Sehingga Yayasan Setara hanya  melakukan upaya pengobatan 

dan/atau rehabilitasi serta memberikan pendampingan secara 

psikologis dan sosial pada korban untuk upaya pencegahan 

terjadinya gangguan psikologis pada korban tersebut. 

b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 

Pendampingan psikososial terhadap anak korban eksploitasi 

seksual sangatlah penting dan dibutuhkan, karena tidak sedikit 

korban eksploitasi seksual yang akan mengalami trauma dan 

gangguan psikologis serta sosial. Oleh karena itu, Yayasan Setara 

juga melakukan pendampingan psikososial terhadap korban yang 

sedang mereka tangani. 

Dalam Kasus 1, pendampingan terhadap korban dilakukan sejak 

awal kasus tersebut ditangani oleh Yayasan Setara. Namun pada 
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awalnya korban tidak merasa telah menjadi korban eksploitasi 

seksual. Kondisi psikologis korban sebelum kasus tersebut 

dilaporkan  masih baik-baik saja, namun Korban justru mengalami 

gangguan psikologis karena kasus tersebut dibawa ke ranah hukum 

oleh Ibu korban. Psikologis korban menjadi terganggu karena korban 

diharuskan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada 

proses pembuatan BAP. Korban merasa tidak nyaman apabila kasus 

tersebut dibawa ke ranah hukum. Sehingga proses penyidikan pun 

sempat terhenti karena korban sudah tidak sanggup untuk diberi 

pertanyaan-pertanyaan terkait kasus tersebut. Sejak saat itulah 

Yayasan Setara memberi pendampingan namun tidak sampai pulih, 

dikarenakan kasus tersebut kemudian diserahkan kepada LBH 

Mawar Saron. 

Dalam Kasus 2, pendampingan terhadap korban dilakukan pada 

saat kasus tersebut diketahui oleh Yayasan Setara. Pendampingan 

tersebut dilakukan bersama dengan pendamping psikologis dari PPT 

Seruni. Pendampingan Psikologis dilakukan supaya korban tidak 

mengalami gangguan psikologis akibat telah diperkosa secara 

bergantian oleh 8 orang. Namun pendampingan tersebut terpaksa 

berhenti dikarenakan korban melarikan diri dan tidak ingin 

menjalani proses peradilan serta tidak mau didampingi lagi. Korban 

melarikan diri karena korban merasa kasihan dan tidak ingin apabila 

pacar korban yang juga menjadi pelaku tersebut dipenjara. Korban 
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juga menolak untuk diberikan pendampingan karena merasa bahwa 

dirinya baik-baik saja dan ingin kembali berkumpul dengan teman-

teman lamanya. 

Dengan demikian dilihat dari kasus yang ada dapat diketahui 

bahwa Yayasan Setara melakukan pendampingan mulai pada saat 

awal pengobatan, namun tidak sampai saat pemulihan dikarenakan 

berbagai alasan yang membuat Yayasan Setara tidak bisa lagi 

melanjukan memberikan pendampingan. 

c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga 

tidak mampu 

Tidak semua korban adalah berasal dari keluarga yang mampu, 

maka Yayasan Setara berupaya mengadakan bantuan sosial bagi 

anak-anak yang membutuhkan. Bantuan tersebut dilakukan misalnya 

pada Kasus 2 bantuan tersebut berupa mencarikan sekolah dengan 

kualitas yang baik untuk korban dan bantuan untuk memasukkan 

korban ke pondok pesantren. 

Bantuan yang dilakukan oleh Yayasan Setara hanya berupa 

bantuan dukungan psikologis seperti membantu menghilangkan 

trauma dan mengisi waktu luang kepada anak-anak korban banjir di 

posko banjir cluster Dinar kelurahan Meteseh, pada tanggal 19 

Februari 2016. Anak-anak bermain, bernyanyi, menggambar dan 

mewarnai bersama.  
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa Yayasan Setara telah 

memberikan bantuan berupa pemberian rekomendasi sekolah bagi 

salah satu anak korban eksploitasi seksual. Bagi anak-anak lainnya 

Yayasan Setara hanya memberikan bantuan psikologis saja. 

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses 

peradilan. 

Yayasan Setara mempunyai tujuan untuk memberikan 

perlindungan dan pendampingan terhadap anak-anak korban 

eksploitasi seksual. Pendampingan dan perlindungan tersebut 

dilakukan sejak awal kasus diterima dan ditangani oleh Yayasan 

Setara hingga pada proses peradilan.  

Dalam Kasus 1, perlindungan terhadap korban dilakukan sejak 

awal Yayasan Setara terlibat untuk memberikan pendampingan pada 

kasus tersebut. Pendampingan yang diberikan adalah pendampingan 

pada psikologis korban dan perlindungan yang diberikan adalah 

perlindungan khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Kemudian perlindungan dan pendampingan terus berlanjut dan tetap 

diberikan kepada korban pada proses pembuatan BAP yang pertama 

hingga pada pembuatan BAP yang ketiga kalinya. Namun kemudian 

upaya perlindungan dan pendampingan harus terhenti karena 

pendampingan pada kasus tersebut diserahkan kepada LBH Mawar 

Saron. Dengan demikian perlindungan dan pendampingan yang 
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dilakukan oleh Yayasan Setara dalam kasus ini tidak dilakukan pada 

seluruh tahap peradilan atau hingga proses peradilan selesai. 

Dalam Kasus 2, perlindungan dan pendampingan terhadap 

korban dilakukan dari awal Yayasan Setara mengetahui kasus 

tersebut dan turut serta memberikan perlindungan dan pendampingan 

bersama dengan tim dari PPT Seruni. Pendampingan yang diberikan 

adalah pendampingan pada psikologis korban dan perlindungan yang 

diberikan adalah perlindungan khusus sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Kemudian perlindungan dan pendampingan 

tersebut tetap diberikan hingga pada tahap pembuatan BAP dalam 

proses penyidikan, dan terus diberikan hingga pada proses 

pemeriksaan saksi dalam persidangan. Namun perlindungan 

pendampingan harus terhenti dikarenakan korban melarikan diri dan 

korban menolak untuk didampingi. Oleh karena itu perlindungan dan 

pendampingan yang dilakukan Yayasan Setara dalam kasus ini tidak 

dilakukan pada seluruh tahap peradilan, hanya sampai pada tahap 

pemeriksaan saksi di pengadilan dan tidak sampai pada proses 

peradilan selesai.  

Dengan demikian dilihat dari kasus yang ada dapat diketahui 

bahwa Yayasan Setara dalam memberikan perlindungan dan 

pendampingan dari awal kasus tersebut ditangani namun tidak 

sampai pada seluruh tahap peradilan, hal teresebut dikarenakan 

berbagai alasan yaitu Yayasan Setara sudah tidak lagi menangani 
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kasus tersebut dan alasan selanjutnya adalah dikarenakan korban 

melarikan diri dan korban menolak untuk didampingi. Dilihat dari 

alasan-alasan tersebut pendampingan dan perlindungan korban 

terpaksa diberhentikan bukanlah merupakan kesengajaan atau 

kelalaian dari pihak Yayasan Setara.  

Berdasarkan analisis diatas dapat kita ketahui bahwa Yayasan Setara 

dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak, belum sepenuhnya 

sesuai seperti yang telah diatur dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Beberapa unsur-unsur di dalam 

pasal tersebut belum terpenuhi secara keseluruhan meskipun upaya 

perlindungan tersebut telah diusahakan secara maksimal. Hal tersebut 

dikarenakan beberapa faktor atau alasan, yaitu sebagai berikut: 

1. Yayasan Setara tidak melakukan penanganan cepat untuk 

pengobatan fisik korban dikarenakan penanganan cepat tersebut 

telah dilakukan oleh pihak guru yang lebih dahulu mengetahui 

bahwa korban sakit dan langsung membawa korban periksa ke 

dokter. 

2. Dalam Kasus 1 Yayasan Setara memberi pendampingan namun 

tidak sampai pulih dan tidak sampai poses peradilan selesai, 

dikarenakan kasus tersebut kemudian diserahkan kepada LBH 

Mawar Saron sehingga tidak ditangani lagi oleh Yayasan Setara. 
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3. Dalam Kasus 2 pendampingan yang diberikan oleh Yayasan 

Setara tersebut terpaksa berhenti dan tidak sampai poses 

peradilan selesai dikarenakan korban melarikan diri dan tidak 

ingin menjalani proses peradilan serta tidak mau didampingi 

lagi. 

Oleh karena itu, tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 

tersebut, bukanlah dikarenakan kelalaian atau kesengajaan dari Yayasan 

Setara namun dikarenakan alasan lain.  

Mengingat Yayasan Setara mempunyai 3 ruang yang merupakan 

bentuk keterlibatan Yayasan Setara dalam menangani kasus eksploitasi 

seksual terhadap anak, dapat diketahui bahwa penanganan yang termasuk 

kedalam masing-masing ruang yaitu: 

a. Primer  

Ruang ini merupakan tahap pencegahan. Maka penanganan yang 

dilakukan oleh Yayasan Setara yaitu melakukan sosialisasi kepada 

orangtua murid di beberapa sekolah, sosialisasi kepada masyarakat 

di beberapa kampung, Kampanye 20 Anti Kekerasan terhadap Anak 

pada 20 November - 10 Desember 2016, Mengudara melalui siaran 

Radio Republik Indonesia (RRI) Semarang pada pukul 20.00 WIB 

tanggal 21 Juli 2016 menyuarakan untuk terus mewaspadai ciber 

crime berupa Eksploitasi Seksual pada Anak, Kegiatan “Ganjar 

Mengajar” bersama Gubernur Kota Semarang dengan tema 

“Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Sekolah dan Penggunaan 
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Internet Sehat” di SD Kuningan 01 Kelurahan Kuningan, Semarang 

pada Sabtu, 26 November 2016, Bersama dengan PKK Kota 

Semarang mengadakan sosialisasi bahaya media sosial dengan isu 

anti ESA online (eksploitasi seksual anak online) sebagai materi 

Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Siswa 

Baru tahun pelajaran 2016/2017 secara serentak di 184 SMP, SMA, 

dan SMK di Kota Semarang mulai tanggal 18-20 Juli 2016, 

Sosialisasi mengenai Hak Anak dan perlindungan anak dari 

kekerasan pada sabtu, 26 Maret 2016 bertempat di SD Jomblang 4, 

Kegiatan peer educator pencegahan eksploitasi seksual secara online 

dan eksploitasi seksual di perjalanan dan pariwisata anak, di SMA N 

11 Semarang pada 13 Desember 2016. 

b. Sekunder  

Ruang ini merupakan tahap pengurangan resiko. Maka penanganan 

yang dilakukan adalah keterlibatan anak korban eksploitasi seksual 

kedalam beberapa kegiatan di Yayasan Setara seperti rapat FORESA 

(forum anti ESA), kampanye 20 hari dan diskusi program Yayasan 

Setara. Selain itu dalam pengurangan resiko juga dilakukan upaya 

mencarikan sekolah baru bagi korban yang putus sekolah. 

c. Tersier 

Ruang ini merupakan tahap penanganan kasus. Apabila dilihat dari 

kasus yang ada maka dapat diketahui bahwa kasus yang ditangani 

berasal dari rujukan dari PPT Seruni dan berasal dari kasus yang 
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sedang menjadi perhatian publik. Maka penanganan yang dilakukan 

oleh Yayasan Setara adalah terjun langsung untuk menginvestigasi 

dan menangani kasus tersebut dengan cara melakukan 

pendampingan kepada anak yang menjadi korban eksploitasi seksual 

tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


