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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab tiga, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. PPT Seruni mempunyai mekanisme dalam mengkoordinasi lembaga layanan yaitu 

dengan rapat anggota, rapat kasus, rapat koordinasi dan komunikasi. Dalam hal 

layanan psikologis guna memberikan pemulihan trauma korban dan mendapatkan 

visum psikologis, PPT Seruni menggunakan mekanisme komunikasi dan rapat 

kasus yang dilakukan dengan anggota PPT Seruni yaitu Fakultas Psikologi USM 

dan Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang dan 

jaringan kerjasama dengan CTR (Centre for Trauma Recovery) Universitas 

Khatolik Soegijapranata.  

2. PPT Seruni dalam memberikan layanan medis untuk menyembuhkan luka korban 

dan mendapatkan Visum At Repertum (VER) menggunakan mekanisme 

komunikasi dan surat rujukan. Pendamping PPT Seruni dan korban datang  ke 

Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang dengan 

adanya surat rujukan dari PPT Seruni guna mendapatkan pelayanan medis bagi 

korban. Adanya koordinasi dengan pihak Rumah Sakit akan mempermudah korban 

dalam mengakses layanan karena korban kekerasan berbeda dengan pasien yang 

lainnya. 

3. PPT Seruni dalam memberikan layanan hukum untuk mendapatkan keadilan bagi 

korban mempunyai mekanisme koordinasi dengan lembaga layanan hukum yaitu 

dengan mekanisme komunikasi dan rapat kasus. Rapat kasus dapat dilakukan 
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sesuai dengan kebutuhan kasus dan dihadiri oleh anggota yang berkaitan dengan 

kasus tersebut.Koordinasi yang dilakukan PPT Seruni yaitu dengan anggotanya 

seperti LRC-KJHAM dan LBH APIK Semarang, koordinasi dilakukan agar 

terpenuhinya layanan konseling/konsultasi hukum, pendampingan/kuasa hukum, 

pelaporan di kepolisian, pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan oleh 

kepolisian, proses pemberkasan perkara kepada penuntut umum dan pada saat 

dipersidangan hingga terdapat putusan hukum berkekuatan tetap. 

4. PPT Seruni mendirikan shelter atau rumah aman yang bertujuan memproteksi 

perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, atas gangguan trauma yang 

diterima korban karena adanya ancaman dan merasa hidupnya tidak tenang. 

Mekanisme dalam pemberian layanan shelter atau rumah aman yaitu PPT Seruni 

terlebih dahulu memberikan informasi kepada korban mengenai adanya shelter, 

kemudian jika korban menginginkan untuk masuk shelter maka pihak PPT Seruni 

akan membawa korban ke shelter.Kehidupan di dalam shelter seperti hidup di 

dalam rumah, seperti makan, minum, tidur, mandi, keperluan pakaian, 

perlengkapan mandi. Korban yang berada di shelter atau rumah amandiberikan 

kegiatan rehabilitasi yaitu berupa konseling yang dilakukan secara berkelanjutan 

dilakukan oleh pendamping PPT Seruni. Kemudian diadakan kegiatan yang bersifat 

kreatif edukatif, yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan serta kesedihan 

sehingga korban dapat termotivasi untuk tetap optimis dalam hidupnya, menambah 

pengetahuan terkait masalah yang dihadapi dan pengembangan kepribadian. 
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B. SARAN 

Berdasarkan seluruh uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

saran sebagai berikut : 

1. Tidak terdapatnya SOP pembagian tugas di PPT Seruni menyebabkan turunnya kinerja 

dalam pemberian layanan kepada korban. Sehingga diperlukan SOP yang jelas agar 

pelayanan di PPT Seruni lebih baik dan dapat menjangkau anggota-anggota PPT 

Seruni. 

2. Pada saat ini PPT Seruni  mempunyai mekanisme koordinasi yang jelas, berupa 

pengagendaan kegiatan seperti rapat anggota, rapat kasus dan rapat koordinasi. Akan 

tetapi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, rapat anggota yang seharusnya dilakukan 

dua kali selama setahun sudah tidak dilaksanakan. Sehingga perlu dibuat peraturan 

yang tegas agar rapat anggota dan kegiatannya lainnya tetap berlangsung sesuai dengan 

agenda yang telah ditentukan. Saran lain yang dapat penulis berikan yaitu harus 

dipastikan seluruh anggota menghadiri rapat tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 


