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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Peran yang dilakukan oleh P2TP2A adalah melakukan pendampingan, 

pemulihan kesehatan bagi perempuan dan anak korban tindakan kekerasan 

seksua, penelantaran, KDRT, penculikan, sodomi dan pencabulan. 

Pelaksanaan pemulihan kesehatan korban dilakukan dengan pelaksanaan 

layanan konseling individual dalam membantu anak korban kekerasan 

seksual di P2TP2A, Dilaksanakan melalui tahap-tahap yaitu tahapan sebelum 

melaksanakan proses konseling adalah berupa identifikasi kasus, 

pengumpulan data klien, sedangkan tahapan proses konseling dilaksanakan 

terdiri dari tahap awal berupa membangun hubungan dengan klien, tahapan 

inti meliputi langkah untuk memperoleh gambaran masalah yang dihadapi 

dan faktor penyebabnya, penemuan alternatif pemecahan masalah dan 

tahapan akhir yaitu penilaian dan tindak lanjut dengan pendekatan direktif 

(mengarahkan) seperti bermain, menggambar, bercerita, curhat dan tanya 

jawab. Dan metode layanan konseling meliputi metode langsung (tatap muka, 

home visit, mediasi dan shelter) dan metode tidak langsung (telepon dan 

melalui media massa), dan anak juga didampingi dalam hal hukum. 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) merupakan sarana pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak 

yang dibentuk oleh pemerintah berbasis masyarakat dalam upaya pemenuhan 

 

110 



 111 

pendampingan hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan 

serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. 

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak bekerja sama dengan 

lembaga-lembaga terkait didalam perlindungan terhadap perempuan dan 

anak, seperti Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru, Dinas 

Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kepolisian dan Masyarakat ikut berperan 

didalamnya. 

Adapun bidang-bidang (P2TP2A) dalam penanganan khasus 

kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai berikut: 

1. Bidang Pelayanan Pemulihan Kesehatan. 

2. Bidang Agama, Pendampingan dan Advokasi 

3. Pendidikan dan Pelatihan 

4. Penguatan Jaringan dan Kelembagaan 

5. Pendataan dan Pelaporan. 

Didalam penanganan tindakan pelecehan seksual terhadap anak pihak 

P2TP2A tidak semuanya yang dapat berjalan dengan lancar, tentukan pasti 

adanya kendala didalam penanganan korban. Kendala yang dialami pihak 

P2TP2A adalah kendala terhadap akses didalam penanganan kasus, 

minsalnya ketika melakukan penangan di daerah-daerah terpencil, tentunya 

akses kesana sangat sulit dan butuh proses, biaya, dan lain sebagainya. 

Kendala lainnya yaitu pada biaya dalam penanganan korban, karena 

anggaran dari pemerintah belum ada khususnya untuk tindak penanganan 

korban. Apabila korban dirawat maka korban tidak dikenakan biaya, dan 
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apabila korban mempunyai BPJS maka dapat digunankan dan bagi korban 

yang tidak memiliki BPJS agar dapat mengurus BPJSnya terlebih dahulu. 

Dan biaya lainnya ada dari dan bus. 

 

6.2. Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai bahan renungan bagi 

peneliti dan rekomendasi bagi Lembaga dan Pemerintah: 

1. Bagi Lembaga 

Lembaga terkait dapat segera melakukan tindakan yang lebih konkrit, 

untuk perbaiakan pelayanan atau penanggulangan pencegahan terhadap 

kekerasan perempuan dan anak. 

2. Bagi Pemerintah 

Pemerintah melakukan tindakan secara bijak dalam proses penganggaran, 

agar upaya yang dilakukan lembaga terkait dapat berjalan dengan 

maksimal, sehingga dapat tercipta masyarakat yang berkeadilan sejahtera. 

3. Bagi Masyarakat 

Masyarakat dapat turut aktif memberikan data dan pengaduan terkait 

kondisi tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak korban 

kekerasan disekitar lingkungannya. 

 


