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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini kejahatan terhadap anak semakin marak tejadi di Indonesia, 

bahkan hampir tiap hari terjadi kasus terhadap anak berupa eksploitasi 

ekonomi, kejahatan seksual, kekerasan fisik dan mental, penculikan, 

perdagangan, penelantaran, bahkan anak sebagai korban pembunuhan. Masa 

anak-anak merupakan masa penuh keceriaan, canda tawa dan penuh dengan 

permainan. Perlu diwaspadai jika ketika anak mendadak menjadi lebih 

pendiam, murung, tertutup dan tidak percaya diri. Berhati-hatilah para orang 

tua terhadap perubahan drastis sikap anak di usia dini, kemungkinan besar 

telah terjadi sesuatu yang menakutkan dan tidak menyenangkan menimpa 

anak- anak di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa 

yang lahir untuk dilindungi. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan 

yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda yang lainnya. 

Karenanya anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi 

karena di dalam diri anak melekat harkat dan martabat, dan hak sebagai 

manusia yang diakui Negara serta harus dijunjung tinggi. Peran strategi ini 

telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah 

konvensi hak-hak anak yang intinya menekan posisi anak sebagai makhluk  
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manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang 

dimilikinya. 

Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan kesejahteraan 

dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial, 

dan spiritual secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Bukan sebaliknya, anak 

diperlakukan buruk bagi orang-orang dewasa dan beberapa pihak yang dapat 

merugikan diri anak, yang terkadang menjurus pada tindakan pelecehan 

seksual bahkan penganiayaan. Tindakan pelecehan seksual yang terjadi pada 

anak dapat pula berupa perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau orang 

dewasa, yang berbentuk penyiksaan atau penganiayaan fisik, psikis atau emosi 

dan seksual.  

Pada 22 Oktober 2002, Pemerintah Indonesia kembali melakukan 

langkah strategis, maju, dan bersejarah, yaitu dengan mengesahkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang popular 

dengan sebutan Undang-Undang Perlindungn Anak. Lahirnya Undang-

Undang Perlindungan Anak menandai sejarah baru perlindungan anak di 

Indonesia, karena Undang-Undang tersebut mengatur banyak hal yang tidak 

pernah diatur Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang sebelumnya 

tidak mengatur secara jelas hak-hak anak dan kurang memadai dalam 

memberikan perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini 

secara tidak langsung mengkoordinir prinsip-prinsip hak anak sebagaimana 

diatur dalam konvensi hak anak. 
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Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan 

bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, 

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan 

mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak 

perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat 

menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik 

fisik, mental, dan sosialnya. 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengalami perubahan yaitu 

Undang-Undang  No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang 

mengalami perubahan-perubahan Sebagai Implementasi dari ratifikasi 

tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur 

beberapa hal antara lain, persoalan anak yang sedang berhadapan dengan 

hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi 

dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang 

menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan 

Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan 

terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, 

tumbuh dan berkembang. 
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Negara sebagai organisasi kekuasaan yang diwakili oleh pemerintah 

juga mempunyai tanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi 

anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

optimal dan terarah. Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai 

kebangsaan dan kemanusiaan dengan memiliki banyak peraturan yang secara 

tegas memberikan upaya perlindungan bagi anak.  

Untuk peran serta masyarakat dan pemerintah di dalam mengurangi 

tingkat korban kekerasan seksual dapat di wujudkan dengan meningkatkan 

partisipasi dan peran masyarakat dalam memberikan penyuluhan tentang hak-

hak anak serta bagaimana para pelaku pelecehan seksual didalam mengintai 

korbannya. Mengenai anak-anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada 

dasarnya untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan terhadap anak yang 

menjadi korban pelecehan seksual, maka aparat penegak hukum harus 

memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Pemerintah dalam hal ini adalah dengan membentuk Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Peran dari lembaga 

ini adalah dalam hal melayani layanan pengaduan terhadap perempuan dan 

anak dalam korban kekerasan perempuan dan anak. 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang 

disebut juga dengan P2TP2A yang merupakan pusat pelayanan yang 

terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang 

pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis 
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diskriminasi dan tindak kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual 

terhadap anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan 

dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi 

kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), 

pusat pelayanan teradu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat 

penanganan krisis perempuan (woman crisis center), pusat pelatihan, pusat 

informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter) 

rumah singgah, atau bentuk lainnya, pembentukan P2TP2A ini juga diataur 

dalam Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru No 331 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Tahun 2013-2016. Pembentukan 

P2TP2A Kota Pekanbaru di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak yang kegiatannya meliputi :  

1. Penanganan pengaduan  

2. Pelayanan kesehatan  

3. Rehabilitasi sosial  

4. Penegakan dan bantuan hukum  

5. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial  

6. Rumah Aman (shelter) melalui rujukan secara gratis. 

 Yang berpendoman pada peraturan perundangan dan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan 

Anak Korban Kekerasan, dan sudah disahkan melalui Peraturan Menteri 
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Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010, 

sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. 

Jenis-jenis pelayanan, seperti penyediaan data dan informasi, kegiatan 

pelayanan (konseling, terapi, psikologi dan medis, pendidikan, pelatihan dan 

pendampingan), promosi, pusat rujukan dan pengembangan jejaring yang 

diberikan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak merupakan 

keterpaduan program dan kegiatan dari berbagai Instansi terkait dan 

lembaga/organisasi masyarakat peduli perempuan dan anak. 

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait 

dengan seks yang diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, 

dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. 

Sedangkan menurut Annisa (dalam Kurniawati, 2009:45), Pelecehan Seksual 

adalah segala bentuk yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak 

dan tidak diinginkan oleh individu yang menjadi sasaran hingga menimbulkan 

reaksi negatif seperti rasa malu, marah, dan tersinggung sebagai korban 

pelecehan seksual.  

Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi,
 
gangguan 

stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih 

lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah 

lainnya.
 
Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan 

dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka 

panjang, terutama dalam kasus inses orangtua. Dengan demikian maka 

perbuatan cabul atau persetubuhan di luar perkawinan diantara mereka, jelas  

https://id.wikipedia.org/wiki/Depresi
https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_stres_pascatrauma
https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_stres_pascatrauma
https://id.wikipedia.org/wiki/Kegelisahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Inses
https://id.wikipedia.org/wiki/Trauma_psikologis
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haram hukumnya, karena perbuatan itu merupakan perbuatan mendekati zina. 

Menurut Hukum Islam, larangan perbuatan cabul yang dilakukan diluar 

perkawinan yang sah itu, tidak hanya dilarang terhadap anak-anak yang belum 

dewasa, bahkan terhadap orang dewasa sekalipun hukumnya adalah tetap 

haram.  

Kasus pelecehan sesual terus meningkat tajam dari tahun ketahun dan 

Riau merupakan salah satu daerah yang tingkat pelecehan seksual terhadap 

anak cukup tinggi. Daerah yang paling banyak terjadi pelecehan tersebut yaitu 

Pekanbaru, Kampar, Rohul dan Rohil. Umur dari 4 tahun sampai 17 tahun dan 

biasanya pelaku dari orang-orang terdekat misalnya tetangga, guru dan bahkan 

keluarga sendiri. Terjadi tindak pelecehan seksual terhadap anak bertambah 

karena adanya tontonan dari media massa juga memberikan pengaruh buruk 

dan berpotensi besar atas peningkatan terjadinya pelecehan seksual terhadap 

anak. Pekanbaru merupakan jumlah kasus pelecehan seksual yang cukup 

tinggi. Dengan semakin tingginya kasus pelecehan seksual ini, Maka 

berdasarkan keputusan Walikota No.602/XII/2006 dibentuklah Komisi 

Perlindungan Anak (KPAID) Pekanbaru yang secara umum memiliki tugas 

dan fungsi untuk melindungi hak-hak anak di Provinsi Riau khususnya di 

Kota Pekanbaru. Namun karena permasalahan internal maka pada tahun 2011 

KPAID Pekanbaru dibubarkan dan kemudian digantikan dengan pembentukan 

pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

melalui keputusan Walikota Pekanbaru No.331 Tahun 2013. Dengan tujuan 

untuk mewujudkan program dan kebijakan pemerintah yang responsif gender, 



 
 

8 

memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, dan 

menjamin realisasi kebijakan pada sistem data yang responsif gender dan 

sesuai dengan kepentingan anak. Namun dengan masih banyak kasus yang 

terjadi di Kota Pekanbaru ada beberapa lembaga yang ikut terlibat didalam 

perlindungan anak, lembaga tersebut diantaranya adalah: Dinas Sosial dan 

Pemakaman Umum Kota Pekanbaru, Kepolisian Unit Perlindungan Anak. 

Sebagai pihak yang bertanggung jawab dan kepedulian terhadap anak. Berikut 

data kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kota Pekanbaru: 

Tabel 1.1 

Kasus Pelecehan Seksual Anak 

No Tahun Jumlah kasus 

1 2013 4 Kasus 

2 2014 11 Kasus 

3 2015 14 Kasus 

4 2016 29 Kasus 

Jumlah 51 Kasus 

Sumber:P2TP2A Kota Pekanbaru 2016 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kasus pelecehan seksual lima 

tahun terakhir berjumlah 51 Kasus, Tahun 2013 berjumlah 4 kasus, tahun 

2014 berjumlah 11 kasus, tahun 2015 berjumlah 14 kasus dan pada tahun 2016 

berjumlah 29 kasus. Dari data diatas dapat dilihat bahwa kasus pelecehan 

seksual dari tahun ke tahun semakin meningkat. 

Pelaksanaan pencegahan pelecehan seksual ini sangat penting 

dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) agar anak terhindar dari kekerasan seksual dan mengatasi 

permasalahan yang dihadapi dan menangani klien dengan teknik-teknik 

pelaksanaan pencegahan pelecehan seksual yang dimilikinya. Maka proses  
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pencegahan bisa berjalan efektif dan efisien dalam menekankan pelecehan 

seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru menjadi tanggung jawab dan 

wewenang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A).  

Adapun bentuk-bentuk kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru yaitu sebagai 

berikut: 

1. Memberikan layanan melalui layanan hotline, telepon layanan, dan 

pengembangan jejaring; 

2. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban 

kekerasan dan upaya pencegahan; 

3. Memberikan rujukan untuk layanan medis bermitra kerja dengan instansi 

Dinas Kesehatan; 

Untuk menjalankan kegiatan sebagai pusat rujukan, P2TP2A, merupakan 

PPT induk dari seluruh kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) 

berjejaring di Tingkat Kota yang memberikan pelayanan bagi perempuan 

dan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang.   

4. Memberikan layanan pendampingan hukum bermitra kerja dengan 

kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; 

5. Layanan konsultasi psikologi/layanan konseling; 

6. Mmeberikan layanan rumah aman atau memfasilitasi penempatan korban 

pada rumah perlindungan yang bermitra kerja dengan Dinas Sosial dan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak; 
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7. Melakukan home visit (Dokumentasi P2TP2A) dan; 

8. Melakuakan pendidikan dan pelatihan 

9. Melakukan kampanye dan sosialisasi; 

Adapun program-program yang dilakukan oleh P2TP2A adalah meliputi: 

1. Pemberdayaan perempuan; 

2. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan 

orang; 

3. Komunikasi, infomasi dan edukasi; 

4. Peningkatan partisipasi anggota masyarakat; dan 

5. Peningkatan kapasitas pengelola. 

Dengan adanya fakta bahwa di Kota Pekanbaru masih tingginya tingkat 

pelecehan seksual terhadap anak maka penulis sangat tertarik untuk meneliti 

tentang: “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak (P2TP2A) dalam Pencegahan Pelecehan Seksual terhadap 

Anak di Kota Pekanbaru”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan ini, maka rumusan masalah peneliti yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak (P2TP2A) Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di 

Kota Pekanbaru? 
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2. Apakah kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Dalam Pencegahan 

Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Pekanbaru. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pencegahan Pelecehan Seksual 

Terhadap Anak di Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam 

Pencegah Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Disamping tujuan diatas, hasil penelitian ini agar dapat memberikan 

manfaat yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam bidang Sosial 

dan bidang Administrasi Negara. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat/diterapkan oleh 

masyarakat dan P2TP2A dalam meningkatkan partisipasinya dalam kasus 

Pelecehan Seksual. 
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3. Secara Akademis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data 

sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan 

penelitian dalam kasus yang sama dimasa yang akan datang. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

  Karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya serta luasnya ruang 

lingkup penelitian maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada peran 

dan kendala P2TP2A dalam pencegahan pelecehan seksual terhadap anak di 

Kota Pekanbaru. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dengan cara yang sistematis 

sehingga memudahkan pembaca mempelajarinya. Secara garis besar 

sistematika penulisan akan dilakukan sesuai dengan kerangka konseptual 

skripsi, yang tersusun sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat pembahasan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan berbagai teori yang relevan mendasari 

penelitian, yang meliputi pengertian peranan, pengertian pelayana 

publik, pelecehan seksual, pengertian anak, perlindungan anak, 
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pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak (P2TP2A), pandangan islam terhadap pelecehan 

seksual terhadap anak, penelitian terdahulu, defenisi konsep, 

indikator penelitian dan kerangka pemikiran.   

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metodelogi yang digunakan dalam penelitian, 

yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik 

pengolahan data.  

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini memaparkan sejarah berdirinya P2TP2A Kota Pekanbaru, 

dasar hukum, kerangka pikir mewujudkan P2TP2A sebagai sarana 

pelayananan pemberdayaan perempuan dan perlindungna anak, 

ruang lingkup, tujuan, tugas pokok dan fungsi P2TP2A, bentk-

bentuk kegiatan dan program P2TP2A kota pekanbaru dan struktur 

organisasi. 

 BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan 

perempuan dan anak (P2TP2A) dalam penecegahan pelecehan 

seksual terhadap anak di kota pekanbaru yang meliputi bidang-

bidang pelayanan pemulihan kesehatan, agama pendampingan dan 

advokasi, pendidikan dan pelatihan, penguatan jaringan dan 

kelembagaan, pendataan dan pelaporan, serta kendala yang 



 
 

14 

dihadapi peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan 

dan anak (P2TP2A) dalam penecegahan pelecehan seksual 

terhadap anak di kota pekanbaru.  

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Penutup berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian, dan     

saran bagi penelitian selanjutnya. 

 


