
BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peranan 

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (Status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan 

tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai 

dua arti. Pentignya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. 

Peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan 

perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. 

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyelesaian diri, dan sebagai suatu 

proses. Peranan mencangkup tiga hal, yaitu sebagai berikut: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

masyarakat. 

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dan; 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur social masyarakat. 
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Macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting 

bagi hal-hal ini, yaitu; 

1. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat 

hendak dipertahankan kelangsungannya; 

2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh 

masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu 

berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya; 

3. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang tak mampu 

melkasnakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena 

mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-

kepentingan pribadi yang terlalu banyak;dan 

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya belum 

tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. 

Bahkan sering kita terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-

peluang tersebut. (Soerjono Soekanto: 2015: 210). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peranan berasal dari kata 

peran yang artinya perangkat tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan itu sendiri memiliki arti 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. 

(KBBI:2001:854). Menurut Veitzal Rinai (2004:148), Peranan diartikan sebagai 

perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.  
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Selanjutnya menurut Ali (2000:148), peranan adalah dengan adanya posisi 

tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan 

sosial akan lebih besar peran atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan 

permasalahan-permasalahannya yang dihadapi oleh masyarakat yang 

dipimpinnya. 

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berprilaku, karena fungsi 

peran adalah sebagai berikut: 

1. Memberi arah pada proses sosialisasi; 

2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan; 

3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan  

4. Menghidupkan system pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan 

kehidupan masyarakat. 

Berbagai macam peranan dapat disebutkan sebagai berikut. Berdasarkan 

pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Peranan yang diharapkan (expected roles), cara ideal dalam pelaksanaan 

peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan 

yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak 

dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis 

ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler diplomatik; dan 

2. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya 

peranan itu dijalankan. Peranan ini pelkasanaannya lebih luwes, dapat 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan 
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mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang 

muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat. (Dwi Narwoko dan Bagong 

Suyanto: 2004:78). 

Dari jenis-jenis peranan yang ada dalam masyarakat, kita dapat mengetahui 

bahwa setiap orang memegang lebih dari satu peranan, tidak hanya peranan 

bawaan saja, tetapi juga peranan yang diperoleh melalui usaha sendiri meupun 

peranan yang ditunjuk oleh pihak lain. Menurut Ralp Linton (Santoso, Slamet: 

2010:35), Peranan social meliputi tingkah laku dari hak dan kewajiban yang 

menyangkut kedudukan khusus. Peranan hukum dalam penegakan hukum, 

dilakukan tanpa mempersoalkan akibat hukum yang dijatuhkan 

menyenangkan/mengerikan atau tidak. Penegakan hukum juga dilakukan tidak 

bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat. (Miadin 

Gultom: 2013:24). 

 

2.2 Pengertian Pelayanan Publik 

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara 

ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan manusia. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui 

aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan Menteri Pemberdayaan Aparatur 

Negara (1993), mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan 

pelayanan dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masayarakat. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan 
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(melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 

pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan. (Harbani Pasalong: 2008: 128). Thoha (1991) menjelaskan bahwa 

pelayanan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau 

institusi tertentu untuk memberikan bantuan kemudahan kepada masyarakat 

dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dan birokrasi pemerintah merupakan 

institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan masyarakat. 

Menurut Sampara pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang 

terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin 

secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan publik diartikan, 

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 

telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, 

pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan 

masyarakat oleh penyelenggara Negara. Agung kurniawan (2005:6) mengatakan 

bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang 

lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 
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Didalam pemeberian pelayanan kepada penerima layanan harus adanya 

pelayanan yang berkualitas. Menurut Sinambela dkk. (2006:6), mengatakan 

bahwa kualitas pelayanan prima tercemin dari: 

1. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, muda dan dapat diakses 

oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 

mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

3. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip 

efisiensi dan efektivitas. 

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, dan status sosial. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiaban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan 

aspek keadilan Antara pemberi dan penerima pelayanan publik.    

 

2.3 Pelecehan Seksual 

Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin violentia, yang berarti 

keganasan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, dan perkosaan. Tindak 

kekerasan, menunjuk pada tindakan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, 
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pembunuhan, penjarahan, pemukulan, dan lain-lain. Kekerasan seksual adalah 

setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap anak, baik telah terjadi 

persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antar pelaku 

dengan korban. Dalam KUHP dikenal beberapa Pasal yang mengatur kejahatan 

seksual. Pada dasarnya kejahatan seksual (susila) dalam KUHP adalah setiap 

aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang lain terhadap seorang anak tanpa 

seijinnya. Kejahatan seksual dengan unsur pemaksaan fisik akan menimbulkan 

perlakuan dan akibat trauma psikologis yang dalam bagi anak. Maraknya 

kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari beberapa faktor yang terdiri 

dari: 

1. Ancaman hukuman yang relatif ringan dan sistem penegakan hukum lemah. 

2. Nutrisi fisik hormon yang terkandung dalam makanan masa kini semakin     

membuat individu anak matang sebelum waktunya, yang sudah matang 

menjadi lebih tinggi dorongan seksualnya. 

3. Nutrisi psikologis: tayangan kekerasan, seks dan pornografi melalui   berbagai  

media telah mencuci otak masyarakat Indonesia. 

4. Perkembangan IT (internet) dan kemudian perangkat gadget yang 

memungkinkan transfer dan transmisi materi porno secara cepat dan langsung 

ke telapak tangan. 

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah pelecehan seksual. 

Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, 

bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang 
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berlaku. Sedangkan Menurut Annisa (dalam Kurniawati, 2009), pelecehan seksual 

adalah segala bentuk yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan 

tidak diinginkan oleh individu yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi 

negative seperti rasa malu, marah, dan tersinggug sebagai korban pelecehan 

seksual. 

Pelecehan seksual adalah pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, 

tulisan, maupun fisik terhadap diri perempuan, dimana hal itu diluar keinginan 

perempuan yang bersangkutan, namun harus diterima sebagai suatu kewajaran. 

(Bagong Suyanto:2010:264). Pelecehan seksual tidak selau berupa tindak 

pemerkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-

macam, mulai dari sekedar menyuili perempuan yang sedang berjalan, 

memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, 

meraba-raba kebagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan 

sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan. Bentuk-

bentuk pelecehan seksual kebanyakan individu menganggap bahwa ciuman dan 

rabaan yang tidak diinginkan dan tidak diundang adalah contoh nyata dari 

pelecahan seksual. Tetapi ada beberapa bentuk pelecehan seksual lainnya yang 

tidak dipahami oleh kebanyakan individu.  

Adapun bentuk-bentuk dari pelecehan seksual (Miron: 2006:34), adalah: 

1. Pelecehan fisik 
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Bentuk pelecehan fisik seperti adanya sentuhan, ciuman, tepukan, cubitan, 

belaian, ataupun gesekan terhadap seseorang yang tidak diinginkan dari 

korban tersebut merupakan pelecehan seksual. 

 

 

2. Pelecehan Nonfisik 

Tidak semua pelecehan seksual ini melibatkan kontak sungguhan. Ada banyak 

bentuk pelecehan seksual yang tidak bersifat nonfisik, anatara lain: 

a. Adanya ajakan dan referensi seksual yang tidak diinginkan. 

b. Adanya panggilan telepon yang berbau seks, apakah sipenelpon orang 

asing atau seseorang yang dikenal. 

c. Siulan, suara ciuman, dan komentar kurang ajar yang sering ditujukan 

sekelompok anak kepada lawan jenis. 

d. Adanya ejekan yang berbau seks, lelucon, dan maksud-maksud jorok, jika 

tetap dikatakan di hadapan orang yang telah jelas-jelas menyatakan tidak 

senang; 

e. Adanya pandangan mesum dan nada suara mengundang yang 

mengundang makna seksual atau sebaliknya berupa komentar langsung; 

f. Adanya gerak tubuh tertentu  

3. Pelecehan Grafis 

Mengirimkan materi pornografi tertentu melalui surat atau internet adalah hal 

yang melanggar hukum. Materi eksplisit yang bersifat seksual lainnya, seperti 
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surat, foto, majalah, video, dan program computer,dapat juga digolongkan 

sebagai pelecehan seksual jika berulang kali dipaksakan kepada orang-orang 

yang tidak ingin menerimanya. 

 

 

Bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:  

a. Pelecehan seksual jenis ringan, yaitu: Pelaku mengedipkan mata atau 

mentap tubuh korban dengan bergairah; dan pelaku mengeluarkan siulan 

atau suara-suara menggoda kearah korban, pelaku mengajak korban 

bergurau porno atau melihat gambar porno. 

b. Pelecehan seksual sedang, yaitu: Pelaku membicarakan hal-hal yang 

berhubungan dengan organ seks wanita atau bagian tubuh wanita atau laki-

laki; pelaku bertanya apakah si wanita bersedia diajak untuk berkencan, 

pelaku membicarakan atau memberitahu mengenai kelemahan suami atau 

pacar korban; pelaku melakukan gerakan-gerakan yang menirukan seolah-

olah bermesraan di depan korban.  

c. Pelecehan seksual berat, yaitu: pelaku menyentuh, mencolek, mencubit, 

menepuk, atau meremas bagian tubuh korban, pelaku memperlihatkan alat 

vitalnya terhadap korban, pelaku melakukan usaha pemerkosaan terhadap 

diri korban.  

 

2.4 Pengertian Anak 
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Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah 

satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa, yang memiliki peranan stategis dan mempunyai ciri dan sifat 

khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, selaras, dan 

seimbang. (Maidin Gultom: 2013: 4). 

Perkembangan anak adalah subjek penting yang harus dipelajari bagi setiap 

orang yang sehari-harinya berada di samping anak-anak. 

1. Bayi: sejak permulaan. Bayi seolah dilahirkan untuk berelasi dengan orang 

lain. Satu hal penting yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

sosialnya adalah dengan menyedikan kesempatan bagi para bayi dan balita 

untuk bertemu dengan orang dewasa serta anak-anak lainnya 

2. Sikap balita: menunjukkan betapa anak kecil dapat bekerjasama dengan orang 

lain sejak masih belia. 

3. Umur 2-3 tahun: lingkaran sosial anak mulai meluas. Ini adalah hal yang 

penting, karena ia akan membutuhkan banyak bantuan dan dukungan dalam 

menghadapi pengalaman-pengalaman social yang baru. 

4. Umur 5-8 tahun: seorang anak mulai mampu memahami perasaan orang lain, 

ia tidak lagi bersifat egois, lebih mudah bergaul dan berkomunikasi. 
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5. Umur 8-12 tahun: teman sepermainan mulai memainkan peranan penting 

dalam periode ini. Teman sepermainan dapat berupa teman dari sekolah, 

tetangga, kakak, adik dan lain-lain. 

6. Umur 12-16 tahun: anak-anak mulai tumbuh menuju kedewasaan, mereka 

akan lebih bergantung pada keluarga untuk dukungan emosional. 

 

2.5 Perlindungan Anak 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

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

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 

berakhlak mulia, dan sejahtera. 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah 

mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab 

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan 

perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat 

diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengatasi mengenai 

perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan 
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tanggung jawab tersebut. Dengan demikian pembentukan Undang-Undang 

perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak 

dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, 

khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga 

dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh 

hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara 

dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi 

anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara 

optimal dan terarah. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah 

menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara 

terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut 

harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan 

anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk 

mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus 

bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh 

akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan 

persatuan bangsa. 

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, 

yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) 
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tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, 

menyeluruh, dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus 

meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-

asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, 

kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat 

anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, 

diperlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga 

keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisai kemasyarakatan, organisasi 

sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.  

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai 

akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau 

orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. 

Namun demikian, secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang 

menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan 

korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan jika ia di pengadilan. 

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik 

kelompok maupun perorangan dapat menjadikan korban atau bahkan sebagai 

pelaku kejahatan. Oleh karena itu, tuntutan terhadap salah perlakuan seksual akan 

diterapkan, bahkan pada kasus seseorang dibawah umur yang melakuakan 

pelecehan terhadap anak. 

2.5.1 Perlindungan Anak di Indonesia    
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Tahun 1997 Pemerintah mengintroduksi Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang peradilan anak, yang dengan segala kelemahannya, untuk 

masanya, undang-undang ini dipandang sebagai bagian dari perhatian Negara 

terhadap anak. Tidak bisa dilupakan pula bahwa pada tahun 1999 Pemerintah 

Indonesia mengeluarkan UU Nomor 39 tentang hak asasi manusia yang di 

dalamnya menyebutkan tentang anak. Namun, puncak perjuangan 

perlindungan anak terjadi pada tahun 2002 ketika instrument regulasi 

memberikan komitmen yang lebih jelas terhadap perlindungan anak. Pertama, 

amandemen UUD 1945, dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak, 

yakni pada pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: “setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kedua, dengan 

diintroduksinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Pada pasal 2 UU Nomor 23 Tahun tentang perlindungan anak, bahwa 

penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan pancasila dan berlandaskan 

Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak 

meliputi: a) Nondiskriminasi, b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak 

hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan, d) Penghargaan terhadap 

pendapat anak. 

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengalami perubahan yaitu 

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 disahkan pada 17 Oktober 2014 pada 

masa presiden Susilo Bambang Yudoyono tentang perlindungan anak yang 
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mengalami perubahan-perubahan sebagai implementasi dari ratifikasi 

tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substansif 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 nondiskriminasi, kepentingan 

terbaik bagi anak, penghargaanterhadap pendapat anak, hak untuk hidup, 

tumbuh dan berkembang. Perlindungan khusu bagi anak yang menjadi korban 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui; 

upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massadan untuk 

menghindari labelisasi; pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan 

saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social, dan pemberian aksesibilitas 

untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. 

 

2.6 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (P2TP2A) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang   pembagian 

urusan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota: Pasal 7 ayat (1 dan 2) “Menyatakan bahwa Program 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan 
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Keluarga Sejahtera merupaan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar. Berpedoman pada Peraturan Perundangan dan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan 

anak korban kekerasan, dan sudah disahkan melalui Peraturan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 sebagai 

tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. 

Pembentukan P2TP2A di Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan 

Walikota Pekanbaru No 331 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Pengurusan 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota 

Pekanbaru. Tujuan dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu 

mewujudkan program dan kebijakan pemerintah yang responsif gender, 

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

menjamin realisasi kebijakan pada system data yang responsif gender dan sesuai 

dengan kepentingan anak. Adapun P2TP2A memiliki bidang-bidang pelayanan 

sebagai berikut: 

1. Bidang Pelayanan Pemulihan dan Kesehatan. 

Bidang pemulihan kesehatan merupakan bidang yang harus bertugas 

menangani psikologis korban dan pengecekan kesehatan korban baik fisik dan 

non fisik. 

2. Bidang Agama, Pendampingan dan Advokasi 
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Bidang agama, pendampingan dan advokasi menangani korban secara rohani 

dan memberikan pendampingan secara hukum baik dipengadilan agama 

maupun dipengadilan negeri. 

3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

Bidang pendidikan dan pelatihan bertugas menangani permasalahan 

pendidikan terhadap masyarakat cara menghindari hal-hal yang merugikan 

terutama bagi kaum perempuan. 

4. Bidang Penguatan Jaringan dan Kelembagaan 

Bidang pengutan jaringan dan kelembagaan bertugas melakukan sosialisasi 

keberadaan P2TP2A dan membina jaringan kerja dengan instansi lain. 

5. Bidang Pendataan dan Pelaporan  

Bidang pendataan dan pelaporan bertugas menerima pelayanan pengaduan 

dan merumuskan pelayanan pengaduan yang berprespektif korban. 

 

2.7 Pandangan Islam terhadap Pelecehan Seksual terhadap Anak 

Pelecehan seksual dalam islam sama dengan kasus zina, dan zina dalam 

aturan islam disamakan dengan perbuatan fahisyah. Allah SWT selain 

menentukan hukuman terhadap pelaku zina, juga menentukan hukuman bagi 

orang yang menuduh orang baik-baik melakukan zina. Ketentuan ini 

menunjukkan bahwa, perbuatan zina adalah merupakan perbuatan yang sangat 

keji dan merendahkan derajat, martabat dan harkat manusia pelakunya, keluarga 

maupun masyarakat. Karena zina berkaitan erat dengan tata susunan 
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kemasyarakatan di bidang perkawinan dan kewarisan serta keamanan, juga 

ketertiban. Dalam surat An-Nisa ayat 15, “Dan (terhadap) perempuan yang 

melakukan perbuatan fahisyah (keji), hendaklah ada empat orang saksi diantara 

kamu (yang menyaksikan). Kemudian jika mereka memberikan kesaksian, maka 

kurunglah mereka (perempuan-perempuan itu) dalam rumah sampai mereka 

menemui ajalnya atau sampai Allah memberikan jalan lain kepada mereka. 

Ajaran islam menegaskan bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT 

yang kehadirannya diatas dunia ini atas izinnya dan Allah telah pula membuat 

perjanjian primodial dengan orang tuanya bahwa orang tuanya akan 

menyelamatkan anak dengan tidak menyekutukan Allah (surat A’raf: 171). Untuk 

pemenuhan kehidupan anaknya didunia lebih tegas lagi perintah Allah kepada 

orang tua untuk jangan meninggalkan anaknya menjadi orang lemah setelah itu 

dia besar nanti, artinya anak yang tidak mempunyai akses terhadap pemenuhan 

kebutuhan kehidupan kelak, seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 9:    

فًاََخافُىْاََعلَۡيِهۡمَفَۡليَتَّقُىاََْٱلَِّرينََََوۡليَۡخشََ يَّٗةَِضَعَٰ َلَۡىَتََسُكىْاَِمۡنََخۡلفِِهۡمَُذزِّ

ََ ٩َََوۡليَقُىلُىْاَقَۡىٗٗلََسِديًداََٱّللَّ

Artinya: ‘’Dan hendaklah (kamu sekalian) takut kepada Allah, orang-orang yang 

khawatir dan meninggalkan keturunan berupa anak-anak yang lemah 

dibelakang hari akan kesejahteraannya. Oleh karena itu hendaklah 

mereka senantiasa bertaqwa kepada Allah dan selalu mengucapkan 

perkataan yang benar”  

 

Budaya beramar ma’ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat pun 

akan menentukan pula sehat tidaknya sebuah masyarakat. Karena upaya 
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pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak hanya akan bisa terwujud dengan 

3 pilar, yaitu ketaqwaan individu dan keluarga, yang akan mendorongnya 

senantiasa terikat dengan aturan islam secara keseluruhan. Keluarga dituntut 

untuk menerapkan aturan didalam keluarga seperti memisahkan tempat tidur anak 

sejak usia 7 tahun, membiasakan menutup aurat dan tidak mengumbar aurat, tidak 

berkhalwat, dan sebagainya.aturan inilah yang akan membentangi individu umat 

dari melakukan kemaksiyatan dan dengan bekal ketaqwaan yang dimiliki, 

seseorang akan mencegah dirinya dari melakukan perbuatan maksiyat, pilar 

kedua, kontrol masyarakat. Ia akan menguatkan apa yang telah dilakukan oleh 

individu dan keluarga, sangat diperlukan untuk mencegah menjamurnya berbagai 

rangsangan dilingkungan masyarakat. Jika masyarakat senantiasa beramal ma’ruf 

nahi mungkar, tidak memberikan fasilitas dan menjauhi sikap permisif terhadap 

semua bentuk kemungkaran, tindakan asusila, pornoaksi dan pornografi, niscaya 

rangsangan dapat diminimalisir. Dalam pandangan islam Negara adalah satu-

satunya institusi yang berhak melindungi anak dan mengatasi persoalan kekerasan 

terhadap anak ini secara sempurna. Tujuan utamanya adalah mencegah kekerasan 

seksual yang terjadi pada anak yaitu: 

1. Mengajarkan sentuhan yang baik, buruk atau yang membingungkan anak. 

2. Mengajarkan anak untuk dapat mengontrol siapa pun yang menyentuh 

tubuhnya dan bagian-bagian mana yang disentuh, dan 

3. Mengajarkan anak untuk berani melapor pada orang dewasa yang 

bertanggung jawab minsalnya orang tua atau guru mengenai sentuhan-
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sentuhan tidak tepat yang diterimanya, bahkan seandainya anak dilarang 

melaporkan pada siapa pun oleh pelaku.  

Peran dalam pencegahan kekerasan seksual anak sebenarnya langkah 

terpenting dalam penanganan kekerasan seksual anak adalah dengan 

mencegahnya sehingga kasus ini tidak terjadi atau terulang lagi pada korban 

maupun anak-anak lain yang belum menjadi korban. Hal terpenting dalam 

pencegahan kekerasan seksual pada anak adalah dengan membuka kebebasan 

yang luas pada anak untuk bercerita. Pada akhirnya anak akan mempercayai 

apapun masalah yang dihadapi bisa membantu anak untuk mengatasinya. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Dengan adanya penelitian terdahulu yang peneliti peroleh, maka peneliti 

meggunakannya sebagai gambaran didalam penyelesaian penelitian ini. 

Disamping untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu 

yang dapat dijadikan landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan 

berfikir peneliti.  

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti/Tahun 

Judul 

Penelitian  

Masalah 

Penelitian   

Perbedaan  

1. Prinea 

Romantika 

(2014) 

Upaya 

pencegahan 

Kekerasan 

Seksual 

Terhadap Anak 

Pencegahan 

yang dilakukan 

oleh Pusat 

Pelayanan 

Terpadu 

Indikator yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

Peraturan 
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oleh Pusat 

Pelayanan 

terpadu 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

(P2TP2A) di 

Kabupaten 

Wonogiri 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

(P2TP2A) 

dalam 

Pencegahan 

Kekerasan 

Seksual belum 

berjalan 

maksimal, akan 

tetapi sudah 

sesuai dengan 

peraturan 

perundang-

undangan dan 

sudah sesuai 

dengan 

(P2TP2A). 

Menteri 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak yaitu 

advokasi, 

sosialisasi, 

komunikasi 

informasi 

edukasi (KIE)  

2. Bonita Sari 

(2012) 

Pelaksanaan 

Program Pusat 

Pelayanan 

Terpadu 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Anak 

(P2TP2A) 

dalam 

Menanggulangi 

Kekerasan 

Dalam Rumah 

Tangga Di 

Pekanbaru 

Bagi suatu 

organisasi baik 

dalam suatu 

instansi 

pemerintah 

maupun swasta 

pelaksanaan 

pengawasan 

memiliki 

peranan 

penting guna 

mengetahui 

kesalahan-

kesalahan dan 

penyimpangan-

penyimpangan 

yang terjadi 

dalam 

pelaksanaan 

pekerjaan yang 

dilakukan oleh 

pegawai atau 

karyawan. 

. P2TP2A 

Pekanbaru dalam 

melaksanakan 

tugas pokok dan 

fungsinya 

bertanggungjawa

b kepada 

Walikota 

Pekanbaru 

berdasarkan SK 

Walikota Nomor 

231 Tahun 2012 

tentang 

pembentukan 

Pusat Pelayanan 

Terpadu 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Anak Kota 

Pekanbaru. 

P2TP2A 

merupakan 

wadah kegiatan 
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fisik, informasi, 

rujukan, 

konsultasi dan 

advokasi bagi 

perempuan dan 

anak yang 

mangalami 

tindak 

kekerasan, yang 

dipandang perlu 

untuk dilindungi 

dan dibantu agar 

dapat 

menyelesaikan 

masalahnya. 

3. Wahyu Agung 

Riyadi (2014)  

Pendampingan 

Hukum 

Terhadap Anak 

Sebagai 

Korban 

Kekerasan 

Seksual Oleh 

Pusat 

Pelayanan 

Terpadu 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Anak 

(P2TP2A) 

Mutiara di 

Kabupaten 

Klaten 

Dalam badan 

(P2TP2A) 

dalam 

realitasnya 

pendampingan 

terhadap anak 

korban 

tindakan 

kekerasan 

seksual dirasa 

masih minim. 

Banyak kasus 

yang belum 

mendapat 

pendampingan 

P2TP2A 

sebagai badan 

yang ditunjuk 

oleh 

pemerintah 

untuk 

mendampingi 

korban 

tersebut. 

Berdasarkan 

Peraturan 

Daerah 

Kabupaten 

Klaten Nomor 9 

Tahun 2011 

Tentang 

Penyelenggaraan 

Perlindungan 

Anak. 
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2.9 Defenisi Konsep 

Guna mendapatkan persamaan tentang konsep-konsep dalam penulisan ini 

serta untuk menghindari kesalahan, maka penulis merasa perlu mengemukakan 

konsep-konsep sebgai berikut: 

1. Peranan 

Peranan berasal dari kata peran yang artinya perangkat tingkah laku yang 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan didalam masyarakat. Sedangkan 

peranan itu sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam 

peristiwa. 

2. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang 

lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

3. Pelecehan Seksual 

Pelecehan seksual adalah pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, 

tulisan maupun fisik terhadap diri perempuan, dimana hal itu diluar keinginan 

perempuan yang bersangkutan, namun harus diterima sebagai suatu 

kewajaran. 

4. Pengertian Anak 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bagian dari generasi muda 

sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus 
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cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan stategis dan mempunyai 

ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka 

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara 

utuh, selaras, dan seimbang. 

5. Perlindungan Anak 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

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

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  

6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(P2TP2A) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang   pembagian 

urusan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota: Pasal 7 ayat (1 dan 2) “Menyatakan bahwa Program 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupaan urusan 

pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar. 

Adapaun bidang-bidang pelayanan P2TP2A sebagai berikut: 

a. Bidang pelayanan pemulihan kesehatan. 

b. Bidang agama, pendampingan dan advokasi. 

c. Bidang pendidikan dan pelatihan. 

d. Bidang penguatan jaringan dan kelembagaan. 
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e. Bidang pendataan dan pelaporan. 

 

2.10 Indikator Penelitian 

Tabel 2.2  

Indikator Penelitian 

Referensi Indikator Sub indicator 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Keputusan 

Walikota 

Pekanbaru Nomor 

331 Tahun 2013 

Tentang 

Pembentukan 

Pengurusan 

P2TP2A Di Kota 

Pekanbaru 

Pelayanan pemulihan 

kesehatan 

a. Penanganan 

psikologis korban 

b. Pengecekan 

kesehatan korban 

Keagamaan, 

pendampingan dan 

advokasi 

a. Pembinaan 

kerohania 

b. Pendampingan 

hokum 

Pendidikan dan 

pelatihan 

a. Pendidikan 

pemberdayaan 

perempuan 

b. Pelatihan kader 

yang peduli 

tehadap 

permasalahan 

perempuan dan 

anak 

Penguatan jaringan dan 

kelembagaan 

a. Sosialisasi 

keberadaan 

P2TP2A 

b. Membina jaringan 

kerja dengan 

instansi lain 

Pendataan dan 

pelaporan 

a. Menerima 

pelayanan 

pengaduan 

b. Merumuskan 

proses pengaduan 

perspektif korban 

Sumber: P2TP2A Kota Pekanbaru 2016 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

        Gambar 2.1 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014  

Tentang Perubahan Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak  

Peraturan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak No. 1 Tahun 

2010, sebagai tindak lanjut 

Peraturan Pemerintah No. 38 

Tahun 2007.  

Surat Keputusan 

Walikota Pekanbaru 

Nomor 331 Tahun 2013 

Tentang Pembentukan 

Pengurus P2TP2A 

1. Pelayanan, pemulihan 

dan kesehatan 

2. Agama, pendampingan 

dan advokasi 

3. Pendidikan dan pelatihan 

4. Penguatan jaringan dan 

kelembagaan 

5. Pendataan dan pelaporan 


