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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Anak pada hakikatnya ialah karunia oleh Allah SWT. Anak ialah seseorang 

yang masih dikategorikan lemah serta mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh 

sebab itu, kedudukan anak berbeda dengan orang dewasa sebab anak memiliki 

hak-hak khusus serta memperoleh perlindungan yang bersumber pada hukum yang 

berlaku. 

Anak ialah bagian dari generasi muda penerus bangsa yang nantinya 

mewariskan kepemimpinan, selaku generasi muda penerus bangsa anak harus 

memperoleh apa yang jadi hak mereka seperti hak memperoleh perlindungan baik 

dari orang tua ataupun Negara. Dalam menjamin tewujudnya perlindungan pada 

anak, penyusunan undang-undang yang menjadi aturan dalam perlindungan anak 

sangat diperlukan sebagai upaya perlindungan yang diberikan pada anak. 

“Perlindungan anak ialah bentuk usaha untuk menciptakan keadaan agar hak 

serta kewajiban anak memungkinkan terlaksana secara berkemanusiaan”.1 Dalam 

hal ini, “yang diartikan dengan hak anak merupakan sesuatu keinginan anak yang 

dilindungi yang bersumber pada kekuatan sistem hukum yang diberikan kepada 

anak”.2 

                                                           
1 Romli Atmasasmita, 1997, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, Hal. 165. 
2 Maulana Hasan Wadong, 2000, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PT Gramedia 

Widiansarana Indonesia, Hal. 29. 
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Shanty Dellyana mengakatakan adapun pengertian “perlindungan anak ialah 

usaha yang menjadikan diri untuk melindungi anak agar anak tersebut bisa 

melakukan hak serta kewajibannya”.3 

Perlindungan terhadap anak sudah dijamin oleh pemerintah dengan didasari 

pada undang-undang yang berlaku. Perlindungan serta pemenuhan hak anak 

tersebut telah dijamin dengan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lain 

baik nasional ataupun internasional. 

“Undang-Undang menerangkan perlindungan anak dilakukan agar hak anak 

bisa terlaksana dengan baik untuk dapat hidup, berkembang serta tumbuh secara 

maksimal dan terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi sehingga membentuk 

kepribadian anak yang bermutu, berahlak mulia dan hidup sejahtera”.4 

Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

menyebutkan: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal tersebut orang tua, masyarakat, serta 

pemerintah berkewajiban dalam memberi perlindungan pada anak dari segala 

wujud kekerasan dan diskriminasi. 

Tidak hanya di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 

perlindungan terhadap anak juga diatur dalam lingkup Internasional seperti 

                                                           
3 Shanty Dellyana, 1988, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta: Liberty, Hal. 6. 
4 Davit Setiawan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam 

Pemberitaan Media Massa, Https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap- 

anakkorban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa, Diakses Sabtu, 2 Januari 2021, 

Pukul 20.00 WIB. 

https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anakkorban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa
https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anakkorban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa
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Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) tahun 1990. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak itu 

dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 

Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Setelah ratifikasi konvensi tersebut 

dilakukan, Indonesia berkewajiban untuk memberi semua hak-hak anak dengan 

tidak kurang sedikitpun. Hak anak yang harus memperoleh kepedulian serta 

perlindungan yang serius ialah hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. 

Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak menyebutkan bahwa: “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, 

wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak 

mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi 

maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, 

ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”. 

Dalam perspektif islam, perlindungan terhadap anak dilakukan dalam hak serta 

kewajibannya sebagai timbal balik dari hak serta kewajiban orang tua pada anak. 

Perlindungan anak ialah kewajiban orang tua dengan didasari pada ayat berikut: 

 
(Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka QS. At-Tahrim:6). Makna 

dalam ayat tersebut mengandung definisi bahwa manusia harus dapat melindungi 

dirinya sendiri serta orang yang menjadi tanggungannya dari perilaku sesat yang 

dapat merugikan dirinya. Walau demikian, bukan berarti hanya orang tua atau 
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keluarga yang berkewajiban melindungi anak melainkan juga negara. 

Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan yang menyangkut anak 

sehingga harus mendapat perhatian lebih. “Definisi kekerasan seksual terhadap 

anak secara luas bisa diartikan sebagai keterlibatan anak dalam segala bentuk 

kegiatan seksual yang terjadi pada anak sebelum mencapai batasan umur tertentu 

berdasarkan peraturan hukum Negara yang bersangkutan yang mana anak 

dimanfaatkan sebagai pemuas nafsu dalam kegiatan seksual yang dilakukan oleh 

orang dewasa yang usianya lebih tua ataupun orang yang dianggap 

pengetahuannya lebih dari anak (CASAT Programme, Child Development 

Institute; Boyscounts of America; Komnas PA)”.5 

“Kekerasan seksual mempunyai definisi yang sangat luas tidak hanya 

perlakuan dari segi fisik, namun pula mencakup aspek sikap yang lain sehingga 

kasus kekerasan seksual harus mengarah pada inti dari kekerasan seksual tersebut 

yang diiringi dengan pemaksaan tidak hanya pada tindakan yang keras dan 

menekan”.6 

Kekerasan seksual merupakan pelanggar Hak Asasi Manusia berat. Persoalan 

menyangkut anak yang mengalami kekerasan seksual masih sangat marak terjadi 

                                                           
5 Ivo Novia, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya” Dalam Ejournal 

Sosio Informa Vol. 01 No. 1, Januari-April 2015, Hal 14-15, 

https://www.academia.edu/37983106/Kekerasan_Seksual_Terhadap_Anak_Dampak_dan_Penanganann 

ya_Ivo_Noviana, Diunduh Minggu, 3 Januari 2021, Pukul 06.15 WIB. 
6 Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di 

Indonesia”, Dalam Ejournal Lex Crime Vol. IV No. 1, Januari-Maret 2015, Hal. 46-47, 

Https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrime/article/view/6999, Diunduh Minggu, 3 Januari 2021, 

Pukul 05.20 WIB. 

https://www.academia.edu/37983106/Kekerasan_Seksual_Terhadap_Anak_Dampak_dan_Penanganannya_Ivo_Noviana
https://www.academia.edu/37983106/Kekerasan_Seksual_Terhadap_Anak_Dampak_dan_Penanganannya_Ivo_Noviana
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrime/article/view/6999
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seakan tersembunyi dari khalayak ramai yang disebabkan minimnya kepedulian 

serta rendahnya pengetahuan terkait kekerasan seksual. 

“Masa depan Negara bergantung pada keadaan anak-anak di masa saat ini 

sehingga kekerasaan seksual pada anak dikategorikan pelanggaran Hak Asasi 

Manusia berat yang diposisikan menjadi kejahatan luar biasa sebab Kekerasan 

seksual terhadap anak dapat menyebabkan terancamnya masa depan generasi 

bangsa”.7 

“Kekerasan seksual tidak cuma terjadi dalam ranah publik namun pula dalam 

ranah domestik, kekerasan seksual pada anak terjadi karena kemajuan teknologi 

yang membawa pengaruh negative dengan keleluasaan mengakses pornografi serta 

minimnya mutu integritas di masyarakat”.8 

Kekerasan seksual dapat berdampak pada fisik maupun psikis anak. Kekerasan 

fisik dapat disembuhkan seiring berjalannya waktu, tetapi dampak psikis yang 

ditimbulkan akan sulit dihilangkan. Dampak psikologis anak korban kekerasan 

seksual bisa menderita trauma amat dalam dan juga stress yang diderita dapat 

menjadi permasalahan dalam perkembangan fungsi otaknya. 

Dalam mengupayakan perlindungan pada korban kekerasan seksual telah 

diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang 

                                                           
7 Trini Handayani, “Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada 

Anak” Dalam Journal Mimbar Justitia Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2016, Hal. 828. 

https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/33, Diunduh Minggu, 13 September 2020, Pukul 12:00 WIB. 
8 Sella Kusumawati, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan 

Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial di Kabupaten Wonogiri”, Dalam Ejournal Ilmu 

Pemerintahan Undip Vol. 5 No. 4, Oktober 2015, Hal. 3, 

Http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/9354/9081, Diunduh Minggu, 13 September 

2020, Pukul 13.00 WIB. 

https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/33
http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/9354/9081
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Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan: “Korban pelanggaran hak 

asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana 

perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana 

kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana 

yang dimaksud dalam pasal 5 juga berhak mendapatkan : a. bantuan medis dan 

b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis” 

Kompleksnya kasus kekerasan seksual pada anak menjadi latar pelakang 

pentingnya penanganan terhadap korban baik dalam wujud aktivitas pencegahan, 

perlindungan ataupun tuntutan hukum pada pelaku. Dalam mengetahui bagaimana 

adanya perangkat hukum, prosedur yuridis ataupun penerapan pelaksanaan hukum 

yang berjalan di Indonesia dalam penanganan korban kekerasan seksual bisa 

dilihat dari upaya yang dicoba pemerintah, seperti penanganan secara medis, 

psikologis, advokasi serta pendampingan 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di 

Kota Surakarta, maka dibentuklah salah satu lembaga yang melaksanakan 

pendampingan pada anak korban kekerasan yaitu Unit Pelaksana Teknis Pelayanan 

Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (UPT PTPAS). 

Masih adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kota 

Surakarta menjadi latar belakang dibentuknya UPT PTPAS yang mana pelayanan 

terpadu ini di bawah koordinasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPPAPM) Kota Surakarta. 

“Siti Dariyatini selaku kepala UPT PTPAS mengatakan bahwa kasus kekerasan 
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seksual pada anak ialah fenomena gunung es karena belum banyak terlaporkan dan 

berdasarkan data UPT PTPAS tercatat tiga kasus kekerasan seksual terhadap anak 

periode Januari sampai Juni 2020”.9 

Pemerintah bisa dikatakan bertanggung jawab jika mereka mempunyai respon 

yang cepat pada permasalahan yang ada. Mengingat anak sebagai aset bangsa, 

maka pemerintah Kota Surakarta sudah semestinya berkewajiban menjamin hak- 

hak anak serta memberikan perlindungan. 

Berdasarkan uraian di atas, penanganan terhadap anak korban kekerasan 

seksual sangatlah penting sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Oleh sebab 

itu penulis ingin melakukan penelitian serta kajian lebih lanjut dan 

menuangkannya dalam bentuk tugas akhir yang diberi judul: “UPAYA 

PENANGANAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL 

OLEH UPT PTPAS SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK DI 

KOTA SURAKARTA” 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan suatu permasalah yang akan teliti dalam skripsi ini, yaitu : 

1. Bagaimana dasar pengaturan pendampingan terhadap anak yang menjadi 

korban kekerasan seksual ? 

2. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh UPT PTPAS terhadap anak 

korban kekerasan seksual di Kota Surakarta ? 

3. Bagaimana hambatan yang ditemui oleh UPT PTPAS dalam melakuakan 

pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta ? 

                                                           
9 “Https://www.google.com/amp/s/m.solopos.com/awas-anak-anak-terancam-kekerasan- seksualdi-

masa-pandemi-1072197/amp ”, Di akses pada Minggu, 13 September 2020, Pukul 13.05 WIB. 

https://www.google.com/amp/s/m.solopos.com/awas-anak-anak-terancam-kekerasan-seksualdi-masa-pandemi-1072197/amp
https://www.google.com/amp/s/m.solopos.com/awas-anak-anak-terancam-kekerasan-seksualdi-masa-pandemi-1072197/amp
https://www.google.com/amp/s/m.solopos.com/awas-anak-anak-terancam-kekerasan-seksualdi-masa-pandemi-1072197/amp
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C. Tujuan Penelitian 

Berikut tujuan diadakannya penelitian ini ialah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pengaturan pendampingan terhadap anak 

yang menjadi korban kekerasan seksual. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh UPT 

PTPAS Kota Surakarta terhadap anak korban kekerasan seksual. 

3. Untuk mengetahui Bagaimana hambatan yang ditemui oleh UPT PTPAS Kota 

Surakarta dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan 

seksual. 

D. Manfaat Penelitian 

Di dalam penelitian ini, pengarang mengharapkan ada manfaat yang bisa 

diambil baik bagi pengarang ataupun masyarakat yang membaca. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian yang diadakan penulis diharapkan bisa memberikan 

wawasan dan juga pengetahuan mengenai dasar pengaturan terkait 

pendampingan anak korban kekerasan seksual dikota surakarta serta 

bagaimana pendampingan yang dilakukan UPT PTPAS terhadap korban. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian yang diadakan penulis diharapkan bisa memberikan 

pengetahuan terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga serta melindungi 

anak-anak dari tindakan kekerasan seksual dan pentingnya mengupayakan 

pendampingan pada anak korban kekerasan seksual. 
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E. Kerangka Berfikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definisi kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) di atur dalam Pasal 285 dan Pasal 289. Dalam Pasal 285 KUHP 

dikatakan: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, di hukum, 

karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”. 

Selain itu di dalam Pasal 289 KUHP dikatakan: “barang siapa dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau 

membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, di hukum karena 

merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun”. 

Dalam pengertian kekerasan seksual di atas, unsur dari kekerasan seksual dapat 

Kekerasan Seksual Terhadap Anak  

Fisik  Psikologis 

Pasal 6 Ayat (1) 

UU No 31 Thn 2014 Tentang 

Perlindungan Saksi dan korban 

UPT PTPAS 

(PerMen PPPA RI No 5 Thn 2010) 

Tentang  

Panduan Pembentukan dan 

Pengembangan Pusat Layanan 

Terpadu 

PerMen PPPA RI No 2 Thn 2011 

Tentang  

Pedoman Penanganan Anak 

Korban Kekerasan 
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berupa kekerasan yang berwujud verbal (mengancam) dan kekerasan yang 

berwujud tindakan konkret (mengancam dan memperkosa). 

Pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, maka 

dengan dibuatnya undang-undang tentang perlindungan anak merupakan wujud 

mengamanatkan adanya control kolektif dalam bentuk keterlibatan Negara, 

pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam memberikan perlindungan 

terhadap anak. 

Pasal 15 huruf (f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan dari : 

“(f) kejahatan seksual”. Pasal ini mempertegas bahwa tiap anak memiliki hak 

memdapat perlindungan dari kekerasan seksual. Adapun aspek penting dalam 

kekerasan seksual diantaranya: 

a. Aspek memaksa serta tidak terdapat persetujuan dari korban. 

b. Korban tidak/belum mampu memberikan persetujuan. 

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: “Korban pelanggaran hak asasi manusia 

yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan 

orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, 

dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 5 juga berhak mendapatkan: a. Bantuan medis dan b. Bantuan 

rehabilitasi psikososial dan psikologis.” 
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Sebagai bentuk pengamanatan dari Peraturan Menteri Lembaga Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Layanan Terpadu, 

pemerintah Kota Surakarta membentuk lembaga khusus Pelayanan Terpadu 

Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) yang mana pelayanan terpadu ini di 

bawah koordinasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan 

Pemberdayaan Masyarakat (DPPPAPM) Kota Surakarta guna memberikan 

pendampingan terhadap korban kekerasan. 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban 

Kekerasan merupakan acuan dalam menjalankan pendampingan pada korban 

kekerasan seksual. Keberhasilan terlaksananya pelayanan penanganan anak korban 

kekerasan seksual ini bergantung pada komitmen serta peran tiap pihak dalam 

memenuhi hak anak Indonesia. Untuk menjamin keberhasilan harus dilakukan 

monitoring serta evaluasi secara bersama-sama supaya apa yang menjadi tujuan 

program terhadap perlindungan anak di Indonesia dapat tercapai. 

Tulisan ini penulis menguraikan peraturan yang mengatur mengenai kekerasan 

seksual dan bagaimana penanganan yang dilakukan UPT PTPAS terhadap anak 

korban kekerasan seksual serta kesesuaiannya terhadap Peraturan Menteri yang 

menjadi acuan dalam melakukan pendampingan. 
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F. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. “Penelitian 

deskriptif ialah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

merumuskan suatu masalah berdasarkan fakta yang tampak”.10 Penelitian ini 

akan memberikan gambaran atau deskripsi dari penanganan yang diberikan 

UPT PTPAS terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 

pendekatan yuridis empiris. “Metode pendekatan yuridis empiris ialah metode 

penelitian yang dilakukan terhadap fakta yang terjadi di dalam masyarakat 

guna mendapatkan data yang dibutuhkan yang kemudian di identifikasi sebagai 

bentuk penyelesaikan suatu masalah”.11  

Penelitian yuridis pada skripsi ini di tunjukkan pada rumusan masalah yang 

pertama, karena pada rumusan masalah pertama penulis mengkaji terkait 

ketentuan hukum yang berlaku mengenai penanganan terhadap anak korban 

kekerasan seksual. Sedangkan penelitian empiris pada skripsi ini ditunjukkan 

pada rumusan masalah kedua dan ketiga, karena pada rumusan masalah 

tersebut setelah mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku mengenai 

penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual penulis kemudian melihat 

bagaimana ketentuan hukum tersebut yang telah terjadi di masyarakat. 

                                                           
10 H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, Jakarta: PT Raja Grafido Persada, Hal. 9. 
11 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 15. 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Unit pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu 

Perempuan dan Anak Surakarta (UPT PTPAS) yang di bawah koordinasi oleh 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan 

Masyarakat (DPPPAPM) Kota Surakarta. 

4. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder yang meliputi: 

a. Data Primer  

“Data primer ialah data yang didapat langsung dari sumber pertama 

yang menyangkut dengan penelitian”.12 Dalam hal ini penulis melakukan 

wawancara terkait penanganan yang dilakukan UPT PTPAS terhadap anak 

korban kekerasan seksual kepada narasumber yang berasal dari UPT 

PTPAS itu sendiri. 

b. Data sekunder  

“Data sekunder ialah data yang memberikan penjelasan mengenai data 

primer”.13 Data didapat dengan melakukan studi ke perpustakaan dengan 

bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder yaitu sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan 

hukum mengikat secara hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian 

                                                           
12 Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 

30. 
13 Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 

Hal. 195. 
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ini adalah sebagai berikut: 

 Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang 

perlindungan saksi dan korban. 

 PerMen PPPA RI No 5 Thn 2010 tentang Panduan Pembentukan 

dan Pengembangan Pusat Layanan Terpadu. 

 PerMen PPPA RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Penanganan Anak Korban Kekerasan. 

 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak 

mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 

yang diperoleh dari hasil pendapat para ahli yang meliputi buku-buku 

hukum, jurnal ilmiah, internet, serta literature-literatur lainnya yang 

menyangkut dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

5. Metode Pengumpulan data 

Berikut metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian  ini yaitu: 

a. Studi Lapangan 

“Studi lapangan ialah pencarian data dengan cara turun langsung ke 

lokasi obyek penelitian agar mendapatkan data yang dicari mengenai 

perilaku pada saat itu juga”.14 Studi lapangan ini dilakukan dengan cara 

berikut: 

 

                                                           
14 Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, Hal. 66-67. 
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1) Wawancara 

“Wawancara ialah proses tanya jawab yang dilakukan secara 

langsung antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keterangan 

dan informasi dari narasumber”.15 Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data yang digunakan ialah melakukan wawancara 

terhadap petugas UPT PTPAS yang melakukan penanganan terhadap 

anak korban kekerasan seksual yang dilakukan dengan didasari pada 

beberapa pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya 

2) Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan cara menelaah, membaca atau mempelajari buku, 

mencatat dan mengutip buku serta peraturan perundang-undangan yang 

ada kaitannya dengan masalah penelitian yang dibahas. 

6. Metode Analisis data 

“Penelitian ini menggunakan analisis data dengan teknik kualitatif yaitu 

dengan menganalisis data dengan cara mengelompokkan serta memilah data 

yang didapat dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya 

kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dikaji dengan metode 

berfikir secara deduktif yang dihubungkan dengan teori dari studi 

keperpustakaan kemudian dibuat kesimpulan yang berguna dalam menjawab 

rumusan masalah dalam skripsi ini”.16 

 

                                                           
15 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Bumi Aksara, 

Hal. 81. 
16 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, Hal. 50. 
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G. Sistematika Penulisan  

Untuk menciptakan karya ilmiah yang baik serta memudahkan dalam 

penulisan, berikut sistematika penulisan sebagai digunakan pengarang: 

Bab Pendahuluan, yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan masalah, 

Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka berfikir, Metode penelitian, dan 

Sistematika penulisan. 

Bab Tinjauan pustaka, yang terdiri dari tinjauan Umum tentang anak, Tinjauan 

Umum Tentang Hak-Hak Anak, Tinjauan Umum tentang perlindungan anak, 

Tinjauan Umum kekerasan seksual terhadap anak, Tinjauan Umum tentang  

UPT PTPAS. 

Bab Hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari uraian tentang jawaban 

rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana dasar pengaturan pendampingan terhadap 

anak yang menjadi korban kekerasan seksual ? (2) Bagaimana pendampingan yang 

dilakukan UPT PTPAS terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta 

? (3) Bagaimana hambatan yang ditemui oleh UPT PTPAS dalam melakukan 

pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta ? 

Bab Penutup, yang di dalamnya memuat mengenai kesimpulan penelitian dan 

juga saran. 

 

 

 

 


