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ABSTRAK 

STRATEGI PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL 

OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI 

 

Lembaga Perlindungan Anak merupakan lembaga yang secara khusus 

menangani permasalahan terhadap anak, dimana keberadaan Lembaga 

Perlindungan Anak di Provinsi Bali sebagai jawaban yang di harapkan dapat 

memberikan jalan keluar untuk penyelesaian permasalahan kekerasan seksual yang 

terjadi terhadap anak serta mendorong ke arah pemberdayaan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas permasalahan yang di kaji dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 1) bagaimana profil Lembaga Perlindungan Anak 

Provinsi Bali; 2) bagaimana bentuk dan strategi yang di terapkan dalam penanganan 

yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap korban kekerasan 

seksual. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 1) untuk mengetahui profil 

Lembaga Perlindungan Anak di Provinsi Bali; 2) untuk mengetahui bentuk dan 

strategi apa yang di terapkan dalam penanganan yang dilakukan oleh Lembaga 

Perlindungan Anak terhadap korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan 

dengan mempergunakan metode kualitatif, yang dianalisis dengan teori yang 

dikemukakan oleh Robert K. Merton fungsi manifes dan laten yang di rangkai 

dalam paradigma fungsionalis, serta teori yang di kemukakan oleh soerjono 

soekanto tentang kekerasan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Lembaga Perlindungan Anak di 

Provinsi Bali di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur terakhir dengan 

SK Nomor: 1375/30-G/HK/2014, dimana Lembaga Perlindungan Anak menjadi 

mitra kerja dari pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesejahtraan Sosial/ Dinas 

Sosial dalam upaya perlindungan anak di Provinsi Bali sedangkan untuk tingkat 

Kabupaten yaitu POKJA ( kelompok kerja ) dibawah koordinasi Lembaga 

Perlindungan Anak Provinsi Bali. Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali 

memiliki susunan pengurus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara, 

Bidang-bidang (3 tiga) bidang dan 9 POKJA Kabupaten Kota. Sekertariatan LPA 

Bali bertempat di jalan kunti No.3 Denpasar Bali LPA Provinsi Bali sebagaimana 

LPA Provinsi yang merupakan mitra kerja KOMNAS Perlindungan Anak di 

daerah. Pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan Lembaga Perlindungan 

Anak Provinsi Bali memiliki strategi dan memiliki langkah-langkah dalam 

pencegahan maupun penanganan kasus secara proporsional sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dapat dilihat seperti dalam 

upaya pencegahan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali 

dengan melakukan Sosialisasi Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 kepada 

masyarakat.  

Kata kunci : LPA Prov. Bali, penanganan anak korban kekerasan seksual 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat 

kemajemukan atau yang disebut juga pluralitas atau heterogenitas cukup tinggi, 

baik di lihat dari segi etnisitas, agama, kebudayaan maupun status sosial. 

Keberadaan Provinsi Bali sebagai daerah pariwisata mengakibatkannya menjadi 

daerah yang begitu terbuka dalam menerima pengaruh, baik yang bersifat positif, 

maupun negatif. Ditambah lagi dengan jumlah penduduk yang mayoritas atau 

setengahnya anak yang memiliki masalah yang beragam mengakibatkan Bali 

menjadi penyangga persoalan sosial yang tidak sederhana. Begitu kompleknya 

permasalahan yang terjadi di daerah Bali, diantaranya adalah masalah kekerasan 

terhadap anak yang cukup menonjol. Masalah kekerasan terhadap anak terjadi 

merata di Provinsi Bali ini, karena hampir di seluruh kabupaten dan kota ditemukan 

kasus ini, yang berbeda adalah motif atau faktor pendorong terjadinya kasus 

kekerasan tersebut (Arjani, Dkk. 2015:1).  

Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan di atas terutama terkait 

dengan persoalan kekerasan terhadap anak tersebut maka pemerintah telah 

mengeluarkan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan program-

program pelayanan serta lembaga-lembaga pelayanan bagi anak khususnya. Salah 



xviii 
 

satu lembaga pelayanan yang secara khusus menangani permasalahan anak adalah 

Lembaga Perlindungan Anak, keberadaan lembaga ini adalah sebagai jawaban 

yang diharapkan dapat memberi jalan keluar untuk penyelesaian permasalahan anak 

serta mendorong ke arah pemberdayaan.   

Berkenaan dengan hal tersebut maka seluruh negara melalui Majelis Umum 

PBB sepakat membentuk suatu Konvensi Hak Anak (KHA) yang disepakati pada 

tanggal 20 November 1990 dengan tujuan melindungi dan memberikan pelayanan 

sosial untuk perkembangan jiwa anak agar dapat kembali tumbuh dan berkembang 

secara wajar, Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional dan anggota PBB, 

meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut dengan mengeluarkan Keputusan 

Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Keputusan Presiden tersebut merupakan bentuk 

dari perjanjian internasional pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika 

Serikat. Selanjutnya disebutkan pula dalam pertimbangan Keppres Nomor 36 

Tahun 1990 itu bahwa pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) ini didasarkan 

kepada Surat Presiden Nomor 2826/HK/1990 tertanggal 22 Agustus 1990. Dengan 

demikian, proses ratifikasi yang dilakukan Pemerintah Rebuplik Indonesia atas 

Konvensi Hak Anak (KHA) mengikuti prosedur yang diatur dalam hukum nasional.  

Sebagaimana diamanatkan oleh tentang penyempurnaan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perlindungan anak, pemerintah berkewajiban untuk membentuk suatu lembaga 

yang memberikan perlindungan hukum  terhadap anak sebagai korban tindak 

pidana, yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) yang terdapat 
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pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. 

Sedangkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan 

anak berbunyi Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) bertugas: 

1. Melakukan sosialisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima 

pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; 

2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam 

rangka perlindungan anak. 

Dari beberapa tugas Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) 

di atas, pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak adalah cara yang paling 

efektif dalam menanggulangi anak sebagai korban tindak kekerasan seksual 

terhadap anak. Untuk itulah perlu diadakan pengawasan penyelenggaraan 

perlindungan anak agar dapat menekan terjadinya tindak pidana terhadap anak 

sebagai korban kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dilakukan dengan 

memperhatikan pola-pola nilai, sistem-sistem normatif, dan pola-pola prilaku yang 

bertentangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 76 Undang - Undang 

Nomor 35 Tahun 2014. 

 Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) yang dibentuk 

pemerintah berdasarkan ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), adalah pihak yang 

berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan 

anak. Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan pengawasan perlindungan anak 
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yang tepat, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) tidak bisa bekerja 

sendiri. Oleh karena itu perlu ada kerjasama dengan masyarakat dalam 

penyeleranggaan perlindungan hukum serta memberikan kesejahteraan terhadap 

anak, agar anak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Melalui 

Lembaga Perlindungan Anak yang terdapat pada setiap daerah berkewajiban 

membantu KOMNAS PA dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan dan 

perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual anak baik secara langsung maupun 

tidak langsung.  

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan perlindungan hukum langsung adalah 

memberikan penanganan terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan 

seksual,seperti dalam kasus kekersaan seksual yang terjadi terhadap anak 

perempuan bernama Komang Febri Yanti anak dari bapak I Ketut Darsa dan Anik 

Yuliana yang dimana kasus kekersan seksual ini berawal dari perpisahan kedua 

orang tuanya dan sang ibu Anik Yuliana memutuskan untuk menikah lagi dan 

Komang Febri Yati ikut tinggal bersama keluarga baru ibunya,sampai Komang 

Febri Yanti dipaksa melayani nafsu Ayah tiri sejak Komang Febri Yanti duduk di 

kelas V SD, bukan hanya itu saja Komang Febri Yati juga mendapat ancama oleh 

ayah tirinya akan di bunuh jika Komang Febri Yanti menceritakannya pada orang 

lain,dan kejadian ini berlangsung hampir setiap hari sampai Komang Febri Yanti 

tidak tahan lagi dan memutuskan untuk keluar dari rumah ibunya dan tinggal di 

rumah saudara ayah kandungnya, untuk kasus ini LPA Bali telah melakukan 

pendampingan selama proses hukumnya berlangsung yaitu mulai proses 

penyidikan di POLRESTA sampai dengan persidangan nantinya, kasus yang terjadi 
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pada anak perempuan bernama Apriliasari alias Lia yang memiliki umur 13 tahun 

anak dari ibu Siti Fatimah yang dimana kasus ini terjadi pada tanggal 4 desember 

tahun 2012 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di kamar kos terdakwa yang 

bernama Moch. Solikin telah secara sengaja melakukan kekerasan/ ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 

membujuk untuk melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan cara 

memasukan jari tangan kirinya kedalam kemaluan korban, sehingga penyelesaian 

kasus pada persidangan di pengadilan tinggi negeri Denpasar yang dimana dalam 

surat putusan No.139/Pen.B/2013/pn yang menyatakan terdakwa Moch.Solikin 

bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan,memaksa anak melakukan perbuatan cabul dan menjatuhkan pidana 

penjara selama 4 bulan dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa 

penahanan sementara dan denda sebesar Rp.60 juta dan subsider 4 bulan kurungan, 

kasus yang menimpa anak perempuan yang bernama Made Vina Febriyani alias 

Rara anak dari Wayan Wirawan dan Made Dwi Anggreni yang mengalami 

pengeksploitasi ekonomi dan seksual yang dilakukan oleh seorang yang bernama 

Donny yang menjual Rara dan memaksa untuk melayani tamu laki-laki sehingga 

Pengadilan menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp.60 juta 

subsidair 2 bulan kurungan ( data kasus LPA Bali,tahun 2012-2013 ). 

  Sedangkan perlindungan hukum secara tidak langsung memberikan 

pencegahan dan penanggulangan sebelum dan sesudah terjadi tindak kekerasan 

seksual terhadap anak, Lembaga Perlindungan Anak sudah ada dengan tugas atau 

peran idealnya akan tetapi tampak dimana-mana masih banyak terjadi tindak 
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kekerasan terhadap anak. Kekerasan anak di Indonesia cenderung meningkat dari 

tahun ketahun yang bahkan Komisi Nasional Perlindungan Anak menilai kondisi 

Indonesia pada saat ini mengalami “darurat kekerasan anak” yang dominan terjadi 

di setiap kabupaten atau kota serta di pedesaan dan yang menjadi korbanya anak 

laki-laki dan perempuan. Keluarga atau orang tua yang seharusnya sebagai 

pelindung dapat menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak dapat dilihat dari 

yang dihimpun oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tahun 2010 

mencapai 2.046 kasus kekerasan seksual sebesar 42%, tahun 2011 terdapat 2.509 

kasus kekerasan seksual sebesar 58%, tahun 2012 terdapat 2.637 kasus kekerasan 

seksual sebesar 62%, pada tahun 2013 terdapat 2.792  sebesar 52% kasus kekerasan 

seksual, tahun  2014 terdapat 3.726 kasus sebesar 54% kasus kejahatan seksual, 

sebanyak 237 kasus dimana pelakunya anak di bawah umur 14 tahun, pada  tahun 

2015( januari-februari mencapai 274 kasus, dimana 56% kejahatan seksual dan 

dimana 82% korbannya berasal dari keluarga menengah ke bawah (Aris Merdeka 

Sirait,2015:6), sedangkan di Bali kasus kekerasan seksual pada tahun 2010 terdapat 

9 kasus, tahun 2011 terdapat 34 kasus kekerasan seksual, tahun 2012 terdapat 70 

kasus kekerasan seksual, tahun 2013 terdapat 75 kasus kekerasan seksual,tahun 

2014 terdapat 80 kasus kekerasan seksual, pada tahun 2015 terdapat 85 kasus 

kekerasan seksual (KAPOLDA Bali, 2010-2015) pelakunya sebanyak 86% berasal 

dari kalangan terdidik, diantara 10 dari kejahatan seksual terdapat 6 kasus incest 

yang menyebabkan banyak sekelompok anak yang tersisih  karena mereka tidak 

mampu mengadakan komunikasi dengan orang-orang disekitarnya. Mereka juga 

sulit mengekspresikan sikap perasaan dan keinginan, mereka juga hidup 
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terkungkung dalam rasa tukut dan trauma yang sangat mendalam yang diakibatkan 

oleh pemanfaatan dan kekerasan seksual yang dialaminya.   

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan 

membahas masalah ini ke dalam suatu bentuk tugas akhir dengan judul “Peran 

Lembaga Perlindungan Anak Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual 

Di Bali”. 

1.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan uaraian dan rancangan judul maka perumusan masalah yang akan 

penulis kemukakan adalah tentang peran Lembaga Perlindungan Anak dalam 

penanganan anak korban kekerasan seksual di Bali sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali? 

2. Bagaimana strategi yang diterapkan dalam penanganan yang dilakukan oleh 

Lembaga Perlindungan Anak terhadap korban kekerasan seksual? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian dari usulan penelitian ini: 

1. Mengetahui Profil Lembaga Perlindungan Anak di Provinsi Bali.   

2. Mengetahui strategi yang diterapkan dalam penanganan yang dilakukan oleh 

Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali dalam menangani kasus-kasus 

kekerasan seksual terhadap anak.  
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penulis mengadakan penelitian dari usulan penelitian ini: 

 

1. Manfaat teoretis. 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaca 

agar dapat memberikan suatu manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 

khusususnya mengenai cara penanganan anak korban kekerasan seksual dan 

peranan Lembaga Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan seksual 

terhadap anak. 

2.  Manfaat praktis. 

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh 

semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum maupun pihak-pihak yang 

bergerak dalam bidang sosial masyarakat, khususnya Lembaga Perlindungan Anak  

sehingga lebih efektif dalam peranannya melakukan pengawasan terhadap tindak 

kekerasan seksual terhadap anak. 

1.4 Kerangka Teori dan Konsep Penelitian 

1.4.1 Kerangka Teori 

     Suatu kerangka teori merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu 

penelitiaan ilmiah. Pemilihan beberapa teori sebagai suatu kerangka analisa, harus 

mempunyai hubungan fungsional dangan pokok permasalahan yang diangkat. 

Dalam hal ini, permasalahan yang diangkat berkaitan dengan peran lembaga 
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perlindungan anak dalam penanganan anak korban kekerasan seksual di Bali, maka 

telah di coba untuk mendapatkan bebarapa teori yang di harapkan dapat di 

pergunakan sebagai alat analisa untuk menjelaskan permasalahan tersebut, sesuai 

dengan tujuan penelitian: 

1. Teori Fungsionalisme Robert K. Merton 

Robert K Merton menjelaskan bahwa analisis fungsionalisme ini memusatkan 

perhatiannya pada suatu kelompok, organisasi, masyarakat dan kultur. Menurutnya, 

sasaran studi struktural fungsional ini antara lain adalah peran sosial, pola 

institusional, proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola secara kultural, norma 

sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, perlengkapan untuk pengendalian 

sosial ( Robert K. Merton,dalam wordpress.com”teori-struktural-fungsionalisme-

robert-k-merton) Merton mengutarakan konsep yang disfungsi aternatif fungsional 

dan kosekuensi keseimbangan fungsional, serta fungsi manifes dan laten yang di 

rangkai dalam paradigma fungsionalis, yang dimana individu dilihat dalam 

kedudukan abstrak, sebagai pemilik status dan peranan yang merupakan struktur, 

Merton juga menjelaskan tentang kesatuan fungsional masyarakat yang dibatasi 

sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam 

suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai. Merton juga 

mengatakan bahwa kita tidak mungkin mengharapkan terjadinya integrasi 

masyarakat secara sempurna karena setiap integrasi masyarakat ada jika di 

dalamnya ada cara dan tujuan, bagaimana individu beradaptasi. 
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2. Teori Kekerasan Soerjono Soekanto 

Masyarakat manusia di mana pun mereka berada akan senantiasa menghadapi 

kemungkinan terjadinya konflik. Sepanjang pradapan manusia di muka bumi, 

konflik merupakan warna lain dari kehidupan yang tidak bisa terhapuskan,dimana 

konflik yang menggunakan kekerasan adalah suatu realitas yang tidak 

membutuhkan pembenaran moral, kerena kekerasan memiliki kualitas pembaruan, 

membebaskan manusia untuk mengukuti ketentuan tidak rasional dari sifat bawaan 

manusia, dan kemanusian dalam masyarakat juga sangat menghindari agar konflik 

tidak berakhir dengan kekerasan,yang dimana jika konflik berakhir dengan 

kekerasan maka kekerasan dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang 

yang menyebabkan cidera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat 

menimbulkan kerusakan fisik, sedangkan dilihat secara sosiologis kekerasan dapat 

terjadi di saat individu atau kelompok yang melakukan interaksi mengabaikan 

norma dan nilai-nilai sosial ini akan terjadi tidakan tidak rasional yang akan 

menimbulkan kerugian pada pihak lain, namun dapat menguntungkan diri sendiri. 

Seperti yang di kemukakan Soerjono Soekanto kekerasan diartikan sebagai 

penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap seseorang yang dimana seseorang 

tersebut termasuk dalam sistem social 

(http://misterrakib.blogspot.co.id/2014/11/kekerasan-menurut-para-ahli.html). 

1.4.2 Konsep  

Konsep atau pengertian, merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. 

Suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau 

http://misterrakib.blogspot.co.id/2014/11/kekerasan-menurut-para-ahli.html
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gejala. Pemilihan konsep-konsep yang tepat adalah sangat penting, tetapi rumit 

karena adanya sekian banyak konsep yang dapat di pilih, maka perlu di tentukan 

ruang lingkup dan batas persoalan, sehingga jumlah konsep yang bersangkut 

dengan persoalan itu juga dapat di batasi. Penegasan dari konsep yang terpilih perlu 

untuk menghindarkan salah pengertian tentang arti konsep yang di gunakan 

(Koentjaraningrat, 1987:21-22). Adapun konsep-konsep yang sangat perlu untuk di 

jelaskan dalam hubungan ini diantaranya adalah penanganan, anak korban 

kekerasan seksual, anak, lembaga, Lembaga Perlindungan Anak, perlindungan 

anak dan kekerasan seksual. 

 

1. Penanganan 

Penanganan menurut kamus besar bahasa Indonesia terdiri dari pe-na-ngan-an 

yang memiliki arti kata benda atau disebut dengan nomina atau proses, cara, 

perbuatan menangani, penggarapan, atau penanganan sebuah kasus. Dimana 

mendapatkan awalan Pe dan akhiran an dan akan membentuk kata pe-tangan-an 

dan berubah menjadi kata penanganan yang berartikan sesuatu yang berhubungan 

dengan tangan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan sehingga mengandung arti 

penyelesaian atau serangkaian proses pekerjaan. 

 

2. Anak Korban kekerasan seksual 

Anak korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor. IV Tahun 1979 tentang kesejahtraan anak, dimana didalamnya disebutkan 



xxviii 
 

anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah, 

maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang 

dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah yang belum mencapai usia 21 

tahun dan belum menikah. Menurut kak Seto Mulyadi, pelecehan terhadap anak 

bermakna segala tindakan melanggar kehormatan diri anak secara seksual, 

termasuk di dalamnya pelecehan terhadap verbal dan fisik. Cakupannya memang 

luas, mulai dari kata-kata jorok yang di tunjukan kepada anak sehingga ia merasa 

malu, tersinggung, marah, sakit hati, dan sebagainya, sampai pada tindakan 

mencomel, memegang, atau melakukan sentuhan-sentuhan yang tidak pantas         

(Seto Mulyadi, dalam Nurul Chomariah: 2014, 17).   

 Maka anak korban kekerasan seksual adalah seseorang yang dilahirkan dalam 

atau sebagai perkawinan yang sah yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum 

menikah yang mengalami bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau 

remaja lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual, bentuk kekerasan 

seksual termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas 

seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat 

kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan 

seksual terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam 

konteks nonseksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak 

tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), 

atau menggunakan anak untuk menciptakan dokumentasi pornografi anak. 
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3. Anak  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.IV Tahun 1979 tentang 

kesejahteraan anak, disebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 

21 tahun dan belum  menikah sedangkan menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor.1 Tahun 1974 Bab IX Ps 42 disebutkan bahwa anak yang sah 

adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah, dan dari dua 

pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian anak adalah seseorang 

yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah yang belum mencapai usia 

21 tahun dan belum menikah. Kedudukan anak di Indonesia sebagai pewaris 

keluarga yaitu penerus keluarga yang kelak melanjutkan nilai-nilai dari keluarga 

serta dianggap sebagai seseorang yang bisa memberikan perawatan dan 

perlindungan ketika kedua orang tua sudah berada pada tahap lanjut usia, dan anak 

masih dianggap sebagai sumber tenaga murah yang dapat membantu ekonomi 

keluarga, keberadaan anak dididik menjadi pribadi yang mandiri.  Anak baik 

sebagai individu maupun bagian dari keluarga merupakan salah satu sasaran dalam 

pelayanan keperawatan, untuk dapat memberikan pelayanan keperawatan yang 

tepat sesuai dengan masa tumbuh kembangnya. 

Terdapat perbedaan dalam memberikan pelayanan keperawatan antara orang 

dewasa dan anak sebagai sasarannya, perbedaan itu dapat dilihat dari struktur fisik, 

dimana secara fisik anak memiliki organ yang belum matur sepenuhnya. Sebagai 

contoh bahwa komposisi tulang pada anak lebih banyak tulang rawan, sedangkan 

pada orang dewasa sudah berupa tulang keras. Pada aspek kognitif, kemampuan 

berfikir anak serta tanggapan terhadap pengalaman masa lalu sangat berbeda dari 
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orang dewasa, pengalaman yang tidak menyenangkan akan di rekam sebagai suatu 

trauma. Menurut Nurul Chomariah anak adalah amanah yang telah di titipkan Allah 

SWT kepada para orang tua yang di percaya untuk menjaganya, oleh karena itu 

sudah selayaknya para orang tua berusaha menjaga dan merawat sepenuh hati 

amanah tersebut (Nurul Chomariah: 2014, vii). 

4. Lembaga  

Konsep lembaga atau kelembagaan telah banyak dibahas dalam sosiologi, 

antropologi, hukum dan politik. Dimana dalam bidang antropologi lembaga atau 

kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku maupun adat istiadat, 

seperti yang di kemukakan oleh Koentjaraningrat yang lebih menekankan kepada 

aspek prilaku dengan menggunakan kata pranata sebagai kata institution dan 

pranata sosial untuk sosial institution, yang dimana pranata diartikan sebagai 

kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya. Sedangkan pranata sosial 

diartikan sebagai suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada 

aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat, hal ini 

terlihat dari tiga wujud kebudayaan yaitu: sistem norma dan tata kelakuan dalam 

konteks wujud ideal kebudayaan, kelakuaan berpola untuk wujud kelakuan 

kebudayaan, dan peralatannya untuk wujud fisik kebudayaan ditambah dengan 

personelnya sendiri. Maka lembaga adalah wadah atau tempat orang-orang 

berkumpul, bekerja sema secara berencana terorganisasi, terkendali, terpimpin 

dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah di tetapkan. 

Lembaga terdiri dari dua aspek yaitu aspek kelembagaan dan aspek keorganisasian, 

dimana aspek kelembagaan lebih menekankan pada tatanan nilai-nilai moral dan 
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peraturan yang berada dalam masyarakat. Sedangkan aspek keorganisasian lebih 

menekankan pada aspek struktural dan mekanismenya dalam mencapai tujuan. 

Pokok kajian dalam aspek kelembagaan adalah prilaku atau prilaku sosial, yang 

merupakan objek yang terlihat secara visual, dimana faktor yang lebih abstrak ada 

di belakangnya, terutama aspek nilai dan norma sedangkan struktur merupakan 

kajian utama aspek keorganisasian. 

5. Lembaga Perlindungan Anak 

     Lembaga Perlindungan Anak menurut ketentuan pasal 20 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014, dimana penyelenggaraan perlindungan anak merupakan 

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga. Lembaga 

Perlindungan Anak dalam  penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan 

Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang 1945, yang dimana dengan prinsip 

dasar konvensi hak-hak anak yang dimana meliputi non deskiriminasi, kepentingan 

terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan anak, dan 

penghargaan terhadap pendapat anak. Lembaga Perlindungan Anak memiliki 

landasan hukum, Lembaga Perlindungan Anak juga memiliki pola dan sistem. Pola 

Perlindungan Anak yaitu: pencegahan, penanganan, dan pengawasan, sedangkan 

sistem yang dimiliki Perlindungan Anak yaitu: terintegrasi, terkoordinir, 

komprehensif, dan sistemik. Lembaga Perlindungan Anak memiliki tujuan dalam 

penyelenggaraannya seperti menjamin terpenuhinya hak anak agar hidup, tumbuh 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas beraklak mulia dan sejahtera. 
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6. Perlindungan Anak 

Perlindungan anak dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak atas haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

deskriminasi, melindungi anak pada mulanya didasarkan atas pemikiran bahwa 

anak adalah makhluk yang lemah, mudah celaka atau terluka baik karena kondisi 

fisiknya maupun kemampuan mentalnya yang menyebabkan anak tidak mampu 

mencegah atau melawan dari berbagai jenis ancaman dan resiko sekitarnya. 

Sedangkan anak yang memiliki masalah dengan hukum diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai pemasyarakatan yang membedakan 

beberapa kategori anak dalam lembaga permasyarakatan terhadap hak mereka, dan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang menetapkan 

usia tanggung jawab kriminal serta tata cara perlindungan anak dalam proses 

pengadilan dan perlunya anak di tempatkan di dalam Lembaga Permasyarakatan 

untuk anak. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang dimana di dalamnya 

hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan 

hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dan Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah , masyarakat, keluarga dan orang tua 

berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak 

asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak 

yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk 

mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam 
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berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakannya upaya perlindungan 

terhadap hak anak oleh pemerintah yang dimana harus didasarkan pada prinsip hak 

asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. 

 

7. Kekerasan Seksual  

Kekerasan seksual adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa 

atau remaja lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual, bentuk 

kekerasan seksual termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan 

aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh 

dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan 

hubungan seksual terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali 

dalam konteks nonseksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat 

kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti 

pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk menciptakan dokumentasi 

pornografi anak. Kekerasan seksual sendiri secara sederhana dapat didefinisikan 

sebagai usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang 

perempuan dengan cara yang menurut moral dan hukum yang berlaku adalah 

melanggar (Wignjosoebroto, dalam Bagong Suyanto: 2010, 262). Menurut Terry E. 

Lawson kekerasan seksual terjadi ketika orang dewasa (orang tua, pendidik, 

pengasuh, dan sebagainya) melakukan tindakan yang mengarah pada pelecehan 

pencabulan atau penyiksaan seksual, dan korbannya umumnya mengalami trauma 

baik jangka pendek maupun jangka panjang (Terry E. Lawson, dalam makalah I 
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Gede Wahyu Adi Raditya: 2015, 3). Menurut kak Seto Mulyadi, pelecehan terhadap 

anak bermakna segala tindakan melanggar kehormatan diri anak secara seksual, 

termasuk di dalamnya pelecehan terhadap verbal dan fisik. Cakupannya memang 

luas, mulai dari kata-kata jorok yang di tunjukan kepada anak sehingga ia merasa 

malu, tersinggung, marah, sakit hati, dan sebagainya, sampai pada tindakan 

mencomel, memegang, atau melakukan sentuhan-sentuhan yang tidak pantas (Seto 

Mulyadi, dalam Nurul Chomariah: 2014, 17).   

 

 

1.5  Model  

Selanjutnya di bawah ini, akan di sajikan sebuah model, sebagai gambaran 

dari jalan pikiran yang sekaligus merupakan abstraksi dari hal-hal pokok dalam 

pembahasan  ini. 

 

 

 

   

 

 

   Lembaga 

Perlindungan Anak 

Undang-Undang Dasar 

35 tahun 2014 

Konvensi Hak Anak 
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Penjelasan Model  

           Garis yang menjelaskan fungsi  

          Garis yang Menjelaskan saling keterkaitan 

           Garis yang Menjelaskan saling mempengaruhi 

Lembaga Perlindungan Anak provinsi Bali dalam Penyelenggaraannya 

berasaskan Pancasila dan berdasarkan hasil meratifikasi Konvensi Hak Anak 

(KHA) dan berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan mendapat 

penyempurnaan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan didukung oleh 

prinsip dasar konvensi hak anak yang dimana meliputi non diskriminasi, 

kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, 

perkembangan anak, dan penghargaan terhadap pendapat anak, Lembaga 

Perlindungan Anak memiliki landasan hukum selain landasan hukum yang telah 

Pencegahan Penanganan Pengawasan 

Penanganan anak korban 

kekerasan seksual 
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dimiliki Lembaga Perlindungan Anak yang dimana memiliki pola dan sistem, 

Lembaga Perlindungan Anak memiliki pola yaitu pencegahan, penanganan, dan 

pengawasan,sedangkan sistem yang dimiliki Lembaga Perlindungan Anak yaitu: 

terintegrasi, terkordinir, komprehensif, dan sitemik. Lembaga Perlindungan Anak 

dalam penyelenggaraan memiliki tujuan seperti menjamin terpenuhinya hak anak 

dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal yang sesuai 

dengan harkat serta martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas 

beraklak mulia dan sejahtera. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini di lakukan di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali 

termasuk ke dalam wilayah Kota Denpasar yang letaknya berada di pusat kota 

Denpasar.  

 Pemilihan lokasi penelitian di Lembaga Perlindungan Anak oleh karena 

Lembaga Perlindungan Anak merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam 

memberikan perlindungan dengan hak-hak anak dari segala bentuk deskriminasi 

pendidikan, kesejahtraan, kesehatan dan lain-lain yang melekat pada diri anak. 

1.6.2  Penentuan Informan. 

Menurut J.M. Morse (1994),informan dapat disamakan dengan partisipan 

penelitian,yaitu  subjek penelitiaan yang  mana dari mereka dapat data penelitian 

dapat diperoleh (J.M. Morse,dalam http://mayaoceanride.blogspot.co.id) informan 
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dalam kegiatan  ini adalah para pengurus yang berkecimpung dalam Lembaga 

Perlindungan Anak di daerah Denpasar, Bali dan dipilih secara purposive, dengan 

mengacu berdasarkan beberapa kriteria: a) ketua Lembaga Perlindungan Anak 

Provinsi Bali yang masih menjabat, b) pengurus yang memiliki pengalaman yang 

sudah lama berkecimpung di dalam Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali, c) 

para ahli yang berkecimpung dalam penggiat perlindungan anak,d) keluarga korban 

yang pernah ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak, penulis memilih 

informan di atas oleh karena para informan di atas dapat memberikan data 

penelitian yang akan penulis teliti. 

 

1.6.3   Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif yang di dukung 

dengan data kuantitatif sedangkan sumber data terdiri dari sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Untuk mendapatkan sejumlah data yang di perlukan, yang 

dimana secara garis besar penulis menggunakan dua sumber data: 

1. Sumber data lapangan sebagai sumber data primer, yakni  menggali 

informasi sejalas mungkin tentang strategi Lembaga Perlindungan Anak 

Provinsi Bali  kepada informan yang berprofesi sebagai penggiat 

perlindungan terhadap anak, yang dimana hal ini didasarkan karena mereka 

telah memiliki pengalaman serta memiliki kepedulian terhadap anak terkait 

dengan pekerjaannya sebagai pengurus Lembaga Perlindungan Anak. 
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2. Sumber data perpustakaan sebagai sumber data skunder, yaitu data yang 

diperoleh dari buku-buku teks yang berkaitan permasalahan yang diangkat. 

 

 

1.6.4   Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:  

(1)Observasi 

(2) Wawancara 

(3) Studi Kepustakaan 

 

1.6.4.1 Observasi  

Pengumpulan data mengenai kenyataan yang hendak di pelajari dengan 

menggunakan cara pengamatan, dapat di selenggarakan oleh seorang peneliti saja 

dan kalau perlu tanpa biaya yang banyak (Koentjaraningrat, 1997: 108). Observasi 

(pengamatan) memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala yang akan 

diteliti, dalam hal ini peneliti dapat mengambil jarak sebagai pengamat mata-mata, 

atau dapat pula melibatkan diri di dalam situasi yang ditelitinya, ataupun secara 

aktif berpartisipasi (Winarno Surakhmad, 1989:165). 

Observasi yang dilakukan yakni dengan melakukan pengamatan lapangan 

(lokasi penelitian) dan penulis sering ikut berpartisipasi langsung dalam proses 
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penanganan kasus sehingga penulis mengetahui banyak hal tentang bagaimana cara 

penanganan kasus yang menyangkut tentang anak, serta pengamatan aktivitas 

sehari-hari kegiatan yang ada di lingkungan Lembaga Perlindungan Anak 

1.6.4.2 Wawancara  

Melalui wawancara dapat di ketahui ekspresi muka, gerak-gerik tubuh yang 

dapat di check dengan pertanyaan verbal, melalui interview dapat diketahui tingkat 

penguasaan materi. perkembangan IPTEK menyebabkan definisi interview atau 

wawancara mengalami penyempurnaan yang pada saat sekarang proses tanya jawab 

dapat di laksanakan dalam jarak jauh, dan orang yang terlibat dalam   interview 

dapat memanfaatkan media elektronik misalnya: radio, televisi, dan telepon 

(Sukandar Rumidi, 2006:88). 

Sehubung dengan metode ini, dipergunakan wawancara secara bebas yakni 

dengan memberi keleluasaan bagi para informan untuk menjawab pertanyaan dan 

pandangannya secara bebas, wawancara ini di tunjukan kepada para pengurus serta 

pengiat kepedulian terhadap anak yang ada di Lembaga Perlindungan Anak di 

Provinsi Bali. Agar wawancara ini terarah, penulis menyusun sebuah pedoman 

wawancara (interview guide) dalam bentuk pertanyaan terbuka sehingga 

memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan secara lebih mendalam dan lebih 

terarah penulis juga mencatat dan merekam proses wawancara dengan responden. 

 

1.6.4.3 Studi Kepustakaan  
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Metode ini telah penulis lakukan sejak awal, yaitu untuk mendalami dan 

memperluas wawasan tentang masalah materi lingkup penelitian, yang berkaitan 

dengan teori yang mendukung maupun konsep-konsep dalam masyarakat. Metode 

kepustakaan ini dipelajari untuk mendapatkan informasi dan data sekunder dari 

permasalahan yang ada di tempat penelitian. Usaha untuk memperoleh konsep dan 

teori melalui kepustakaan adalah dengan membaca buku-buku sehingga dapat 

menambah pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian. 

 

1.6.5   Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif 

tersebut memberikan pengertian atau suatu gambaran dari suatu gejala atau keadaan 

tertentu dari objek penelitian. Dalam analisis data ini, data yang di peroleh dari 

laporan dan studi kepustakaan akan di analisis secara kualitatis selanjutnya akan di 

interpretasi yakni pemberian makna, menjelaskan pola juga mencari keterkaitan 

antara berbagai konsep untuk menggambarkan suatu gejala sosial yang bersifat 

kompleks. Data dalam penelitian ini tentunya yang berkenaan dengan peran 

Lembaga Perlindungan Anak. 

 

 


