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SARI 
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Kata Kunci : Pola Pembinaan Anak, Korban Kekerasan Anak dalam 

Keluarga, Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden 

 

 

Anak merupakan harapan bangsa yaitu sebagai generasi penerus 

perjuangan bangsa. Tetapi keluarga terkadang lupa akan kewajiban serta tanggung 

jawab terhadap anaknya sehingga mereka berbuat yang tidak semestinya, yaitu 

melakukan kekerasan fisik, psikis, penelantaran, dan lain-lain. Oleh karena itu 

perlindungan dan pelaksanaan kesejahteraan hak-hak anak juga menjadi tanggung 

jawab pemerintah. Salah satu lembaga sosial yang menangani perlindungan 

terhadap anak yaitu Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden. 

PSPA “Satria” Baturaden melakukan perlindungan dengan memberikan 

pembinaan terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga. 

Permasalahan utama penelitian ini adalah (1) Bagaimana pola pembinaan 

korban kekerasan anak dalam keluarga di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) 

“Satria” Baturaden, (2) Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi terkait 

pola pembinaan korban kekerasan anak dalam keluarga di Panti Sosial Petirahan 

Anak (PSPA) “Satria” Baturaden, (3) Bagaimana cara menyelesaikan hambatan-

hambatan yang dihadapi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk 

mengetahui pola pembinaan korban kekerasan anak dalam keluarga di Panti 

Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden, (2) Untuk mengetahui 

hambatan-hambatan yang dihadapi terkait pola pembinaan korban kekerasan anak 

dalam keluarga di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden, (3) 

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan-

hambatan terkait pola pembinanaan korban kekerasan anak dalam keluarga di 

Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian  kualitatif. 

Lokasi penelitian di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden. 

Sumber data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data primer 

didapatkan dari wawancara dan observasi dengan informan. Data sekunder adalah 

data yang didapatkan dari hasil-hasil dokumentasi dari peneliti dalam mendukung 

analisis data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data yaitu dengan 

menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap 

yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan 

atau verifikasi. 

v 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Latar belakang pola asuh 

dalamkeluarga anak korban kekerasan yaitu penerima manfaat yang berada pada 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden mempunyai latar 

belakang kehidupan keluarga yang berbeda-beda. Kekerasan yang dialami oleh 

penerima manfaat disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor perceraian orang 

tuanya. Penerima manfaat berasal dari keluarga ekonomi lemah dan broken home. 

Orang tua mereka sibuk mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya.Pola pembinaan terhadap korban kekerasan anak dalam keluarga terdiri 

dari: (1) Pembinaan mental dilakukan dengan cara sholat berjamaah, Tempat 

Pendidikan Al Qur’an (TPA), dan Kultum. Tujuan pembinaan mental yaitu untuk 

menghilangkan rasa trauma, semangat diri, dan menumbuhkan iman kepada 

Tuhan Yang Maha Esa sehingga penerima manfaat mempunyai mental yang 

sehat. (2) Pembinaan sosial dilakukan dengan cara mengajarkan etika sosial dan 

kegiatan rekreatif. Pembinaan sosial bertujuan untuk membentuk kehidupan sosial 

anak dalam bermasyarakat, serta beretika baik sesuai dengan norma agama, 

kesopanan, dan hukum. (3) Pembinaan keterampilan dilakukan dengan cara 

mengajarkan kerajinan tangan, keterampilan komputer dan belajar, keterampilan 

merawat diri sendiri, keterampilan kerumahtanggaan,  kegiatan olahraga. 

Pembinaan keterampilan bertujuan agar anak dapat mengembangkan potensi yang 

dimiliki serta bangkit dari ketidakberdayaannya sehingga dapat tumbuh 

sebagaimana mestinya. Hambatan yang dihadapi terkait pola pembinaan korban 

kekerasan anak dalam keluarga yaitu: (1) Perkembangan anak yang berbeda, (2) 

Kurangnya keterbukaan dalam diri anak, (3) Sarana dan prasarana yang kurang 

memadai. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu: (1) 

Dalam memberikan pembinaan terhadap anak tidak menyeragamkan antara anak 

yang satu dengan yang lain agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar 

tanpa adanya rasa tertekan, (2) Tidak memaksakan anak untuk bersikap terbuka, 

akan tetapi pengurus menggunakan metode kasih sayang sebagaimana orang tua 

yang memberikan kasih sayang kepada anaknya, (3) Melengkapi semua sarana 

dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pembinaan agar pembinaan yang 

dilakukan dapat berjalan dengan lancar, serta meningkatkan kerja sama dengan 

lembaga-lembaga yang menangani masalah perlindungan anak.  

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Kepada 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA ”Satria” Baturaden diharapkan agar 

cara yang ditempuh dalam pembinaan mental, sosial, dan keterampilan terhadap 

anak korban kekerasan dalam keluarga terus ditingkatkan. Serta kerja sama 

dengan mitra kerja terus ditingkatkan dan diperluas agar dapat memperlancar 

pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan anak dalam keluarga. (2) 

Kepada korban kekerasan anak dalam keluarga diharapkan menanamkan sikap 

disiplin dalam mengikuti kegiatan pembinaan agar dapat mengurangi rasa trauma 

yang dialami dan menumbuhkan semangat dalam diri anak karena semua 

permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya. (3) Kepada keluarga atau orang tua 

diharapkan untuk selalu menjalin komunikasi dengan anaknya yang berada di 

Panti Sosial Petirahan Anak ”Satria” Baturaden.(4) Kepada masyarakat untuk 

lebih peduli terhadap korban kekerasan anak dalam keluarga. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berbagai masalah seakan tidak pernah berhenti di Indonesia, mulai 

dari krisis ekonomi, krisis politik, kerusuhan hingga perseteruan di antara 

kelompok, golongan maupun aparat negara. Masalah sosial sudah menjadi 

topik yang hangat dibicarakan, misalnya masalah kemiskinan, kejahatan dan 

juga kesenjangan sosial, begitu pula dengan berbagai kasus kekerasan yang 

sering terjadi. Salah satunya kasus kekerasan terhadap anak yang diberitakan 

di berbagai media. Begitu banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak 

tetapi hanya sedikit kasus yang ditindaklanjuti. Kekerasan tersebut biasanya 

dilakukan oleh orang tua atau keluarga. Padahal, seorang anak merupakan 

harapan bangsa yaitu sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Kehidupan 

masa kecil anak sangat berpengaruh terhadap sikap mental dan moral anak 

ketika dewasa nanti. Milton (dalam Soeparwoto, 2007: 31) menyatakan bahwa 

“masa kanak-kanak meramalkan masa depan, sebagaimana pagi meramalkan 

hari baru.” 

Sedangkan Erikson (dalam Soeparwoto, 2007: 32)  menyimpulkan: 

bahwa masa kanak-kanak merupakan gambaran awal manusia 

sebagai manusia, tempat di mana kebaikan dan sifat buruk akan 

berkembang mewujudkan diri, meskipun lambat tetapi pasti. Apa yang 

akan dipelajari seorang anak tergantung bagaimana orang tua memenuhi 

kebutuhan anak akan makanan, perhatian, cinta kasih. Sekali ia belajar, 

sikap demikian akan mewarnai persepsi individu akan masyarakat dan 

suasana sepanjang hidup. 

1 



2 
 

Keluarga terkadang lupa akan kewajiban serta tanggung jawab 

terhadap anaknya sehingga mereka berbuat yang tidak semestinya, misalnya 

melakukan kekerasan fisik, psikis, penelantaran, dan lain-lain. Oleh karena itu 

perlindungan dan pelaksanaan kesejahteraan hak-hak anak juga menjadi 

tanggung jawab pemerintah. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat 2 

UU No. 4 Tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak bahwa usaha kesejahteraan 

anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. 

Perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan dilakukan 

oleh berbagai lembaga sosial baik yang berada di bawah naungan pemerintah 

maupun masyarakat. Lembaga sosial tersebut bertugas untuk melakukan 

pelayanan bimbingan atau pembinaan. Dalam pasal 11 ayat 1 UU No. 4 Tahun 

1976 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa usaha kesejahteraan anak 

terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. 

Pembinaan atau bimbingan yang diberikan merupakan proses pemberian 

bantuan kepada anak korban kekerasan  agar dapat mengembangkan 

kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan 

individu yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang 

berlaku. 

Salah satu lembaga sosial yang menangani perlindungan terhadap 

anak yaitu Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden. PSPA 

“Satria” Baturaden  merupakan lembaga resmi yang berada di bawah naungan 

Kementerian Sosial Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam 

laporan kegiatan PSPA “Satria” Baturaden. 
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Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden merupakan 

salah satu institusi yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik 

Indonesia dengan ruang lingkup pelayanan dan fokus penanganan untuk 

mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial anak berupa masalah 

perilaku dan hambatan penyesuaian diri akibat adanya hambatan 

keberfungsian sosial dan masalah sosial ekonomi keluarga (Laporan 

Kegiatan Angkatan VI PSPA “Satria” Baturaden, 2010: 3). 

Sejak tahun 2007 Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” 

Baturaden melakukan pelayanan yaitu Rumah Perlindungan Sosial Anak 

(RPSA). RPSA telah melakukan pelayanan terhadap anak, diantaranya anak 

yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga. Berikut ini dapat dilihat 

jumlah anak yang telah di lindungi oleh PSPA “Satria” Baturaden dengan 

program layanan RPSA. 

 

Tabel 1 

Rekapitulasi Kasus Korban Kekerasaan Anak dalam Keluarga 

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 

Panti Sosial Petirahan Anak “Satria” (PSPA) Baturaden 

No Asal Daerah Jenis Kasus 

Kekerasan 

Fisik 

Penelantaran KDRT Jumlah 

1. Cilacap - 3 2 5 

2. Banyumas 2 13 3 18 

4. Kota Pekalongan - 2 - 2 

5. Temanggung 1 3 - 4 

7. Purbalingga - 4 - 4 

8. Sumatera Utara - 2 - 2 

9. Surakarta - 1 - 1 

10. Banjarnegara - 2 - 2 

11. Kulonprogo - 2 - 2 

12. Pemalang - 1 - 1 

13. Purworejo - 1 - 1 

14. Jakarta - 1 - 1 

15. Lampung - 1 - 1 

16. Kab. Pekalongan - 1 - 1 

 Jumlah 3 37 5 45 

Sumber : Data RPSA di PSPA “Satria” Baturaden Per 31 Desember 2010 



4 
 

Berdasarkan data di atas bahwa jumlah anak yang mengalami 

kekerasan dalam keluarga adalah 45 anak dengan bentuk kekerasan fisik 

berjumlah 3 anak, penelantaran berjumlah 37 anak, dan KDRT  berjumlah 5 

anak. Anak tersebut berasal dari daerah yang berbeda-beda tetapi ditemukan 

atau dirujuk ke Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden, hal 

ini membuktikan bahwa kekerasan anak terjadi di berbagai wilayah di 

Indonesia. Terutama penelantaran anak yang marak terjadi di berbagai daerah.  

Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden melakukan  

upaya pembinaan agar anak-anak tersebut mendapatkan kasih sayang, 

perhatian, pendidikan dan pembentukan kepribadian. Berdasarkan hal tersebut 

maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul POLA 

PEMBINAAN KORBAN KEKERASAN ANAK DALAM KELUARGA 

DI PANTI SOSIAL PETIRAHAN ANAK (PSPA) “SATRIA” 

BATURADEN. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola pembinaan korban kekerasan anak dalam keluarga di 

Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden? 

2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi terkait pola pembinaan 

korban kekerasan anak dalam keluarga di Panti Sosial Petirahan Anak 

(PSPA) “Satria” Baturaden?  
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3. Bagaimana cara menyelesaikan hambatan-hambatan yang dihadapi 

tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pola pembinaan korban kekerasan anak dalam keluarga 

di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi terkait pola 

pembinaan korban kekerasan anak dalam keluarga di Panti Sosial 

Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan-

hambatan terkait pola pembinanaan korban kekerasan anak dalam keluarga 

di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan sosial, mengenai pola pembinaan anak korban kekerasan 

dalam keluarga. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) ”Satria”   
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Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pengurus 

Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) ”Satria” untuk meningkatkan 

peranannya dalam menyelesaikan masalah sosial anak. Serta sebagai 

pertimbangan dan sumbangan dalam mengambil kebijakan yang 

digunakan untuk meningkatkan pola pembinaan korban kekerasan 

anak. 

b. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan pada masyarakat 

untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga. 

 

E. Batasan Istilah 

Untuk mempertegas ruang lingkup permasalahan serta penelitian 

lebih terarah, maka istilah-istilah dalam judul penelitian perlu diberi batasan-

batasan: 

1. Pola Pembinaan Anak 

Pola pembinaan anak adalah suatu sistem, cara, atau pola yang 

digunakan untuk diterapkan dalam kehidupan terhadap anak, meliputi cara 

mengasuh, membina, mengarahkan, membimbing dan memimpin anak 

yang dilakukan secara efesien dan efektif. 

Pola pembinaan dilakukan dengan memberikan bimbingan 

kepada anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga. Pembinaan 

atau bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang  

agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya 
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sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu yang ada 

dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. 

Pola pembinaan yang dilakukan meliputi tiga bidang yaitu 

pembinaan mental, pembinaan sosial, dan pembinaan keterampilan. 

2. Korban Kekerasan Anak dalam Keluarga 

 Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang 

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan 

kerusakan fisik atau barang orang lain. 

Dari segi hukum maupun sosiologis, kasus kekerasan merupakan 

perbuatan yang tercela dan tidak dibenarkan seperti kasus kekerasan 

terhadap anak.  Tindakan kekerasan terhadap anak dapat  terjadi kapan 

saja, dialami siapa saja, dan dilakukan oleh siapa saja. Kekerasan terhadap 

anak  banyak dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab 

terhadap kesejahteraan anak. Salah satu kekerasan anak yang terjadi yaitu 

berupa kekerasan fisik, sebagaimana dinyatakan oleh Suyanto. 

Kekerasan terhadap anak yaitu peristiwa pelukaan fisik, mental,   

atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang 

mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu 

semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan 

dan kesejahteraan anak (Suyanto, 2010: 28). 

Kekerasan terhadap anak biasanya dilakukan oleh orang-orang 

terdekat, salah satunya adalah keluarga. Ada beberapa faktor pendorong 

terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yaitu faktor 

ekonomi, masalah keluarga, faktor perceraian, kelahiran anak diluar nikah, 
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permasalahan jiwa atau psikologis, tidak dimilikinya pendidikan atau 

pengetahuan religi yang memadai.  

Kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak memiliki 

bentuk yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk kekerasan anak dalam keluarga 

terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan 

kekerasan ekonomi.   

3. Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden 

Panti Sosial Petirahan Anak merupakan lembaga sosial yang 

melaksanakan usaha kesejahteraan sosial bagi anak tingkat lembaga 

pendidikan dasar yang mengalami masalah perilaku dan hambatan 

penyesuaian diri disebabkan adanya hambatan keberfungsian sosial dan 

masalah sosial, ekonomi, psikologis dan atau budaya keluarga. 

Panti Sosial Petirahan Anak “Satria” Baturaden merupakan salah 

satu Unit Pelaksana Teknis yang dikembangkan oleh Kementrian Sosial 

Republik Indonesia.  

Ruang lingkup pelayanan dan fokus penanganan Panti Sosial 

Petirahan Anak “Satria” Baturaden yaitu untuk mengentaskan 

permasalahan kesejahteraan sosial yang dialami anak, perlakuan yang 

salah terhadap anak, serta hambatan tumbuh kembang anak. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan 

skripsi yang bertujuan memberikan gambaran umum untuk memudahkan 



9 
 

pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Sistematika skripsi terdiri 

dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan skripsi, bagian isi skripsi, dan 

bagian akhir skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

istilah dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini dibahas mengenai teori-teori  

yang digunakan untuk membangun kerangka kerja penelitian yang berkaitan 

dengan pola pembinaan korban kekerasan anak dalam keluarga di Panti Sosial 

Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden. Bab ini diakhiri kerangka 

berpikir. 

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang lokasi 

penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan 

data, validitas data dan metode analisis data.  

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini berisi 

tentang hasil-hasil dari  penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari 

hasil penelitian. 

Bab V Penutup. Dalam bab ini berisi simpulan dan saran-saran  yang 

bermanfaat. 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran berkaitan 

dengan hasil penelitian yang telah dicapai oleh penulis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pola Pembinaan Anak 

1. Pengertian Pembinaan Anak 

  Kehidupan seorang anak masih sangat bergantung pada orang 

tua, keluarga, maupun orang lain karena anak-anak masih labil atau 

berubah-ubah sehingga harus adanya bimbingan atau pembinaan agar anak 

dapat berkembang dengan baik.  

  Pembinaan atau bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh 

seseorang, baik pria maupun wanita, yang terlatih dengan baik dan 

memiliki kepribadian dan pendidikan yang memadai kepada seorang dari 

semua usia untuk membantunya mengatur kegiatan, keputusan sendiri, dan 

menanggung bebannya sendiri (Crow & Crow dalam Mugiarso, 2009: 2). 

  Menurut Smith (dalam Priyatno & Anti, 1999: 94) pembinaan 

atau bimbingan anak adalah proses layanan yang diberikan individu-

individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-

rencana, dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan 

diri dengan baik. 

  Dari kedua pendapat tentang pengertian pembinaan maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa pembinaan merupakan bantuan yang diberikan 

oleh seseorang kepada individu atau anak agar anak dapat menyesuaikan 

10 
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diri dengan lingkungan serta dapat mengatur kegiatan dan menentukan 

pilihan atau keputusannya sendiri. Sedangkan pembinaan terhadap anak 

korban kekerasan atau pembinaan dalam proses rehabilitasi adalah proses 

memulihkan klien yang mengalami hambatan dalam perkembangan. 

  Pembinaan atau bimbingan dalam proses rehabilitasi juga 

diartikan sebagai suatu proses memulihkan klien yang mengalami 

hambatan untuk memperoleh kemanfaatan yang sepenuhnya dalam dirinya 

dan masyarakat (Surya, 1988: 268). 

2. Tujuan Pembinaan Anak 

  Pembinaan atau bimbingan yang dilakukan tentunya memiliki 

tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari bimbingan yaitu sebagai berikut: 

a) Untuk membantu memperkembangkan diri secara optimal sesuai 

dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, 

berbagai latar belakang yang ada, serta sesuai dengan tuntutan 

positif lingkungannya. 

b) Menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki 

berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, 

dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan 

lingkungan (Prayitno dalam Mugiarso, 2009: 22). 

Pelaksanaan pembinaan anak harus berdasarkan tujuan 

pembinaan anak yaitu membantu anak untuk memperkembangan diri  

sehingga menjadi anak yang berguna dalam kehidupannya atau 

lingkungannya.  

3. Dasar Pelaksanaan Pembinaan 

Dasar pelaksanaan pembinaan terhadap anak korban kekerasan 

berpedoman pada dasar pelaksanaan perlindungan anak. Dasar-dasar 

tersebut yaitu sebagai berikut: 
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a) Dasar Filosofis 

Yaitu Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan 

keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar 

filosofis pelaksanaan perlindungan anak. 

b) Dasar Etis 

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi 

yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam 

pelaksanaan kewenangan kekuasaan, dan kekuatan dalam 

pelaksanaan perlindungan anak. 

c) Dasar Yuridis 

Pelaksanaan perlindungan harus didasarkan pada UUD 1945 dan 

berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku 

(Gultom, 2008: 37). 

Dasar-dasar pembinaan anak sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan pembinaan anak agar pembinaan yang dilakukan tidak 

menyimpang dari dasar-dasar yang ada. Dasar-dasar tersebut yaitu 

pancasila, UUD 1945, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan 

lainnya. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar kegiatan dalam berbagai 

bidang kehidupan di Indonesia. Sehingga pembinaan dalam melakukan 

perlindungan terhadap anak harus didasarkan pada pancasila dan UUD 

1945. 

4. Asas-Asas Pembinaan  

Dalam menyelenggarakan layanan pembinaan terhadap anak 

korban kekerasan hendaknya mengacu pada asas-asas hukum. Asas-asas 

yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: 

a) Asas manfaat 

  Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi 

tercapainya kemanfaatan bagi korban saja, tetapi juga kemanfaatan 

bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi 

jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat. 
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b) Asas keadilan 

Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi 

korban tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa 

keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan. 

c) Asas keseimbangan 

Artinya penerapan asas keseimbangan dalam upaya 

memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu 

menuju pada keadaan semula, asas keseimbangan memperoleh 

tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban. 

d) Asas kepastian hukum 

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat 

bagi para petugas pada saat melaksanakan tugas-tugas dalam upaya 

perlindungan pada korban (Dikdik dan Gultom, 2007: 164). 

Asas-asas pembinaan sangat berpengaruh terhadap kelancaran 

pelaksanaan pembinaan karena asas-asas tersebut tidak hanya mecakup 

korban saja tetapi semua pihak, yaitu bagi pengurus, pelaku kejahatan dan 

masyarakat. 

5. Fungsi Pembinaan  

Penyelenggaraaan pembinaan atau bimbingan yang dilakukan 

terhadap anak memiliki empat fungsi yaitu: 

a) Fungsi pemahaman 

 Fungsi pemahaman yaitu memahami berbagai hal yang 

esensial berkenaan dengan perkembangan dan kehidupan anak beserta 

permasalahannya. Fungsi pemahaman terdiri dari: pemahaman tentang 

klien, pemahaman tentang masalah klien, pemahaman tentang 

lingkungan yang lebih luas. 

b) Fungsi pencagahan 

 Fungsi pencegahan bertujuan untuk menyingkirkan berbagai 

masalah yang dapat menghambat perkembangan anak, pencegahan 
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tidak sekedar merupakan ide bagus, tetapi adalah suatu keharusan yang 

bersifat etis. Upaya pencegahan dapat dilakukan sebagai berikut: 

1) Mendorong perbaikan lingkungan yang kalau diberikan akan 

berdampak negatif terhadap individu yang bersangkutan. 

2) Mendorong perbaikan kondisi pribadi diri anak. 

3) Meningkatkan kemampuan anak untuk hal-hal yang diperlukan 

dan mempengaruhi perkembangan dan kehidupannya. 

4) Mendorong anak untuk tidak melakukan sesuatu yang akan 

memberikan risiko yang besar, dan melakukan sesuatu yang akan 

memberi manfaat. 

5) Menggalang dukungan kelompok terhadap anak yang 

bersangkutan (Priyatno dan Anti, 1999: 196). 

c) Fungsi pengentasan 

 Fungsi pengentasan yaitu fungsi yang akan menghasilkan 

terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami 

anak. 

d) Fungsi pemeliharaan dan pengembangan 

 Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan yang diberikan 

dapat membantu anak dalam memelihara dan mengembangkan 

keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. 

Pelaksanaan pembinaan selain memiliki tujuan juga memiliki 

fungsi pembinaan yaitu fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, 

pemeliharan dan pengembangan. Oleh karena itu pelakasanaan pembinaan 

harus sesuai dengan fungsi tersebut agar tujuan pembinaan juga dapat 

tercapai. 

6. Prinsip-Prinsip Pembinaan 

 Penyelenggaraan pembinaan atau bimbingan terhadap anak agar 

dapat berjalan dengan lancar maka harus mengacu pada prinsip-prinsip 
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yang ada. Prinsip-prinsip dalam pembinaan anak korban kekerasan dalam 

keluarga mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA). Prinsip-prinsip 

tersebut  yaitu sebagai berikut: 

a) Prinsip Nondiskriminasi 

 Ketentuan Pasal 2 ayat (1)  Konvensi Hak Anak menyatakan: 

Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang 

ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah 

hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa 

memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan 

politik, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, 

cacat, kelahiran, atau status lain dari anak, dari orang tua anak, atau 

walinya yang sah menurut hukum. 

b) Yang terbaik bagi anak 

Prinsip ini tergambar dalam Pasal 3 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak 

yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah 

maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan 

legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi 

pertimbangan utama. 

c) Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak 

Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak 

adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat strategis dan harus 

dipandang secara menyeluruh demi masa depan anak itu sendiri. 



16 
 

Seperti dinyatakan dalam pasal 6 ayat (1) bahwa negara-negara peserta 

mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas 

kehidupan, serta ayat (2) bahwa negara-negara peserta semaksimal 

mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. 

d) Menghargai pandangan anak 

Artinya setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam 

setiap pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan 

dan perkembangan anak. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa negara-

negara peserta akan menjamin bahwa anak-anak yang memiliki 

pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan 

pandangan-pandangan mereka secara bebas dalam semua hal yang 

mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai 

dengan usia dan kematangan anak (Dikdik & Gultom, 2007: 124). 

7. Jenis-Jenis Pembinaan  

Jenis-jenis pembinaan dapat digolongkan atas tiga jenis yaitu 

pembinaan mental, pembinaan sosial, pembinaan keterampilan (Gultom, 

2008: 143). 

Jenis-jenis pembinaan diklasifikasikan sebagai berikut:  

a) Pembinaan mental 

Kesehatan mental meliputi semua dimensi hidup manusia 

yaitu fisik, mental, sosial, vokasional, dan spiritual. Pembinaan mental 

dilakukan karena adanya kesehatan mental yang terganggu. 
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 Gangguan mental yaitu mencakup: perilaku sosial, dimana 

seseorang kurang memadai dalam melakukan hubungan-hubungan 

sosial; perilaku emosional, termasuk depresi dan kecemasan; masalah-

masalah yang berkaitan dengan kesehatan; masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kerja, seperti keputusasaan dan kebosanan (Syuhada, 

1988: 74). 

Gangguan mental dapat mengganggu pertumbuhan dan 

perkembangan seseorang. Oleh karena itu kesehatan mental sangat 

penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang baik. 

Jahoda (dalam Syuhada, 1988: 74) megkategorikan tujuh 

kriteria mental yang sehat, yaitu: bersikap positif terhadap dirinya; 

memiliki derajat pertumbuhan, perkembangan, dan aktualisasi diri; 

fungsi-fungsi psikologinya integral; memiliki otonomi atau 

ketidaktergantungan; memiliki persepsi terhadap realitas secara 

memadai; dan menguasai lingkungan. 

Pembinaan mental dilakukan karena adanya problem yang 

dihadapi seperti perasaan bersalah, kurang bisa mengontrol emosi, 

merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai 

keseimbangan emosi. 

Pembinaan mental yang dilakukan yaitu:  

1) Memberikan pengertian agar dapat menerima dan menangani 

rasa frustasi dengan wajar melalui ceramah. 

2) Memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasihat. 

3) Merangsang dan menggugah semangat untuk mengembangkan 

keahliannya. 

4) Memberikan kepercayaan dan menanamkan rasa percaya diri, 

untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan 

menekankan pentingnya agama (Gultom, 2008: 144). 
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Bentuk pembinaan mental yang dilakukan tersebut dapat 

mengatasi gangguan mental yang dialami. Tetapi pembinaan mental 

juga harus sesuai dengan apa yang diperlukan oleh klien agar tujuan 

dari pembinaan dapat tercapai. Pembinaan yg sesuai dengan kebutuhan 

klien dapat: 

1) Preventif, yaitu mencegah terjadinya kesulitan. 

2) Fasilitatif, memberikan kemudahan-kemudahan bagi 

pertumbuhan yang sehat. 

3) Remidial, yaitu mengarahkan kembali pola-pola perkembangan 

yang kurang sesuai ke arah yang sehat. 

4) Rehabilitatif, membantu klien mengubah keterbatasan-

keterbatasan kemampuannya dengan memanfaatkan kekuatan-

kekuatan yang dimilikinya. 

5) Meningkatkan, yaitu meningkatkan kualitas hidup klien 

(Syuhada, 1988: 75).  

b) Pembinaan sosial 

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu tidak dapat hidup 

sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga memerlukan hubungan 

sosial dalam hidup bermasyarakat. Alisjahbana (dalam Soeparwoto, 

2007: 113) menyatakan bahwa hubungan sosial diartikan sebagai 

bagaimana orang/individu bereaksi terhadap orang-orang di sekitarnya, 

dan bagaimana pengaruh hubungan itu pada diri individu. 

Jika hubungan sosial dilakukan sebaik-baiknya maka 

perkembangan sosial anak akan tumbuh dan berkembang secara baik 

yang dapat menjurus ke arah pribadi yang bersikap dan berperilaku 

sosial. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak 

yaitu faktor keluarga dan faktor dari luar keluarga (Soeparwoto, 2007: 

118). Faktor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Pengaruh keluarga 

Hubungan pribadi di lingkungan keluarga yang antara 

lain hubungan dengan ibu, anak dengan saudaranya, dan anak 

dengan orang tua, mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap 

perkembangan sosial anak. Perkembangan anak di dalam keluarga 

di pengaruhi oleh ukuran keluarga, harapan orang tua, dan cara 

pendidikan anak. 

2) Faktor dari luar keluarga 

Faktor dari luar keluarga terdiri dari: 

a) Sekolah 

Ketika anak-anak memasuki sekolah, guru mulai 

memasukkan pengaruh terhadap sosialisasi anak, meskipun 

pengaruh teman sebaya biasanya lebih kuat dibandingkan 

dengan pengaruh guru dan orang tua. 

b) Masyarakat 

Penerimaan dan penghargaan secara baik masyarakat 

terhadap diri anak, mendasari  adanya perkembangan sosial 

yang sehat, citra diri yang positif, dan juga rasa percaya diri 

yang mantap. Perkembangan sosial yang sehat, citra diri yang 

positif, dan rasa percaya diri yang mantap bagi anak akan 
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menimbulkan pandangan positif terhadap masyarakatnya, 

sehingga anak lebih berpartisipasi dalam kehidupan sosial. 

Pembinaan sosial bertujuan untuk mengembangkan pribadi 

dan hidup kemasyarakatan. Pembinaan sosial yang dilakukan yaitu: 

1) Memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik 

dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika 

pergaulan dan pertemuan dengan keluarga korban. 

2) Mengadakan surat menyurat untuk memelihara hubungan batin 

dengan keluarga dan relasinya. 

3) Kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan 

keluarga (Gultom, 2008: 144). 

c) Pembinaan keterampilan 

Pada masa anak-anak banyak keterampilan-keterampilan 

yang dipelajari. Keterampilan yang dipelajari sebagian bergantung 

pada lingkungan, kesempatan untuk belajar, dan apa yang sedang 

digemari oleh teman-teman sebaya. 

Perkembangan keterampilan anak tidak dapat terlepas dari 

perkembangan koordinasi senso motorik, yaitu perkembangan kerja 

sama antara kemampuan indera dengan perkembangan motorik. 

Terdapat perbedaan kemampuan senso motorik anak yang 

menyebabkan perbedaan dalam keterampilan anak pada pashe yang 

sama. Perbedaan senso motorik ini terjadi karena adanya perbedaan 

dalam: kesiapan kematangan anak, kesempatan, bimbingan, kondisi 

lingkungan, jenis kelamin, sosial ekonomi, bentuk tubuh, keturunan, 

kesehatan, kebudayaan, dan kesenangan (Rumini dan Sundati, 2004: 

40).  

  Keterampilan pada masa anak-anak dapat dikategorikan 

menjadi empat, yaitu sebagai berikut: 

1) Keterampilan menolong diri sendiri 

Anak harus dapat makan, berpakaian, mandi, dan berdandan 

sendiri hampir secepat dan semahir orang dewasa. 
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2) Keterampilan menolong orang lain 

Keterampilan ini bertalian dengan menolong orang-orang lain. Di 

rumah mencakup membersihkan tempat tidur, membersihkan debu, 

dan menyapu; di sekolah mencakup mengosongkan tempat sampah 

dan membersihkan papan tulis; dan di dalam kelompok bermain 

mencakup menolong membuat rumah-rumahan atau merencanakan 

lapangan basket.  

3) Keterampilan sekolah 

Di sekolah anak mengembangkan berbagai keterampilan yang 

diperlukan untuk menulis, menggambar, melukis, membentuk 

tanah liat, menari, mewarnai dengan krayon, menjahit, memasak, 

dan pekerjaan tangan dengan menggunakan kayu. 

4) Keterampilan bermain 

Anak belajar berbagai keterampilan seperti melempar dan 

menangkap bola, naik sepeda, sepatu roda, dan berenang (Hurlock, 

1991: 151). 

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan 

mengembangkan bakat sehingga memperoleh keahlian dan 

keterampilan. Pembinaan keterampilan yang dilakukan yaitu: 

1) Menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta 

huruf), kursus persamaan sekolah dasar. 

2) Latihan kejuruan seperti kerajinan tangan. 
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3) Latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani 

seperti senam pagi, latihan kesenian seperti seni musik (Gultom, 

2008: 144). 

Kursus pengetahuan, latihan kejuruan dan latihan fisik dalam 

pembinaan keterampilan dapat membantu anak untuk mengembangkan 

bakat yang dimilikinya. 

B. Korban Kekerasan Anak dalam Keluarga 

 Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang 

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan 

fisik atau barang orang lain. Kekerasan biasanya dilakukan oleh orang yang 

merasa kuat kepada orang yang lemah seperti yang dinyatakan oleh Mufidah 

dkk.  

Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang  atau  

sejumlah orang yang beroposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau 

sejumlah orang yang beroposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan), 

yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik 

dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek 

kekerasan (Mufidah dkk., 2006: 2). 

Gosita (dalam Yulia, 2010: 7) menyatakan bahwa kejahatan 

kekerasan adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan 

dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri 

sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan 

sosial. 

Kekerasan anak yaitu peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual 

yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab 

terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan 
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kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Suyanto, 

2010: 28). 

Kekerasan anak biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti 

orang tua atau keluarga. Batasan definisi kekerasan dalam keluarga ini 

dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan KDRT, yaitu:  

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran 

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 

rumah tangga. 

Bentuk-bentuk kekerasan anak yang dilakukan dalam keluarga dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Kekerasan fisik 

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, 

jatuh sakit atau luka berat. 

2) Kekerasan psikis 

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 

tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 

3) Kekerasan seksual 

Kekerasan seksual meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan 

terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan 

pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah 
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tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan 

tertentu. 

4) Kekerasan Ekonomi 

 Kekerasan ekonomi seperti menelantarkan anak, kekerasan ini dilakukan 

dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan (Yulia, 

2010: 8). 

Fatimah (dalam Suyanto, 2010: 33) mengkategorikan enam kondisi 

yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan anak dalam keluarga, yaitu:  

1) Faktor ekonomi 

Kemiskinan yang dihadapi oleh keluarga akan membawa kekecewaan 

pada keluarga tersebut yang dapat menimbulkan kekerasan. Keterbatasan 

ekonomi dapat membawa masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidup 

terutama kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. 

2) Masalah keluarga 

Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemarah dan tidak 

mampu mengendalikan emosi dapat menyebabkan terjadinya kekerasan 

pada anak. 

3) Faktor perceraian 

Perceraian dapat membawa problematika kehidupan rumah tangga seperti 

persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian 

nafkah. 
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4) Kelahiran anak di luar nikah 

Anak yang lahir di luar nikah akan banyak menerima perlakuan yang tidak 

menguntungkan seperti: anak merasa disingkirkan, harus menerima 

perlakuan diskriminatif, tersisih atau disisihkan oleh keluarga bahkan 

harus menerima perilaku yang tidak adil dan bentuk kekerasan yang 

lainnya.  

5) Permasalahan jiwa atau psikologis 

Orang tua yang melakukan kekerasan adalah mereka yang memiliki 

masalah psikologis, yaitu berada dalam situasi kecemasan dan tertekan 

akibat mengalami depresi atau stres. 

6) Tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai. 

Mengenai korban kekerasan terhadap anak dapat berasal dari 

berbagai latar belakang pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama dan suku 

bangsa. Korban menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT 

adalah orang yang mengalami kekerasaan dalam lingkup rumah tangga. 

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 (Gosita, 1989: 75). 

Berdasarkan Pasal 10 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban 

berhak mendapatkan: 
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1) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 

advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun 

berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; 

2) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 

3) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasian korban; 

4) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap 

tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

5) pelayanan bimbingan rohani (Dikdik dan Gultom, 2007: 53). 

  Korban kekerasan dalam keluarga mendapatkan pelayanan, 

pelayanan tersebut diberikan oleh kepolisian dengan menyediakan ruang 

pelayanan khusus (RPK) bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja 

sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi 

korban (Yulia, 2010: 11). 

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan 

mencakup hal sebagai berikut: 

1) Perlindungan yang pokok yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, 

dan kesehatan. 

2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah. 

3) Mengenai penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang 

berakibat pada prioritas pemenuhannya (Gosita, 1989: 5). 

Anak-anak yang mengalami kekerasan tentunya memiliki gejala-

gejala  baik secara fisik maupun emosional. Gejala-gejala tersebut antara lain : 

1) takut akan hubungan antar pribadi atau terlalu mengalah/tunduk. 

2) menarik diri, agresif atau aktif secara abnormal (hiperaktif). 

3) seringkali lesu atau mudah marah, memisahkan diri. 
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4) tidak ada rasa sayang atau terlalu menunjukkan rasa sayang 

(disalahartikan-merayu) (Mufidah dkk., 2006: 99). 

Selain gejala-gejala di atas, anak yang menjadi korban kekerasan 

juga akan mengalami stress dan trauma, bahkan pada kasus yang berat seperti 

pemerkosaan atau penculikan, trauma yang muncul dapat bertahan dalam 

waktu yang cukup lama (Nuryanti, 2008: 72). 

C. Hubungan Sosial Anak dalam Keluarga 

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 

suami istri, atau suami istri dan anaknya, agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpatisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi (UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). 

Setiap keluarga adalah sistem, yaitu suatu kesatuan yang dibentuk 

oleh bagian-bagian yang saling berhubungan dan berinteraksi. Hubungan 

tersebut tidak hanya berlangsung satu arah. Orang tua memang bersosialisasi 

dengan anak, namun sosilalisasi dalam keluarga bersifat timbal balik. 

Sosialisasi timbal balik yaitu sosialisasi yang berlangsung dua arah; 

anak bersosialisasi dengan orang tua seperti orang tua bersosialisasi dengan 

anak (Santrock, 2007: 159). 

Kewajiban orang tua pada proses sosialisasi di masa kanak-kanak ini 

adalah untuk membentuk kepribadian anak-anaknya. Apa yang dilakukan 

orang tua pada anak di masa awal pertumbuhannya sangat menentukan 
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kepribadian anak-anak tersebut. Dalam proses sosialisasi terdapat empat fase 

yaitu sebagai berikut: 

1. Fase Laten 

  Dalam fase ini proses sosialisasi yang berlangsung belum terlihat 

nyata. Pengenalan anak terhadap diri sendiri tidak jelas dan anak belum 

merupakan kesatuan individu yang berdiri sendiri dan dapat melakukan 

kontak sosial dengan lingkungannya. 

2. Fase Adaptasi 

 Dalam fase ini anak mulai mengadakan penyesuaian diri terhadap 

lingkungan sosialnya. Peranan orang tua sangat dominan, karena anak 

hanya dapat belajar dengan baik atas bantuan dan bimbingan orang tuanya. 

Hukuman dan penghargaan dari orang tua yang diberikan terhadap tingkah 

laku anak, banyak memberikan pengertian pada anak dalam belajar 

bagaimana seharusnya mereka bertindak dalam kehidupan sehari-hari.  

 Hukuman yang tidak tepat dari segi waktu, bentuk yang 

diberlakukan orang tua terhadap anak, tingkah laku anak yang terlalu 

dibatasi dapat menimbulkan rasa cemas, takut, kecewa, dan berbagai hal 

yang dapat menghambat proses sosialisasi.  

3. Fase Pencapaian Tujuan 

 Dalam fase ini anak lebih terarah untuk maksud dan tujuan 

tertentu. Anak cenderung mengulang tingkah laku tertentu untuk 

mendapatkan penghargaan dari orang tua, dan tingkah laku yang 

menimbulkan reaksi negatif dari orang tua berusaha dihindarkan.  
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4. Fase Integrasi 

 Dalam fase ini tingkah laku anak sudah menjadi bagian dari 

dirinya sendiri yang memang ingin dilakukannya. Norma dan nilai yang 

ditanamkan oleh orang tuanya sudah menjadi diri anak, bukan lagi 

merupakan sesuatu yang berada di luar diri anak (Ihromi, 2004: 37). 

Hubungan orang tua dengan anak dipengaruhi juga oleh perbedaan 

kelas sosial, seperti perbedaan kondisi kehidupan keluarga yang 

mengakibatkan perbedaan nilai karena pekerjaannya.  

Melvin Kohn (dalam Ihromi, 2004: 50) menjelaskan bahwa pada kelas 

menengah hubungan orang tua dan anak lebih berbentuk horisontal, dalam 

memberikan hukuman pada anak dilihat dulu sampai seberapa jauh 

kesalahan anak, memberi peringatan sebelum menghukum, dan 

hukumannya bukanlah hukuman fisik. Sedangkan pada kelas pekerja yang 

ditekankan adalah kepatuhan. Hukuman diberlakukan secara langsung bila 

anak-anak tidak patuh, tanpa melihat sebab-sebabnya, dan sering berbentuk 

hukuman fisik. 

Elizabeth B. Hurlock (dalam Ihromi, 2004: 51) menyebutkan ada 

tiga pola sosialisasi yang digunakan orang tua dalam menanamkan disiplin 

pada anak-anaknya yaitu sebagai berikut: 

1. Otoriter 

 Orang tua memiliki kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang 

kaku dalam mengasuh anaknya. Setiap pelanggaran dikenakan hukuman. 

Orang tua tidak mendorong anak untuk mengambil keputusan sendiri atas 

perbuatannya, tetapi menentukan bagaimana harus berbuat. 

Pola asuh yang otoriter ini menyebabkan anak akan memiliki 

pribadi yang suka menyendiri, tidak bahagia, dan sulit mempercayai orang 

lain. Serta kadar harga dirinya paling rendah dibandingkan dengan anak-
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anak yang dibesarkan oleh orang tua yang tidak terlalu mengatur 

(Soeparwoto, 2007: 103). 

2. Demokratis 

 Orang tua menggunakan diskusi, penjelasan, dan alasan-alasan 

yang membantu anak agar mengerti mengapa ia diminta untuk mematuhi 

suatu aturan. Orang tua menekankan aspek pendidikan daripada hukuman. 

Serta berusaha untuk menumbuhkan kontrol dari dalam diri anak sendiri. 

 Pola asuh yang demokratis ini dapat menumbuhkan sikap pribadi 

anak yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, hidup ceria, 

menyenangkan, kreatif, cerdas, percaya diri, terbuka pada orang tua, 

berprestasi baik, disukai lingkungan dan masyarakat, mau menghargai 

orang lain, menerima kritikan dengan terbuka, keadaan emosi yang stabil 

serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar. 

3. Permisif 

Orang tua bersikap membiarkan atau mengizinkan setiap tingkah 

laku anak, dan tidak pernah memberi hukuman. Orang tua membiarkan 

anak mencari dan menemukan sendiri tata cara yang membatasi tingkah 

lakunya. Apabila terjadi hal yang berlebihan orang tua bertindak dan pada 

pola ini pengawasan sangat longgar. 

Pola asuh permisif menyebabkan anak menjadi kurang perhatian, 

merasa tidak berarti, rendah diri, nakal, memiliki kemampuan sosialisasi 

yang buruk, salah bergaul, kurang menghargai orang lain (Soeparwoto, 

2007: 103-104). 
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Penanaman nilai-nilai terhadap anak dalam proses sosialisasi 

dipengaruhi oleh empat aspek agar tujuan pendidikan tercapai yaitu: 

1. Peraturan 

 Tujuan dari peraturan adalah membekali anak melalui suatu 

pedoman untuk bertingkah laku benar. Dengan aturan yang ada, orang tua 

mendidik anak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak 

boleh dilakukan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah.  

2. Hukuman 

Hukuman merupakan sanksi pelanggaran. Hukuman akan 

tindakan yang salah sebaiknya diberikan pada anak yang cukup memahami 

kata-kata atau kalimat yang bisa dimengerti secara verbal. Hukuman 

mempunyai tiga peranan penting yaitu: 

a. Bersifat membatasi 

Hukuman menghalangi terulangnya tindakan yang tidak diinginkan. 

Hal ini penting bagi anak-anak yang masih kecil, di mana mereka 

masih belum mengerti mana tingkah laku yang salah dan yang benar. 

b. Sebagai pendidikan 

Sebelum anak dapat mengerti tentang aturan-aturan, mereka dapat 

belajar bahwa ada tindakan tertentu, yakni hukuman yang diberikan 

untuk tingkah laku yang salah dan tidak adanya hukuman untuk 

tingkah laku yang benar. 

c. Hukuman sebagai motivasi 
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Mengingat kembali adanya akibat-akibat yang terjadi bagi tingkah laku 

yang salah, dapat merupakan motivasi untuk menghindar dari tingkah 

laku tersebut. 

3. Hadiah atau penghargaan 

Hadiah tidak harus dalam bentuk benda atau materi, akan tetapi 

dapat juga berupa kata-kata pujian, senyuman, ciuman atau menepuk-

nepuk anak. Biasanya hadiah diberikan setelah anak melakukan tingkah 

laku yang benar dan terpuji. Hadiah mempunyai dua peranan penting, 

yaitu: 

a. Mendapatkan pendidikan yang berharga di mana anak akan 

mengetahui yang dilakukan itu benar. 

b. Membiarkan motivasi untuk mengulangi kembali tingkah laku yang 

benar di kemudian hari. 

4. Konsistensi 

Konsistensi yaitu derajat kesamaan atau kestabilan akan aturan-

aturan, sehingga anak tidak bingung tentang apa yang diharapkan dari 

mereka. Apabila tidak konsisten (ajeg) dalam menerapkan peraturan, 

hukuman maupun sanksi, maka nilai dari hukuman serta hadiah dan aturan 

tersebut akan hilang (dalam Ihromi, 2004: 53). 

 

D. Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden 

Perkembangan permasalahan sosial anak yang semakin kompleks 

menunjukkan bahwa penanganan terhadap permasalahan-permasalahan sosial 
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anak masih memerlukan perhatian secara komprehensif dari seluruh elemen 

masyarakat dan pemeritah. Adanya keterbatasan yang dimiliki masyarakat 

dalam penanganan masalah sosial menjadikan peranan pemerintah masih 

sangat besar untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Panti Sosial Petirahan Anak “Satria” Baturaden merupakan salah 

satu Unit Pelaksana Teknis yang dikembangkan oleh Kementrian Sosial 

Republik Indonesia dengan ruang lingkup pelayanan dan fokus 

penanganannya untuk mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial anak, 

perlakuan yang salah terhadap anak, serta adanya hambatan tumbuh kembang 

anak.  

Berdasarkan SK Menteri Sosial RI Nomor: Peg. 06/HUK/2001 

tanggal 26 Oktober 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 

Sosial RI dan SK Menteri Sosial Nomor: 59/HUK/2003 tanggal 23 Juli 2003 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen 

Sosial RI, Panti Sosial Petirahan Anak “Satria” Baturaden menjadi Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial untuk 

menjalankan fungsi sosialisasi dan pengembangan perilaku anak yang 

memiliki masalah yang dapat mengganggu keberfungsiansosial mereka 

dikemudian hari. 

Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden 

mengembangkan 4 segmen layanan yaitu: Pelayanan Petirahan Anak, Rumah 
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Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Taman Balita Sejahtera (TBS), dan 

Pekerja Sosial Sekolah. 

Korban Kekerasaaan anak dalam keluarga mendapat perlindungan 

melalui layanan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang merupakan 

salah satu dari layanan Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” 

Baturaden. Program pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 

dimulai sejak tahun 2007. Adupun fungsi dari Rumah Perlindungan Sosial 

Anak (RPSA) yaitu: 

1. Pemberian layanan segera bagi anak yang mengalami tindak kekerasan 

dan perlakuan salah (Emergency Service). 

2. Perlindungan (Protaction). 

Perlindungan bertujuan untuk mengusahakan pengamanan pengadaan dan 

pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai 

dengan kepentingannya dan hak asasinya (Gosita, 1989: 3). 

3. Pengembalian keberfungsian sosial anak agar dapat melaksanakan 

peranannya secara wajar (Rehabilitation). 

4. Pemulihan kondisi mental anak akibat tekanan dan trauma (Recovery). 

5. Pembelaaan hak-hak anak (Advocation). 

6. Penyatuan kembali anak pada keluarga asli, keluarga pengganti atau 

lembaga lain (Reunification). 

 

E. KERANGKA BERPIKIR 
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Anak merupakan  bagian dari keluarga yang secara sosial dan 

psikologis tidak terlepas dari pembinaan pendidikan orang tua. Peran orang 

tua sangat diperlukan karena masa anak-anak merupakan masa yang labil, naik 

turun tidak menentu dan mudah berubah. Oleh karena itu orang tua wajib 

untuk memberikan perlindungan, kasih sayang, pendidikan, dan memberikan 

pembinaan kepribadian kepada seorang anak.  

Pola pengasuhan atau pembinaan anak yang dilakukan oleh orang tua 

pada umumya terdiri dari pola pengasuhan otoriter, demokratis, dan permisif. 

Dalam pembinaan kepribadian terhadap anak setiap orang tua memiliki cara 

yang berbeda-beda. Banyak orang tua yang memberikan hukuman yang tidak 

bersifat mendidik terhadap anaknya. Sehingga orang tua berbuat menyimpang 

dalam membina anaknya. Hal tersebut dapat menimbulkan kekerasan terhadap 

anak. Padahal seorang anak ingin dicintai, dihargai, dan diakui serta 

mendapatkan tempat dalam kelompoknya.  

Anak dapat menjadi korban kekerasan di dalam keluarga, sehingga 

perlu adanya perlindungan dari berbagai pihak, diantaranya pemerintah dan 

masyarakat. Salah satu lembaga perlindungan anak dari pemerintah yaitu Panti 

Sosial yang bertugas melindungi anak-anak korban kekerasan. Panti Sosial 

memberikan perlindungan agar anak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, 

pembinaan. Pembinaan yang dilakukan oleh Panti Sosial berupa pembinaan 

mental, pembinaan sosial, dan pembinaan keterampilan terhadap anak yang 

menjadi korban kekerasan.  
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Pola pembinaan mental, pembinaan sosial, pembinaan keterampilan 

yang diberikan oleh Panti Sosial kepada anak korban kekerasan diharapkan 

dapat mengatasi masalah anak misalnya mengurangi trauma yang dirasakan 

oleh anak. Serta dapat membentuk kepribadian anak menjadi anak yang baik. 

Sehingga anak dapat kembali lagi kepada keluarganya dan hidup dalam 

lingkungan keluarga. 

Pola pembinaan terhadap korban kekerasan anak dalam keluarga ini 

terdapat di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden dengan 

program layanan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). 

Bagan Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti mengambil suatu lokasi tertentu yaitu 

pada Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden, yang 

beralamatkan di Jalan Raya Barat Baturaden. 

 

B. Fokus Penelitian 

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua maksud tertentu. 

Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus 

akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk 

memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (inclusion-

exlusion criteria) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 

2007: 94). 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:  

1. Latar belakang pola asuh dalam keluarga anak korban kekerasan. 

2. Pola pembinaan yang terdiri dari pembinaan mental, pembinaan sosial, dan 

pembinaan keterampilan yang dilakukan terhadap korban kekerasaan anak 

dalam keluarga di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden.  

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi terkait pola pembinaan mental, 

pembinaan sosial, dan pembinaan keterampilan yang dilakukan terhadap  

37 
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korban kekerasan anak dalam keluarga di Panti Sosial Petirahan Anak 

(PSPA) “Satria” Baturaden. 

4. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang 

dihadapi terkait pola pembinaan anak dalam keluarga di Panti Sosial 

Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 

2006: 129). 

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain  (Moleong, 2007: 157). 

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu 

meliputi data yang bersifat primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh 

langsung di lapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk 

penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan 

Respoden. Responden dalam penelitian ini yaitu: Kepala Panti Sosial 

Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden, Pengurus Panti Sosial 

Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden, dan korban kekerasan anak 
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dalam keluarga binaan Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” 

Baturaden. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau yang 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber 

yang telah ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan dari 

peneliti terdahulu (Moleong, 2007: 159). Untuk penelitian ini data 

sekundernya berupa buku, dokumen-dokumen yang terkait dengan materi 

pola pembinaan anak, kekerasan anak, Panti Sosial Petirahan Anak 

(PSPA) “Satria” Baturaden, dan dokumen-dokumen lainnya yang 

mendukung. 

 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Selain menggunakan metode yang tepat, maka suatu penelitian juga 

diperlukan adanya pengumpulan data dengan teknik dan alat yang relevan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186). Dalam 

penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara 

intensif yaitu pewawancara melakukan wawancara yang sudah terstruktur 
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dan akhirnya satu persatu diperdalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang 

bertujuan untuk melengkapi wawancara yang sudah terstruktur, sehingga 

nantinya dihasilkan data yang valid dan akurat. Wawancara pada 

penelitian ini dilakukan kepada Kepala Panti Sosial Petirahan Anak 

(PSPA) “Satria” Baturaden, Pengurus Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) 

“Satria” Baturaden, dan korban kekerasan anak dalam keluarga binaan 

Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden. Wawancara ini 

digunakan untuk mengetahui latar belakang pola asuh dalam keluarga anak 

korban kekerasan, serta pola pembinaan yaitu pembinaan mental, 

pembinaan sosial, dan pembinaan keterampilan yang dilakukan terhadap 

korban kekerasan anak dalam keluarga di Panti Sosial Petirahan Anak 

(PSPA) “Satria” Baturaden. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan-

hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap korban 

kekerasan anak dalam keluarga di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA). 

2. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap 

fenomena-fenomena yang akan diteliti dimana peneliti melakukan 

pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap objek yang menggunakan 

seluruh alat indera (Arikunto, 2006: 229). 

Dalam penelitian ini yang akan diobservasi yaitu pelaksanaan 

pembinaan mental, pembinaan sosial, dan pembinaan keterampilan yang 

dilakukan terhadap korban kekerasan anak dalam keluarga di Panti Sosial 

Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-

barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku-buku, 

majalah, surat kabar, dokumen, notulen rapat, dan catatan harian 

(Arikunto, 2006: 231). 

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data-data korban kekerasan anak dalam keluarga di Panti Sosial Petirahan 

Anak (PSPA) “Satria” Baturaden. Serta data-data tentang Panti Sosial 

Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden. 

 

E. Validitas Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji 

validitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil 

penelitian adalah valid dan objektif. Validitas merupakan derajat ketetapan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti dengan demikian data yang valid adalah data yang 

tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Validitas sangat mendukung 

dalam menentukan hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan beberapa 

teknik untuk memeriksa keabsahan data yaitu dengan menggunakan teknik 

triangulasi.  
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Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007: 330). 

Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan 

teori (dalam Moleong, 2007: 330). 

Triangulasi yang dipakai adalah triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif 

(Patton dalam Moleong, 2007: 330). Triangulasi data ini dapat dicapai dengan 

jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.  

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong, 2007: 331). 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
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2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

 

F. Analisis Data 

Analisi data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data 

(Moleong, 2007 :280). 

Proses analisis data yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber seperti dari wawancara, observasi atau 

pengamatan, dan dokumen. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu 

dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. Analisis terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data, dapat diperoleh saat penelitian berlansung di 

lapangan, dokumen atau data-data, buku-buku petunjuk, dokumentasi, dan 

lain-lain. Setelah terkumpul semua data dan dokumen yang dibutuhkan 

maka, diperiksa kembali, diatur dan kemudian diurutkan. 
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2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisaasi data dengan cara 

sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

Reduksi yang dilakukan oleh peneliti yaitu data-data yang telah 

didapatkan dari lapangan yang bersifat umum disederhanakan sehingga 

memfokuskan pada permasalah utama penelitian. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara 

utama untuk menghasilkan analisis kualitatif yang valid. Penyajian data 

meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

4. Pengambilan simpulan atau verifikasi  

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti berusaha mencari 

pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, 

hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data tersebut peneliti mencoba 

mengambil kesimpulan. 
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Keempatnya dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Keempat analisis data model interaktif (Miles, 1992: 20) 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap 

pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan 

reduksi data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian 

data. Apabila ketiga tersebut sudah dilakukan, maka diambil suatu keputusan 

atau verifikasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduksi Data Penyajian Data 

Penarikan simpulan 

atau Verifikasi 

Pengumpulan Data 



46 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” 

Baturaden 

a. Letak Geografis 

PSPA “Satria” Baturaden terletak di Desa Ketenger 

Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah. 

Lokasi PSPA “Satria” berada di lereng gunung slamet pada ketinggian 

± 600 m diatas permukaan laut. Daerah ini kondisi geografisnya 

berupa: pemandangan yang indah, udara yang sejuk, curah ujan yang 

cukup tinggi, daerah agraris dengan kehidupan masyarakat bercocok 

tanam (sayuran, padi, jagung, dan lain-lain), serta terdapat beberapa 

wisata seperti: lokawisata Baturaden, Pembangkit Listrik Tenaga Air 

(PLTA) Ketenger, wana wisata dan bumi perkemahan yang mudah 

terjangkau oleh alat transportasi umum. Oleh karenanya sangat 

mendukung keberadaan PSPA “Satria” Baturaden yang memiliki 

sasaran pelayanan anak. 

PSPA “Satria” Baturaden berdiri di atas tanah seluas 12.278 

m
2
 dengan luas bangunan 3.998,72 m

2
. Adapun batas wilayah PSPA 

meliputi: 

1) Batas wilayah utara : obyek wisata Baturaden 

2) Batas wilayah selatan : Desa Karang Tengah 

46 
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3) Batas wilayah barat   : Desa Melung 

4) Batas wilayah timur  : Desa Karangmangu 

b. Sejarah Singkat Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” 

Baturaden 

Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden 

merupakan salah satu institusi yang dikembangkan oleh Kementerian 

Sosial RI dengan ruang lingkup pelayanan dan fokus penanganan 

untuk mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial anak berupa 

masalah perilaku dan hambatan penyesuaian diri akibat adanya 

hambatan keberfungsian sosial dan masalah sosial ekonomi keluarga. 

Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden 

mulai beroperasi pada tanggal 2 Februari 1976 setelah diresmikan 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah 

dengan nama Panti Petirahan Anak Baturaden (PPAB). Panti Petirahan 

Anak Baturaden pertama kali bertempat di Desa Karangmangu dengan 

jumlah penerima manfaat sebanyak 20 orang anak dari Kabupaten 

Banyumas. Karena lokasinya sangat sempit dan lingkunganya tidak 

mendukung bagi pelaksanaan pembinaan anak, maka pada tahun 1977 

Panti Petirahan Anak Baturaden menempati lokasi baru di Desa 

Ketenger yang berjarak ± 1 km dari lokasi semula. 

Pada tahun 1979 nama Panti Petirahan Anak Baturaden 

(PPAB) diganti menjadi Sasana Petirahan Anak (SPA) sesuai dengan 
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SK Menteri Sosial Nomor: 41/HUK/KEP/XI/1979 dengan wilayah 

kerja meliputi: 

1) Wilayah Eks Karsidenan Banyumas 

2) Wilayah Eks Karsidenan Kedu 

3) Wilayah Eks Karsidenan Pekalongan 

Pada tanggal 20 Juni 1991 nama Sasana Petirahan Anak 

(SPA) Baturaden diganti menjadi Sasana Petirahan Anak “Satria” 

Baturaden berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial 

Propinsi Jawa Tengah Nomor: 32.6/VI.08/VI/1991. 

Pada tanggal 2 Mei 1995 nama Sasana Petirahan Anak 

“Satria” Baturaden diganti menjadi Panti Sosial Petirahan Anak 

(PSPA) “Satria” Baturaden berdasarkan SK Direktur Jenderal Bina 

Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI Nomor: 

48/KPTS/BKS/V/1995 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 60 

orang anak per bulan. 

Pada tahun 1999 setelah Departemen Sosial RI dilikuidasi, 

Panti Sosial Petirahan Anak “Satria” Baturaden berada di bawah 

Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) dengan jumlah sasaran 

pelayanan sebanyak 72 orang. Pada tahun 2001 Panti Sosial Petirahan 

Anak “Satria” Baturaden berada di bawah Departemen Sosial RI yang 

muncul kembali dalam susunan Kabinet Gotong Royong.  

Berdasarkan SK Menteri Sosial RI Nomor: Peg. 

06/HUK/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang Organisasi dan Tata 
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Kerja Departemen Sosial RI dan SK Menteri Sosial RI Nomor: 

59/HUK/2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial RI, Panti Sosial 

Petirahan Anak “Satria” Baturaden menjadi Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan dan 

Rehabilitasi Sosial dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat 

Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial untuk menjalankan fungsi 

sosialisasi dan pengembangan perilaku anak yang memiliki masalah 

yang dapat mengganggu keberfungsiansosial mereka di kemudian hari. 

Mulai tahun 2004 sasaran wilayah penerima manfaat Panti 

Sosial Petirahan Anak “Satria” Baturaden menjadi regional Jawa dari 

sebelumnya hanya melayani Kabupaten/Kota di tiga Eks Karesidenan 

yaitu: Banyumas, Pekalongan dan Kedu. Jumlah sasaran penerima 

manfaat mengalami pertambahan dari 72 orang menjadi 100 orang dan 

sejak tahun anggaran 2010 sasaran penerima manfaat ditingkatkan lagi 

menjadi 110 orang per angkatan per bulan.  

Selain Pelayanan Petirahan Anak, mulai tahun 2007 PSPA 

“Satria” Baturaden juga melakukan pengembangan program pelayanan 

yaitu Pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dengan 

jumlah penerima manfaat sebanyak 10 orang. Pelayanan RPSA terbagi 

dalam 2 jenis layanan yang saling melengkapi yaitu penampungan 

sementara (Temporary Shelter) dan rumah perlindungan (Home 
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Protection) dengan bersifat layanan yaitu on/off dan waktu pelayanan 1 

s.d 6 bulan.  

c. Visi dan Misi 

Visi dan misi Panti Sosial Petirahan Anak “Satria” Baturaden 

dapat dilihat pada liflet Panti Sosial Petirahan Anak “Satria” 

Baturaden. Visi Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” 

Baturaden adalah: sebagai pusat perlindungan  sosial dan 

pengembangan perilaku anak. Sedangkan misi Panti Sosial Petirahan 

Anak (PSPA) “Satria” Baturaden adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan pencegahan dan upaya perlindungan sosial anak secara 

berkualitas, berkelanjutan dan terintegrasi. 

2) Mencegah dan memperbaiki kelainan tingkah laku anak yang 

berhubungan dengan kesulitan penyesuaian diri dengan 

lingkungan. 

3) Memantapkan dan meningkatkan fungsi dan peran anak agar dapat 

tumbuh dan berkembang secara wajar. 

4) Mengupayakan peningkatan, pengembangan potensi anak untuk 

menghapus kebodohan, keterlantaran dan ketidakberdayaan. 

5) Menciptakan keserasian lingkungan keluarga dan masyarakat 

sebagai tempat yang baik bagi anak untuk tumbuh, berkembang 

dan berpartisipasi dalam pembangunan. 

6) Meningkatkan kesadaran serta tanggungjawab keluarga dan 

masyarakat dalam melindungi hak-hak anak. 
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7) Mewujudkan situasi kehidupan dan lingkungan yang  mendukung 

keberfungsian sosial anak dan mencegah terjadinya tindak 

kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. 

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas dapat dijelaskan 

bahwa PSPA “Satria” Baturaden mempunyai harapan untuk 

menangani masalah anak. 

d. Sasaran Pelayanan 

Anak yang masuk menjadi penerima manfaat di PSPA 

“Satria” Baturaden dengan program layanan Rumah Perlindungan 

Sosial Anak harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah 

ditetapkan. Kriteria tersebut yaitu sebagai berikut: 

1) Laki-laki dan perempuan. 

2) Berusia dibawah 18 tahun. 

3) Masih memiliki orang tua atau tidak memiliki. 

4) Masih sekolah, tidak sekolah atau putus sekolah. 

5) Anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau perlakuan 

salah (child abuse), baik secara fisik, mental, maupun sosial. 

6) Anak-anak yang termasuk kategori anak-anak yang membutuhkan 

perlindungan khusus seperti: korban trafficing dan anak-anak 

yang mengalami eksploitasi lainnya. 

7) Anak-anak yang terpisah dari orang tuanya (separated children) 

karena konflik bersenjata, korban kerusuhan, korban bencana, 
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orang tua yang di penjara, orang tua meninggal dunia secara tragis 

dan sebagainya. 

8) Anak yang membutuhkan perlindungan khusus karena jiwa 

raganya terancam karena terlibat atau menjadi saksi dalam 

kegiatan terlarang/pelanggaran hukum. 

e. Jangkauan Pelayanan 

Jangkauan pelayanan  Rumah Perlindungan Sosial Anak di 

PSPA “Satria” Baturaden sesuai dengan wilayah kerja PSPA “Satria” 

Baturaden yaitu Regional Jawa. Karena Rumah Perlindungan Sosial 

Anak merupakan salah satu program layanan dari PSPA “Satria” 

Baturaden. Saat ini kegiatan layanan RPSA sudah 6 wilayah 

Kabupaten di Jawa Tengah yang terjangkau layanan yaitu Kabupaten 

Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten 

Banjarnegara, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Temanggung.  

Jangkauan pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak di 

PSPA “Satria” Baturaden cukup luas karena PSPA “Satria” Baturaden 

merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah 

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 

f. Prinsip-Prinsip Pelayanan 

Sesuai dengan visi dan misi yang ada maka dalam 

memberikan pelayanan terhadap anak, para pengurus Rumah 

Perlindungan Sosial Anak terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip 

Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) dan pekerjaan sosial. Prinsip-
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prinsip yang diterapkan dalam layanan Rumah Perlindungan Sosial 

Anak di PSPA “Satria” Baturaden adalah sebagai berikut: 

1) Prinsip Non Diskriminasi, yaitu dengan: 

a) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan secara manusiawi 

dan adil tanpa membeda-bedakan dari segi jenis kelamin, 

agama, suku, kebangsaan, dan status sosial budaya lainnya. 

b) Menghargai anak sebagai manusia seutuhnya yang memiliki 

hak dan kewajiban yang sama. 

c) Menerima keberadaan anak apa adanya sebagai individu yang 

mempunyai harga diri, potensi, kelebihan, dan kemampuan 

serta sikap empati. 

d) Menghadapi anak sebagai individu yang berbeda dengan yang 

lainnya/unik dari segi potensi, bakat, minat, ciri-ciri, latar 

belakang, kondisinya saat ini, cita-cita dan harapan masa 

depannya. 

2) Prinsip Kepentingan Terbaik Anak, yaitu dengan:  

a) Mengupayakan semua keputusan, kegiatan, dan dukungan dari 

berbagai pihak (kepolisian, pengadilan, dan instansi pemerintah 

lainnya, organisasi internasional dan nasional serta masyarakat) 

untuk membantu anak yang membutuhkan perlindungan 

khusus dan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak. 

b) Mengupayakan suatu lingkungan yang terbaik bagi anak yang 

membutuhkan perlindungan khusus untuk dapat hidup, 
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berkembang, dan memperoleh masa depannya secara lebih 

baik. 

3) Prinsip Menghormati Pandangan Anak, yaitu dengan: 

a) Pandangan anak perlu didengar dan diperhatikan sesuai dengan 

usia dan kematangan mereka di dalam setiap proses 

pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan. 

b) Mendorong, memberikan kesempatan, dan melibatkan anak 

seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan 

yang telah direncanakan serta menumbuhkan tanggung jawab 

dan keterlibatan anak dalam upaya pemecahan masalahnya dan 

menghindarkan ketergantungan pada pelayanan. 

c) Menghormati hak anak untuk berpartisipasi dalam menentukan 

keputusan bagi dirinya sendiri dan memberi kesempatan 

seluas-luasnya untuk mengambil keputusan tersebut. 

d) Menumbukan dan memelihara komunikasi yang efektif dan 

jelas dengan anak dalam rangka membantu mencapai tujuan 

yang ditetapkan bersama. 

4) Mengutamakan Hak Anak akan Hidup, Tumbuh Kembang dan 

Partisipasi, yaitu dengan: 

a) Menyusun kegiatan yang dapat meningkatkan perkembangan 

anak berdasarkan kemampuan dan tugas-tugas 

perkembangannya. 



55 
 

b) Menghargai bahwa setiap anak mempunyai kemampuan untuk 

mengembangkan diri. 

5) Prinsip Kerahasian, yaitu dengan: 

Memberlakukan semua informasi anak sebagai dokumen 

yang rahasia dan tidak dapat menceritakan semua informasi 

tentang anak pada forum-forum dan orang-orang lain, kecuali 

untuk kepentingan anak. 

g. Tim Pelaksana 

Dalam menangani permasalahan anak yang akan ditangani 

melalui pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak, maka personil 

untuk mendukung kegiatan pelayanan Rumah Perlindungan Sosial 

Anak di PSPA “Satria” Baturaden Tahun 2009 sebanyak 11 (sebelas) 

orang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sudarno selaku 

Koordinator yaitu sebagai berikut: “Di sini ada pengasuh, pekerja 

sosial, psikososial, kemudian dari luar ada kerja sama yaitu psikolog, 

dokter, psikiater. Jumlah pengurusnya ada sebelas” (wawancara 

tanggal 10 Mei 2011). 

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa program layanan 

Rumah Perlindungan Anak di PSPA “Satria” Baturaden mempunyai 

tim pelaksana dengan tugas masing-masing. Tim pelaksana tersebut 

terdiri dari: 

 

 



56 
 

Penanggungjawab 

 

Dra. Resyaningsih 

 

 

 

 

 

Sekretariat (Admin dan Keu) 
 

Rika Yunika, AMd 

 

Koordinator Pelayanan 
 

Sudarno, SE 

 

Psikososial 

 

Sustamar H.,SE 

Purjinto, SST 

Hesti Ambar., 

S.Sos. 

Rindik 

Sakti 

Peksos 

 

Hidayat, 

SST 

Taufik, SST 

 

Juru 

masak 

 

Santi 

Juru 

Kebersihan 

 

Bekti 

 

Pengasu

h 

 

Unik 

Fifi,S.Pd

. 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK 

DI PSPA “SATRIA” BATURADEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kualifikasi Tim Pelaksana 

a) Personil inti  

Personil inti merupakan personil berlatar belakang 

pendidikan Pekerja Sosial/ Kesejahteraan 

Sosial/Sosiatri/Sospol/disiplin ilmu lain sesuai kebutuhan 

sebanyak 11 (sebelas) orang, terdiri dari: 

1) Penanggungjawab Program : Dra. Restyaningsih (Kepala 

PSPA “Satria” Baturaden) 
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2) Sekretariat (Admin dan Keu) : Rika Yunika, AMd. 

3) Koordinator Pelayanan : Sudarno, SE 

4) Psikososial    : Sustamar H.,SE 

Purjianto, SST 

Hesti Ambar W., S.Sos. 

Rindik 

5) Sakti (pekerja sosial)  : Hidayat, SST 

Taufik, SST 

6) Pengasuh   : Unik 

Fifi, S.Pd. 

b) Personil Penunjang terdiri dari: 

1) Juru Masak   : Santi 

2) Juru Kebersihan  : Bekti 

c) Unsur Profesi Bantu 

Unsur profesi bantu ini sesuai dengan kebutuhan 

dalam pelayanan penerima manfaat. Unsur profesi bantu terdiri 

dari para ahli yaitu: psikolog, psikiater, kepolisian, konselor, 

pengacara dan jaksa, dokter, dan perawat. 

2. Tugas-tugas Tim Pelaksana 

Dalam melaksanakan perlindungan terhadap penerima 

manfaat setiap pelaksana atau pengurus memiliki tugas masing-

masing. Tetapi setiap pelaksana saling berkoordinasi satu sama 

lain. Tugas-tugas tersebut yaitu sebagai berikut: 
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a) Tugas Penanggung jawab program 

1) Penanggung jawab kegiatan dan penyediaan sarana dan 

prasarana kegiatan operasional pada pelayanan Rumah 

Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden. 

2) Membuat perencanaan kebutuhan operasional pada 

pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA 

“Satria” Baturaden. 

3) Mengupayakan pemenuhan seluruh kebutuhan operasional 

pada pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA 

“Satria” Baturaden. 

4) Membuat laporan kegiatan. 

b) Tugas Sekretariat 

1) Melakukan tugas-tugas administrasi kantor dan keuangan. 

2) Melakukan pengarsipan dokumentasi administrasi. 

3) Membuat laporan. 

c) Tugas Koordinator Pelayanan 

1) Melaksanakan intervensi berdasarkan hasil dari 

pembahasan kasus. 

2) Mengatur dan menyediakan jenis-jenis pelayanan terhadap 

anak. 

3) Mengkoordinir kelompok profesi bantu untuk kepentingan 

pelayanan. 

4) Melaksanakan pemantauan proses pelayanan intervensi. 
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5) Membuat laporan kegiatan. 

d) Tugas Psikososial 

1) Melakukan pendekatan awal kepada penerima manfaat. 

2) Melakukan pengungkapan dan pemahaman masalah 

penerima manfaat. 

3) Melakukan identifikasi masalah. 

4) Membuat rencana tindak intervensi. 

5) Melakukan penentuan atau rekomendasi penempatan 

penerima manfaat. 

6) Memberikan bimbingan atau konseling dan motivasi sosial 

kepada penerima manfaat. 

7) Membantu penyaluran informasi yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan potensi penerima manfaat. 

8) Merujuk pada tim lain untuk mendapatkan layanan secara 

profesional sesuai dengan layanan dan kebutuhan penerima 

manfaat. 

9) Mengadakan pertemuan secara rutin. 

e) Tugas Sakti Pekerja Sosial 

Sakti Pekerja Sosial merupakan pekerja sosial yang 

ditugaskan untuk tinggal menetap dengan penerima manfaat di 

PSPA “Satria” Baturaden dalam program layanan Rumah 

Perlindungan Sosial Anak sehingga dapat memantau 



60 
 

perkembangan penerima manfaat setiap waktu. Adapun tugas 

dari Sakti Pekerja Sosial adalah sebagai berikut: 

1) Memantau perkembangan penerima manfaat. 

2) Memberikan bimbingan kepada penerima manfaat. 

3) Membuat catatan perkembangan penerima manfaat mulai 

dari kronologis kejadian sampai perkembangan ketika 

berada dalam Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA 

“Satria” Baturaden. 

f) Tugas Pengasuh 

1) Memberikan pendampingan dan asuhan pada anak. 

2) Mengkoordinir kelompok profesi bantu untuk kepentingan 

pengasuhan. 

3) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan rekreasi yang 

bersifat edukatif. 

4) Memberikan penjelasan dan bimbingan kepada anak untuk 

penyesuaian diri dan keterlibatannya dalam proses 

pelayanan dan penanganan masalah. 

5) Membuat laporan kegiatan. 

g) Tugas Juru Masak 

1) Melaksanakan tugas memasak sesuai dengan menu yang 

ada. 

2) Mengatur ruang makan dan dapur, sehingga terlihat 

nyaman dan rapi. 
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3) Bersama dengan bidang pengasuhan merencanakan 

pembelian bahan yang akan dimasak keesokan harinya dan 

menukar menu untuk bulan berikutnya bila diperlukan. 

4) Mengatur pendistribusian makanan kepada penerima 

manfaat. 

5) Bertanggung jawab dan menjaga kebersihana peralatan 

yang ada di dapur. 

6) Mempertanggungjawabkan pengeluaran bahan makanan 

harian. 

h) Tugas Juru Kebersihan 

1) Menjaga kebersihan ruangan kantor dan rumah 

perlindungan serta kebersihan lingkungan setiap hari. 

2) Menjaga dan memelihara tanaman. 

3) Mengatur kerapihan dan kesuburan tanaman. 

4) Menjaga kebersihan lingkungan halaman dan taman. 

5) Membuang sampah. 

6) Ikut bertanggung jawab mengawasi penerima manfaat dan 

menjaga kerahasian kasus-kasusnya. 

i) Tugas Profesi Bantu 

1) Bertanggung jawab kepada Koordinator Rumah 

Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden. 

2) Membantu pekerja sosial sebagai Profesi Utama dalam 

proses pelayanan. 
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h. Fasilitas Pelayanan 

Program pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak di 

PSPA “Satria” Baturaden mempunyai fasilitas pelayanan yang 

memadai. Sarana dan prasarana yang terdiri dari ruang Kepala PSPA 

“Satria” Baturaden, ruang sekretariat, ruang transit kelayan, ruang 

sidang kasus, ruang konsultasi, ruang pelatihan vokasional seperti 

komputer dan keterampilan home industry, ruang tamu, ruang 

bimbingan dan ruang baca, ruang kamar kelayan dengan fasilitas 

lengkap, ruang keluarga, mushola, dapur, ruang makan, tempat jemur 

pakaian, ruang istirahat pengurus, pos satpam, dan aula. 

Ruang Kepala PSPA “Satria” Baturaden, ruang sekretariat, 

dan ruang sidang kasus merupakan ruang kerja yang digunakan oleh 

pengurus Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” 

Baturaden. Dalam ruang sidang kasus pengurus membahas tentang 

masalah penerima manfaat dan pemecahan masalahnya. Ruang 

istirahat pengurus dan pos satpam merupakan ruangan yang digunakan 

pengurus ketika piket atau jaga malam. Sedangkan ruangan yang 

lainnya dapat digunakan oleh penerima manfaat dalam melaksanakan 

kegiatannya, seperti ruang pelatihan vokasional seperti komputer dan 

keterampilan home industry, ruang bimbingan dan ruang baca, ruang 

kamar kelayan dengan fasilitas lengkap, ruang keluarga, mushola, 

ruang makan, tempat jemur pakaian, dan aula. 

i. Jejaring Kemitraan 



63 
 

Pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA 

“Satria” Baturaden mempunyai beberapa mitra kerja dengan lembaga 

yang lain. Kerja sama yang dilakukan dengan mitra kerja bertujuan 

untuk mempermudah pelaksanaan dalam perlindungan anak. Sehingga 

anak yang membutuhkan perlindungan khusus dapat terbantu.  

Mitra kerja pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak di 

PSPA “Satria” Baturaden yaitu sebagai berikut: 

1) Polwil Banyumas 

2) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Banyumas 

3) CITRA (Cilacap Tanpa Kekerasan), Pusat Pelayanan Terpadu 

(PPT) Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan 

Anak Kabupaten Cilacap 

4) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Tindak Kekerasan 

Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas 

5) Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) terhadap 

Tindak Kekerasan Kabupaten Banjarnegara 

6) Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas 

7) Perkumpulan Konsultan Bantuan Hukum (PKBH) Purwokerto 

8) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Tindak Kekerasan 

Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen 

9) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Tindak Kekerasan 

Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Purbalingga 

(HARAPAN) 
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10)  LSM/Orsos/Ormas yang bergabung dalam Pusat Pelayanan 

Terpadu (PPT) Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas 

11)  Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung 

12)  Dinas-dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan 

Kabupaten/Kota 

Mitra kerja pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak di 

PSPA “Satria” Baturaden sesuai dengan jangkauan pelayanannya yaitu 

Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, 

Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten 

Temanggung. Pembentukan kemitraan dilakukan dengan cara 

koordinasi dengan komponen-komponen yang ada di daerah yang 

konsen terhadap perlindungan anak. 

2. Gambaran Umum Korban Kekerasan Anak dalam Keluarga di PSPA 

“Satria” Baturaden dengan Program Layanan Rumah Perlindungan 

Sosial Anak 

Periode 2010 anak korban kekerasan dalam keluarga yang telah dilayani 

dengan program RPSA di PSPA “Satria” Baturaden berjumlah 45 anak. Semua 

anak tersebut telah selesai mendapat pelayanan dan kembali ke keluarga atau ke 

lembaga pengganti seperti panti asuhan. 

Pada bulan Mei 2011 anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang  

membutuhkan perlindungan melalui layanan Rumah Perlindungan Sosial Anak di 

PSPA “Satria” Baturaden yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2 
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Jumlah korban kekerasan anak dalam keluarga yang memerlukan 

perlindungan khusus Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” 

Baturaden berdasarkan usia 

No. Umur (tahun) Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. 0 – 3 - - - 

2. 4 – 7 1 - 1 

3. 8 – 11 - - - 

4. 12 – 15 1 5 6 

5. 16 – 18 - - - 

6. >  18 - - - 

  2 5 7 

Sumber RPSA Tahun 2011 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa usia anak yang 

mengalami kekerasan dalam keluarga paling banyak adalah usia 12 – 15 tahun 

sebanyak 6 anak, dan paling sedikit usia 4-7 tahun sebanyak 1 anak. Dari tujuh 

anak tersebut hanya dua anak yang masih sekolah sedangkan yang lainnya putus 

sekolah.  

Anak korban kekerasan dalam keluarga yang dilindungi oleh  PSPA 

“Satria” Baturaden dengan program layanan Rumah Perlindungan Sosial Anak 

mempunyai usia yang beragam, usia paling muda adalah 5 tahun dan usia paling 

tua adalah 14 tahun. Hal ini sesuai dengan kriteria penerima layanan di PSPA 

“Satria” Baturaden dengan program layanan Rumah Perlindungan Sosial Anak 

yaitu usia di bawah 18 tahun. 

Penerima manfaat yang mendapatkan perlindungan melalui pelayanan 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden mempunyai latar 

belakang kehidupan keluarga yang berbeda-beda. Kekerasan yang dialami oleh 

penerima manfaat disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor perceraian orang 

tuanya. Penerima manfaat berasal dari keluarga ekonomi lemah dan broken home. 
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Orang tua mereka sibuk mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  

Seperti yang diungkapkan oleh  salah satu penerima manfaat berinisial 

MJ usia 12 tahun sebagai berikut: “Aku di nenek dulu di Palembang, terus aku 

dititipin di yayasan, ibu aku kerja di Malaysia. Bapaknya abis Palembang ke Riau 

terus pindah di Temanggung, cuma aku ikut bapak di Temanggung” (wawancara 

tanggal 11 Mei 2011). 

Keadaaan ekonomi yang sulit menyebabkan anak menjadi korban  

kekerasan dalam keluarga. Anak hidup di lingkungan keluarga yang kurang 

perhatian, waktu yang diberikan terhadap anak sangat sedikit. 

3. Mekanisme Pelayanan Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” 

Baturaden dengan Program Layanan RPSA 

PSPA “Satria” Baturaden dengan program layanan Rumah Perlindungan 

Sosial Anak mempunyai visi sebagai pusat perlindungan  sosial dan 

pengembangan perilaku anak. Agar visi tersebut dapat terwujud maka dalam 

pelaksanaannya terdapat mekanisme pelayanan atau prosedur pelayanan.  

Prosedur pemberian pelayanan bagi penerima manfaat dengan program 

pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden adalah 

sebagai berikut: 

a. Penerimaan Anak 

Penerimaaan anak yang dilakukan oleh Tim  Rumah 

Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden dalam rangka 

melindungi  anak korban kekerasan dalam keluarga yaitu terdiri dari: 

1) Penjangkauan 
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Penjangkauan merupakan tahap awal dalam kegiatan 

pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” 

Baturaden terhadap penerima manfaat. Penjangkauan adalah proses 

kegiatan yang dilakukan untuk menjangkau penerima manfaat yang 

dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari berbagai pihak 

seperti instansi pemerintah, instansi sosial, lembaga kepolisian, 

rumah sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat. Hasil wawancara 

yang dilakukan peneliti kepada Bapak Hidayat selaku Sakti Peksos 

mengungkapkan bahwa: “Penerimaan ada tiga yaitu orang yang 

datang ke sini, kita yg datang ke sana untuk mencari orang, dan 

lembaga yang datang ke sini” (wawancara tanggal 11 Mei 2011). 

Penjangkauan yang dilakukan oleh Tim Rumah 

Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden mempunyai 

tujuan yaitu sebagai upaya tanggap darurat dalam penanganan 

kasus-kasus anak yang menjadi sasaran Tim Rumah Perlindungan 

Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden agar diperoleh data, 

informasi calon penerima manfaat yang memerlukan penanganan 

khusus sehingga anak dapat terlayani secara optimal dan sesuai 

kriteria penerima pelayanan yang telah ditentukan oleh PSPA 

“Satria” Baturaden. 

Hasil kegiatan yang diperoleh dari penjangkuan antara 

lain: 
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a) Diperolehnya data dan informasi tentang masalah, kebutuhan 

dan potensi penerima manfaat. 

b) Diperolehnya data tentang korban tindak kekerasan dan kasus 

khusus lainnya. 

c) Diperolehnya penerima manfaat dan calon penerima manfaat 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden 

yang tersebar di 6 wilayah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah 

yaitu Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Temanggung, 

Kebumen dan Purbalingga. 

d) Dipahaminya proses pelayanan Rumah Perlindungan Sosial 

Anak di PSPA “Satria” Baturaden oleh penerima manfaat, 

keluarga dan pihak terkait. 

Salah satu contoh proses penjangkauan yang dilakukan 

oleh Tim Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” 

Baturaden adalah adanya berita di Surat Kabar (Radar Mas) 

tentang adanya korban kekerasan terhadap anak, maka Tim Rumah 

Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden melakukan 

penjangkauan ke tempat kejadian perkara, menemui aparat yang 

terkait, keluarga korban, tokoh masyarakat dan korban. Dengan 

melihat kondisi korban yang mengalami trauma akibat kejadian 

yang telah dialaminya, Tim Rumah Perlindungan Sosial Anak 

memberikan motivasi kepada anak. Apabila anak ingin 

mendapatkan pelayanan maka anak dibawa untuk mengikuti 
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program layanan Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA 

“Satria” Baturaden. Namun, apabila anak tidak mau dibawa untuk 

mendapatkan program layanan Rumah Perlindungan Sosial Anak 

di PSPA “Satria” Baturaden maka akan dilakukan pelayanan di 

rumah korban dengan memberikan motivasi. 

2) Menerima Rujukan Lembaga 

Rujukan lembaga merupakan suatu proses pelimpahan 

penanganan kasus dari berbagai pihak seperti instansi pemerintah, 

instansi sosial, kepolisian, rumah sakit, lembaga swadaya 

masyarakat. Tujuan rujukan yaitu untuk menindaklanjuti pelayanan 

sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Sudarno selaku koordinator pelayanan 

yaitu sebagai berikut: ”Jadi pertama ya, penerima manfaat itu bisa 

dari keluarga, rujukan seperti tadi ya dari polres, dari rumah sakit, 

dari dinas sosial, dari LSM” (wawancara tanggal 10 Mei 2011).  

Penerimaan dilakukan oleh pengurus pelayanan dan 

pekerja sosial Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” 

Baturaden terhadap anak yang datang ke temporary shelter 

berdasarkan penelusuran kasus dan rujukan dari lembaga 

perlindungan anak yang menjadi mitra Rumah Perlindungan Sosial 

Anak di PSPA “Satria” Baturaden. Dalam proses rujukan harus 

adanya kesepakatan dengan pihak yang merujuk, setelah sampai 

pada Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” 
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Baturaden akan diadakan proses serah terima anak dari pihak 

perujuk dengan tim Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA 

“Satria” Baturaden. Kemudian mengisi form-form registrasi yang 

berhubungan dengan data anak.  

Pada tanggal 10 Mei 2011 pelayanan Rumah Sosial Anak 

di PSPA “Satria” Baturaden mengadakan proses serah terima 

penerima manfaat dari lembaga perujuk yaitu Polres Banyumas. 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Banyumas 

menangani anak korban kekerasan, melihat kondisi anak yang 

trauma maka anak dirujuk untuk mendapatkan program pelayanan 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden. 

Penempatan anak pada program layanan Rumah 

Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden atas 

persetujuan orang tua atau lembaga perujuk dan anak, dibuktikan 

dengan adanya berita acara serah terima penerima manfaat dari 

orang tua atau lembaga perujuk kepada Rumah Perlindungan 

Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden dengan mengetahui saksi 

dan surat pernyataan bersedia mendapatkan pelayanan Rumah 

Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden. 

b. Identifikasi dan Registrasi 

Identifikasi merupakan proses pencatatan tentang identitas 

penerima manfaat dan masalah yang dihadapinya. Tujuan yang dicapai 

dari proses identifikasi yaitu untuk melengkapi data awal tentang 
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penerima manfaat dan keluarga bila memungkinkan. Pengurus 

melakukan wawancara awal mengenai anak dan jenis kasus yang 

dihadapi. Wawancara juga dapat dilakukan dengan lembaga rujukan 

yang membawa anak ke Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA 

“Satria” Baturaden. Berdasarkan proses identifikasi diperoleh 

gambaran bahwa penerima manfaat yang telah masuk Rumah 

Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden telah sesuai 

dengan kriteria penerima layanan, sehingga diteruskan pada proses 

layanan selanjutnya. 

Registrasi merupakan proses pencatatan penerima manfaat 

sebagai penerima layanan perlindungan dan pendokumentasian awal 

berdasarkan informasi yang diterima dari penerima manfaat maupun 

lembaga pengirim. Tujuan dari registrasi adalah tercatatnya anak 

sebagai penerima layanan dalam buku registrasi penerima manfaat. 

Pada proses registrasi pekerja sosial mendaftarkan anak pada 

format yang telah disediakan setelah diperoleh bahwa kebutuhan anak 

dapat dipenuhi oleh temporary shelter. Kemudian orang tau/wali anak, 

anak sendiri, dan wakil dari Rumah Perlindungan Sosial Anak di 

PSPA “Satria” Baturaden menandatangani kesepakatan tertulis 

mengenai penempatan anak. 

c. Assesmen 

Assesmen merupakan suatu proses penelahaan masalah 

penerima manfaat, potensi yang dimiliki penerima manfaat, keluarga 
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dan lingkungannya, serta kebutuhan yang harus dipenuhinya. Proses 

ini dilakukan melalui kunjungan rumah, mendiskusikan dengan 

lembaga perujuk/wali/orang tua tentang masalah yang dihadapi 

penerima manfaat, menelaah situasi kehidupan anak, keluarga dan 

lingkungannya. Bapak Hidayat selaku Sakti Peksos mengungkapkan 

bahwa: “Assesmen itu penggalian masalah secara terus-terusan” 

(wawancara tanggal 10 Mei 2011). 

Selama proses ini pekerja sosial atau pengurus sangat 

berperan untuk tetap memberikan motivasi kepada penerima manfaat 

dan meningkatkan kemampuan komunikasi khususnya dengan 

penerima manfaat. Bapak Sudarno selaku koordinator mengungkapkan 

sebagai berikut: 

“Pekerja sosial tugasnya sebenarnya dari penerimaan sampai 

nanti assesmennya. Pekerja sosial melakukan pendalaman tentang 

apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat apa sih yang menjadi 

masalah penerima manfaat, jadi ada pendalaman masalah, 

pendalaman kebutuhan dan pendalaman sistem sumber. Artinya 

siapa sih yang bisa dihubungi, siapa sih yang bisa digali selain dari 

korban. Seperti kasus yang tadi kita bisa menggali dari hotel. Nah, 

setelah kita temukan apa sih kebutuhannya, apa sih masalahnya, 

dari sistem sumbernya, pekerja sosial merencanakan penanganan 

atau intervensi ” (wawancara tanggal 10 Mei 2011).  

Tujuan dari proses assesmen adalah untuk memperoleh 

gambaran tentang masalah yang terjadi, situasi krisis yang dihadapi, 

pihak-pihak yang terlibat dalam situasi tersebut, dan kebutuhan nyata 

penerima manfaat serta potensi diri penerima manfaat dan keluarganya 

untuk dapat digunakan dalam upaya pemecahan masalah.   

d. Layanan Kedaruratan 
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Layanan kedaruratan merupakan suatu proses layanan yang 

harus segera diberikan pada penerima manfaat sesuai dengan 

kebutuhan/kondisinya saat penerima manfaat datang. Tujuan dari 

layanan kedaruratan adalah untuk memberikan pelayanan segera yang 

bisa mengurangi situasi krisis yang sedang dialami anak baik yang 

bersifat fisik, psikologis, dan sosial. 

Upaya yang dilakukan Rumah Perlindungan Sosial Anak di 

PSPA “Satria” Baturaden antara lain: memutuskan hubungan 

sementara dengan pelaku tindak kekerasan anak, menjaga kerahasian 

anak terhadap publik, memberikan pertolongan medis atau membawa 

anak ke layanan kesehatan terdekat, menyediakan tempat tinggal. Hal 

ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh PSPA “Satria” Baturaden 

yaitu prinsip kerahasiaan yang diterapkan dalam pelayanan terhadap 

penerima manfaat. 

e. Rencana Intervensi 

Rencana intervensi merupakan kegiatan untuk merencanakan 

bentuk penanganan masalah yang tepat untuk penerima manfaat 

berdasarkan hasil assesmen. Sebelum memberikan pembinaan terhadap 

penerima manfaat akan dibuat rencana intervensi terlebih dahulu. 

Rencana intervensi disusun dalam suatu pembahasan kasus (case 

conference).  

Dalam kegiatan ini, petugas mengundang kelompok 

profesional lainnya seperti dokter, psikolog, psikiater, pengacara, 
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polisi, guru, dan sebagainya untuk mendiskusikan hasil assesmen, 

tujuan kegiatan, dan tahap-tahap perubahan yang diharapkan terjadi 

pada penerima manfaat.  

Rencana intervensi dibuat berdasarkan kebutuhan penerima 

manfaat. Rencana intervensi disusun oleh pengurus tetapi 

pelaksanaanya tidak hanya pengurus tetapi juga kelompok profesional 

yang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ambar selaku 

psikososial sebagai berikut: “Misal anak sakit kita kontak bidan desa 

suruh ke sini” (wawancara tanggal 12 Mei 2011). 

f. Pelaksanaan Intervensi 

Pelaksanaan intervensi mengacu pada rencana intervensi 

yang telah disusun. Dalam tahap ini juga dilakukan pemantauan oleh 

pekerja sosial untuk memastikan bahwa pelaksanaan intervensi selaras 

dengan rencana yang ada. Pekerja sosial melakukan diskusi dengan 

Tim mengenai berbagai perkembangan yang terjadi selama proses 

intervensi. Jenis pelayanan yang tersedia bagi intervensi ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Pelayanan asuhan dan pendampingan 

Pelayanan ini dilaksanakan oleh pekerja sosial dan 

pengasuh secara penuh setiap hari, berupa bimbingan dan 

pendidikan berdasarkan perkawanan dan kegiatan sosialisasi.  

2) Pelayanan rehabilitatif 
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Pelayanan rehabilitatif dan trauma yang dilakukan oleh 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden 

terdiri dari: 

a) Pelayanan psikososial dan konseling oleh pekerja sosial dan 

psikologi. 

b) Terapi untuk penyembuhan trauma yang dilakukan oleh pekerja 

sosial. 

c) Pelayanan kunjungan rumah oleh pekerja sosial. 

3) Pelayanan Rekreatif 

Pelayanan rekreatif ini biasanya dilakukan oleh pekerja 

sosial kepada penerima manfaat dengan mengunjungi tempat-

tempat wisata. Penerima manfaat diajak ke tempat wisata agar anak 

senang dan dapat mengenal alam.  

4) Advokasi dan pembelaan hukum dengan cara merujuk kepada 

kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan pengacara.  

Advokasi ini diberikan kepada penerima manfaat yang 

menghadapi masalah hukum. Penerima manfaat yang menghadapi 

masalah hukum akan diberi tata cara bagaimana dalam menghadapi 

sidang di pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Ambar 

selaku psikososial mengungkapkan bahwa:  

“Sebelum sidang anak dibekali dulu yang nanti ditanyakan 

kamu jawabnya gini, kita menerangkan tidak jauh dari berita 

acara yang dibuat. Kita mengingatkan lagi kejadian yang 

dialami, besok kalau ditanya Pak hakim jawabnya kaya gini. 

Menyiapkan mentalnya. Ada yang kalau ketemu pelaku harus 
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dipindahkan pelakunya, itu pernah kita lakukan” (wawancara 

tanggal 12 Mei 2011). 

Dalam proses advokasi penerima manfaat harus benar-

benar dipersiapkan mentalnya ketika menghadapi masalah hukum 

agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan anak tidak 

merasa trauma atau takut ketika berhadapan dengan hukum. 

g. Evaluasi 

Evaluasi dilaksanakan oleh seluruh pengurus  Rumah 

Perlindungan Sosial Anak di PSPA “ Satria” Baturaden. Evaluasi 

dilaksanakan setelah pembinaan terhadap penerima manfaat. Evaluasi 

ini dilaksanakan dalam upaya mendapatkan input dari masing-masing 

petugas, baik mengenai proses pendampingan, proses pelayanan, 

masalah yang dihadapi dan rencana motivasi/pelayanan selanjutnya.  

h. Reunifikasi 

Penerima manfaat yang dirasa telah cukup mengikuti proses 

pelayanan atau pembinaan melalui program Rumah Perlindungan 

Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden maka akan di pulangkan 

kembali ke keluarga.  

Bapak Sudarno selaku koordinator pelayanan 

mengungkapkan bahwa: “Mungkin semuanya tidak selesai di sini 

mbak tapi minimal nantinya yang terpenting adalah keluarganya” 

(wawancara tanggal 10 Mei 2011).   

Berdasarkan keterangan di atas reunifikasi merupakan 

kegiatan untuk menyatukan kembali penerima manfaat dengan 
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keluarga dan penyampaian perkembangan penerima manfaat selama 

mengikuti pembinaan. 

Hasil wawancara kepada Bapak Hidayat selaku Sakti Peksos 

mengungkapkan sebagai berikut:  

“Reuni itu kan berarti pulang. Anak ini bisa dirujuk ke panti 

atau ke rumah dia sendiri juga bisa, tergantung dari permasalahan 

yang dia alami. Kaya salah satu penerima manfaat berinisial INA tu 

ngga akan dipulangin ke rumah tapi dia akan dipanti. Lembaga 

rujukan ada keluarga asal, lembaga pengganti, lembaga pendidikan” 

(wawancara tanggal 12 Mei 2011).  

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa penerima 

manfaat tidak semuanya dipulangkan kepada keluarga tetapi juga ke 

lembaga rujukan seperti panti asuhan. Hal ini dilakukan oleh PSPA 

“Satria” Baturaden karena untuk kepentingan anak agar tidak merasa 

takut atau trauma dengan kejadian yang telah dialami sebelumnya.  

Keluarga atau lembaga rujukan yang akan menerima anak 

telah dipersiapkan terlebih dahulu. Persiapan itu tidak hanya dilakukan 

oleh pihak PSPA “Satria” Baturaden tetapi juga dari mitra kerja yang 

lain.  

Bapak Ambar selaku psikososial mengungkapkan bahwa: 

“Ya tidak hanya kita yang melakukan tapi dari mitra juga, misalkan 

jauh di sana Purworejo kita ngga mungkin menyiapkan di sana ntar 

kita kontak dengan mitra kerja yang lain. Misal rencana anak akan kita 

reintegrasi atau reunifikasi di keluarganya” (wawancara tanggal 12 

Mei 2011).  
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Reunifikasi dilakukan setelah ada persiapan dari berbagai 

pihak yaitu anak atau penerima manfaat, Rumah Perlindungan Sosial 

Anak di PSPA “ Satria” Baturaden, keluarga atau lembaga rujukan. 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden 

mempunyai mitra kerja sehingga persiapan dapat dilakukan dengan 

cara kerja sama dengan mitra kerja seperti dinas sosial. 

i. Pelayanan Lanjut 

Reunifikasi bukan tahap akhir dalam proses pelayanan 

terhadap penerima manfaat Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA 

“Satria” Baturaden. Setelah proses reunifikasi pihak Rumah 

Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden masih memiliki 

tanggung jawab terhadap anak. Walaupun anak telah kembali kepada 

keluarga atau lembaga pengganti, pihak Rumah Perlindungan Sosial 

Anak di PSPA “Satria” Baturaden masih melakukan pelayanan lanjut. 

Pelayanan lanjut dilakukan dengan mendatangi anak ke rumah atau 

lembaga pengganti seperti panti asuhan untuk melihat kondisi anak 

ketika tinggal di lingkungan keluarga atau panti asuhan. Jadi 

bimbingan atau pelayanan lanjut merupakan proses pelayanan setelah 

penerima manfaat dikembalikan ke keluarga bertujuan mengetahui 

perkembangan penerima manfaat. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ambar selaku 

psikososial yang mengungkapkan bahwa: “Kita punya standar 3 (tiga) 

bulan dalam peninjaun kembali” (wawancara tanggal 12 Mei 2011).  
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Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” 

Baturaden mengadakan pelayanan lanjut dengan cara menengok dan 

memberikan motivasi kepada penerima manfaat. Apabila penerima 

manfaat masih ada kekurangan maka diberikan bimbingan lagi oleh 

petugas Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden 

di rumah atau lembaga pengganti lainnya. 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak 

Hidayat selaku Sakti Peksos mengungkapkan bahwa: “Pelayanan 

lanjut yaitu kita awasi ngga kita tinggalin” (wawancara tanggal 10 Mei 

2011). 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” 

Baturaden melakukan pengawasan dengan bekerja sama melalui pihak 

keluarga atau panti asuhan yang ditempati oleh penerima manfaat 

setelah proses reunifikasi. 

 

j. Terminasi 

Terminasi merupakan tahap dimana kegiatan pelayanan 

terhadap penerima manfaat telah berakhir. Terminasi dilakukan setelah 

pengurus Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” 

Baturaden selesai memberikan pelayanan lanjut kepada penerima 

manfaat. Terminasi ditandai dengan perkembangan penerima manfaat 

secara maksimal serta kondisi atau hubungan yang harmonis antara 

penerima manfaat dengan keluarga.  Seperti yang diungkapkan oleh 
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Bapak Hidayat selaku Sakti Peksos sebagai berikut: “Pengakhiran 

pelayanan, oh udah bener seratus persen berati udah selesai” 

(wawancara tanggal 10 Mei 2011).  

Pada proses terminasi pihak Rumah Perlindungan Sosial 

Anak di PSPA “Satria” Baturaden telah selesai tugas dan 

kewajibannya untuk melindungi penerima manfaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pola Pembinaan Terhadap Korban Kekerasan Anak dalam Keluarga 

Melalui Program Layanan Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA 

“Satria” Baturaden 

Sholat berjamaah 

 

Pembinaan Mental  TPA 

 

Kultum 

 

 

 

Rekreatif 

Pola Pembinaan  Pembinaan Sosial 

Etika Sosial 
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Kerajinan tangan 

 

Komputer 

 

Pembinaan Keterampilan Bimbingan belajar 

 

Kerumahtanggaan 

 

Olahraga 

 

 

Berdasarkan visi dan misi PSPA “Satria” Baturaden dalam melindungi 

anak yang membutuhkan perlindungan khusus maka salah satu cara yang 

ditempuh adalah memberikan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan ini masuk 

dalam tahap pelaksanaan intervensi Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA 

“Satria” Baturaden. Pembinaan yang diberikan kepada penerima manfaat sesuai 

dengan rencana intervensi yang telah disusun oleh pengurus. Jadi sebelum 

memberikan layanan pembinaan pengurus menyusun rencana intervensi terlebih 

dahulu agar pembinaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima 

manfaat. Selain itu pengurus juga menyusun tujuan pembinaan, metode 

pembinaan, jenis pembinaan atau bimbingan yang akan diberikan, serta waktu 

pelaksanaan pembinaan. 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Sudarno 

selaku koordinator pelayanan mengungkapkan bahwa:  

“Tujuannya mereka  bermasalah, kita membantu memecahkan 

masalahnya. Misanya suatu contoh, orang tuanya sudah ngga ada, 

keluarganya juga bermasalah, ditelantarkan, dengan dinas sosial kita 

bisa membantu. Setelah itu kita mengupayakan bantuan yang kita 

berikan nantinya anaknya bisa tenang, keluarga juga tenang. Kita 

berusaha untuk mempertemukan kembali” (wawancara tanggal 10 Mei 

2011).  
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Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa tujuan dari pembinaan yaitu 

untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh penerima 

manfaat. Sehingga penerima manfaat merasa senang atau gembira serta dapat 

mengurangi trauma yang dialami karena penerima manfaat yang berada pada 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden mempunyai 

trauma atau rasa takut atas kekerasan yang telah dialaminya. 

Metode pembinaan yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan Sosial 

Anak “Satria” Baturaden yaitu menggunakan pelayanan kasih sayang. Seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak Hidayat selaku Sakti Peksos bahwa: “Sistem 

pembinaannya jadi ngga harus dipatok, kalau dipatok susah juga kan takut anak-

anak, soalnya anak-anak kan dinamis bukan statis” (wawancara tanggal 10 Mei 

2011). 

  Jenis pembinaan yang diberikan kepada penerima manfaaat oleh 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden yaitu sebagai 

berikut:  

a. Pembinaan Mental 

Penerima manfaat yang membutuhkan pelayanan Rumah 

Perlindungan Sosial di PSPA “Satria” Baturaden merupakan anak-

anak yang mempunyai mental yang kurang sehat karena mengalami 

trauma. Sehingga salah satu cara yang dilakukan oleh pengurus Rumah 

Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden adalah 

memberikan pembinaan mental. 
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Bapak Sudarno selaku koordinator pelayanan 

mengungkapkan bahwa:  

“Yang lebih penting adalah mentalnya itu. Kalau kami tidak 

mampu, di sini juga ada pekerja sosial, ada juga psikososialnya, ini 

yang psikolog kita bekerja sama dengan luar yaitu kita datangkan, 

kalau psikiater kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Banyumas. 

Kalau mental saya kira untuk rohani pekerja sosialnya mampulah 

ya” (wawancara tanggal 10 Mei 2011). 

Pembinaan mental yang diberikan terhadap penerima manfaat 

pada pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” 

Baturaden yaitu sebagai berikut: 

1) Sholat berjamaah 

Sholat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan bagi 

umat beragama islam. Sehingga pengurus selalu mengajarkan anak 

untuk wajib mengerjakan sholat lima waktu kepada penerima 

manfaat karena dengan sholat anak dapat mendekatkan diri kepada 

Allah SWT. Sholat dikerjakan secara berjamaah yang diikuti oleh 

penerima manfaat, Sakti Peksos, dan pengasuh. Sholat berjamaah 

dilaksanakan di mushola Rumah Perlindungan Sosial Anak di 

PSPA “Satria” Baturaden. Hasil wawancara dengan Bapak Hidayat 

selaku Sakti Peksos yang mengungkapkan bahwa: “Kalau mental 

di mushola dengan doa” (wawancara tanggal 10 Mei 2010). 

Sholat berjamaah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan 

waktu sholat yakni sholat subuh, sholat dzuhur, sholat ashar, sholat 

maghrib, dan sholat isya. Biasanya salah satu Sakti Peksos menjadi 

imam saat sholat berjamaah. Setelah sholat salah satu penerima 
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manfaat memimpin untuk membacakan doa dan penerima manfaat 

yang lain mengikutinya. Pelaksanaan sholat secara berjamaah dan 

doa diharapkan membantu penerima manfaat dapat memantapkan 

mentalnya. 

2) TPA (Tempat Pendidikan Al Qur’an)  

Program layanan Rumah Perlindungan Sosial Anak di 

PSPA “Satria” Baturaden melakukan pembinaan mental melalui 

TPA yang dilaksanakan setiap hari setelah sholat ashar yaitu pada 

pukul 15.00 – 15.30. Kegiatan TPA dilaksanakan di mushola 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden. 

Pengurus yang melakukan pembinaan mental melalui TPA yaitu 

Sakti Peksos dan pengasuh. Kegiatan ini diikuti oleh semua 

penerima manfaat. 

Kegiatan TPA meliputi belajar baca tulis Al Qur’an dan 

menghafal doa-doa. Doa-doa yang telah dipelajari oleh anak selalu 

diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya setelah 

selesai sholat maka salah satu anak memimpin untuk membacakan 

doa. Kegiatan TPA bertujuan agar anak belajar dan mengerti 

tentang baca dan tulis Al Qur’an sehingga berguna bagi penerima 

manfaat di kemudian hari.  

3) Kultum 

Bentuk pembinaan mental lainnya yang dilakukan oleh 

pengurus program layanan Rumah Perlindungan Sosial Anak 



85 
 

“Satria” Baturaden adalah kultum. Kultum dilaksanakan oleh Sakti 

Peksos dan pengasuh yang diikuti oleh semua penerima manfaat. 

Kultum dilaksanakan setiap hari setelah sholat subuh di mushola 

Rumah Perlindungan Sosial Anak PSPA “Satria” Baturaden.  

Kegiatan kultum dilakukan dengan ceramah yang berisi 

materi-materi seputar keagaamaan dan pentingnya agama sebagai 

modal dasar manusia untuk hidup di dunia dan akherat. Seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak Hidayat selaku Sakti Peksos yaitu 

sebagai berikut:  

“Masukan-masukan materi tentang agama cerita yang 

membangkitkan motivasi. Mentalnya disiapin. Sebagai contoh: 

eh pengin bunuh diri, nanti dikasih tau bunuh diri buat apa sih. 

Pemberian motivasi, melatih agar dia bisa memahami agar ada 

umpan balik (feed back) biar dia tau oh ini ngga boleh ya. Kita 

ingin menolong dia karena kita ingin maju, dia bisa maju karena 

dia bisa. Jadi tumbuh dari dalam diri sendiri. Jadi ngga hanya 

kita cekokin” (wawancara tanggal 10 Mei 2011).  

Dari kultum tersebut diharapkan penerima manfaat dapat 

mengerti dan menjalankan ajaran islam sehingga akan terbentuk 

kepribadian yang sesuai dengan ajaran islam. Selain itu, penerima 

manfaat diharapkan akan mempunyai mental yang tangguh dan 

baik sehingga anak akan dapat hidup normal dan berguna bagi 

keluarga maupun masyarakat. 

b. Pembinaan Sosial 

Pembinaan sosial merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan pengurus Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA 

“Satria” Baturaden dalam mewujudkan salah satu misinya yaitu 
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mencegah dan memperbaiki kelainan tingkah laku anak yang 

berhubungan dengan kesulitan penyesuaian diri dengan lingkungan. 

Bentuk pembinaan sosial yang dilaksanakan pada Pelayanan 

Rumah Perlindungan Sosial Anak “Satria” Baturaden adalah sebagai 

berikut: 

1) Rekreatif 

Kegiatan rekreatif merupakan salah satu bentuk 

pembinaan sosial yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan Sosial 

Anak di PSPA “Satria” Baturaden. Kegiatan rekreatif diikuti  oleh 

penerima manfaat dan pengurus Rumah Perlindungan Sosial Anak 

di PSPA “Satria” Baturaden. Kegiatan ini dilaksanakan secara 

periodik yaitu setiap 4 (empat) bulan sekali. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Taufik selaku Sakti Peksos sebagai 

berikut: “Kegiatan rekreatif yang dilaksanakan setiap empat bulan 

sekali mbak” (wawancara tanggal 11 Mei 2011). 

Kegiatan rekreatif yang dilakukan yaitu dengan 

berkunjung ke tempat wisata. Tempat wisata yang sudah 

dikunjungi oleh penerima manfaat dan pengurus Rumah 

Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden adalah 

tempat wisata Baturaden dan Owabong. Kunjungan ke tempat 

wisata bertujuan agar penerima manfaat dapat berinteraksi dengan 

lingkungan dan mengenal kehidupan alam. Selain itu juga 

bertujuan untuk membantu mengurangi rasa trauma atau takut yang 
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dialami oleh penerima manfaat sehingga penerima manfaat merasa 

senang dengan adanya kegiatan rekreatif. 

2) Etika Sosial 

Seorang anak biasanya bertingkah laku sesuai dengan 

keinginanya tanpa memperdulikan aturan yang ada, oleh karena itu 

pengurus Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” 

Baturaden memberikan pembinaan sosial dengan mengajarkan 

etika sosial yang benar kepada penerima manfaat. Pengurus yang 

memberikan pembinaan sosial berupa etika sosial kepada penerima 

manfaat adalah  psikososial, Sakti Peksos, dan pengasuh. 

Etika sosial yang diberikan mencakup etika dalam 

kehidupan sehari-hari mulai dari hal terkecil, misalnya etika 

makan. Bimbingan etika makan biasanya dilaksanakan ketika 

makan pagi, makan siang dan makan malam. Etika makan yang 

diberikan mulai dari cara duduk, membaca doa sebelum makan, 

cara makan yang benar, dan membaca doa sesudah makan.  

Mereka makan secara bersama-sama, apabila ada salah satu 

penerima manfaat yang belum selesai makan tetapi yang lain sudah 

selesai maka yang lainnya akan menunggu sampai temannya 

selesai. Hal ini diajarkan agar mereka mempunyai rasa 

persaudaraan dan kebersamaan yang kuat.  

 Etika sosial dalam pergaulan juga diberikan apabila 

penerima manfaat bertingkah laku yang tidak sesuai dengan etika 
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maka akan ditegur oleh pengasuh. Bapak Hidayat selaku Sakti 

Peksos mengungkapkan bahwa: “Kalau yang masih sekolah dia 

dinakalin itu harus gini. Dilakukan pengawasan-pengawasan. 

Dikasih hadiah kalo anak nurut” (wawancara tanggal 10 Mei 

2011).  

Pembinaan sosial berupa etika sosial bertujuan untuk 

membentuk kepribadian sosial anak agar sesuai dengan etika yang 

ada serta pemantapan terhadap diri anak. Seperti yang diungkapkan 

oleh Ibu Unik selaku pengasuh bahwa: “Kalau sosial pemantapan 

ke diri anak sendiri, dari hal terkecil” (wawancara tanggal 11 Mei 

2011). 

 

 

c. Pembinaan Keterampilan 

Salah satu misi program layanan Rumah Perlindungan Sosial 

Anak di PSPA “Satria” Baturaden adalah mengupayakan peningkatan, 

pengembangan potensi anak untuk menghapus kebodohan, 

keterlantaran dan ketidakberdayaan. Berdasarkan misi tersebut maka 

pengurus memberikan pembinaan keterampilan kepada penerima 

manfaat guna mengembangkan potensi anak. 

Pembinaan keterampilan dilaksanakan oleh pengasuh, Sakti 

peksos, dan psikososial. Pembinaan keterampilan yang dilakukan 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden yaitu 
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dengan mengajarkan penerima manfaat keterampilan berupa kerajinan 

tangan. Keterampilan ini dilaksanakan setiap hari senin pada pukul 

09.00 – 11.45. Kerajinan tangan berupa pembuatan tas dari mute, 

membuat rumah dan figura dari stik. Ibu Unik selaku pengasuh 

mengungkapkan bahwa: “Itu kemarin kebanyakan dari mute-mute 

bentuknya ada tas, kelinci, itu ada hasilnya kok mbak.  Dari stik es 

krim bikin figura” (wawancara tanggal 11 Mei 2011). 

Bentuk pembinaan yang lain yaitu keterampilan komputer 

dan belajar. Keterampilan komputer dilaksanakan setiap hari kamis 

pada pukul 09.00-11.45 dan sabtu pada pukul 15.30-17.00 bertempat 

di ruang vokasional. Penerima manfaat diajarkan bagaimana cara 

mengoperasikan komputer. Sedangkan kegiatan yang lain berupa 

bimbingan belajar yaitu keterampilan membaca dan menulis. Kegiatan 

ini dilaksanakan hari senin sampai hari jumat pada pukul 15.30-17.00 

bertempat di ruang baca. Ruang baca dilengkapi dengan perpustakan 

kecil yang berisi buku-buku untuk dibaca oleh penerima manfaat 

sehingga dapat melatih keterampilan membacanya.  

Dalam pembinaan keterampilan pengasuh mengajarkan 

penerima manfaat untuk dapat merawat diri sendiri seperti mandi dan 

berias diri yang dilaksanakan setiap hari. Selain itu diajarkan juga 

keterampilan kerumahtanggaan yaitu berupa mencuci, setrika dan 

bantu masak. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari selasa dan hari 

sabtu. Serta penerima manfaat juga diajarkan untuk melaksanakan 
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kebersihan dan kerapihan asrama yang dilaksanakan pada hari selasa 

sampai hari sabtu  pada pukul 06.30-08.00. 

Penerima manfaat dapat menyalurkan bakat atau hobi melalui 

kegiatan olahraga yang dilaksanakan di aula setiap hari minggu pada 

pukul 06.30-08.00. Seperti penerima manfaat yang berinisial INA, MJ, 

DS yang mempunyai hobi bermain badminton. Mereka melaksanakan 

olahraga dengan bermain badminton di aula. Selain badminton juga 

ada olahraga yang lain seperti SKJ.  

Bentuk kegiatan dalam pembinaan keterampilan bertujuan 

agar anak dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta bangkit 

dari ketidakberdayaannya sehingga dapat tumbuh sebagaimana 

mestinya. 

 

5. Hambatan dalam Pembinaan Program Layanan Rumah 

Perlindungan Sosial Anak di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) 

“Satria” Baturaden 

Program pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” 

Baturaden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk melakukan 

pembinaan terhadap korban kekerasan anak dalam keluarga sudah hampir bagus, 

akan tetapi masih mengalami hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan yang 

dialami Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden adalah 

sebagai berikut: 

a. Perkembangan anak yang berbeda 
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Anak yang mengalami kekerasan dalam keluarga memiliki 

usia yang berbeda-beda. Selain itu setiap anak mempunyai kasus yang 

berbeda-beda sehingga trauma atau rasa takut yang dimiliki oleh anak 

juga berbeda. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ambar selaku 

psikososial sebagai berikut: “Yang mesti anaknya unik ya satu dengan 

yang lain berbeda, satu anak permasalahannya berbeda-

beda”(wawancara tanggal 12 Mei 2011). 

Rasa takut atau trauma yang dialami menyebabkan anak sulit 

untuk menerima materi pembinaan yang diberikan oleh pengurus. 

Selain itu, sifat anak yang masih labil juga menyebabkan anak sulit 

untuk menerima pembinaan. Bapak Taufik selaku Sakti Peksos 

mengungkapkan bahwa: “Karena sifat anak yang masih labil jadi 

kadang kita kasih tau anaknya susah, sama disini kan beda tingkatan 

usia juga”(wawancara tanggal 11 Mei 2011). 

b. Kurangnya keterbukaan dalam diri anak 

Keterbukaan merupakan faktor penting dalam pembinaan 

terhadap anak sebab anak yang berada dalam Rumah Perlindungan 

Sosial Anak di PSPA”Satria” Baturaden merupakan anak yang 

mengalami permasalahan. Semua petugas pembinaan harus 

mengetahui setiap kasus yang dialami oleh anak agar pelayanan yang 

diberikan sesuai dengan kebutuhan anak. Akan tetapi, tidak semua 

anak dapat bersikap terbuka terhadap pengurus Rumah Perlindungan 

Sosial Anak di PSPA”Satria” Baturaden. Hal ini dapat menghambat 
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proses pelayanan atau pembinaan yang akan diberikan kepada anak. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Unik selaku pengasuh sebagai 

berikut: “Korban ada yang suka memendam masalahnya sendiri” 

(wawancara tanggal 11 Mei 2011). 

c. Sarana dan prasarana yang kurang memadai 

Penyelenggaraan pembinaan tidak akan berlangsung dengan 

lancar jika tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung 

pelaksanaan pembinaan tersebut. Sarana prasarana tersebut berupa 

peralatan yang memadai yang digunakan dalam pelaksanaan 

pembinaan. Sarana dan prasarana dapat mempengaruhi berhasil 

tidaknya suatu pembinaan. 

Berdasarkan observasi secara langsung Rumah Perlindungan 

Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden, sarana dan prasarana 

pembinaan ada yang kurang memadai seperti komputer yang 

mengalami kerusakan sehingga untuk sementara tidak dapat digunakan 

oleh penerima manfaat. Ibu Fifi selaku pengasuh mengungkapkan 

bahwa: “Kalau komputer sebetulnya sih ada tapi lagi perbaikan, 

komputernya rusak diganti yang lain”(wawancara tanggal 12 Mei 

2011). 

Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 

pelaksanan pembinaan kurang maksimal atau terhambat karena sarana 

dan prasarana pembinaan yang kurang memadai. (observasi tanggal 09 

Mei 2011).  



93 
 

6. Upaya dalam Mengatasi Hambatan Pembinaan Program Layanan 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di Panti Sosial Petirahan Anak 

(PSPA) “Satria” Baturaden 

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap korban kekerasan anak 

melalui program layanan Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” 

Baturaden mengalami beberapa hambatan. Oleh karena itu Rumah Perlindungan 

Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden berupaya untuk mengatasi hambatan 

yang dihadapi.  

Upaya yang dilakukan yaitu dalam memberikan pembinaan terhadap 

anak tidak menyeragamkan semua anak karena setiap anak memiliki masalah 

yang berbeda sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa 

adanya rasa tertekan.  Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ambar selaku 

psikososial sebagai berikut: “Kaya kemarin itu ngga mau makan yang satu tapi 

kita kan ngga maksa”(wawancara tanggal 12 Mei 2011).  

Anak yang bersikap tertutup juga tidak akan dipaksakan untuk bersikap 

terbuka, akan tetapi pengurus layanan Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA 

“Satria” Baturaden berusaha untuk selalu menggunakan metode kasih sayang 

sebagaimana orang tua yang memberikan kasih sayang kepada anaknya.  Pak 

Dayat selaku Sakti peksos mengungkapkan bahwa: “Dipancing-pancing dengan 

hal yang menyangkut keluarga. Kalau to the point tu kadang kaget. Anak ini 

trauma, kita ngga coba untuk ketemu keluarganya dulu, kita bikin anak nyaman 

dulu. Ada sosok figur ayah dan ibu. Sebisa mungkin mereka nyaman” (wawancara 

tanggal 10 Mei 2011).  
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Tim pelaksana Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” 

Baturaden berupaya untuk melengkapi semua sarana dan prasarana penunjang 

yang dibutuhkan dalam pembinaan agar pembinaan yang dilakukan dapat berjalan 

dengan lancar.  

Selain itu, tim pelaksana Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA 

“Satria” Baturaden berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan lembaga-

lembaga yang menangani masalah perlindungan anak. Seperti yang diungkapkan 

Bapak Ambar selaku psikososial sebagai berikut: “Upayanya kerja sama dengan 

berbagai mitra nanti berkumpul terus membahas masalah-masalah anak dalam 

perlindungan” (wawancara tanggal 12 Mei 2011).  

Tim pelaksana Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” 

Baturaden mengadakan evaluasi atas pembinaan yang dilakukan kepada korban 

kekerasan anak dalam keluarga. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki 

kekurangan-kekurangan dalam pembinaan terhadap korban kekerasan anak dalam 

keluarga. 

Upaya-upaya tersebut dilakukan agar Rumah Perlindungan Sosial Anak 

di PSPA “Satria” Baturaden dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam 

memberikan perlindungan terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus. 

 

B. Pembahasan 

1. Pembinaan Mental 

Pembinaan mental yang dilakukan oleh pengurus Rumah Perlindungan 

Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden adalah sholat berjamaah, kultum, dan 
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TPA (Tempat Pendidikan Al Qur’an). Sholat berjamaah dilaksanakan tepat waktu 

sesuai dengan jadwal waktu sholat yaitu sholat subuh, dzuhur, ashar, maghrib dan 

isya. Pembinaan mental melalui TPA (Tempat Pendidikan Al Qur’an) 

dilaksanakan setiap hari  setelah sholat ashar yaitu pukul 15.00 – 15.30. Kegiatan 

TPA (Tempat Pendidikan Al Qur’an) meliputi belajar membaca dan menulis Al 

Qur’an serta menghafal doa-doa. Sedangkan kultum dilaksanakan setiap hari 

setelah sholat subuh. Kultum yang diberikan berisi materi-materi keagamaan 

untuk menghilangkan rasa trauma atau gelisah yang dialami penerima manfaat. 

Pembinaan mental dilaksanakan di mushola Rumah Perlindungan Sosial 

Anak di PSPA “Satria” Baturaden dengan fasilitas yang lengkap seperti peralatan 

sholat, Al Qur’an dan buku-buku penunjang lainnya. Waktu dalam pelaksanaan 

pembinaan mental cukup banyak dibandingkan dengan pembinaan sosial karena 

pembinaan mental dilaksanakan setiap hari. Pembinaan mental dilakukan oleh 

Sakti peksos dan pengasuh dengan diikuti oleh semua penerima manfaat. Namun, 

apabila ada penerima manfaat yang beragama selain islam maka pengurus Rumah 

Perlindungan Sosial Anak akan bekerja sama dengan pihak luar yaitu pembimbing 

agama sesuai dengan agama yang dianut oleh penerima manfaat.  

Bentuk pembinaan mental yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan 

Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden sesuai dengan pendapat Gultom, yaitu 

sebagai berikut: 

5) Memberikan pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa 

frustasi dengan wajar melalui ceramah. 

6) Memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasihat. 

7) Merangsang dan menggugah semangat untuk mengembangkan 

keahliannya. 
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8) Memberikan kepercayaan dan menanamkan rasa percaya diri, untuk 

menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan 

pentingnya agama. 

Pembinaan mental dilakukan sesuai dengan kebutuhan penerima 

manfaat. Seperti yang diungkapkan oleh Syuhada bahwa pembinaan mental 

dilakukan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh klien, hal itu dapat: 

 

 

6) Preventif, yaitu mencegah terjadinya kesulitan. 

7) Fasilitatif, memberikan kemudahan-kemudahan bagi pertumbuhan 

yang sehat. 

8) Remidial, yaitu mengarahkan kembali pola-pola perkembangan 

yang kurang sesuai ke arah yang sehat. 

9) Rehabilitatif, membantu klien mengubah keterbatasan-keterbatasan 

kemampuannya dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang 

dimilikinya. 

10) Meningkatkan, yaitu meningkatkan kualitas hidup klien.  

Pembinaan mental yang dilakukan Rumah Perlindungan Sosial Anak di 

PSPA “Satria” Baturaden bertujuan untuk menghilangkan rasa trauma, semangat 

diri, dan menumbuhkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penerima 

manfaat mempunyai mental yang sehat. Jahoda dalam Syuhada mengkategorikan 

tujuh kriteria mental yang sehat, yaitu: bersikap positif terhadap dirinya; memiliki 

derajat pertumbuhan, perkembangan, dan aktualisasi diri; fungsi-fungsi 

psikologinya integral; memiliki otonomi atau ketidaktergantungan; memiliki 

persepsi terhadap realitas secara memadai; dan menguasai lingkungan. 

Hambatan dalam pembinaan mental yaitu kurangnya keterbukaan dalam 

diri penerima manfaat. Sikap ini sebagai salah satu gejala akibat kekerasan yang 
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telah dialaminya. Mufidah menyebutkan gejala-gejala lain yang dialami oleh anak 

yang mengalami kekerasan yaitu: 

5) takut akan hubungan antar pribadi atau terlalu mengalah/tunduk. 

6) menarik diri, agresif atau aktif secara abnormal (hiperaktif). 

7) seringkali lesu atau mudah marah, memisahkan diri. 

8) tidak ada rasa sayang atau terlalu menunjukkan rasa sayang 

(disalahartikan-merayu). 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden berupaya 

untuk tidak memaksakan anak bersikap terbuka karena anak akan merasa takut 

dan cemas bila dipaksakan. Sehingga pengurus akan menggunakan metode kasih 

sayang sebagaimana kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. 

Soeparwoto menyebutkan bahwa dengan kasih sayang orang tua yang demokratis 

maka anak akan mempunyai sikap pribadi yang dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan, hidup ceria, menyenangkan, kreatif, cerdas, percaya diri, terbuka pada 

orang tua, berprestasi baik, disukai lingkungan dan masyarakat, mau menghargai 

orang lain, menerima kritikan dengan terbuka, keadaan emosi yang stabil serta 

memiliki rasa tanggung jawab yang besar. 

2. Pembinaan Sosial 

Pembinaan sosial sebagai salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden. Pembinaan sosial 

yang dilakukan yaitu kegiatan rekreatif dan etika sosial. Kegiatan rekreatif 

dilaksanakan secara periodik yaitu setiap 4 (empat) bulan sekali. Kegiatan 

rekreatif yaitu dengan mengunjungi tempat-tempat wisata yang menghibur, 

tempat wisata yang sudah dikunjungi misalnya berkunjung ke owabong di 

Kabupaten Purbalingga. 
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Selain kegiatan rekreatif, pengurus juga mengajarkan etika sosial kepada 

penerima manfaat dalam pembinaan sosial. Etika sosial yang diberikan salah 

satunya etika ketika makan yang dilaksanakan di ruang makan dengan fasilitas 

yang lengkap, dan diikuti oleh semua penerima manfaat. Bentuk etika yang 

lainnya seperti etika dalam pergaulan. Pembinaan sosial dilaksanakan oleh semua 

pengurus Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden kecuali 

Kepala PSPA “Satria” Baturaden. Waktu pelaksanaan pembinaan sosial lebih 

sedikit daripada pembinaan mental dan pembinaan keterampilan. 

Pembinaan sosial dilaksanakan Rumah Perlindungan Sosial Anak di 

PSPA “Satria” Baturaden sesuai dengan pendapat Gultom yaitu:  

4) Memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan 

memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan 

dan pertemuan dengan keluarga korban. 

5) Mengadakan surat menyurat untuk memelihara hubungan batin 

dengan keluarga dan relasinya. 

6) Kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan 

keluarga. 

Pembinaan sosial bertujuan untuk membentuk kehidupan sosial anak 

dalam bermasyarakat. Serta beretika baik sesuai dengan norma agama, kesopanan, 

dan hukum. Alisjahbana dalam Soeparwoto hubungan sosial diartikan sebagai 

bagaimana orang/individu bereaksi terhadap orang-orang disekitarnya, dan 

bagaimana pengaruh hubungan itu pada diri individu. 

Hambatan dalam pembinaan sosial adalah perkembangan anak yang 

berbeda. Penerima manfaat yang berada pada Rumah Perlindungan Sosial Anak di 

PSPA “Satria” Baturaden memiliki tingkatan usia yang berbeda-beda. Selain itu 

kasus yang dialami oleh setiap anak juga berbeda. Nuryanti menjelaskan bahwa 
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anak yang menjadi korban kekerasan akan mengalami stres dan trauma, bahkan 

pada kasus yang berat seperti pemerkosaan atau penculikan, trauma yang muncul 

dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pembinaan 

sosial yaitu tidak menyeragamkan antara anak yang satu dengan yang lainnya. 

Karena kebutuhan masing-masing anak berbeda sesuai dengan permasalahan yang 

dialaminya. Upaya tersebut sesuai dengan pendapat Prayitno dalam Mugiarso, 

tujuan dari bimbingan adalah sebagai berikut: 

c) Untuk membantu memperkembangkan diri secara optimal sesuai 

dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, 

berbagai latar belakang yang ada, serta sesuai dengan tuntutan 

positif lingkungannya. 

d) Menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki 

berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, 

dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan 

lingkungan. 

3. Pembinaan Keterampilan  

Bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap penerima manfaat yaitu 

pembinaan keterampilan. Pembinaan keterampilan yang dilakukan oleh Rumah 

Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden  sesuai dengan 

keterampilan yang dibutuhkan pada masa anak-anak. Hurlock mengkategorikan 

keterampilan pada masa anak-anak meliputi: 

5) Keterampilan menolong diri sendiri 

Anak harus dapat makan, berpakaian, mandi, dan berdandan sendiri 

hampir secepat dan semahir orang dewasa. 

6) Keterampilan menolong orang lain 

Keterampilan ini bertalian dengan menolong orang-orang lain. Di 

rumah mencakup membersihkan tempat tidur, membersihkan debu, 

dan menyapu; di sekolah mencakup mengosongkan tempat sampah 

dan membersihkan papan tulis; dan di dalam kelompok bermain 
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mencakup menolong membuat rumah-rumahan atau merencanakan 

lapangan basket.  

7) Keterampilan sekolah 

Di sekolah anak mengembangksn berbagai keterampilan yang 

diperlukan untuk menulis, menggambar, melukis, membentuk tanah 

liat, menari, mewarnai dengan krayon, menjahit, memasak, dan 

pekerjaan tangan dengan menggunakan kayu. 

8) Keterampilan bermain 

Anak belajar berbagai keterampilan seperti melempar dan 

menangkap bola, naik sepeda, sepatu roda, dan berenang. 

Bentuk pembinaan keterampilan yang diberikan yaitu keterampilan 

menolong diri sendiri dengan cara mengajarkan penerima manfaat untuk dapat 

merawat diri sendiri seperti mandi dan berias diri yang dilaksanakan setiap hari. 

Keterampilan menolong orang lain yaitu melalui bimbingan kerumahtanggaan 

yaitu berupa mencuci, setrika dan membantu masak. Kegiatan ini dilaksanakan 

pada hari selasa dan hari sabtu. Selain itu penerima manfaat juga diajarkan untuk 

melaksanakan kebersihan dan kerapihan asrama yang dilaksanakan pada hari 

selasa sampai hari sabtu  pada pukul 06.30-08.00. Keterampilan sekolah yaitu 

dengan mengajarkan penerima manfaat keterampilan berupa kerajinan tangan. 

Keterampilan ini dilaksanakan setiap hari senin pada pukul 09.00 – 11.45. 

Kegiatan yang lain seperti pelatihan komputer  yang dilaksanakan setiap hari 

kamis pada pukul 09.00-11.45 dan sabtu pada pukul 15.30-17.00 bertempat di 

ruang vokasional. Pengurus juga memberikan bimbingan belajar kepada penerima 

manfaat yaitu keterampilan membaca dan menulis. Kegiatan ini dilaksanakan hari 

senin sampai hari jumat pada pukul 15.30-17.00 bertempat di ruang baca. 

Keterampilan bermain yang diberikan oleh pengurus yaitu berupa kegiatan 

olahraga yang dilaksanakan di aula setiap hari minggu pada pukul 06.30-08.00.  
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Pembinaan keterampilan dilaksanakan oleh pengasuh, Sakti peksos dan 

psikososial dengan diikuti oleh semua penerima manfaat. Pembinaan keterampilan 

yang dilakukan memiliki jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan 

pembinaan mental dan pembinaan sosial. Pembinaan keterampilan ini bertujuan 

untuk mengembangkan dan menumbuhkan bakat-bakat yang dimiliki penerima 

manfaat sehingga anak mendapatkan bekal kehidupan dimasa depan.   

Pembinaan keterampilan yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan 

Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden sesuai dengan pendapat Gultom bahwa 

pembinaan keterampilan itu dapat dilakukan dengan: 

4) Menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), 

kurus persamaan sekolah dasar. 

5) Latihan kejuruan seperti kerajinan tangan. 

6) Latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani 

seperti senam pagi, latihan kesenian seperti seni musik. 

Hambatan dalam pembinaan keterampilan yaitu sarana dan prasarana 

yang kurang memadai, misalnya komputer yang rusak sehingga dapat 

menghambat pelaksanaan pembinaan keterampilan. Selain itu kurangnya disiplin 

anak dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan.  

Upaya yang dilakukan yaitu memperbaiki sarana penunjang dalam 

pelaksanaan pembinaan. Serta menerapkan sikap disiplin pada anak dengan 

memberikan sanksi bila anak bersalah.  

Dalam memberikan pembinaan mental, sosial, dan keterampilan petugas 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden berupaya 

menerapkan prinsip-prinsip Konvensi tentang KHA dengan menambahkan satu 

prinsip yaitu prinsip kerahasiaan. Dikdik & Gultom menyebutkan bahwa prinsip 
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KHA yaitu meliputi prinsip nondiskriminasi; yang terbaik bagi anak; hak hidup, 

kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; menghargai pandangan anak. 

Dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak maka pelayanan yang 

diberikan juga mencakup pelayanan kebutuhan dasar korban yaitu: penyediaan 

tempat tinggal selama proses pelayanan; pemberian makan tiga kali setiap hari; 

penyediaan pakaian dan perawatan pribadi; mengikuti pendidikan di sekolah 

terdekat bagi yang masih sekolah; bantuan pengobatan dan perawatan kesehatan 

oleh tenaga medis. Pelayanan tersebut sesuai dengan pendapat Gosita tentang 

perlindungan korban kekerasan yang mencakup hal sebagai berikut: 

4) Perlindungan yang pokok yaitu sandang, pangan, pemukiman, 

pendidikan, dan kesehatan. 

5) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah. 

6) Mengenai penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang 

berakibat pada prioritas pemenuhannya. 

4. Pembentukan pribadi anak yang baik di PSPA “Satria” Baturaden 

Sesuai dengan salah satu sasaran pelayanan PSPA “Satria” Baturaden 

yaitu anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau perlakuan salah (child 

abuse), baik secara fisik, mental, maupun sosial. Suyanto menjelaskan bahwa 

kekerasan atau perlakuan yang salah yaitu peristiwa pelukaan fisik, mental, atau 

seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung 

jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan 

kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. 

 Anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga membutuhkan 

perlindungan khusus. Dalam melakukan perlindungan khusus program layanan 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden memberikan 
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pembinaan berupa pembinaan mental, pembinaan sosial dan pembinaan 

keterampilan.  

Pembinaan yang diberikan terhadap penerima manfaat sudah cukup 

bagus karena pengurus terus berupaya untuk meningkatkan pembinaan dengan 

melakukan evaluasi pembinaan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang 

ada. Penerima manfaat selalu mengikuti pembinaan dengan baik sehingga materi 

yang diberikan akan tumbuh dalam diri anak serta dapat memotivasi anak menjadi 

pribadi yang baik dan berguna. Seperti penerima manfaat bernama MJ adalah 

anak yang bandel, setelah mengikuti pembinaan dia tidak bandel lagi dan dapat 

menerima materi pembinaan dengan baik, misalnya hafal doa setelah sholat.  

Pembinaan yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak di 

PSPA “Satria” Baturaden memiliki fungsi pengentasan yaitu terpecahnya masalah 

yang dialami oleh anak dan akan membentuk pribadi anak yang baik. Menurut 

Priyanto dan Anti pembinaan memiliki fungsi sebagai berikut: 

e) Fungsi pemahaman 

 Fungsi pemahaman yaitu memahami berbagai hal yang 

esensial berkenaan dengan perkembangan dan kehidupan anak 

beserta permasalahannya. Fungsi pemahaman terdiri dari: 

pemahaman tentang klien, pemahaman tentang masalah klien, 

pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. 

f) Fungsi pencagahan 

 Fungsi pencegahan bertujuan untuk menyingkirkan berbagai 

masalah yang dapat menghambat perkembangan anak, pencegahan 

tidak sekedar merupakan ide bagus, tetapi adalah suatu keharusan 

yang bersifat etis. Upaya pencegahan dapat dilakukan sebagai 

berikut: 

6) Mendorong perbaikan lingkungan yang kalau diberikan akan 

berdampak negatif terhadap individu yang bersangkutan. 

7) Mendorong perbaikan kondisi pribadi diri anak. 

8) Meningkatkan kemampuan anak untuk hal-hal yang diperlukan 

dan mempengaruhi perkembangan dan kehidupannya. 
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9) Mendorong anak untuk tidak melakukan sesuatu yang akan 

memberikan risiko yang besar, dan melakukan sesuatu yang akan 

memberi manfaat. 

10) Menggalang dukungan kelompok terhadap anak yang 

bersangkutan. 

g) Fungsi pengentasan 

 Fungsi pengentasan yaitu fungsi yang akan menghasilkan 

terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami 

anak. 

h) Fungsi pemeliharaan dan pengembangan 

 Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan yang diberikan 

dapat membantu anak dalam memelihara dan mengembangkan 

keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. 

Pembinaan dilaksanakan dengan tujuan agar anak korban kekerasan 

dalam keluarga menjadi pribadi yang baik serta dapat tumbuh dan berkembang 

secara wajar. Setelah pembinaan selesai maka anak akan kembali ke keluarga atau 

lembaga pengganti yang disebut dengan proses reunifikasi.  

                                             BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Latar Belakang Pola Asuh dalam Keluarga Korban Kekerasan 

Penerima manfaat yang berada pada Rumah Perlindungan Sosial Anak 

di PSPA “Satria” Baturaden mempunyai latar belakang kehidupan keluarga yang 

berbeda-beda. Kekerasan yang dialami oleh penerima manfaat disebabkan oleh 

faktor ekonomi dan faktor perceraian orang tuanya. Penerima manfaat berasal dari 

keluarga ekonomi lemah dan broken home. Orang tua mereka sibuk mencari 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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2. Pembinaan Terhadap Korban Kekerasan Anak dalam Keluarga Melalui 

Program Layanan Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” 

Baturaden 

Pembinaan yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak di 

PSPA “Satria” Baturaden yaitu sebagai berikut: 

a. Pembinaan Mental 

Pembinaan mental yang dilakukan terdiri dari sholat 

berjamaah, TPA (Tempat Pendidikan Al Qur’an) dan kultum.  

 

 

b. Pembinaan Sosial 

Pembinaan sosial yang dilakukan terhadap penerima manfaat 

terdiri dari kegiatan rekreatif dan etika sosial. Etika sosial yang 

diberikan terhadap penerima manfaat, misalnya etika makan dan etika 

pergaulan. 

c. Pembinaan Keterampilan 

Pembinaan keterampilan yang diberikan terhadap penerima 

manfaat mencakup keterampilan menolong diri sendiri yaitu merawat 

diri sendiri seperti mandi dan berias diri. Keterampilan menolong 

orang lain yaitu bimbingan kerumahtanggaan berupa mencuci, setrika 

dan membantu masak, melaksanakan kebersihan dan kerapihan 

asrama. Keterampilan sekolah yaitu mengajarkan penerima manfaat 

kerajinan tangan, pelatihan komputer, dan bimbingan belajar berupa 
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keterampilan membaca dan menulis. Serta keterampilan bermain yaitu 

kegiatan olahraga. 

3. Hambatan dalam Pembinaan Program Layanan Rumah Perlindungan 

Sosial Anak di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden 

Pembinaan terhadap korban kekerasan anak dalam keluarga pada Rumah 

Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden mengalami hambatan. 

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak di 

PSPA “Satria” Baturaden yaitu perkembangan anak yang berbeda, kurangnya 

keterbukaan dalam diri anak, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. 

4. Upaya dalam Mengatasi Hambatan Pembinaan Program Layanan Rumah 

Perlindungan Sosial Anak di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” 

Baturaden 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden 

melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan. Upaya yang 

dilakukan yaitu dalam mengatasi perkembangan anak yang berbeda maka 

pengurus berupaya untuk tidak menyeragamkan semua anak karena setiap anak 

memiliki masalah yang berbeda. Dalam mengatasi kurangnya keterbukaan dalam 

diri anak maka pengurus tidak akan memaksakan keterbukaan pada diri anak 

karena anak akan merasa takut tetapi pendekatan dengan kasih sayang. Sedangkan 

dalam mengatasi sarana dan prasarana yang kurang memadai pengurus terus 

berupaya untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada. 
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B. Saran 

Beberapa saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepada Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA ”Satria” Baturaden 

diharapkan agar cara yang ditempuh dalam pembinaan mental, sosial, dan 

keterampilan terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga terus 

ditingkatkan. Serta, kerja sama dengan mitra kerja Rumah Perlindungan 

Sosial Anak di PSPA ”Satria” Baturaden terus ditingkatkan dan diperluas 

agar dapat memperlancar pelaksanaan perlindungan terhadap korban 

kekerasan anak dalam keluarga. 

2. Kepada korban kekerasan anak dalam keluarga diharapkan menanamkan 

sikap disiplin dalam mengikuti kegiatan pembinaan agar dapat mengurangi 

rasa trauma yang dialami dan menumbuhkan semangat dalam diri anak 

karena semua permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya. 

3. Kepada keluarga atau orang tua diharapkan untuk selalu menjalin 

komunikasi dengan anaknya yang berada di Panti Sosial Petirahan Anak 

”Satria” Baturaden. 

4. Kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap korban kekerasan anak 

dalam keluarga. 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

POLA PEMBINAAN KORBAN KEKERASAN ANAK DALAM 

KELUARGA DI PANTI SOSIAL PETIRAHAN ANAK (PSPA) “SATRIA” 

BATURADEN 

 

TABEL PEDOMAN WAWANCARA 

No Fokus Indikator Item Pertanyaan 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Latar belakang 

pola asuh dalam 

keluarga anak 

korban kekerasan 

 

 

 

Pola pembinaan 

korban kekerasan 

anak dalam 

keluarga di Panti 

Sosial Petirahan 

Anak (PSPA) 

“Satria”  

Baturaden. 

 

Hambatan  yang 

dihadapi Panti 

Sosial Petirahan 

Anak (PSPA) 

“Satria” Baturaden 

dalam pembinaan 

a. Latar belakang pola 

asuh Otoriter 

b. Latar belakang pola 

asuh Demokratis 

c. Latar belakang pola 

Asuh Permisif 

 

a. Prosedur Pembinaan 

b. Pembinaan Mental 

c. Pembinaan Sosial 

d. Pembinaan 

Keterampilan 

 

 

 

 

a. Efektivitas pembinaan 

korban kekerasan anak 

dalam keluarga  di 

PSPA “Satria” 

Baturaden 

b. Hambatan dalam 

1, 2, 3 

 

4, 5, 6, 7 

 

8, 9, 10 

 

 

1, 2, 3, 4, 5,6 

7, 8, 9 

10, 11, 12 

13, 14, 15 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

17 
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4. 

 

 

 

korban kekerasan 

anak dalam 

keluarga. 

 

 

Upaya yang 

dilakukan dalam 

mengatasi 

hambatan-

hambatan tersebut. 

pembinaan korban 

kekerasan anak dalam 

keluarga di PSPA 

“Satria” Baturaden 

 

a. Pola pembinaan 

korban kekerasan anak 

dalam keluarga 

 

 

 

 

 

 

18, 19, 20 
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DAFTAR PERTANYAAN 

DENGAN KORBAN KEKERASAN ANAK DALAM KELUARGA DI 

PANTI SOSIAL PETIRAHAN ANAK “SATRIA” BATURADEN 

 

A. IDENTITAS INFORMAN 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Pendidikan : 

Waktu/tempat : 

Alamat  : 

B. PERTANYAAN 

a. Latar Belakang Pola Asuh dalam Keluarga Anak Korban 

Kekerasan 

1. Bagaimana hubungan sosial atau interaksi antara anak dengan 

orang tua? 

2. Apa anak harus mentaati semua peraturan yang diberikan oleh 

orang tua? 

3. Apakah anak dapat mengambil keputusan sendiri sesuai dengan 

keinginanya? 

4. Apakah anak diberi motivasi oleh orang tua? 

5. Apa anak bersikap terbuka terhadap orang tua? 

6. Apakah orang tua memberikan solusi jika anak mempunyai 

kesulitan? 
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7. Apa anak diberi kesempatan bertanggungjawab  terhadap 

perbuatannya? 

8. Apakah orang tua sering memberikan hadiah terhadap anak? 

9. Apakah anak mempunyai waktu yang banyak untuk berkumpul 

dengan orang tua? 

10. Apakah waktu bermain anak dibatasi oleh orang tua? 
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DAFTAR PERTANYAAN 

DENGAN PETUGAS  DI PANTI SOSIAL PETIRAHAN ANAK “SATRIA” 

BATURADEN 

 

A. IDENTITAS INFORMAN 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Pendidikan : 

Waktu/tempat : 

Alamat  : 

B. PERTANYAAN 

a. Pola Pembinaan Korban Kekerasan Anak dalam Keluarga 

1. Bagaimana sistem pembinaan RPSA di Panti Sosial Petirahan 

Anak (PSPA) “Satria” Baturaden. 

2. Apakah tujuan dari pembinaan korban kekerasan anak dalam 

keluarga? 

3. Siapa sajakah yang berperan dalam pelaksanaan pembinaan korban 

kekerasan anak dalam keluarga? 

4. Berapa jumlah petugas yang menangani langsung pembinaan 

korban kekerasan anak dalam keluarga? 

5. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembinaan korban kekerasan 

anak dalam keluarga? 
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6. Apakah ada pembagian bidang pada petugas dalam pelaksanaan 

pembinaan korban kekerasan anak dalam keluarga? Jika ada, 

sebutkan bidang-bidang tersebut? 

7. Siapa yang bertugas dalam melakukan pembinaan mental terhadap 

korban kekerasan anak dalam keluarga? 

8. Kapan pembinaan mental dilakukan terhadap  korban kekerasan 

anak dalam keluarga? 

9.  Apa saja pembinaan mental yang dilakukan terhadap korban 

kekerasan anak dalam keluarga? 

10. Siapa yang bertugas melakukan pembinaan sosial terhadap korban 

kekerasan anak dalam keluarga? 

11. Kapan pembinaan sosial dilakukan terhadap korban kekerasan anak 

dalam keluarga? 

12. Apa saja yang dilakukan dalam pembinaan sosial korban kekerasan 

anak dalam keluarga? 

13. Kapan pembinaan keterampilan dilakukan terhadap korban 

kekerasan anak dalam keluarga? 

14. Keterampilan apa saja yang diberikan terhadap anak korban 

kekerasan dalam keluarga? 

15.  Bakat apa saja yang biasanya dimiliki oleh anak? 

b. Hambatan yang Dihadapi dalam Pembinaan Korban Kekerasan 

Anak dalam Keluarga 

16. Bagaimana tingkat keberhasilan pembinaan korban kekerasan anak 

dalam keluarga? 

17. Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pembinaan korban kekerasan anak dalam keluarga? 

c. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan  

18. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi 

dalam pembinaan korban kekerasan anak dalam keluarga? 
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19. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan 

korban kekerasan anak dalam keluarga? 

20. Apakah ada evaluasi pembinaan RPSA di PSPA “Satria” 

Baturaden? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

POLA PEMBINAAN KORBAN KEKERASAN ANAK DALAM 

KELUARGA DI PANTI SOSIAL PETIRAHAN ANAK (PSPA) “SATRIA” 

BATURADEN 

 

IDENTITAS INFORMAN 

1. Nama  : 

2. Jenis Kelamin : 

3. Umur  : 

4. Alamat  : 

5. Pekerjaan  : 

1. Gambaran umum  Panti Sosial Petirahan Anak “Satria" Baturaden 

a. Letak geografis dan sejarah singkat PSPA “Satria” Baturaden 

b. Visi dan misi 

c. Struktur organisasi 

d. Sarana dan prasarana 

2. Pembinaan korban kekerasan anak dalam keluarga 

a. Pelayanan terhadap korban kekerasan anak dalam keluarga 

b. Pengelolaan pembinaan korban kekerasan anak dalam keluarga 

c. Pelaksanaan korban kekerasan anak dalam keluarga 

d. Hambatan yang muncul dalam pembinaan korban kekerasan anak dalam 

keluarga 

 



119 
 

Data Hasil Wawancara di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” 

Baturaden 

No Nama Responden Hasil Wawancara 

1. Sudarno, SE 1) Sistem pembinaan 

“Pembinaan kita ada semacam sesuai buku 

petunjuk, jadi intinya kita membantu apa 

istilahnya membantu menumbuhkan rasa percaya 

diri anak, jadi mereka kan ada rasa trauma, 

minimal bebannya terkurangi, kita bantu bagi 

mereka yang harus berhadapan dengan hukum 

kita berikan cara-caranya untuk menghadapi 

sidang”. 

2) Tujuan Pembinaan 

“Tujuannya mereka  bermasalah mbak, kita 

membantu memecahkan masalahnya, istilahnya 

anak yang datang kesini mereka mengalami suatu 

keharusan yang harus segera dibantu. Orang di 

dalam masa dibiarkan saja itu kan memerlukan 

uluran tangan kita. Misanya suatu contoh, orang 

tuanya sudah ngga ada, keluarganya juga 

bermasalah, ditelantarkan dengan dinas sosial kita 

bisa membantu. Setelah itu kita mengupayakan 

bantuan yang kita berikan nantinya anaknya bisa 

tenang, keluarga juga tenang. Kita berusaha untuk 

mempertemukan kembali. Biar bagaimanapun 

yang terbaik adalah pembinaan dari keluarga. 

Disini sifatnya hanya sementara, membantu 

kedaruratan ya. Sebelum dikembalikan kita 

adakan peninjauan kembali, persiapan mereka 

seperti apa”. 

3) Yang berperan dalam pembinaan 

“Di sini ada pengasuh, pekerja sosial, psikososial, 

kemudian dari luar ada kerja sama yaitu psikolog, 

dokter, psikiater”. 

4) Jumlah Petugas 

“Jumlah petugasnya ada 11”. 

5) Prosedur Pelaksanaan pembinaan 

Jadi pertama ya, penerima manfaat itu bisa dari 

keluarga, rujukan seperti tadi dari Polres, dari 

rumah sakit, dari dinas sosial, dari LSM. 

Penerima manfaat bisa dari keluarga yang datang 

ke sini, dijemput dari petugas sini, itu artinya 

petugas sini kan dapat informasi mungkin dari 

televisi, ada yang dari koran. Untuk melakukan 



120 
 

pendekatan sekiranya keluarga itu tidak keberatan 

ya kita bawa kesini, cuma yang datang secara 

pribadi juga ada. Seperti yang tadi itu rujukan dari 

Polres”. 

6) Pembagian bidang pada petugas  

“Ada, mbak tadi kan saya katakana ada petugas 

pekerja sosial tugasnya sebenarnya dari 

penerimaan sampai nanti asesmennya, sampai 

nanti rencana intervensinya. Pekerja sosial pada 

intinya ada pendekatan awal membuat rencana 

penanganan, bisa mencari klien, bisa menerima 

penerima manfaat seperti tadi dari mendata, 

pendalaman tentang apa yang dibutuhkan oleh 

penerima manfaat, apa sih yang menjadi masalah 

penerima manfaat, jadi ada pendalaman masalah, 

pendalaman kebutuhan dan pendalaman sistem 

sumber”. 

7) Petugas dalam pembinaan mental 

“Yang lebih penting adalah mentalnya itu. Kalau 

kami tidak mampu, di sini juga ada pekerja sosial, 

ada juga psikososialnya, ini yang psikolog kita 

bekerja sama dengan luar yaitu kita datangkan, 

kalau psikiater kita bekerja sama dengan rumah 

sakit banyumas. Kalau mental saya kira untuk 

rohani pekerja sosialnya mampulah ya”. 

8) Rujukan lembaga  

 ”Jadi pertama ya, penerima manfaat itu bisa dari 

keluarga, rujukan seperti tadi ya dari polres, dari 

rumah sakit, dari dinas sosial, dari LSM”. 

9) Asesmen korban 

“Petugas pekerja sosial tugasnya sebenarnya dari 

penerimaan sampai nanti asesmennya. Pekerja 

sosial melakukan pendalaman tentang apa yang 

dibutuhkan oleh penerima manfaat apa sih yang 

menjadi masalah penerima manfaat, jadi ada 

pendalaman masalah, pendalaman kebutuhan dan 

pendalaman sistem sumber. Artinya siapa sih 

yang bisa dihubungi, siapa sih yang bisa digali 

selain dari korban. Seperti kasus yang tadi kita 

bisa menggali dari hotel. Nah, setelah kita 

temukan apa sih kebutuhannya, apa sih 

masalahnya, dari sistem sumbernya, pekerja sosial 

merencanakan penanganan atau intervensi ”. 

10) Pemulangan korban (reunifikasi) 

“Mungkin semuanya tidak selesai di sini mbak 

tapi minimal nantinya yang terpenting adalah 
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keluarganya”. 

2. Unik 11) Pelaksanaan pembinaan mental 

“Pembinaan mental mental kebanyakan setelah 

sholat, kalau sholat kan insya allah kumpul 

semua”. 

12) Pembinaan sosial 

“Kalau sosial pemantapan ke diri anak sendiri, 

dari hal terkecil”. 

13) Bentuk keterampilan kerajinan tangan 

“Itu kemarin kebanyakan dari mute-mute 

bentuknya ada tas, kelinci, itu ada hasilnya kok 

mbak.  Dari stik es krim bikin figura”. 

14) Hambatan pembinaan 

“Korban ada yang suka memendam masalahnya 

sendiri”. 

3. Hidayat, SST 15) Penerimaan korban di PSPA 

“Penerimaan ada tiga yaitu orang yang datang ke 

sini, kita yg datang ke sana untuk mencari orang, 

dan lembaga yang datang ke sini”. 

16) Pengertian asesmen korban 

“Asesmen itu penggalian masalah secara terus-

terusan”. 

17) Sistem pembinaan 

“Sistem pembinaannya jadi ngga harus dipatok, 

kalau dipatok susah juga kan takut anak-anak, 

soalnya anak-anak kan dinamis bukan statis”. 

18) Pembinaan mental dilakukan dengan cara: 

“Masukan-masukan materi tentang agama, cerita 

yang membangkitkan motivasi. Mentalnya 

disiapin. Eh pengin bunuh diri nanti dikasih tau 

bunuh diri buat apa sih. Pemberian motivasi, 

melatih agar dia bisa memahami agar ada umpan 

balik (feed back) biar dia tau oh ini ngga boleh ya. 

Kita ingin menolong dia karena kita ingin maju, 

dia bisa maju karena dia bisa. Jadi tumbuh dari 

dalam diri sendiri. Jadi ngga hanya kita cekokin 

Kalau mental di mushola dengan doa”.  

19) Pelaksanaan pembinaan sosial 

“Semua, kalau sosial”. 

20) Pembinaan sosial dilakukan dengan cara: 

“Kalau sosial, kalau yang masih sekolah dia 

dinakalin itu harus gini. Dikasih pengawasan-

pengawasan. Dikasih hadiah kalau anak nurut”. 

21) Pelaksanaan pembinaan keterampilan 

“Keterampilan kerajinan tangan, senin sama 
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sabtu”. 

22) Bakat yang dimiliki anak 

“Bakat tumbuh dari dalam sendiri. Oh  Ini larinya 

cepet ya, mungkin di dapur dia bisa masak. Bakat 

belum kelihatan masih mencari-cari juga.   Cita-

citanya tinggi-tinggi ada yang pengin jadi ABRI. 

Ya kita kasih pengertian ABRI itu ngga boleh 

bedut ya”.  

23) Tingkat keberhasilan 

“Hampir bagus, KDRT dia trauma kan dengan 

keadaan dia jadi bagaimana agar dia ngga trauma 

kita bentuk tim. Oh ini kaya gini agar dia bisa 

ketawa bisa ngobrol atau lepas dari semuanya. 

Kadang juga dia punya keinginan untuk sekolah 

lagi”.  

24) Evaluasi pembinaan 

“Ada namanya evaluasi , kalau ngga mau pulang 

ke keluarga nanti ada rujukan ke dinas mana atau 

ke panti. Ditentukan dari kasus, misalnya INA 

sudah berhasil, tapi dia ngeyel nanti harus 

dibenerin. Cuma kalau anak hilang kita susah 

kirim ke rumah dia. Kita pulangkan ke panti. Dia 

diharapkan punya pikiran aku beda yang 

sekarang”. 

25) Upaya mengatasi hambatan 

“Dipancing-pancing dengan hal yang 

menyangkut keluarga. Kalau to the point tu 

kadang kaget. Anak ini trauma, kita ngga coba 

untuk ketemu keluarganya dulu, kita bikin anak 

nyaman dulu. Ada sosok figur ayah dan ibu. 

Sebisa mungkin mereka nyaman”. 

26) Pemulangan korban (reunifikasi) 

“Reuni itu kan berarti pulang. Anak ini bisa 

dirujuk ke panti atau ke rumah dia sendiri juga 

bisa, tergantung dari permasalahan yang dia 

alami. Kaya salah satu penerima manfaat 

berinisial INA tu ngga akan dipulangin ke rumah 

tapi dia akan dipanti. Lembaga rujukan ada 

keluarga asal, lembaga pengganti, lembaga 

pendidikan”. 

27) Pengertian pelayanan lanjut 

“Pelayanan lanjut yaitu kita awasi ngga kita 

tinggalin”. 

28) Pengakhiran Pelayanan 

“Pengakhiran pelayanan, oh udah bener seratus 

persen berati udah selesai”. 
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4. Taufik, SST 29) Pelaksanaan pembinaan sosial 

“Kegiatan rekreatif yang dilaksanakan setiap 

empat bulan sekali mbak”. 

30) Hambatan dalam pembinaan 

“Karena sifat anak yang masih labil jadi kadang 

kita kasih tau anaknya susah sama disni kan beda 

tingkatan usia juga misalnya ngasih tau yang 

kecil, kaya kadang kita lagi maen bareng-bareng 

misal kaya JM sama DM kan suka berantem, nanti 

yang satu ngomong gini yg satu ngomong kaya 

gitu, jadi paling ngga ngikutin siapa yang bener 

siapa yang salah . Intropeksi sendri ngaku siapa 

yang bener siapa yang nglakuin kesalahan”. 

5. Fifi, S.Pd 31)  Pembinaan keterampilan dilakukan dengan cara: 

“Kerajinan tangan bentuknya stik ada, kertas, 

terus mute. Kalau komputer sebetulnya sih ada 

tapi lagi perbaikan komputernya rusak diganti 

yang lain”. 

6.  Ambar 32) Cara mengatasi hambatan 

“Kita tidak pernah menyeragamkan satu anak 

dengan yang lain. Kalau disini kan beda-beda 

karena permasalahannya beda-beda. Ngga bisa 

disamakan dengan yang lain”. 

33) Upaya meningkatkan perlindungan anak 

 Kaya kemarin itu ngga mau makan yang satu tapi 

kita kan ngga maksa. Serta kerja sama dengan 

berbagai mitra nanti berkumpul terus membahas 

masalah-masalah anak dalam perlindungan”. 

34) Bentuk penanganan masalah (rencana intervensi) 

“Misal anak sakit kita kontak bidan desa suruh ke 

sini”. 

35) Pembelaan hukum terhadap korban 

“Sebelum sidang anak dibekali dulu yang nanti 

ditanyakan kamu jawabnya gini, kita 

menerangkan tidak jauh dari berita acara yang 

dibuat. Kita mengingatkan lagi kejadian yang 

dialami, besok kalau ditanya Pak hakim jawabnya 

kaya gini. Menyiapkan mentalnya. Ada yang 

kalau ketemu pelaku harus dipindahkan 

pelakunya, itu pernah kita lakukan”. 

36) Persiapan dalam proses reunifikasi 

“Ya tidak hanya kita yang melakukan tapi dari 

mitra juga, misalkan jauh di sana Purworejo kita 

ngga mungkin menyiapkan di sana ntar kita 

kontak dengan mitra kerja yang lain. Misal 

rencana anak akan kita reintegrasi atau reunifikasi 
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di keluarganya”. 

37) Pelayanan lanjut 

“Kita punya standar 3 (tiga) bulan dalam 

peninjaun kembali”. 

7. MJ 38)  Latar belakang penerima manfaat 

“Aku di nenek dulu di Palembang, terus aku 

dititipin di yayasan, ibu aku kerja di Malaysia. 

Bapaknya abis Palembang ke Riau terus pindah di 

Temanggung, cuma aku ikut bapak di 

Temanggung”. 

39) Sikap orang tua 

“Kalau puasa penuh dikasih hadiah kaya jajan. 

Tapi aku gag dikasih pilihan”. 

 

 

 

 

Penerima Manfaat pada Program Layanan Rumah Perlindungan Sosial 

Anak di PSPA “Satria” Baturaden Periode Mei 2011 

No Nama Pendidikan Jenis 

Kelamin 

Umur Agama Kasus 

1 INA SD kelas III P 13 tahun Islam Kekerasan 

Seksual 

2 MJ SD kelas IV L 12 tahun Islam Kekerasan 

Fisik 

3 NPR - P 14 tahun Islam Penelantaran 

 

4 DS TK L 5 tahun Islam Kekerasan 

Fisik 

5 YA - P 14 tahun Islam Kekerasan 

Fisik 

6 FI - P 14 tahun Islam Kekerasan 

Seksual 

7 DS - P 14 tahun Islam Penelantaran 
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Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden 

 
Wawancara dengan Ibu Rika selaku Sekretaris pada program layanan 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden 
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Proses penerimaan penerima manfaat pada program layanan Rumah 

Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden 

 
Bimbingan keterampilan kerumahtanggaan pada program layanan Rumah 

Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden 
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Etika makan penerima manfaat pada program layanan Rumah 

Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden 

 
Penerima manfaat melakukan wudhu sebelum sholat berjamaah dalam 

pembinaan mental pada program layanan Rumah Perlindungan Sosial Anak 

di PSPA “Satria” Baturaden 
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Hasil karya penerima manfaat dalam pembinaan keterampilan berupa 

kerajinan tangan pada program layanan Rumah Perlindungan Sosial Anak 

di PSPA “Satria” Baturaden 

 
Kegiatan olahraga yang dilakukan penerima manfaat pada program layanan 

Rumah Perlindungan Sosial Anak di PSPA “Satria” Baturaden 
 

 

 

 

 

 

 

 


