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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul Upaya Resiliensi Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di 
Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Kota Mataram. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk : 1) untuk mengetahui bentuk pengalaman traumatik yang dialami oeh anak perempuan 

korban kekerasan seksual. 2) untuk mengetahui upaya yang didapatkan untuk menghilangkan 

traumatik oleh anak perempuan korban kekerasan seksual di Panti Sosial Marsudi Putra 

Paramita Kota Mataram. 3) untuk mengetahui upaya yang diharapkan dari korban kekerasan 

seksual di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Kota Mataram. 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Data-data dalam penelitian ini 

bersumber dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual dipanti. Sumber data yang 

digunakan menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan dalam pengumpulan data 

digunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Kemudian hasil analisis 

menggunakan spredley yakni domain dan taksonomi.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa anak yang menjadi sumber informasi sebanyak 

9 anak. Adapun bentuk pengalaman traumatik yang dialami oleh anak perempuan korban 

kekerasan seksual: Malu, Takut, Kecewa, Tidak Percaya Diri, dan putus asa. Upaya yang 

didapatkan selama menjalankan rehabilitasi di Panti yakni : Bimbingan Mental spiritual, 

Bimbingan Konseling, Bimbingan Kreatifitas . Adapun harapan yang diinginkan dari anak 

perempuan korban kekerasan seksual yakni ingin identitasnya dapat dirahasiakan, ingin 

pekerja sosialnya perempuan dan ingin dapat diterima dilingkungan tempat tinggalnya. 

Implikasi dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada Panti 

Sosial Marsudi Putra Paramita Kota Mataram sebagai bahan wacana baru dan berharap 

kedepannya panti lebih efektif dalam pemulihan traumatik yang dialami oleh anak 

perempuan korban kekerasan seksual. 

Kata kunci: Resiliensi, Kekerasan seksual  
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled Resilience Effort of Female Victims of Sexual Violence in Social 

House Marsudi Putra Paramita Mataram City. The purpose of this study is to: 1) to determine 

the form of traumatic experiences experienced by girls of victims of sexual violence. 2) to 

find out the effort gained to eliminate traumatic by female victims of sexual violence at the 

Marsudi Putra Paramita Social Center in Mataram City. 3) to find out the expected efforts of 

victims of sexual violence in the Marsudi Putra Paramita Social House of Mataram City. 

This type of research is a type of qualitative research. The data in this study comes from 

children who become victims of sexual violence substituted. Sources of data used using 

primary and secondary data. While in collecting data used method of observation and depth 

interview. Then the results of analysis using spredley domain and taxonomy. 

The results of this study showed that children who become the source of information as 

much as 9 children. As for the form of traumatic experiences experienced by girls victims of 

sexual violence: Shame, Fear, Disappointment, Unconfidence, and despair. Efforts gained 

during the rehabilitation run at the Home: Spiritual Mental Guidance, Counseling Guidance, 

Creative Guidance. The desired expectations of girls victims of sexual violence that wants to 

identity can be kept secret, want women social workers and want to be accepted in the 

environment where he lived. 

The implications of this research are expected to be able to contribute to the Marsudi 

Putra Paramita Social House of Mataram City as a new discourse and hope that the future of 

the orphanage will be more effective in the traumatic recovery experienced by girls who are 

victims of sexual violence. 

 Keywords: Resilience, Sexual Violence. 
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1. Pendahuluan  

Masalah sosial (social problems) muncul sebagai penyakit modern dan menghantui 

setiap orang, misalnya tindak kekerasan yang dehumanistik, penjarahan,  rasa aman yang 

sangat jauh dari sisi kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin 

transparan. Kekerasan telah memasuki berbagai wilayah komunitas: politik, ekonomi, sosial, 

budaya, seni, ideologi, pemikiran keagamaan, bahkan dalam wilayah sosial yang paling kecil 

yang bernama keluarga. Sangat ironis bahwa dalam masyarakat modern yang dibangun di 

atas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisasi, budaya kekerasan justru semakin 

menjadi fenomena kehidupan yang tak terpisahkan (Hasyim, 1999). 

Kekerasan seksual segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang 

dilakukan sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Kekerasan seksual 

mencakup pelecehan seksual sampai memaksa untuk melakukan  hubungan seksual tanpa 

persetujuan korban atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar,  tidak 

disukai korban,  atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya. Tindakan kekerasan seksual 

cenderung menyalahkan perempuan sebagai korban yang menjadi penyebab kekerasan 

seksual yang terjadi pada dirinya, sementara dalam tindakan kekerasan seksual ini perempuan 

sebenaranya adalah korban kekerasan dari laki-laki yang berusaha untuk memaksa 

perempuan dalam memenuhi dan memuaskan keinginan dan kebutuhan seksual dari pelaku 

tersebut. Kenyataan ini diperkuat stereotype (pelabelan negatif) masyarakat bahwa 

perempuan dan anak adalah makhluk lemah. Oleh karena itu anggapan dan stereotype yang 

ada di masyarakat yang menganggap bahwa perempuan adalah mahluk yang lemah dan 

memposisikan perempuan selalu berada di bawah laki-laki, seakan membuat tindakan 

kekerasaan seksual ini semakin banyak terjadi di masyarakat. Terlebih lagi perempuan selalu 

disalahkan atas tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya, meskipun hal tersebut  

bukanlah atas keinginannya sendiri (Mufidah, 2008). 

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak biasa saja terjadi dimanapun dan 

dalam kondisi apapun, baik kekerasan seksual yang dilakukan dilingkungan rumah, maupun 

saat berada di luar rumah. Kekerasan yang terjadi pada anak-anak juga seringkali dilakukan 

secara langung ataupun secara tidak langsung, dimana kekerasan yang dilakukan secara 

langung yaitu dengan memaksa atau melakukan kekerasan secara langsung kepada anak-anak 

tersebut untuk kemudian dipaksa melakukan tindakan keinginan seksual yang dipakasakan 

oleh pelaku. Sementara kekerasan yang dilakukan secara tidak langung dengan membujuk, 

merayu anak-anak tersebut untuk memenuhi keingianan seksual pelaku yang melakukan 

tindakan tersebut (Yowono, 2015). 

Dalam kasus kekerasan seksual di NTB khususnya data berdasarkan Kepolisian 

Negeri Republik Indonesia, Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB)  dan Lembaga Perlindungan 

Anak (LPA) mencatat bahwa kekerasana seksual yang terjadi cenderung meningkat seperti di 

bawah ini : 

Tabel 1.1. Data Kekerasan Seksual Anak di NTB 

Sumber Data 2013 2014 2015 2016 2017- 

Nov 

Kepolisisan Negri 

Republik Indonesia 

18 23 23 24 16 

Lembaga Perlindingan 

Anak (LPA) 

- - 72 32 71 

Sumber: Data Kepolisian Negri Republik Indonesia, 2017 

   Data Lembaga Perlindungan Anak (LPA), 2017 
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Data dari Kota Mataram yang mengalami tindakan kekerasan seksual tercatat  

berdasarkan Dinas sosial Kota Mataram, Kejaksaan Negri Kota Mataram, dan Panti Sosial 

Marsudi Putra (PSMP) Paramita Kota Mataram sebagai berikut : 

Tabel 1.2. Data Kekerasan Seksual  Anak di Kota Mataram 

Sumber Data 2013 2014 2015 2016 2017- Nov 

Dina Sosial Kota Mataram - - - 11 22 

Kejaksaan Negri Kota Mataram   29 40 22 

Panti Sosial Marsudi Putra 

(PSMP) Paramita Kota 

Mataram 

 34 59 59 48 

Sumber: Dinas Sosial Kota Mataram, 2017, Kejaksaan Negri Kota Mataram, 2017, Panti Sosial Marsudi Putra 

(PSMP) Paramita Kota Mataram, 2017 

 

Huang dan Palar (2013) menyatakan bahwa anak-anak yang mengalami akibat 

pelecehan seksual akan mendatangkan trauma jangka panjang yang disebut juga Post 

Traumatic Stress Disorder (PTSD) atau Penyimpangan Jiwa Akibat Tekanan Traumatik 

(PJATT).  Dalam pelayanan (PSMP) Paramita Kota Mataram sebagai wadah penyelesaian 

persoalan kekerasan perempuan dan anak berbasis gender yakni tugasnya turut membantu 

dalam upaya pemulihan kepada  anak perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap anak (KTA), perkosaan, 

pelecehan seksual, dan perdagangan orang. Paramita sosial (PSMP) berusaha memberikan 

layanan kepada klien melalui bimbingan fisik, psikis, sosial, dan latihan keterampilan 

(PSMP, 2016). 

Layanan yang ada (PSMP) Paramita Kota Mataram dalam menangani korban 

kekerasan seksual bersifat holistik bantuan layanan merupakan suatu paduan multi-disiplin 

(hukum, medis, psikologis). Bekerjasama dengan tokoh agama, penanganan spiritual juga 

diberikan kepada perempuan korban kekerasan seksual agar mereka mendapat ketenangan 

batin dan membantu mengembalikan kondisi psikologisnya kepada kondisi yang lebih baik. 

Selain itu, di Pusat Pelayanan terpadu Panti Sosial Maharsudi Putra (PSMP) Paramita Kota 

Mataram memberikan layanan rumah aman (shelter) bagi korban yang terancam jiwanya 

(PSMP 2016). 

2. Metode Penelitian  

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh jawaban atau penjelasan 

mengenai suatu fenomena yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. Menurut (Bogdan dan Taylor, 1975) dalam (Moleong, 2006) 

mendefinisikan Penelitian Kualitatif, yaitu “Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

holistik (utuh)”. Lokasi penelitian di Kota Mataram tempat dimana informasi penelitian 

tinggal baik di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) dan di rumah tempat tinggal korban 

kekerasan seksual yang sudah menjalakan rehabilitas di PSMP. Analisis dalam penelitian ini 

adalah individu yakni anak perempuan korban kekerasan seksual di PSMP dan anak yang 

sudah keluar mendapatkan rehabilitasi di PSMP. Informan yang merupakan sumber dari 

informasi. Teknik penentuan informan dilakukan dengan menggunakan menggunakan 

purposive sampling. Data primer adalah sumber infomasi orang-orang dalam latar penelitian 

yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. 

Dengan demikian, pada dasarnya informan adalah orang-orang yang diamati dan memberikan 

data berupa kata-kata atau tindakan. Data Sekunder adalah sumber tertulis terutama dalam 

bentuk dokumen, tulisan ilmiah baik yang terdapat pada instansi pemerintah maupun di 

perpustakaan yang dapat mendukung dalam penelitian tentang penanganan korban pelecehan 
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seksual di pusat pelayanan terpadu Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Kota Mataram. Cara 

analisis menggunakan penelitian kualitatif menurut Spreadley dalam buku Afizal yaitu 

dengan membagi analisis data kualitatif kedalam dua macam bentuk yang dilakukan secara 

bertahap yaitu analisis domain dan taksonomi. Analisis domain adalah analisis umum atau 

menemukan gambaran umum mengenai permasalahan yang diteliti, sehingga belum terinci, 

sedangkan analisis taksonomi adalah analisis rinci dari domain-domain yang telah ditemukan. 

Dalam menganalisis data, Spredley mengatakan bahwa untuk menemukan domain-

domain dari data yang terkumpul baik dari wawancara mendalam maupun obervasi lapangan 

atau analisis dokumentasi, kemudian setelah melakukan analisis taksonomi yang merupakan 

tahap lanjutan dalam mencari atau merumuskan rincian dari domain-domain yang sudah 

didapatkankan sebelumnya. 
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3. Hasil dan pembahasan  

A. Bentuk Pengalaman Traumatik yang dialami Oleh Korban Kekerasan 

Seksual 

Tabel 4.1. Bentuk Pengalaman yang dialami Oleh Korban Kekerasan Seksual 

Informan Bentuk pengalaman yang dialami korban 

kekerasan seksual 

Pelaku 

1 Dicium bibir, di hisap payudara, hingga di paksa 

untuk memenuhi hasrat seksual dari  pelaku 

Ayah 

2 Dicium bibir, dipeluk, digendong, dipaksa menghidap 

kelamin pelaku hingga dipaksa untuk memenuhi 

hasrat seksual dari pelaku 

Ayah tiri 

3 Dicium jidad, dicium bibir, digendong dan di paksa 

untuk memenuhi hasrat seksual dari pelaku 

Ayah 

4 Dicium bibir, dicium kening, digendong, di perkosa 

hinga luka organ vagina, dan di hisap payudara 

hingga di paksa untuk memenuhi kebutuhan hasrad 

seksual dari pelaku 

Ayah 

5 Dicum, diperkosa Paman 

6 Dicium bibir, dihisap payudara, dan di perkosa Paman 

7 Dicium jidad, dicium bibir, digendong dan di paksa 

untuk memenuhi hasrat seksual dari pelaku 

Paman 

8 Dicium dan diremas payudara hingga di perkosa Paman 

9 Dicium dan diperkosa  Guru mengaji 
Sumber : Hasil Penelitian, 2018 

 

Berdasarkan data di atas maka di ketahui anak yang menjadi korban kekerasan seksual 

di lakukan oleh orang terdekat, dimana anak di paksa untuk memuaskan hasrat seksualnya. 

Seperti yang dialami oleh korban, dimana kekerasan seksual dilakukan oleh ayahnya sendiri, 

yang seharusnya berperan sebagai kepala keluarga yang mengayomi anak-anak dan 

mendampingi serta mendidik anaknya di dalam keluarga, akan tetapi keluarga yang 

seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi seorang anak, justru menjadi tempat yang 

menakutkan karena mengalami tindakan kekerasan seksual oleh anggota keluarganya 

tersendiri.  

a. Malu 

Berdasarkan hasil penelitian anak yang mengalami kekerasan seksual yang dialami oleh 

anak cenderung membuatnya menjadi malu bahkan dalam hal ini akan membuatnya menjauhi 

lingkungan sekitarnya. Padahal peran keluarga sangatlah penting untuk membantu dan 

melindungi anak namun sebaliknya fungsi di dalam keluarga sudah tidak seutuhnya berjalan 

sebagai mana seharusnya. Dari peristiwa tersebut mereka anak yang mengalami kekerasan 

seksual akan sulit untuk biasa beradaptasi kembali seperti biasanya karena malu yang di 

rasakan.  

b. Takut 
Rasa takut menjadi korban kekerasan seksual juga akan melahirkan masalah baru di 

dalam kehidupan masyarakat seperti takut melihat orang asing, berada dirumah sendiri, 

ataupun menjadi takut apabila berpergian keluar rumah seorang diri, sehingga ruang gerak 

seseorangpun menjadi sempit. Karena, bahaya akan menjadi korban kekerasan seksual akan 

dialami oleh siapapun dan dimana saja. 

Yuwono (2015) menyatakan kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja 

dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anggota keluarga, pihak 

sekolah, maupun orang lain. Kasus kekerasan seksual yang di alami oleh anak tentunya akan 
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membuatnya menjadi takut untuk bertemu dengan keluarga, lingkungan sekitarnya. Karena 

hal ini sangat sensitive untuk bagi anak jika di pertanyakan mengenai pengalaman yang telat 

membuatnya menjadi takut.  

c. Tidak Percaya Diri 

Anak yang mengalami kekerasan seksual akan membuat dirinya tidak percaya 

diri,cenderung menyalahkan dirinya dan merasa tidak berguna lagi. Perasaan tidak percaya 

diri dengan keadaan sekarang sering kali lingkungan yang justru membuat anak semakin 

trauma dengan keadaanya karena seringkali anak malah sering disalahkan walaupun anak 

yang menjadi korban. Keadaan inilah yang membuat anak menjadi semakin trauma dengan 

dirinya.  

d. Minder 

Seseorang yang mengalami perasaan minder cenderung merasa tidak lebih baik 

daripada orang lain. Rasa ini tentu saja tidak baik untuk perkembangan mental. Seseorang 

yang punya tingkat rasa minder yang tinggi akan sangat sulit berkembang.  

e. Putus asa 

Putus asa yang di alami oleh anak akan menyebabkan putusnya harapan untuk 

mencapai cita-cita yang seharusnya anak memiliki cita-cita yang tinggi. Hal ini akan merusak 

generasi bangsa apabila perasaan putus asa yang di rasakan oleh anak sudah di tanamkan 

sejak umurnya yang kecil.  

 

B. Upaya-upaya yang di dapatkan untuk Menghilangkan Trauma Oleh Anak Korban 

Kekerasan Seksual di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramita Kota Mataram 
Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramita Kota Mataram merupakan rumah 

perlindungan sosial yang memberikan penanganan berbagai masalah anak perempuan. 

Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat 

dengan mengadakan sosialisasi, penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan terhadap 

perempuan dan anak serta keadilan dalam penanganannya selain itu, memberikan 

pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar mendapat bantuan atau 

solusi yang tepat, yang memungkinkan perempuan dan anak dapat hidup layak (PSMP, 

2016). 

a. Bimbingan Konseling. 

Dalam hasil penelitian yang telah di lakukan maka anak yang mengalami tindakan 

kekerasan seksual akan sangat membantu menghilangkan perasaan takut yang di alami. Peran 

pekerja sosial dalam memberikan bimbingan konseling mampu mengatasi anak yang 

mengalami trauma karena dalam kasus tersebut anak sering di berikan motivasi untuk 

menjadi seseorang yang lebih baik, selain itu adanya pengasuh di panti dapat membantu 

untuk merawat dan melindungi anak selama berada di panti.   

 

b. Bimbingan Mental dan Spiritual 
Pentinya peran pekerja sosial dalam membantu anak memperoleh pendidikan agama 

akan sangat membantu anak untuk menjadi anak yang biasa mandiri dan berpegang teguh 

pada agama akan membuat anak menjadi sadar bahwa anak aan patuh dengan ajaran agama 

yang di pegang selain itu peran pekerja sosial akan dapat membantu anak untuk menerima 

keradaan dirinya sebagaimana adanya, baik buruknya, kekuatan-kelemahan sebagai suatu 

yang telah di tetapkan oleh Tuhan, tetap juga harus berikhtiar, sehingga tidak perlu disesali, 

dengan begitu anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan kondisi yang sewajarnya.  

c. Bimbingan Kreatifitas 

Kreatifitas dalam perkembangannya pada dasarnya anak memiliki potensi untuk 

kreatifitas, walaupun tingkat kreatifitasnya berbeda-beda. Kreatifitas seperti halnya setiap 

potensi lain, perlu diberikan kesempatan dan rangsangan oleh lingkungan sekitarnya. Untuk 
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membantu anak mengembangkan kreatifitasnya, anak perlu dilatih dalam keterampilan 

tertentu sesuai engan minat pribadinya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat 

atau telanta mereka.  

 

C. Upaya Yang di Harapkan dari Korban Kekerasan Seksual di Panti Sosial Marsudi 

Putra (PSMP) Paramita Kota Mataram 

Perlindungan yang di berikan Panti Sosial Marsudi sebagai salah satu wadah untuk 

anak agar merasa nyaman dan tenang selama berada di panti. Untuk menjamin terpenuhinya 

kebutuhan hidup dasar bagi anak korban kekerasan seksual, maka dibutuhkan tempat 

penampungan sementara rumah aman yang dapat memberikan ketenangan kepada korban 

(PSMP, 2016) 

a. Identitas Dapat Disembuyikan 
  Penyediaan pelayanan rehabilitasi kepada anak korban kekerasan seksual merupakan 

hal yang tidak dapat ditawar. Makna rehabilitasi dalam ketentuan ini bukan hanya sekedar 

pemulihan nama baik, namun juga meliputi tindakan pemulihan psikis dalam bentuk 

konseling dan bimbingan keagamaan. Seorang anak korban kekerasan seksual bisa dipastikan 

akan terganggu secara fisik dan psikis. Tidak terlindunginya identitas korban akan berdampak 

pada semakin tingginya beban mental korban. 

b. Keberadaan Pekerja Sosial Perempuan 

Peran dari pendamping anak korban kekerasan sangat penting dalam mencapai tujuan 

pendamping yang diinginkan. Pendamping harus dapat menempatkan diri pada posisi yang 

sama atau sejajar dengan anak korban kekerasan seksual agar terjalain interaksi yang baik 

dan dekat. Peran pendamping anak korban kekerasan seksual meluputi peran pembela, 

mediator, pembiri motivasi.  

c. Dapat Diterima di Llingkungan Tempat Tinggal Korban 

Peran lingkungan masyarakat dalam proses pemulihan masalah kekerasan seksual juga 

sangat dibutuhkan Seringkali lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga kurang memberikan 

motivasi kepada anak sehingga anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual dengan 

mengucilkannya dari pergaulan atau bahkan terusir dari kampung karena dianggap sebagai 

pembawa masalah, aib dan dosa.  

d. Analisis 

Fenomena kekerasan seksual berdasarkan asumsi Weber maka tindakan kekerasan 

seksual lebih relevan menggunakan asumsi tindakan afektif karena tindakan ini berbeda 

dengan tindakan rasional instrumental dan tindakan rasionalitas berorientasi nilai, tindakan 

afektif tidak memalui pertimbangan yang sadar tindakan ini tercipta dengan spontan karena 

pengaruh emosi dan perasaan seseorang. Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan 

atau emosi tanpa reflek intektual dan perencanaan sadar. seseorang yang sedang mengalami 

perasaan kecewa dalam kasus kekerasan seksual akan membuatnya menjadi malu, takut, 

kecewa, minder bahkan putus asa pada dirinya. Tindakan ini benar-benar tidak rasional 

karena kurangnya pertimbangan logis, ideologis, atau kriteria rasional lainnya (Haryanto, 

2012). 

Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari 

individu. Tindakan ini dipengaruhi oleh emosi dan perasaan seseorang contohnya dalam 

kasus kekerasan seksual adanya emosi ketika anak yang menjadi korban kekerasan seksual di 

ketahui oleh keluarga besarnya tentu hal itu akan membuat emosi di dalam suatu keluarga 

muncul, karena tidak menerima dengan apa yang terjadi pada diri anak yang menjadi korban. 

Para Korban melakukan tindakan emosi setelah terpengaruh emosi dan perasaan. Maksudnya 

tindakan atau prilaku yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu., yaitu anak yang 

menjadi korban, pelaku melakukan peristiwa tersebut secara sadar. Para pelaku dalam 

melakukan tindakan atau prilaku itu sadar akan apa yang dilakukannya, tetapi tidak 
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memikirkan konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Jika dihubungkan dengan kasus ini, 

jenis tindakan afektif merupakan salah satu jenis tindakan sosial yang cocok untuk 

menganalisis kasus kekerasan seksual pada anak perempuan dalam perspektif tindakan sosial. 

 

4. Penutup 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak saat ini marak terjadi dalam hal ini anak 

sering dipaksa untuk memenuhi hasrat seksual dari pelaku yang dalam hasil penelitian ini 

anak sering kali dipaksa untuk dicium, diperkosa oleh pelaku. Pelaku dalam hasil 

penelitian ini sering dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah kadung, ayah tiri, paman 

hingga guru mengaji sehingga hal ini akan membuat anak menjadi tidak percaya diri 

akibatnya anak akan menjadi malu, takut, kecewa, minder bahkan putus asa. Hal ini 

tentunya akan menimbulkan trauma bagi anak terhadap laki-laki pentingnya bagi anak 

untuk memulihkan rasa trauma yang dialami dirinya. 

2. Panti sosial Marsudi Puta (PSMP) Paramita Kota Mataram yang memberikan 

penanganan yang lakukan bukan bertujuan agar anak lupa bahwa ia pernah mengalami 

hal tersebut, melainkan agar anak tetap dapat beraktifitas sesuai dengan usia dan 

kemampuannya, meskipun ia masih mengingat peristiwa kekerasan seksual tersebut. 

Upaya yang di berikan PSMP seperti bimbingan konseling, bimbingan spiritual dan 

pengembangan bakat yang diberikan sebagai salah satu solusi untuk anak agar anak bisa 

kembali pulih setelah kejadian dimasalalu yang telah membuatnya menjadi trauma.  

3. Untuk proses pembinaan di Panti Sosial Marsudi Putra harapan yang di inginkan oleh 

anak perempuan korban kekerasan seksual yakni identitasnya dapat disembunyian, 

pekerja sosialnya perempuan, dan dapat di terima dilingkungan tempat tinggalnya selesai 

menjalankan binaan di panti maka proses resilisensi bisa dioptimalisasikan untuk anak 

korban kekerasan seksual.   
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