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A B S T R A K  

Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan 

dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di 

daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota 

layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber 

daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun kenyataannya 

pengawasan pemerintah tersebut belum sepenuhnya dapat menekan angka 

kriminalitas pada anak. Jika dilihat dari data KPPAD Provinsi Kepulauan Riau Kota 

Tanjungpinang selama tahun 2015 menangani kasus anak mencapai 107 kasus yang 

salah satunya adalah memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak korban 

kejahatan seksual. Pada tahun 2015 anak laki-laki yang menjadi korban kejahatan 

seksual berjumlah 17 orang, dan perempuan 19 orang. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan Terhadap 

Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak Oleh Komisi Pengawasan Dan 

Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau Khususnya Pada Kasus Anak 

Korban Kejahatan Seksual di Kota Tanjungpinang Tahun 2015. Pada penelitian ini 

penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif.  

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Komisi 

Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau sudah 

mengawasi Penyelenggaraan Perlindungan khususnya bagi Kasus Anak Korban 

Kejahatan Seksual di Kota Tanjungpinang Tahun 2015. KPPAD sudah melakukan 

penyuluhan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Penyuluhan seperti bahaya 

seks bagi anak-anak dan peran orang tua merupakan salah satu hal terpenting dalam 

mencegah kejahatan, pemerintah bekerjasama dengan pihak LSM, kemudian 

pemerintah dan masyarakat namun pelaksanaannya belum optimal karena masih ada 

orang tua, bahkan masyarakat yang tidak mengerti tentang kekerasan seksual 

tersebut. 

 

Kata Kunci : Pengawasan, Perlindungan Anak, Pelecehan Seksual 
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A B S T R A C T 

 

 Local governments liable and responsible for carrying out and supporting 

national policy in child protection in the areas that can be realized through the 

efforts of the region to build district/city worthy of children, as well as provide the 

means, support infrastructure, and the availability of human resources in the 

Organization of child protection. But in reality the Government scrutiny has not been 

fully able to suppress crime figures in children. KPPAD data of the Riau Islands 

province city of Tanjung Pinang for the year 2015 to handle cases of children 

reached 107 cases, one of which is to provide special protection for children victims 

of sexual crimes. By 2015 boys who are victims of sexual crimes totaled 17 people, 

women and 19 men. 

 The purpose of this research is to know the scrutiny against the holding of a 

special Child Protection By the Commission for child protection And Supervision of 

the regional province of Riau Islands especially in the case of Child victims of sexual 

crimes in the town of Tanjung Pinang by 2015. In this study the author uses 

Descriptive types of Qualitative research. 

 Based on the research results then can be drawn the conclusion that the 

Commission oversight of child protection And the Riau Islands Provinces already 

oversees the Organization of Protection especially for cases of Child victims of 

sexual crimes in the town of Tanjung Pinang by 2015. KPPAD've been doing 

outreach by working with various parties. Guidance such as the dangers of sex for 

children and the role of parents is one of the most important things in preventing 

crime, the Government in cooperation with the NGOs, then the Government and the 

community but its implementation is not optimal because there are still older people, 

even a society that doesn't understand about sexual violence. 

 

 

Keywords: Supervision, Child Protection, Sexual Harassment 
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PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

 Anak adalah masa depan 

bangsa dan generasi penerus cita-cita 

bangsa, sehingga setiap anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang, berpartisipasi serta 

berhak atas perlindungan dari tindak 

kekerasan dan diskriminasi serta hak 

sipil dan kebebasan. Meskipun 

Undang-Undang Nomor 39 tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia 

telah mencantumkan hak anak, 

pelaksanaan kewajiban dan tanggung 

jawab orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah dan negara 

untuk memberikan perlindungan 

pada anak masih memerlukan suatu 

undang-undang mengenai 

perlindungan anak sebagai landasan 

yuridis pelaksanaan kewajiban dan 

tanggung jawab tersebut. Dengan 

demikian, pembentukan undang-

undang Nomor 23 tahun 2002 di 

dasarkan pada pertimbangan bahwa 

perlindungan anak dalam segala 

aspeknya merupakan bagian dari 

kegiatan pembangunan nasional, 

khususnya dalam memajukan 

kehidupan berbangsa dan bernegara 

(Nur hidayati: 2014 : 69). 

 Pengertian anak menurut pasal 

1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, yang dimaksud 

anak menurut undang undang 

tersebut adalah seseorang yang 

belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun termasuk anak yang masih 

dalam kandungan. Undang-undang 

Nomor 23 tahun 2002 menegaskan 

bahwa pertanggung jawaban orang 

tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah dan negara merupakan 

rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan secara terus-menerus 

demi terlindunginya hak-hak anak. 

Rangkaian kegiatan tersebut harus 

berkelanjutan dan terarah guna 

menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan anak, baik fisik, 

mental, spiritual maupun sosial. 

Tindakan ini dimaksudkan untuk 

mewujudkan kehidupan terbaik bagi 

anak yang diharapkan sebagai 

penerus bangsa yang potensial, 

tangguh, memiliki nasionalisme yang 

dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai 

Pancasila, serta berkemauan keras 

menjaga kesatuan dan persatuan 

bangsa dan negara. Upaya 

perlindungan anak perlu 

dilaksanakan sedini mungkin, yakni 

sejak dari janin dalam kandungan 

sampai anak berumur 18 (delapan 

belas) tahun. 

 Mengenai tanggung jawab 

negara, pemerintah dan pemerintah 

daerah dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam 

beberapa pasal yang diantaranya 

mewajibkan dan memberikan 

tanggung jawab untuk menghormati 

pemenuhan hak anak tanpa 

membedakan suku, agama, ras, 

golongan, jenis kelamin, etnik, 

budaya dan bahasa, status hukum, 

urutan kelahiran, dan kondisi fisik 

dan/atau mental, serta melindungi, 

dan menghormati hak anak dan 

bertanggung jawab dalam 

merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan di bidang penyelenggaraan 

perlindungan anak. Kemudian dalam 

undang-undang ini pemerintah 

daerah berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk 
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melaksanakan dan mendukung 

kebijakan nasional dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak 

di daerah yang dapat diwujudkan 

melalui upaya daerah membangun 

kabupaten/kota layak anak, serta 

memberikan dukungan sarana, 

prasarana, dan ketersediaan sumber 

daya manusia dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak. 

 Selain kewajiban dan tanggung 

jawab sebagaimana di atas negara, 

pemerintah, dan pemerintah daerah 

juga menjamin perlindungan, 

pemeliharaan, dan kesejahteraan 

anak dengan memperhatikan hak dan 

kewajiban orang tua, wali, atau orang 

lain yang secara hukum bertanggung 

jawab terhadap anak, mengawasi 

penyelenggaraan perlindungan anak, 

menjamin anak untuk 

mempergunakan haknya dalam 

menyampaikan pendapat sesuai 

dengan usia dan tingkat kecerdasan 

anak, serta kewajiban dan tanggung 

jawab yang paling penting adalah 

menyelenggarakan pendidikan dasar 

minimal 9 (sembilan) tahun untuk 

semua anak dan memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada anak untuk memperoleh 

pendidikan serta memberikan biaya 

pendidikan atau bantuan cuma-cuma 

atau pelayanan khusus bagi anak dari 

kurang mampu, anak terlantar, dan 

anak yang tinggal didaerah terpencil.  

 Salah satu kejahatan terhadap 

anak yang menjadi perhatian publik 

adalah kejahatan seksual yang akhir-

akhir ini banyak terjadi di sekeliling 

kita, bahkan terkadang dilakukan 

oleh orang-orang yang dekat dengan 

sang anak. kejahatan seksual 

terhadap anak sudah dianggap 

sesuatu hal yang tidak tabu lagi. 

Bahkan pelaku kejahatan seksual 

terhadap anak, adalah pelaku-pelaku 

yang mempunyai trauma masa lalu.  

 Kejahatan pada anak di Kota 

Tanjungpinang mengalami 

peningkatan tajam. Anak Berhadapan 

Hukum (ABH) menjadi kejahatan 

paling utama yang meningkat pada 

tiga bulan terakhir hingga hari ini. 

Kasus yang masuk Ke KPPAD dapat 

dilihat sebagai berikut  

Tabel I.1 

Kasus Anak Kota Tanjungpinang. 

2015 

No Kasus Jumlah 

korban 

1 Anak berhadapan 

hukum 

33 anak 

2 Pencabulan pada 

anak 

16 anak 

3 Hak asuh 29 anak 

4 Kekerasan fisik 4 anak 

5 Kasus anak 

disable 

2 anak 

6 Kasus anak 

perilaku sosial 

menyimpang 

2 anak 

7 Penculikan 1 anak 

8 Anak dalam 

situasi darurat 

1 orang 

 Jumlah 88 anak 

Sumber : KPPAD Kota 

Tanjungpinang, 2015 

 Jika dilihat dari tabel kasus 

diatas maka diketahui bahwa kasus 

Anak Berhadapan Hukum (ABH) 

sebanyak 15 kasus dengan 33 anak 

merupakan kasus yang paling tinggi 

yang terjadi kemudian disusl dengan, 
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hak asuh terdapat 11 kasus dengan 

29 anak, dan pencabulan pada anak 

sebanyak 15 kasus dengan korban 16 

anak. Namun pencabulan yang 

termasuk pelecehan seksual pada 

anak yang memiliki dampak 

kejiwaan yang berlarut dan lama. 

bahwa anak yang mengalami 

kekerasan seksual, dampak jangka 

pendek akan mengalami mengalami 

mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang 

berlebihan pada orang lain, dan 

konsentrasi menurun yang akhirnya 

akan berdampak pada kesehatan. 

Untuk jangka panjangnya, ketika 

dewasa nanti dia akan mengalami 

ketakutan yang berkepanjangan. 

Bahkan bisa terjadi dampak yang 

lebih parah,  dia akan terbiasa 

dengan kekerasan sebelum 

melakukan hubungan seksual. Bisa 

juga setelah menjadi dewasa, anak 

tesebut akan mengikuti apa yang 

dilakukan kepadanya semasa 

kecilnya. 

 Efek kekerasan seksual 

terhadap anak antara lain depresi, 

gangguan stres pascatrauma, 

kegelisahan, kecenderungan untuk 

menjadi korban lebih lanjut pada 

masa dewasa, dan cedera fisik untuk 

anak di antara masalah lainnya. 

Pelecehan seksual sangat berdampak 

besar terhadap psikologi anak, 

karena mengakibatkan emosi yang 

tidak stabil. Oleh karena itu, anak 

korban pelecehan seksual harus 

dilindugi dan tidak dikembalikan 

pada situasi dimana tempat 

terjadinya pelecehan seksual tersebut 

dan pelaku pelecehan dijauhkan dari 

anak korban pelecehan. Hal ini untuk 

memberi perlindungan pada anak 

korban pelecehan seksual. Anak – 

anak yang menjadi korban pelecehan 

seksual akan mengalami sejumlah 

masalah, seperti kehilangan 

semangat hidup, membenci lawan 

jenis, dan upaya keinginan untuk 

balas dendam, bila kondisi 

psikologisnya tidak ditangani secara 

serius. 

 Berdasarkan jurnal Romi 

Asmara dan Laila M. Rasyid (2015)  

tentang Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak Perempuan Korban 

Kejahatan Kesusilaan Di Kota 

Lhokseumawe diketahui bahwa 

Anak-anak memiliki posisi yang 

sangat sentral dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, khususnya 

harapan bangsa. Sebagai seorang 

anak, mereka perlu perlakuan khusus 

untuk tumbuh cukup baik fisik, 

mental dan spiritual, serta perlunya 

perlindungan hukum jika seorang 

anak berhadapan dengan hukum. 

Kejahatan terhadap anak-anak, 

terutama anak perempuan seringkali 

berupa pemerkosaan, pelecehan 

seksual dan dorongan seks kekerasan 

lainnya yang berbahaya secara nyata 

mengancam anak perempuan, kapan, 

oleh siapa saja. Tentang hal ini 

sebagian besar pelaku berbagi 

terdekat korban. Adanya 

perlindungan hukum memberi 

harapan, karena KUHP tidak 

menyediakan untuk pidana korban 

kekerasan kompensasi anak yang 

berkaitan dengan moralitas, bukan 

karena deteksi kasus trauma korban 

yang tidak dilaporkan, dan kekakuan 

pembuktian menjadi salah satu 

kendala yang dihadapi oleh aparat 

penegak hukum. 

 Maka dari itu, sudah 

sepatutnya negara tetap menjamin 

terlindunginya hak anak korban 
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kekerasan seksual, diantaranya hak 

untuk dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

Mendapatkan pelayanan kesehatan 

dan jaminan sosial serta memperoleh 

pendidikan dan pengajaran agar anak 

kembali dalam kondisi ideal sedia 

kalanya. 

 Meningkatnya kasus kejahatan 

terhadap anak, dilatarbelakangi oleh 

banyak faktor. Terutama karena 

orangtua yang belum mampu untuk 

mengasuh anaknya dengan baik.  

Faktor lain adalah pengaruh 

lingkungan sekitarnya seperti 

berbaur dengan orang yang salah, 

faktor ekonomi dan terakhir faktor 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(Iptek). Pada tiga bulan terakhir 

sudah sangat banyak laporan yang 

masuk tentang kasus pelecehan 

seksual. Anak-anak yang menjadi 

korban kasus pelecehan seksual 

tersebut berada di bawah umur 

sepuluh tahun. 

 Komisi Pengawasan dan 

Perlindungan Anak Daerah 

(KPPAD) Provinsi Kepri adalah 

lembaga independen di Provinsi 

Kepulauan Riau yang dibentuk 

KPPAD Kepri dibentuk berdasarkan 

Perda Kepri Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak dan diperkuat 

dengan SK Gubernur Kepulauan 

Riau No 413 Tahun 2010  dan 

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau 

Nomor 39 Tahun 2011. Tugas 

KPPAD Kepri untuk mengawasi 

penye- lenggaraan perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak anak (seseorang 

yang belum genap berusia  18 tahun, 

termasuk yang dalam kandungan) di 

Provinsi Kepulauan Riau.  

 Pemenuhan hak-hak anak 

Indonesia termasuk di Provinsi 

Kepulauan Riau sudah dijamin oleh 

banyak perundang-undangan, mulai 

dari konstitusi dasar atau UUD 1945, 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas 

Undang Undang No 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, Undang-

Undang Nomor  11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, Perda Kepri No 7 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak dan perundang-

undangan dan kebijakan lain terkait 

anak. 

 Berdasarkan penelitian Dewi 

Afrianti (2015) Fungsi Komisi 

Pengawasan dan Perlindungan Anak 

Daerah (KPPAD) (Studi Kasus 

Terhadap Korban Pelecehan Seksual 

Anak Di Kota Tanjungpinang) 

diketahui bahwa fungsi Komisi 

Pengawasan dan Perlindungan Anak 

Daerah (KPPAD) masih belum 

maksimal, yaitu masih kurang 

sosialisasi sehingga masih banyak 

masyarakat yang tidak mengetahui 

bahwa saat terjadi kasus harus 

terlebih dahulu melapor ke Komisi 

Pengawasan dan Perlindungan Anak 

Daerah (KPPAD), masih kurangnya 

komisioner dalam mendampingi 

korban pelecehan seksual dan belum 

maksimal dalam melakukan 

pengawasan penyelesaian kasus 

karena terlalu banyak mengulur 

waktu atau terlalu banyak proses 

yang harus dilalui oleh perwakilan 

korban sehingga permasalahan untuk 
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menyelesaikan kasus lamban 

terselesaikan. Adapun saran yaitu 

Komisi Pengawasan dan 

Perlindungan Anak Daerah 

(KPPAD) harus sering melakukan 

sosialisasi kemasyarakat, harus 

menambahkan komisioner dan lebih 

meningkatkan kerjasamanya 

terutama dalam melakukan 

pengawasan terhadap penyelesaian 

kasus pelecehan seksual 

 Namun kenyataannya 

pengawasan pemerintah tersebut 

belum sepenuhnya dapat menekan 

angka kriminalitas pada anak. Jika 

dilihat dari data KPPAD Provinsi 

Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang 

selama tahun 2015 menangani kasus 

anak mencapai 107 kasus yang salah 

satunya adalah memberikan 

perlindungan khusus bagi anak-anak 

korban kejahatan seksual. Pada tahun 

2015 anak laki-laki yang menjadi 

korban kejahatan seksual berjumlah 

17 orang, dan perempuan 19 orang. 

Kewenangan KPPAD adalah 

melakukan pengawasan sedangkan 

penyelnggaraan dilakukan oleh 

satuan perangkat kerja daerah Kota 

Tanjungpinang yaitu Badan 

Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, dan Keluarga 

Berencana (BP3AKB). (Sumber : 

Data KPPAD Provinsi Kepulauan 

Riau, 2015). 

 Dalam penelitian ini objek 

penelitian adalah korban Kejahatan 

Seksual di Kota Tanjungpinang 

Tahun 2015, sedangkan yang 

mengawasi adalah pemerintah daerah 

yaitu Komisi pengawasandan 

perlindungan  anak daerah Provinsi. 

KPAI adalah mengawal dan 

mengawasi pelaksanaan 

perlindungan anak yang dilakukan 

oleh para pemangku kewajiban 

perlindungan anak sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : 

“Negara, Pemerintah, Masyarakat, 

Keluarga, dan Orangtua” di semua 

strata, baik pusat maupun daerah, 

dalam ranah domestik maupun 

publik, yang meliputi pemenuhan 

hak-hak dasar dan perlindungan 

khusus. KPAI bukan institusi teknis 

yang menyelenggarakan 

perlindungan anak. KPAI 

memandang perlu dibentuknya 

Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia Daerah (KPAID) di tingkat 

provinsi dan kab/kota sebagai upaya 

untuk mengawal dan mengawasi 

penyelenggaraan perlindungan anak 

di daerah. KPAID bukan merupakan 

perwakilan KPAI dalam arti 

hierarkis-struktural, melainkan lebih 

bersifat koordinatif, konsultatif dan 

fungsional. Keberadaan KPAID 

sejalan dengan era otonomi daerah 

dimana pembangunan perlindungan 

anak menjadi kewajiban dan 

tanggungjawab pemerintah daerah. 

 Keberadaan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak,  mempertegas 

perlunya pemberatan sanksi pidana 

dan denda bagi pelaku kejahatan 

terhadap anak terutama kepada 

kejahatan seksual yang bertujuan 

untuk memberikan efek jera, serta 

mendorong adanya langkah konkrit 

untuk memulihkan kembali fisik, 

psikis dan sosial anak. Hal tersebut 

perlu dilakukan untuk mengantisipasi 

anak (korban kejahatan) dikemudian 

hari tidak menjadi pelaku kejahatan 

yang sama. Karena berdasarkan fakta 



8 

 

 

yang terungkap pada saat pelaku 

kejahatan terhadap anak (terutama 

pelaku kejahatan seksual) diperiksa 

di persidangan, pada kenyataannya 

ada beberapa pelaku yang mengaku 

bahwa pernah mengalami tindakan 

pelecehan seksual ketika pelaku 

masih berusia anak. 

Dari uraian yang penulis 

kemukakan, penulis tertarik untuk 

mengambil judul “PENGAWASAN 

TERHADAP 

PENYELENGGARAAN 

PERLINDUNGAN KHUSUS 

ANAK OLEH KOMISI 

PENGAWASAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

DAERAH PROVINSI 

KEPULAUAN RIAU (Studi Pada 

Kasus Anak Korban Kejahatan 

Seksual di Kota Tanjungpinang 

Tahun 2015)”. 

B. Perumusan Masalah 
  Berdasarkan uraian di atas 

maka penulis menarik perumusan 

yaitu ”Bagaimana Pengawasan 

Terhadap Penyelenggaraan 

Perlindungan Khusus Anak Oleh 

Komisi Pengawasan Dan 

Perlindungan Anak Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau 

Khususnya Pada Kasus Anak 

Korban Kejahatan Seksual di 

Kota Tanjungpinang Tahun 2015? 

C. Tujuan Dan Kegunaan 

Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan 

penelitian ini yaitu: Untuk 

mengetahui Pengawasan 

Terhadap Penyelenggaraan 

Perlindungan Khusus Anak 

Oleh Komisi Pengawasan Dan 

Perlindungan Anak Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau 

Khususnya Pada Kasus Anak 

Korban Kejahatan Seksual di 

Kota Tanjungpinang Tahun 

2015. 

      Hasil penelitian  ini 

diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan 

dan masukan bagi pihak-

pihak yang terkait dalam 

merumuskan atau menilai 

kebijakan untuk 

menanggulangi masalah 

anak di Kota 

Tanjungpinang. 

D. Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran adalah 

narasi (uraian) atau pernyataan 

(proposisi) tentang kerangka konsep 

pemecahan masalah yang telah 

diidentifikasi atau dirumuskan. 

Kerangka berpikir atau kerangka 

pemikiran dalam sebuah penelitian 

kuantitatif, sangat menentukan 

kejelasan dan validitas proses 

penelitian secara keseluruhan. 

Penelitian ini menggunakan pendapat 

Siagian ( 2008 : 114 ) menyebutkan 

bahwa bentuk pengawasan sebagai 

berikut  

Penelitian ini mengacu pada 

pendapat Siagian (2008 : 114 ) 

menyebutkan bahwa bentuk 

pengawasan sebagai berikut : 

1. Pengawasan 

bersifat fact finding yaitu 

pelaksanaan fungsi 

pengawasan harus 

menemukan fakta-fakta 

tentang bagaimana tugas 
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yang dijalankan oleh 

organisasi. 

2. Pengawasan 

bersifat preventif  yaitu 

proses fungsi pengawasan 

dijalankan untuk 

mencegah timbulnya 

penyimpangan dan 

penyelewengan dari yang 

direncanakan. 

3. Pengawasan 

diarahkan pada masa 

sekarang yaitu fungsi 

pengawasan hanya dapat 

ditujukan terhadap 

kegiatan-kegiatan yang 

kini sedang dilaksanakan. 

4. Pengawasan 

bersifat efisien yaitu 

jangan sampai terjadi 

pengawasan menghambat 

usaha peningkatan 

efisiensi. 

 

E. Metode Penelitian 

    Penelitian ini merupakan 

metode penelitian kualitatif yaitu 

metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi 

alamiah, dimana peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci 

yang bergerak pada latar alamiah 

tanpa mempengaruhi setiap 

kejadian yang akan diamati. 

Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian Deskriptif  

Kualitatif. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif, sebagian pendapat 

mengatakan bahwa menuru 

Sugiyono (2012:11) penelitian 

deskriptif adalah “Penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui 

variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih tanpa membuat 

perbandingan atau 

menghubungkan antara satu 

variabel dengan variabel yang 

lain”. Dalam hal ini diuraikanlah 

hal-hal yang memerlukan suatu 

penjelasan ataupun gambaran 

yang mencari informasi yang 

bersifat deskriptif, selanjutnya 

Sugiyono (2012:14) menjelaskan 

“Data kualitatif adalah data yang 

berbentuk kata, kalimat, skema 

dan gambar”. Penelitian ini akan 

berusaha untuk melakukan 

analisis serta menilai mengenai 

fenomena atau gejala tentang 

Pengawasan Terhadap 

Penyelenggaraan Perlindungan 

Khusus Anak Oleh Komisi 

Pengawasan Dan Perlindungan 

Anak Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau Khususnya Pada Kasus 

Anak Korban Kejahatan Seksual 

di Kota Tanjungpinang Tahun 

2015 

F. Teknik Analisa Data 

     Pada prinsipnya analisis 

merupakan proses mengolah data 

dan menyusun data secara 

sistematis untuk mempermudah 

dibaca dan diinterpretasikan. 

Untuk mewujudkan ini peneliti 

menggunakan analisis data secara 

kualitatif. Metode ini digunakan 

untuk menjelaskan data yang telah 

disusun dalam kalimat – kalimat 

yang mengandung pengertian dan 

dapat disimpulkan. Dengan 

analisis secara kualitatif, peneliti 

berharap dapat memberikan 

penjelasan yang akan mudah 
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untuk dicerna dan dimengerti oleh 

masyarakat.  

Adapun tahap – tahap analisis 

adalah dimulai dengan cara, 

antara lain :  

a. Pengumpulan data, peneliti 

mencatat semua data secara 

objektif sesuai dengan hasil 

observasi dan wawancara 

dilapangan.  

b. Menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber 

yang telah dipelajari.  

c. Membuat reduksi data dengan 

membuat abstraksi yaitu 

rangkuman inti, proses dan 

pernyataan perlu dijaga 

sehingga tetap berada 

didalamnya. 

d. Menyusun data tersebut 

kedalam satuan – satuan yang 

selanjutnya satuan tersebut 

dikategorisasikan pada langkah 

– langkah berikutnya. 

e. Mengadakan pemeriksaan 

keabsahan data. 

f. Penyajian data, sekumpulan 

informasi yang telah tersusun 

dan memberi  kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan 

LANDASAN TEORITIS 

1. Pengawasan  

Pengertian pengawasan 

menurut Ndraha (2003;201) adalah 

sebagai berikut pengawasan diartikan 

sebagai pengawasan sebelum 

sepanjang dan sesudah sesuatu 

terjadi maka dari pada itu dikenal 

dengan pengawasaan dengan 

namanya pengawasan preventif dan 

pengawasan represif (koreksi) berarti 

pengawasaan dapat di artikan sebagai 

control yang akan dilakukan. 

Menurut Siagian (2008: 258) definisi 

yang diberikan kepada pengawasan 

adalah “keseluruhan upaya 

pengamatan pelaksanaan kegiatan 

operasional guna menjamin bahwa 

bnerbagai kegiatan tersebut sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan 

sebelumnya, selanjutnya menurut 

Gitosudarmo dan Mulyono 

(2001:154) pengawasan merupakan 

suatu rangkaian proses kegiatan 

dalam manajemen untuk memastikan 

bahwa aktivitas yang dilakukan 

sesuai dengan aktivitas yang 

direncanakan. Dale (dalam winardi 

2000:224) mengatakan bahwa 

pengawasan tidak hanya melihat 

sesuatu dengan seksama dan 

melaporkan hasil kegiatan 

mengawasi, tetapi juga mengandung 

baru memperbaiki dan 

meluruskannya sehingga mencapai 

tujuan sesuai dengan apa yang 

direncanakan. 

Pengawasan merupakan suatu 

tindakan atau perbuatan yang 

diberikan oleh seseorang dalam 

bentuk pelayanan suatu urusan yang 

dapat memberikan kontribusi pada 

prestasi kerja pada petugas 

pelabuhan apa yang telah 

dilayaninya. Pengawasan merupakan 

fungsi manajemen, di mana 

pengawasan merupakan proses 

pengamatan pelaksanaan seluruh 

proses organisasi untuk menjamin 

agar semua pekerjaan yang sedang di 

lakukan berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya.Adapun pengawasan 

yang di lakukan bertujuan untuk 

mencegah terjadinya penyimpangan 

di dalam organisasi. 
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Secara filosifis, pentingnya 

pengawasan berangkat dari 

kenyataan bahwa manusia 

penyelenggara kegiatan operasional 

merupakan makhluk yang tidak 

sempurna dan memiliki keterbatasan, 

baik kemampuan, pengetahuan 

maupun keterampilan. Menurut 

Duncan, sebagaimana dikutip 

Harahap (2004:48) beberapa sifat 

pengawasan yang efektif sebagai 

berikut : 

1. Pengawasan harus 

dipahami sifat dan 

kegunaannya.  Oleh 

karena itu harus 

dikomunikasikan 

kepada semua pihak 

yang terlibat 

2. Pengawasan harus 

mengikuti pola dan 

situasi yang dianut atau 

dimiliki oleh 

organisasi. 

3. Pengawasan harus 

dapat 

mengindentifikasi 

masalah yang dihadapi 

organisasi 

4. Pengawasan harus 

fleksibel tidak kaku. 

5. Pengawasan harus 

memperhatikan aspek 

ekonomis, cost benefit-

nya. 

 Untuk mengetahui proses 

pengawasan dengan mempergunakan 

kerangka teori menurut Handoko 

(2003:363) yang mengemukakan 

bahwa proses “pengawasan terdiri 

dari lima tahap, diantaranya ialah : 

a. Penetapan standar 

pelaksanaan 

pengawasan. 

b. Menentukan 

pengukuran 

pelaksanaan kegiatan 

pengawasan. 

c. Pengukuran 

pelaksanaan kegiatan 

pengawasan setelah 

frekwensi pengukuran 

dan sistem monitoring 

ditentukan. 

d. Pembandingan 

pelaksanaan 

pengawasan dengan 

standar dan analisa 

penyimpangan, atau 

membandingkan hasil 

pelaksanaan 

pengawasan dengan 

dasar (standar yang 

direncanakan/yang 

telah ditetapkan). 

e. Pengambilan tindakan 

koreksi bila diperlukan 

ketika hasil analisa 

menunjukkan perlunya 

tindakan harus diambil, 

menerima hasil atau 

menolak hasil yang 

dicapai melalui 

tindakan yang telah 

dilakukan”. 

 Menurut Manullang (2004:84) 

untuk mempermudah dalam 

merealisasi tujuan, pengawasan harus 

perlu dilalui beberapa fase atau 

urutan pelaksanaan yang terdiri dari : 

1. Menetapkan alat ukur 

(standard).  

Alat penilai atau 

standar bagi hasil 

pekerjaan bawahan, 
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pada umumnya 

terdapat baik pada 

rencana keseluruhan 

maupun pada rencana-

rencana bagian. 

Dengan kata lain,  

dalam rencana itulah 

pada umumnya 

terdapat standar bagi 

pelaksanaan pekerjaan. 

Agar alat penilai itu 

diketahui benar oleh 

bawahan, maka alat 

penilai itu harus 

dikemukakan,  

dijelaskan kepada 

bawahan. Dengan 

demikian atasan dan 

bawahan bekerja 

dalam  menetapkan apa 

yang menjadi standar 

hasil pekerjaan 

bawahan tersebut. 

2. Mengadakan 

penilaian (evaluate).  

Dengan menilai 

dimaksudkan 

membandingkan hasil 

pekerjaan bawahan 

(actual result) dengan 

alat pengukur 

(standar) yang sudah 

ditentukan. Jadi 

pimpinan 

membandingkan hasil 

pekerjaan bawahan 

yang senyatanya 

dengan standar 

sehingga dengan 

perbandingan itu 

dapat dipastikan 

terjadi tidaknya 

penyimpangan.  

3. Mengadakan tindakan 

perbaikan (corective 

action).  

Dengan tindakan 

perbaikan diartikan, 

tindakan yang diambil 

untuk menyesuaikan 

hasil pekerjaan nyata 

yang menyimpang 

agar sesuai dengan 

standar atau rencana 

yang telah ditentukan 

sebelumnya. Tindakan 

perbaikan itu tidak 

serta merta dapat 

menyesuaikan hasil 

pekerjaan yang 

senyatanya dengan 

rencana atau standar. 

Oleh karena itulah, 

perlu sekali adanya 

laporan-laporan 

berkala sehingga 

segera sebelum 

terlambat dapat 

diketahui terjadinya 

penyimpangan-

penyimpangan, serta 

dengan tindakan 

perbaikan yang akan 

diambil, pelaksanaan 

pekerjaan seluruhnya 

dapat diselamatkan 

sesuai  dengan 

rencana.  

Pengawasan adalah suatu 

upaya yang sistematik untuk 

menetapkan kinerja standar pada 

perencanaan untuk merancang sistem 

umpan balik informasi, untuk 

membandingkan kinerja aktual 

dengan standar yang telah 

ditentukan, untuk menetapkan 

apakah telah terjadi suatu 

penyimpangan tersebut, serta untuk 

mengambil tindakan perbaikan yang 

diperlukan untuk menjamin bahwa 

semua sumber daya perusahaan atau 
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pemerintahan telah digunakan 

seefektif dan seefisien mungkin guna 

mencapai tujuan perusahaan atau 

pemerintahan. 

Selanjutnya Siagian ( 2006 : 

114 ) menyebutkan bahwa bentuk 

pengawasan sebagai berikut : 

1. Pengawasan 

bersifat fact finding 

yaitu pelaksanaan 

fungsi pengawasan 

harus menemukan 

fakta-fakta tentang 

bagaimana tugas 

yang dijalankan 

oleh organisasi. 

2. Pengawasan 

bersifat preventif  

yaitu proses fungsi 

pengawasan 

dijalankan untuk 

mencegah 

timbulnya 

penyimpangan dan 

penyelewengan 

dari yang 

direncanakan. 

3. Pengawasan 

diarahkan pada 

masa sekarang 

yaitu fungsi 

pengawasan hanya 

dapat ditujukan 

terhadap kegiatan-

kegiatan yang kini 

sedang 

dilaksanakan. 

4. Pengawasan 

bersifat efisien 

yaitu jangan 

sampai terjadi 

pengawasan 

menghambat usaha 

peningkatan 

efisiensi. 

Untuk menghindari adanya 

kemungkinan penyelewengan atau 

penyimpangan dari beberapa 

pendapat tersebut diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pengawasan 

merupakan hal penting dalam 

menjalankan suatu perencanaan. 

dengan adanya pengawasan maka 

perencanaan yang diharapkan oleh 

manajemen dapat terpenuhi dan 

berjalan dengan baik. Pengawasan 

pada dasarnya diarahkan sepenuhnya 

atas tujuan yang akan dicapai. 

melalui pengawasan diharapkan 

dapat membantu melaksanakan.  

2. Kebijakan Perlindungan Anak 

Perlindungan anak adalah 

segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak 

dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya demi perkembangan 

dan pertumbuhan anak secara wajar 

baik fisik, mental dan sosial. 

Perlindungan anak merupakan 

perwujudan adanya keadilan dalam 

suatu masyarakat, dengan demikian 

perlindungan anak diusahakan dalam 

berbagai bidang kehidupan bernegara 

dan bermasyarakat. Kegiatan 

perlindungan anak membawa akibat 

hukum, baik dalam kaitannya dengan 

hukum tertulis maupun tidak tertulis. 

Hukum merupakan jaminan bagi 

kegiatan perlindungan anak. Arif 

Gosita (1998 : 34) mengemukakan 

bahwa kepastian hukum 

perlindungan anak dan mencegah 

penyelewengan yang membawa 

akibat negatif yang tidak diinginkan 

dalam perlindungan anak. Maidin 

Gultom (2006 : 12) Usaha 
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perlindungan anak tidak boleh 

mengakibatkan matinya inisiatif, 

kreativitas dan hal-hal lain yang 

menyebabkan ketergantungan kepada 

orang lain dan berprilaku tak 

terkendali sehingga anak tidak 

memiliki kemampuan dan kemauan 

menggunakan hak-haknya dan 

melaksanakan kewajiban-

kewajibannya. Perlindungan anak 

dapat dibedakan dalam 2 (dua) 

bagian yaitu : (1) perlindungan anak 

yang bersifat yuridis, yang meliputi; 

perlindungan dalam bidang hukum 

publik dan dalam bidang hukum 

keperdataan. (2) perlindungan anak 

yang bersifat non yuridis, meliputi : 

perlindungan dalam bidang sosial, 

bidang kesehatan, bidang 

pendidikan. 

Kemudian Maidin Gultom 

(2006 : 20) Pasal 1 angka 2 UU 

No.23 Tahun 2002 menentukan 

bahwa perlindungan anak adalah 

segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya 

agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpastisipasi, 

secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

Perlindungan anak dapat juga 

diartikan sebagai segala upaya yang 

ditujukan untuk mencegah, 

rehabilitasi, dan memberdayakan 

anak yang mengalami tindak 

perlakuan salah (child abused), 

eksploitasi, dan penelantaran, agar 

dapat menjamin kelangsungan hidup 

dan tumbuh kembang anak secara 

wajar, baik fisik, mental, dan 

sosialnya.  

Sebagai bentuk kepedulian 

terhadap perlindungan dan hak-hak 

anak, Provinsi Kepulauan Riau 

merumuskan sebuah kebijakan yaitu 

Peraturan Daerah  Nomor  7 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak. Dalam perda 

tersebut dijelaskan bahwa Anak 

adalah amanah sekaligus karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, yang 

senantiasa harus kita jaga 

Sebagaimana yang diamanatkan pada 

alenia ke-IV Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 bahwa untuk 

melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, 

dalam hal perlindungan terhadap 

kehidupan dan penghidupan dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan 

umum yang berdasarkan pancasila, 

termasuk di dalamnya perlindungan 

atas bencana, maka Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah menjadi 

penanggungjawab dalam 

penyelenggaraan penanggulangan 

bencana sebagaimana yang 

diamanatkan di dalam Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana. 

Potensi penyebab bencana dapat di 

kelompokkan dalam 3 (tiga) jenis 

yaitu bencana alam, bencana non 

alam dan bencana sosial.  

a. Bencana alam antara 

lain berupa gempa bumi 

karena alam, letusan 

gunung berapi, angin 

topan, tanah longsor, 

kekeringan, kebakaran 

hutan/lahan karena 

faktor alam, hama 

penyakit tanaman, 

epidemi, wabah, 

kejadian luar biasa dan 

kejadian 
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antariksa/benda-benda 

angkasa.  

b. Bencana non alam 

antara lain kebakaran 

hutan/lahan yang 

disebabkan oleh 

manusia, kecelakaan 

transportasi, kegagalan 

konstruksi/teknologi, 

dampak industri, 

ledakan nuklir, 

pencemaran lingkungan 

dan kegiatan 

keantariksaan.  

c. Bencana sosial antara 

lain berupa kerusuhan 

sosial politik dan 

konflik sosial dalam 

masyarakat yang sering 

terjadi. 

GAMBARAN UMUM LOKASI 

PENELITIAN 

 Dunia anak-anak adalah 

dunia kegembiraan, kepolosan, dan 

kebahagiaan serta dipenuhi dengan 

harapan dan impian yang manis. Bila 

kita lihat dengan seksama, meskipun 

berbagai bentuk perlindungan 

berkaitan hak-hak anak telah 

disusun, yang bertujuan untuk 

menyamakan hak-hak anak, namun 

masih sangat banyak anak-anak yang 

tidak menerima hak asasi mereka 

sebagaimana yang tertera dalam UU 

No.23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak. Bagaimanakah 

kondisi anak-anak Kota 

Tanjungpinang di tahun 2013 ini. 

Berdasarkan data-data yang ada, 

menggambarkan kondisi anak di 

Kota Tanjungpinang cukup 

menggembirakan, karena hak-hak 

anak yang tercantum dalam UU 

No.23 tahun 2002 telah terpenuhi 

dengan baik. Beberapa hak 

diantaranya adalah hak atas nama 

sebagai identitas diri, sudah sekitar 

98 persen anak di kota ini telah 

memiliki akte kelahiran. 

Pemerintah Kota (Pemko) 

Tanjungpinang melalui Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (BP3AKB) Kota 

Tanjungpinang, menggelar Rapat 

Kerja (Raker) Sinkronisasi Kota 

Layak Anak Kota Tanjungpinang, 

dalam mendukung pencapaian hak-

hak anak, telah dicanangkan dan 

dirintis sejak tahun 2011 yang lalu, 

oleh karena itu, melalui rapat ini 

diharapkan, dapat membuat program-

program dalam mengembangkan 

kecerdasan dan potensi bagi anak-

anak. Dijelaskan bahwa setiap SKPD 

maupun Lembaga Masyarakat saling 

bahu-membahu dalam membangun 

sarana dan prasarana yang responsive 

terhadap anak di Kota 

Tanjungpinang. Akan hal itu, 

kegiatan seperti ini akan 

dilaksanakan sebanyak 2 kali pada 

triwulan I dan III, dan juga diikuti 

sebanyak 65 orang yang terdiri dari 

Tim Pengembangan KLA Kota 

Tanjungpinang, dengan Narasumber 

berasal dari Deputi Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik 

Indonesia. 
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Tabel III.2 

Kasus Anak Kota Tanjungpinang. 

2015 

No Kasus Jumlah 

korban 

1 Anak berhadapan 

hukum 

33 anak 

2 Pencabulan pada 

anak 

16 anak 

3 Hak asuh 29 anak 

4 Kekerasan fisik 4 anak 

5 Kasus anak 

disable 

2 anak 

6 Kasus anak 

perilaku sosial 

menyimpang 

2 anak 

7 Penculikan 1 anak 

8 Anak dalam 

situasi darurat 

1 orang 

 Jumlah 88 anak 

Sumber : KPPAD Kota 

Tanjungpinang, 2015 

 Jika dilihat dari tabel kasus 

diatas maka diketahui bahwa kasus 

Anak Berhadapan Hukum (ABH) 

sebanyak 15 kasus dengan 33 anak 

merupakan kasus yang paling tinggi 

yang terjadi kemudian disusul 

dengan, hak asuh terdapat 11 kasus 

dengan 29 anak, dan pencabulan 

pada anak sebanyak 15 kasus dengan 

korban 16 anak. Namun pencabulan 

yang termasuk pelecehan seksual 

pada anak yang memiliki dampak 

kejiwaan yang berlarut dan lama. 

bahwa anak yang mengalami 

kekerasan seksual, dampak jangka 

pendek akan mengalami mengalami 

mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang 

berlebihan pada orang lain, dan 

konsentrasi menurun yang akhirnya 

akan berdampak pada kesehatan. 

Untuk jangka panjangnya, ketika 

dewasa nanti dia akan mengalami 

ketakutan yang berkepanjangan. 

Bahkan bisa terjadi dampak yang 

lebih parah,  dia akan terbiasa 

dengan kekerasan sebelum 

melakukan hubungan seksual. Bisa 

juga setelah menjadi dewasa, anak 

tesebut akan mengikuti apa yang 

dilakukan kepadanya semasa 

kecilnya. Peningkatan kasus anak 

korban perceraian : 

Tabel III.3 

Jumlah peningkatan kasus 

pelecahan seksual 

No Tahun Jumlah 

1 2013 8 

2 2014 12 

3 2015 16 

Sumber : KPPAD Kota 

Tanjungpinang 

E. Jumlah sarana prasarana 

pendukung Kota Layak Anak 

Tabel III.3 

Jumlah sekolah 

No Jenjang Jumlah 

1 TK 43  

2 SD 68 

3 SMP 27 

4 SMA 22 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota 

Tanjungpinang, 2015 

 

Penyediaan sarana 

pendidikan di Kota Tanjungpinang 

dapat dikatakan merata diseluruh 

kecamatan, yang ditunjukkan dengan 

terdapatnya saranapendidikan dari 

berbagai jenjang, mulai pendidikan 
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pra sekolah(TK) hingga tingkat 

menengah. Upaya peningkatan 

kualitas pendidikan selain melalui 

penyediaan sarana pendidikan berupa 

sekolah, juga dilakukan melalui 

penyediaan tenaga pengajar yang 

berkualitas dan memadai 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

1. Pengawasan bersifat fact finding  

 Pengawasan fact finding yaitu 

pelaksanaan fungsi pengawasan 

harus menemukan fakta-fakta 

tentang bagaimana tugas yang 

dijalankan oleh organisasi. Hal ini 

dapat dilihat dari indikator: 

a. KPPAD Kota Tanjungpinang 

mengumpulkan fakta tentang 

pelecehan seksual anak 

   Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan maka dapat 

dianalisa bahwa masyarakat masih 

kurang peka terhadap kejahatan yang 

terjadi di masyarakat. UU 

Perlindungan anak menegaskan 

bahwa tanggung jawab orang tua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah 

dan negara merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilaksanakan secara 

terus menerus demi terlindunginya 

hak hak anak. Dalam UU 

Perlindungan anak dijelaskan, 

perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya 

agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Dalam 

rangka meningkatkan efektifitas 

penyelenggaraan perlindungan anak 

maka Dibentuk Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia yg bersifat 

independen. Keanggotaan komisi ini 

terdiri dari unsur pemerintah, tokoh 

agama, tokoh masyarakat, organisasi 

profesi, lembaga swadaya 

masyarakat,dunia usaha dan 

keluarga, serta masyarakat yg peduli 

terhdp perlindungan anak. 

2. Pengawasan bersifat preventif   

 Pengawasan preventif yaitu 

proses fungsi pengawasan dijalankan 

untuk mencegah timbulnya 

penyimpangan dan penyelewengan 

dari yang direncanakan. Hal ini dapat 

dilihat dari indikator: 

a. Pengawasan dilakukan dengan 

memberikan penyuluhan terhadap 

bahaya kasus pelecehan seksual 

anak 

 Berdasarkan hasil wawancara 

maka dapat diketahui bahwa 

ppenyuluhan sudah dilakukan, 

pemerintah bekerjasama dengan 

pihak LSM, kemudian pemerintah 

dan masyarakat. Penyuluhan sangat 

penting karena secara spesifik, 

kendala yang menghambat seseorang 

dalam melaporkan kasus kekerasan 

seksual ialah anak-anak korban 

kekerasan seksual tidak mengerti 

bahwa dirinya menjadi korban, 

korban sulit mempercayai orang lain 

sehingga merahasiakan peristiwa 

kekerasan seksualnya. Selain itu, 

korban cenderung takut melaporkan 

karena mereka merasa terancam akan 

mengalami konsekuensi yang lebih 

buruk bila melapor, korban merasa 

malu untuk menceritakan peristiwa 

kekerasan seksual, korban merasa 
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bahwa peristiwa kekerasan seksual 

itu terjadi karena kesalahan dirinya 

dan peristiwa kekerasan seksual 

membuat korban merasa bahwa 

dirinya mempermalukan nama 

keluarga 

b. Mengadakan sosialisasi ke 

sekolah-sekolah berkaitan dengan 

kasus pelecehan seksual anak 

 Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan maka diketahui 

bahwa sosialisasi belum maksimal, 

hal ini diketahui bahwa sosialisasi 

belum dilakukan menyeluruh karena 

masih ada orang tua, bahkan 

masyarakat yang tidak mengerti 

tentang kekerasan seksual tersebut. 

Upaya pencegahan perlu dilakukan 

secara massif perlu usaha bersama 

yang dilakukan tidak hanya secara 

parsial tapi menyeluruh. Membangun 

gerakan bersama untuk pencegahan 

kekerasan seksual adalah kewajiban 

bersama. Perlu adanya kesadaran 

bersama bahwa upaya pencegahan 

ini bisa menyelamatkan jutaan anak-

anak Indonesia tidak saja untuk saat 

ini tapi juga untuk masa depan 

mereka.  

3. Pengawasan diarahkan pada 

masa sekarang  

 Pengawasan diarahkan pada 

masa sekarang  yaitu fungsi 

pengawasan hanya dapat ditujukan 

terhadap kegiatan-kegiatan yang kini 

sedang dilaksanakan. Hal ini dapat 

dilihat dari indikator : 

 

 

a. Adanya kerjasama yang 

dilakukan KPPAD Kota dengan 

BPPPKB dalam menekan angka 

kasus pelecehan seksual anak 

  Pembagian tugas dalam 

melaksanakan kebijakan sangat perlu 

untuk diketahui oleh para pelaksana 

kebijakan yang bertujuan agar 

pelaksanaan kebijakan akan lebih 

mudah dan terarah sesuai dengan 

tugas yang sudah ditetapkan. Dari 

pernyataan kedua responden diatas 

dapat diketahui bahwa tidak adanya 

pembagian tugas khusus dalam 

pelaksanaan kebijakan ini, hal ini 

juga diperkuat dengan pernyataan 

dari kedua responden yang senada 

mengatakan tidak adanya pembagian 

tugas khusus dalam kebijakan ini. 

Pelaksanaan kebijakan ini 

seharusnya memiliki pembagian 

tugas masing-yang mana nantinya 

mempermudah para pegawai untuk 

melaksanakan pekerjaannya sesuai 

dengan apa yang di tentukan dalam 

pembagian tugas tersebut.  

 Meskipun sumber-sumber untuk 

mengimplementasikan suatu 

kebijakan tersedia secara memadai, 

dan para pelaksana (implementor) 

mengetahui dan memahami apa yang 

menjadi standart dan tujuan 

kebijakan serta memiliki kemampuan 

mengimplementasikannya secara 

sungguh-sungguh, bisa jadi 

implementasi masih belum bisa 

efektif disebabkan ketidakefisienan 

struktur birokrasi. Dimensi standart 

prosedur operasi akan memudahkan 

dan menyeragamkan tindakan dari 

pada pelaksana kebijakan dalam 

melaksanakan apa yang menjadi 

bidang tugasnya. Keempat faktor 

yang mempengaruhi implementasi 
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kebijakan tersebut saling berinteraksi 

satu sama lain. Dimana faktor 

komunikasi, sumber daya, disposisi 

dan struktur birokrasi mempengaruhi 

secara langsung terhadap 

implementasi kebijakan. 

b. Mengkontrol atau mengawasi 

kegiatan seperti acara hiburan, 

acara musik, perlombaan untuk 

anak yang dilakukan masyarakat 

untuk menghindari kasus 

pelecehan seksual anak  

 Berdasarkan hasil wawancara 

maka dapat diketahui bahwa kontrol 

sudah dilakukan oleh pihak KPPAD. 

Seiring dengan terbitnya Perppu No 

1 Tahun 2016 tentang Perlindungan 

Anak, inilah momentumnya bagi 

pemerintah untuk memperkuat 

perlindungan dari kebijakan hingga 

implementasi, dari pencegahan 

hingga rehabilitasi. Sebagai 

orangtua, pendidik, pemangku 

kepentingan, pemimpin punya 

kapasitas dan otoritas (yang sejalan 

dengan UU Perlindungan Anak) 

untuk membentuk generasi penerus 

kita. Mulai dari memahami anak 

secara personal, memahami 

kelompok sebaya anak yang 

belakangan cinderung menjadi 

kelompok kriminal ketimbang 

menjadi kelompok bermain dan 

bersosialisasi. 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian 

maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa Komisi Pengawasan Dan 

Perlindungan Anak Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau sudah mengawasi 

Penyelenggaraan Perlindungan 

khususnya bagi Kasus Anak Korban 

Kejahatan Seksual di Kota 

Tanjungpinang Tahun 2015. Hal ini 

dapat dilihat dari : 

1. Pengawasan bersifat fact 

finding ditemukan bahwa 

dalam mencari data tentang 

kekerasan seksual maka 

KPPAD melakukan 

kerjasama dengan LSM dan 

masyarakat. KPPAD 

mengumpulkan data dengan 

berbagai cara antara lain 

pengaduan langsung, dari 

media masa, data dinas skpd 

terkait, stakeholder anak 

(LSM, Pemerintah) kemudian 

dari lembaga yang menangani 

perkara pelecehan seksual 

seperti polisi, jaksa, 

pengadilan dan lain-lain. 

KPPAD sudah melakukan 

penyuluhan dengan bekerja 

sama dengan berbagai pihak.  

2. Pengawasan bersifat preventif 

ditemukan bahwa KPPAD 

sudah melakukan penyuluhan 

dengan bekerja sama dengan 

berbagai pihak. Penyuluhan 

merupakan salah satu hal 

terpenting dalam mencegah 

kejahatan, pemerintah 

bekerjasama dengan pihak 

LSM, kemudian pemerintah 

dan masyarakat namun 

pelaksanaannya belum 

optimal, karena masih ada 

orang tua, bahkan masyarakat 

yang tidak mengerti tentang 

kekerasan seksual tersebut. 

3.   Pengawasan diarahkan pada 

masa sekarang ditemukan 

bahwa adanya kerja sama 
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antara KPPAD  dengan 

instansi-instansi terkait 

seperti kepolisian dan Komisi 

Perlindungan anak dalam 

mewujudkan program 

kesejahteraan Sosial anak, 

kemudian KPPAD selama ini 

sudah mengawasi dan 

mengkontrol kegiatan yang 

ada di masyarakat. Kontrol 

juga ditemukan bahwa sudah 

dilakukan oleh pihak 

KPPAD. Seiring dengan 

terbitnya Perppu No 1 Tahun 

2016 tentang Perlindungan 

Anak, inilah momentumnya 

bagi pemerintah untuk 

memperkuat perlindungan 

dari kebijakan hingga 

implementasi, dari 

pencegahan hingga 

rehabilitasi. 

B. Saran 

 Adapun saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1.    Seharusnya pemerintah 

memberikan sosialisasi 

menyeluruh kepada 

masyarakat tentang kekerasan 

seksual pada anak, dan 

hukum perlindungan anak 

dengan cara memberikan 

sosialisasi serta penyuluhan 

ke sekolah-sekolah, orang tua 

murid, dan masyarakat lewat 

pertemuan di lingkungan 

masyarakat sendiri. 

2.   Seharusnya pemerintah 

khususnya KPPAD 

memberikan dorongan 

kepada masyarakat agar lebih 

peka terhadap permasalahan 

yang ada di sekitarnya 

sehingga bisa ikut mengawasi 

permasalahan ini. 
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