
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

2.1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

2.1.1. Profile PPA Eklesia Salatiga 

PPA atau Pusat Pengembangan Anak merupakan 

hasil kerjasama antara Yayasan Compassion Indonesia 

dengan Gereja Bethel Indonesia Jl. Buksuling 7 Salatiga. 

Tujuan dibentuknya PPA adalah untuk mengentaskan 

kemiskinan anak-anak dari sisi spiritual, kognitif, sosio 

emosional dan fisik. PPA Eklesia Salatiga berdiri sejak 

tanggal 12 Juli 1993, sehingga sampai saat ini 

perjalanan PPA sudah berlangsung selama 24 tahun. 

Program PPA diperuntukkan dari anak usia 3 sampai 

dengan usia 22 tahun, mereka diberikan pembinaan dari 

4 aspek secara komprehensif sebagaimana telah 

disampaikan dalam tujuan PPA didirikan.  

Di samping terdapat empat program utama juga 

terdapat program pendukung yang disebut program 

perlindungan anak. Program perlindungan anak 

diluncurkan dalam upaya melindungi hak-hak anak, 

melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dari 

berbagai pihak. Program ini sudah berlangsung sejak 4 

tahun yang lalu tepatnya dimulai Juni 2013. Selama 4 

tahun berjalan program ini masih memerlukan 

pembenahan karena di sana-sini masih terdapat 

kekurangan (Wawancara dengan Sekretaris PPA, 6 



 

Nopember 2017). Menurut sekretaris PPA, program ini 

dianggap perlu sebab melalui program ini diharapkan 

bisa mewujudkan keberadaan anak yang tidak 

mengalami gangguan baik dari sisi fisik maupun mental. 

Dengan tidak mengalami gangguan dalam bentuk 

apapun maka program-program PPA pada umumnya 

tidak mengalami gangguan sehingga tujuan PPA bisa 

terwujud. Anak-anak kelak dapat terentaskan dari 

kemiskinan yang saat ini masih disandangnya. 

Adapun anak-anak yang mendapatkan program 

PPA untuk tahun anggaran 2016/2017 adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 3 

Daftar Anak PPA Eklesia Berdasarkan  
Kelompok Usia 

 

USIA ANAK JUMLAH 

Usia 3-5 25 Anak 

Usia 6-8 18 Anak 

Usia 9-11 41 Anak 

Usia 12-14 23 Anak 

Usia 15-19 41 Anak 

Usia > 19 10 Anak 

Total 158 Anak 

 

 
 

Bila data di atas disajikan dalam bentuk diagram 

batang maka dapat dilihat seperti pada gambar di bawah 

ini:  



 

Gambar 5: 
Diagram Jumlah Anak PPA Eklesia Salatiga 

Berdasar Kelompok Usia 
 

 
 

Sementara pengelompokan anak berdasarkan 

tingkat pendidikan dapat disajikan dalam tabel berikut 

ini  

Tabel 4 

Jumlah Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan JUMLAH 

1 TK 30 

2 SD 68 

3 SMP 25 

4 SMA 28 

5 Perguruan Tinggi 7 

6 Jumlah 158 

 

Bila disajikan dalam bentuk diagram maka anak 

PPA Eklesia Salatiga dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini: 
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Gambar 6: 
Diagram Anak PPA Eklesia Salatiga Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan 
 

 

 

 
 

Dari sebanyak 158 anak dilayani oleh 23 pengurus 

terdiri atas 3 staf (Koordinator, Sekretaris dan 

Bendahara, 6 Mentor, 1 SPA dan 1 Tutor rumah tangga. 

Untuk pemahaman lebih mudah bisa disajikan dalam 

tabel di bawah ini. 

 
Tabel 5 

Pengurus yang Melayani Anak PPA Eklesia Salatiga 

 

No Jabatan Jumlah 

1 Komisi 4 orang 

2 Staf 3 orang 

3 Mentor 6 orang 

4 SPA 1 orang 

5 Tutor Memasak 1 orang 

6 Jumlah 15 orang 
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Adapun susunan pengurus yang melayani di PPA 

Eklesia Salatiga dapat ditunjukkan dalam struktur 

oganisasi di bawah ini: 

Gambar 7: 
Struktur Organisasi PPA Eklesia Salatiga 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Keterangan: 

1. Kerjasama antara GBI Buksuling Salatiga dengan 

Yayasan Compassion Indonesia (YCI) 

menghasilkan PPA. 

2. Dalam struktur PPA jabatan tertinggi adalah 

Gembala Sidang selanjutnya Komisi, yang 

berfungsi sebagai pengawas, dan tidak 

melaksanakan program secara langsung 

3. Sedangkan penanggung jawab operasional PPA 

ada pada Koordinator. 

SPA Mentor 

Sekretaris 

Koordinator 

Bendahara 

Gembala 
Sidang 

 
Komisi 

Tutor R 
Tangga 

Anak-Anak 



 

4. Koordinator dalam menjalankan fungsinya 

dibantu oleh Bendahara, Sekretaris, Mentor, SPA 

dan Tutor Rumah Tangga. 

5. Sementara SPA memiliki tugas khusus 

membantu Koordinator dalam menjalankan 

program-program Perlindungan Anak di PPA 

Eklesia Salatiga 

 

2.1.2. Kebutuhan dan Perspektif Pengembangan 

Anak di PPA Eklesia 

Berdasar studi dokumentasi yang didukung oleh 

pernyataan Koordinator dan Sekretaris, PPA Eklesia 

Salatiga memiliki harapan agar-anak bisa berkembang 

secara holistik di empat bidang pengembangan yaitu 

kognitif, spiritual, sosio emosional dan fisik. 

Pengembangan ini dalam rangka mengentaskan mereka 

dari kemiskinan untuk menjadi anak-anak yang mandiri 

dan bertanggung jawab. PPA berharap agar anak-anak 

yang kelak lulus dari pembinaan di PPA bisa menjadi 

orang yang berguna, baik bagi diri sendiri, keluarga, 

gereja, masyarakat bangsa dan negara. Oleh karenanya 

berbagai program dijalankan untuk mencapai tujuan 

tersebut. Program-program itu antara lain pendidikan 

dan keterampilan, pembinaan kerohanian, pembinaan 

sosial kemasyarakatan, program kepemimpinan, dan 

program perlindungan anak.  



 

Program-program diberikan kepada anak secara 

sukarela, artinya anak-anak tidak dikenakan biaya 

apapun untuk mengikuti program ini, yang penting 

anak-anak memenuhi persyaratan untuk terdaftar 

menjadi anak PPA. Secara umum anak yang bisa 

diterima adalah anak-anak dalam kategori miskin. Yang 

dimaksud dengan miskin bukan saja dari sisi miskin 

secara material namun juga miskin dari sudut pandang 

lainnya misalnya intelektual, sosio emosional dan fisik. 

Anak-anak tersebut diberikan program dalam kurun 

waktu tertentu sehingga ketika keluar dari PPA menjadi 

anak yang sudah mandiri. Itu berarti tujuan PPA telah 

tercapai, namun ketika didapati anak setelah lulus 

mengikuti program di PPA tidak memiliki perubahan 

apapun berarti tujuan PPA belum tercapai. 

Di PPA Eklesia Salatiga telah banyak memberikan 

kontribusi bagi kemajuan anak. Fakta menunjukkan 

bahwa anak yang bisa mengikuti program PPA adalah 

anak dari keluarga yang hidup di bawah garis 

kemiskinan, sebab itu memang menjadi salah satu 

syarat diterima masuk dalam program PPA. Namun 

realitasnya saat ini terdapat 8 anak PPA yang bisa 

menikmati pendidikan tinggi. Seandainya tidak 

mengikuti program PPA sangat kecil peluang anak-anak 

tersebut bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. 

Sementara salah satu faktor penunjang masa depan 

anak dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Sebab dengan 



 

tingginya tingkat pendidikan maka peluang 

mendapatkan pekerjaan lebih baik menjadi lebih besar. 

Peluang memiliki kreativitas untuk berwirausaha 

menjadi lebih besar. Itu semua bisa mempengaruhi 

peningkatan kualitas manusia. Inilah yang menjadi 

harapan konkrit bagi terbentuknya PPA. Oleh karena itu 

bisa dipahami bahwa dalam realita terdapat anak-anak 

lulusan PPA yang memiliki kehidupan yang jauh lebih 

baik dari pada kehidupan keluarganya sebelumnya. 

Sebagai contoh terdapat lulusan PPA Eklesia Salatiga 

bisa menjadi ahli IT yang memiliki pekerjaan yang baik 

bukan bekerja di Salatiga namun sudah bekerja di 

beberapa kota besar. Terdapat anak yang bisa lulus PPA 

bisa menjadi TNI, bisa menjadi anggota POLRI, menjadi 

Guru di kota-kota besar, menjadi PNS dan masih banyak 

lagi anak-anak lulusan PPA memiliki masa depan lebih 

baik. 

Secara spesifik saat ini tercatat beberapa prestasi 

dimiliki oleh PPA Eklesia. Beberapa anak PPA yang 

berhasil meraih prestasi menonjol antara lain: 1). Rio Adi 

Kurniawan 8 besar pada Kejurnas BMX Championship 

2014; 2). Agnes Dhika Juara III Festival & Lomba Seni 

Nasional Tingkat SMP se-Salatiga tahun 2014; 3). Tiwi 

Anjani Putri Juara 2 Kontes Robot Tingkat Nasional 

tahun 2016; 4). Blessing From Heaven Juara I Kejurprov 

Catur Classic 2016 dan Runner Up Karangturi Cup 



 

2016; 5). Tim PPA Juara Futsal Tingkat Salatiga tahun 

2015.  

Karena prestasi PPA Eklesia maka saat ini sudah 

memiliki jalinan kerjasama dengan D’Emmerick Hotel 

Salatiga untuk pengisian acara saat-saat D’Emmerick 

sedang menyelenggarakan event. Di kancah Salatiga PPA 

Eklesia selalu berkontribusi bagi kemajuan kota. 

Setahun sekali selalu memeriahkan Salatiga Christmas 

Parade yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama 

Gereja-Gereja Salatiga. Pada saat penyelenggaraan 

Pesparawi tingkat Jawa Tengah tahun 2017 PPA Eklesia 

menjadi pionir untuk pentas Paduan suara massal 

dengan jumlah sebanyak 800 anak tampil di Lapangan 

Pancasila.  

Berdasarkan dokumen Informasi Rencana Kerja 

(IRK) PPA Eklesia terus berbenah dan merencanakan 

program-program yang diharapkan bisa meningkatkan 

kualitas kehidupan anak. Perencanaan program yang 

disusun diharapkan dapat memfasilitasi anak untuk 

meraih masa depan yang lebih baik. Sebagai contoh 

rencana program yang sudah disusun pelatihan dan 

keterampilan dengan anekaragamnya antara lain: 

Fotografi dan Multimedia, Tata Boga, Tata Busana, 

Perbengkelan dan lain-lain. Ada pula program 

peningkatan kualitas fisik anak, dengan taman gizi dan 

general check-up secara rutin. Rencana program 

Kepemimpinan antara lain melalui Retreat dan Pelatihan 



 

Kepemimpinan. Program-program itu semua dalam 

rangka mengembangkan anak kelak menjadi anak yang 

mandiri dan bertanggung jawab, keluar dari kemiskinan 

kognitif, spiritual, sosio emosional dan fisik. 

Di sisi lain berdasarkan wawancara dengan para 

pengurus, mentor dan SPA serta didukung oleh studi 

dokumentasi di PPA Eklesia Salatiga telah ada Program 

Perlindungan Anak. Program ini utamanya dijalankan 

oleh SPA. Hanya hal-hal yang ditemukan dalam program 

ini adalah: 

1. Perencanaan program kurang sistematis, 

dibuktikan bahwa tidak adanya arahan yang jelas, 

buku pedoman yang jelas tentang perencanaan 

maupun pelaksanaan sampai kepada evaluasi 

program perlindungan anak. 

2. Sumber daya manusia masih terbatas, dibuktikan 

dengan untuk melayani sebanyak 158 anak hanya 

dilayani oleh satu orang SPA. 

3. Kualitas sumber daya manusia masih terbatas, 

dibuktikan dengan SPA yang ada belum memiliki 

pembekalan yang maksimal, pembekalan-

pembekalan yang diperoleh masih sebatas 

keikutsertaan dalam kegiatan seminar atau 

lokakarya namun belum diikutsertakan dalam 

bidang pendidikan secara khusus tentang 

perlindungan anak. 



 

4. Pelaksanaan program perlindungan anak terkesan 

sporadis sebagai akibat tidak dimilikinya buku 

panduan perlindungan anak. SPA melaksanakan 

program perlindungan anak berdasar dari materi 

yang diperoleh dari kegiatan seminar, lokakarya 

atau kegiatan sejenis. Artinya materi yang dimiliki 

tidak terstruktur dengan baik. 

5. Pelaksanaan program perlindungan anak belum 

memiliki alat evaluasi yang memadahi hal ini akan 

mempengaruhi ketercapaian tujuan dari program 

perlindungan anak tersebut. 

 

4.2. Hasil Pengembangan  

4.2.1. Penelitian dan Pengumpulan Informasi 

Berbekal panduan wawancara maka peneliti 

melakukan wawancara terhadap 5 nara sumber di PPA 

Eklesia Salatiga. Masing-masing adalah: Koordinator 

PPA yang merupakan penanggung jawab utama bagi 

program PPA secara keseluruhan, Bendahara, 

Sekretaris, orang tua anak dan Staf Perlindungan Anak 

(SPA). Sekretaris dan Bendahara diharapkan bisa 

melengkapi data yang diberikan oleh Koordinator PPA, 

sekaligus sebagai penyeimbang informasi. Sementara 

dari sisi orang tua anak diharapkan bisa memberikan 

informasi yang manjadi penyeimbang setiap informasi 

yang diberikan oleh pengurus PPA. Sedangkan untuk 

SPA sumber informasi sangat diperlukan karena yang 



 

bersangkutan adalah pihak yang menangani langsung 

terhadap program perlindungan anak. Dengan demikian 

prinsip triangulasi data diharapkan telah terjadi yang 

berarti data yang disajikan adalah data yang bisa 

dipertanggungjawabkan.  

Hasil-hasil yang diperoleh melalui wawancara 

antara lain dapat diketahui bahwa program 

perlindungan anak menurut kacamata PPA. Program 

perlindungan anak adalah program dengan tujuan 

melindungi anak yang dilaksanakan di PPA. Hal ini 

senada dengan yang disampaikan oleh Sekretaris PPA 

yang mengatakan program perlindungan anak adalah 

program yang dibuat untuk melindungi anak dari 

kekerasan fisik maupun verbal. Dengan demikian 

program perlindungan anak menurut kacamata PPA 

adalah salah satu program PPA untuk tujuan 

melindungi anak dari tindak kekerasan baik fisik 

maupun verbal, seksual dan penelantaran. 

Program perlindungan anak di PPA Eklesia sejalan 

visi dan misi GBI Buksuling 7 Salatiga. Sebagaimana 

yang dinyatakan oleh SPA dari PPA Eklesia bahwa 

program perlindungan anak sangat erat sama-sama 

untuk tujuan memberi makna bagi masyarakat. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa Program 

Perlindungan Anak PPA Eklesia Salatiga sejalan dengan 

visi dan misi GBI Buksuling, sebagai lembaga induk dari 

PPA tersebut.  



 

Program perlindungan anak di PPA ada bukan 

sesuatu yang tiba-tiba ada, namun menurut bendahara 

PPA program perlindungan anak direncanakan bersama-

sama oleh seluruh pengurus PPA setiap tahun sekali. 

Senada dengan bendahara sekretaris menyatakan 

bahwa perencanaan program perlindungan anak 

dilaksanakan setiap awal tahun anggaran, dan 

diperbaharui setiap tahun sekali. Demikian pula 

menurut SPA program perlindungan anak dilaksanakan 

bersamaan dengan penyusunan program lainnya yang 

dilaksanakan setiap tahun sekali oleh seluruh pengurus 

PPA Eklesia Salatiga. Hanya yang perlu disayangkan 

adalah dalam pengalokasian anggaran untuk program 

perlindungan anak ini menurut SPA masih tergolong 

sangat rendah, hal ini diakui juga oleh sekretaris, 

bendahara dan koordinator. Itu sebabnya dalam 

pelaksanaan program perlindungan anak masih banyak 

kendala yang salah satunya tidak tersedia buku 

panduan sebagai pedoman untuk melaksanakan 

program perlindungan anak.  

Padahal menurut SPA, yang juga senada dengan 

orang tua anak dan bendahara PPA, program ini 

bertujuan untuk memastikan agar anak terlindungi dan 

terbebas dari berbagai tindak kekerasan. Sebab dalam 

realita kekerasan terhadap anak itu sangat rentan dan 

bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja, utamanya 

menurut kelima nara sumber sebagian besar dilakukan 



 

oleh teman sebaya, yang apabila tidak tertangani dengan 

baik dapat berdampak buruk bagi anak. Namun begitu 

menurut bendahara PPA yang juga disetujui oleh orang 

tua PPA dan SPA, selama ini sudah ada mekanisme 

perlindungan anak apabila anak sudah mengalami 

kekerasan. Mekanisme tersebut adalah SPA 

bekerjasama dengan orang tua dalam menangani tindak 

kekerasan apabila telah terjadi kekerasan, dan tetap 

bekerjasama dengan orang tua untuk mengantisipasi 

jangan sampai terjadi tindak kekerasan, walaupun 

diakui mekanisme yang ada dikatakan belum bersifat 

baku. Itu sebabnya pelaksanaan program perlindungan 

anak masih banyak kendala yang dihadapi. Kendala 

tersebut menurut bendahara yang juga senada dengan 

koordinator adalah SDM belum memiliki kemampuan 

yang memadai dalam melaksanakan program 

perlindungan anak, di samping dari sisi dana masih 

relatif terbatas, dan belum adanya panduan yang jelas 

bagaimana harus melaksanakan program perlindungan 

anak.  

Menurut kelima nara sumber program 

perlindungan anak sebenarnya sudah ada, hanya 

memang belum ada panduan yang jelas. Sementara 

kelima nara sumber menganggap keberadaan buku 

panduan sangat penting bagi pelaksanaan program 

perlindungan. Sebab dengan buku panduan diharapkan 

pelaksanaan program perlindungan menjadi lebih 



 

terarah, lebih mudah, efektif dan efisien. Berbeda 

dengan pelaksanaan saat ini menurut SPA yang 

disetujui oleh keempat nara sumbar lainnya 

perlindungan anak dilaksanakan berbekal dari materi-

materi yang diperoleh melalui seminar-seminar dan 

pelatihan-pelatihan. Jadi menurut kelima nara sumber 

sangat diperlukan adanya buku panduan program 

perlindungan anak, sebab keberadaan buku ini menurut 

SPA yang didukung oleh koordinator program 

perlindungan anak menjadi lebih terarah. Sementara 

program perlindungan anak sendiri menurut orang tua 

anak yang didukung oleh SPA manfaat program ini 

adalah menjamin anak merasa nyaman dan terlindung 

dari berbagai tindak kekerasan. Hal-hal detail peneliti 

lampirkan pada tabel reduksi, display dan verifikasi 

dana.  

Dari hasil uraian di atas dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Program perlindungan di PPA Eklesia Salatiga 

sejalan dengan visi dan misi GBI Buksuling 

sebagai pemilik PPA. Harapan GBI Buksuling yang 

dituangkan melalui visi dan misi untuk menjadi 

makna bagi sesama, sementara melalui Program 

Perlindungan Anak diharapkan bisa memberikan 

rasa aman dan nyaman bagi anak-anak, artinya 

anak-anak memiliki manfaat dari program 

tersebut. 



 

2. Program Perlindungan Anak di PPA Eklesia 

Salatiga sudah direncanakan setiap tahunnya, 

hanya dari sisi penganggaran masih sangat 

terbatas, sehingga pelaksanaan belum berjalan 

dengan baik. Oleh karenanya bisa dipahami 

apabila fasilitas program perlindungan belum 

mamadai termasuk belum tersedianya buku 

panduan perlindungan. Di sisi lain keberadaan 

SDM juga terbatas baik dari jumlah maupun 

kualitasnya. Mengingat keterbatasan penguasaan 

ilmu tentang perlindungan anak oleh SPA maka 

diperlukan panduan perlindungan anak sehingga 

SPA memiliki kemampuan lebih dalam 

menjalankan tugas sebagai SPA.  

3. Program perlindungan anak penting dilakukan 

oleh PPA. Implementasi program perlindungan 

anak linier dengan program yang dijalankan oleh 

GBI Buksuling. 

4. Berdasarkan data pernah terjadi kekerasan 

terhadap anak yang sebagian besar dilakukan oleh 

teman sebaya. Untuk itu perlu penanganan yang 

serius melalui perbaikan program perlindungan 

anak. Penanganan tindak kekerasan yang terjadi 

selama ini dengan cara bekerja sama dengan 

orang tua anak, memediasi antara pelaku dengan 

korban dalam upaya agar pelaku tidak mengulangi 

perbuatannya sementara korban tidak mengalami 



 

trauma yang pada gilirannya menjadikan anak 

rendah diri. 

5. Fakta menunjukkan bahwa di PPA Eklesia 

Salatiga belum tersedia buku panduan untuk 

pelaksanaan program perlindungan anak, 

sementara keberadaan buku panduan tersebut 

dianggap sangat penting oleh seluruh nara sumber 

bagi pelaksanaan program. Sebab dengan buku 

panduan diharapkan menjadi pedoman 

pelaksanaan program perlindungan menjadi lebih 

terarah, mudah, efektif dan efisien. Tanpa buku 

panduan pelaksanaan program perlindungan 

sangat tidak terorganisir dengan baik. Dari sisi 

materi yang digunakan untuk melaksanakan 

program perlindungan antara lain mengacu pada 

UU Perlindungan Anak, materi-materi yang 

diperoleh melalui training, pelatihan dan seminar-

seminar baik yang diselenggarakan oleh Yayasan 

Compassion dan dilakukan oleh pihak lain. 

Dengan dimilikinya Buku Panduan Program 

Perlindungan Anak akan memudahkan pelaksana 

program menjalankan program perlindungan 

anak. 

 

  



 

4.2.2. Perencanaan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

melalui wawancara, maupun studi dokumentasi, 

didapati sebuah fakta bahwa di PPA Eklesia Salatiga 

belum memiliki Buku Panduan Program Perlindungan di 

PPA Eklesia. Sementara keberadaan buku tersebut 

sangat penting sebagai pedoman pelaksanaan dari 

program perlindungan anak. Fakta menyebutkan bahwa 

PPA sangat memerlukan buku panduan program 

perlindungan anak, sebab dengan memiliki buku 

panduan pelaksanaan lebih terarah, SPA tidak kesulitan 

mencari bahan, diharapkan bisa berjalan lebih efektif 

dan efisien dan terhindar dari kesalahan penanganan 

dalam menjalankan program perlindungan. Oleh sebab 

itu perlu disusun Buku Panduan Perlindungan Anak di 

PPA Eklesia Salatiga sehingga SPA dan pengurus PPA 

lainnya pada saat melakukan program perlindungan 

bisa menjalankan dengan terarah dan terkontrol.  

 

4.2.3. Desain Produk 

Hasil pengembangan yang telah dilakukan adalah 

disusunnya Buku Panduan Program Perlindungan Anak 

di PPA Eklesia Salatiga. Buku Panduan ini diharapkan 

bisa menjadi pedoman bagi PPA khususnya SPA dalam 

menangani program perlindungan anak. Penyusunan 

modul ini diawali dengan pengumpulan informasi 

sebagai dasar dalam menganalisa kebutuhan. Analisa 



 

kebutuhan dilakukan sebagai arah dalam penyusunan 

Buku Panduan. 

Penyusunan Buku Panduan ini dilaksanakan 

secara bertahap dimulai dari pengertian siapa yang 

dimaksud dengan anak, mengapa perlu perlindungan 

anak, apa yang dimaksud dengan tindak kekerasan pada 

anak, apa maksud, tujuan dan sasaran buku panduan 

disusun, apa dasar pertimbangan hukum terhadap 

program perlindungan anak, apa landasan hukumnya 

dan pengertian-pengertian. Hal-hal tersebut 

menunjukkan tentang alasan mengapa dilakukan 

perlindungan anak dana alasan mengapa perlu disusun 

Buku Panduan Perlindungan Anak di PPA Eklesia 

Salatiga. 

Selanjutnya dikemukakan tentang lingkup 

kekerasan terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan 

terhadap anak, faktor penyebab kekerasan terhadap 

akan dan dampak dari kekerasan itu sendiri. Dalam hal 

ini diharapkan dapat diketahui gambaran umum yang 

terjadi pada ruang lingkup perlindungan anak dan 

bagaimana cara melakukan perlindungan anak tersebut. 

Setelah diketahui alasan dan gambaran umum 

tentang perlindungan anak maka susunan buku 

panduan berikutnya memuat tentang langkah-langkah 

perlindungan. Dari langkah-langkah ini diharapkan user 

dari buku panduan ini dalam hal ini SPA bisa 

melakukan langkah perlindungan secara bertahap, bisa 



 

mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang harus 

dihindari. Buku panduan selanjutnya mengemukakan 

cara pelaksanaan perlindungan anak secara preventif 

dan secara kuratif. Preventif dimaksudkan melakukan 

pencegahan atau tindakan antisipatif terhadap anak 

supaya tidak menjadi korban tindak kekerasan. 

Selanjutnya juga dipaparkan tindakan kuratif 

bagaimana menangani anak yang menjadi korban tindak 

kekerasan dan anak yang menjadi pelaku tindak 

kekerasan. 

 

4.2.4 Validasi Desain Produk 

Validasi desain produk dilakukan oleh Purwati, 

S.Pd, MA seorang dosen STT Berea Salatiga selaku pakar 

perlindungan anak. Validasi dilakukan dalam upaya 

memperoleh masukan terhadap isi dari Buku Panduan 

supaya pada saat produk digunakan bisa memberikan 

hasil yang maksimal bagi program perlindungan anak. 

Hasil validasi produk diperoleh melalui lembar validasi 

yang sudah disiapkan oleh peneliti. Berdasarkan uji 

validasi yang dilakukan pakar mendapat berbagai 

tanggapan, komentar dan saran dalam rangka 

memperbaiki desain produk tersebut.  

Adapun beberapa hal yang disampaikan oleh 

pakar adalah: 

1. Penyampaian informasi atau data sebaiknya 

dimulai dari hal yang bersifat umum menuju ke 



 

hal yang bersifat khusus (general to specific). Hal 

ini ketika menyoroti dalam hal latar belakang.  

2. Urutan Daftar Pustaka dan materi di dalamnya 

juga disarankan berangkat dari yang umum 

menuju ke hal yang khusus.  

3. Dalam kata pengantar perlu revisi agar lebih 

dipertajam, karena terdapat makna yang ganda 

dan multi tafsir. 

4. Acuan undang-undang yang digunakan dasar dari 

buku ini harap di update dengan UU yang baru. 

Dalam hal ini peneliti mendiskusikan dengan 

validator mengapa yang menjadi acuan masih UU 

No. 23 tahun 2002 bukan UU yang baru yaitu UU 

No. 35 Tahun 2014.  

5. Mengenai SPA perlu dimasukkan ke dalam 

pengertian-pengertian. 

6. Pengertian anak agak rancu antara pengertian 

anak menurut UU dan anak menurut PPA.  

7. Dalam hal factor-faktor penyebab kekerasan pada 

anak apakah faktor perilaku kasar bisa 

dimasukkan pada kategori lain misalnya sosial 

budaya karena terlalu spesifik.  

8. Hal-hal yang harus diingat saat menangani korban 

perlu ada tambahan pernyataan: a) Beritahu 

korban bahwa semua informasi yang diberikan 

dijamin kerahasiannya. b) Informasi siapa yang 

diperbolehkan menyampaikan informasi kepada 



 

pihak ke-3, jadi tidak bisa semua orang bisa 

menyampaikan informasi tentang kejadian yang 

dialami oleh korban misalnya sedang terjadi 

tindak kekerasan terhadap korban. c) Gunakan 

bahasa yang sederhana yang bisa diterima oleh 

anak. 

9. Sub bahasan hal-hal yang harus dihindari 

sebaiknya digabung dengan sub bahasan hal-hal 

yang harus diingat supaya logika berpikirnya tidak 

meloncat-loncat. 

10. Pada sub bahasan pertemuan antara konselor 

dengan konsili dalam hal ini SPA dengan anak 

yang menjadi korban perlu dihindari dilakukan 

pada tempat tertutup, menghindari tindak 

kekerasan yang kedua. 

Dalam hal memberikan penilaian terhadap 

instrument yang disusun oleh peneliti validador ini 

memberikan nilai 5 untuk 7 pertanyaan dan hanya 1 

pertanyaan yang diberikan nilai 4. Bila dirata-rata maka 

diperoleh nilai = 4,88 artinya buku panduan ini nilainya 

mendekati sangat bagus. Oleh karena itu isian dalam 

Surat Keterangan Validasi disebutkan bahwa buku 

panduan ini layak dipergunakan untuk mengambil data 

dengan revisi sesuai saran.  

Validator kedua yang melakukan validasi desain 

produk ini adalah Dr. Jumiarti, SH, M.Hum seorang ahli 

hukum sekaligus Hakim yang juga dosen Fakultas 



 

Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 

Validator ini memberikan beberapa catatan revisi 

sebagai berikut: 

1. Perlu ketelitian terhadap tata tulis dan bahasa 

yang dipergunakan 

2. Perlu diekspos tentang pertimbangan UU 

Perlindungan anak, asas dan tujuan perlindungan 

anak, hak dan kewajiban anak dan kewajiban dan 

tanggung jawab negara, masyarakat dan negara 

terhadap hak-hak anak. Dengan demikian 

pembaca bisa melihat betapa pentingnya program 

perlindungan anak itu diadakan, dan betapa 

pentingnya diciptakan Buku Panduan 

Perlindungan Anak. 

3. Pokok bahasan yang sudah tertuang tentang 

dampak kemajuan teknologi terhadap kenakalan 

tidak relevan untuk dimuat, perlu diganti dengan 

ide lain yang lebih relevan. 

Dalam hal memberikan penilaian terhadap 

instrument yang disusun oleh panitia sebanyak 7 

pertanyaan validator ini menilai dengan angka 5 untuk 

seluruh pertanyaan. Dengan demikian bila dirata-rata 

nilainya adalah 5 artinya sangat bagus. Oleh karena itu 

maka validator menyimpulkan bahwa Buku Panduan 

Program Perlindungan Anak di PPA Eklesia ini layak 

dipergunakan untuk mengambil data dengan revisi 

sesuai saran. 



 

Sedangkan validator ketiga dalah Dr. Wasitohadi, 

M.Pd seorang pakar di bidang pendidikan yang juga 

dosen FKIP UKSW Salatiga. Ada tiga hal penting yang 

disampaikan dalam melakukan validasi buku ini yaitu: 

1. Meskipun dalam melihat daftar isi sudah cukup 

sistematis, namun jika membaca isinya alur 

mengalirnya/runtutnya untuk setiap bagian 

harus bisa dipertahankan/ditingkatkan. 

2. Masih cukup banyak salah ketik dan kurang 

cermat yang sangat mengganggu, jadi harus 

diralat. 

3. Unsur kepraktisan masih harus ditingkatkan, bila 

perlu dibuat matriks untuk mempermudah 

penangkapan bagi pembaca. 

Dalam hal pengisian daftar pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti validator ketiga memberikan nilai 

4 (bagus) untuk 7 pertanyaan dari 10 pertanyaan dan 

nilai 3 (kurang bagus) 3 daftar pertanyaan. Dengan 

demikian apabila dirata-rata maka validator ketiga 

memberikan nilai sebesar 3,7 yang artinya mendekati 

kategori bagus. Pada akhir rekomendasi validator ketiga 

memberikan kesimpulan bahwa buku ini layak 

digunakan untuk mengambil data dengan revisi sesuai 

saran. Selanjutnya apabila diakumulasi ketiga validator 

yaitu Purwanto, S.Pd, MA, Dr. Jumiarti, SH, M.Jum dan 

Dr. Wasitohadi, M.Pd dihasilkan nilai rata masing-

masing seperti data di bawah ini: 



 

 
Tabel 6 

Penilaian Pakar Terhadap Buku Panduan 
 

No Nama 
Aspek Yang 
Dinilai  

Nilai Rata-
Rata 

1 Purwati, S.Pd, MA Substansi 4,88 

2 Dr. Jumiarti, SH, M.Hum Yuridis 5,00 

3 Dr. Wasitohari, M.Pd Desain  3,70 

  Akumulasi Rata-Rata 4,53 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa secara 

akumulasi buku panduan ini memperoleh nilai rata-rata 

4,53. Oleh karena ketiga pakar memberikan kesimpulan 

akhir bahwa buku panduan ini layak digunakan untuk 

mengambil data dengan revisi sesuai saran. Selanjutnya 

peneliti melakukan revisi sesuai saran buku ini bisa 

ditingkatkan ke tahapan uji coba terbatas.  

 

4.2.5. Revisi Desain Produk 

Berdasarkan saran dan diskusi dengan para pakar 

maka sebelum produk ini dipergunakan untuk 

melakukan uji coba terbatas perlu dilakukan revisi. 

Adapun beberapa revisi yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Peneliti merubah susunan latar belakang dari hal 

yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat 

khusus. Hal yang bersifat umum peneliti 

mengemukakan perihal keberadaan anak secara 

umum, sedangkan hal yang bersifat khusus 



 

peneliti mengemukakan faktor-faktor penyebab 

terjadinya kekerasan terhadap anak. Dengan 

demikian pembaca diharapkan akan lebih mudah 

menangkap alur dari buku panduan ini. 

2. Dalam sub-sub bahasan peneliti merubah 

berdasarkan bobot dari umum menuju ke khusus, 

yang berarti pula merubah susunan daftar 

pustaka. 

3. Kata pengantar yang sebelumnya mengemukakan 

bahwa buku panduan ini menjelaskan cara-cara 

yang harus dilakukan baik oleh anak-anak sendiri, 

orang tua, masyarakat hingga bangsa dan negara 

dalam mencegah tindak pidana perdagangan anak, 

menjadi hanya menjelaskan tugas dan cara-cara 

yang harus dilakukan pengurus PPA khususnya 

SPA dalam mencegah kekerasan pada anak. Jadi 

hanya difokuskan kepada SPA. 

4. Pengertian SPA dimasukkan ke dalam pengertian-

pengertian agar pembaca bisa memahami dengan 

mudah apa itu SPA dan apa hubungannya dengan 

PPA. Di pengertian-pengertian akhirnya dijelaskan 

tentang SPA dan hubungannya dengan PPA. 

5. Dalam hal sub bahasan tentang yang harus diingat 

saat menangani korban ditambahkan tiga point 

tersebut di atas, sementara yang dimaksud dengan 

point yang berhak menyampaikan informasi 



 

kepada pihak ketiga hanya SPA dan Koordinator 

PPA. 

6. Peneliti memindahkan sub bahasan hal-hal yang 

harus dihindari pada posisi setelah hal-hal yang 

harus diingat. 

7. Peneliti sepakat bahwa konsep yang diajukan 

peneliti adalah pada saat melakukan konseling 

perlu disediakan tempat yang aman tetapi tetap 

ramah anak, untuk menghindari kemungkinan 

terjadinya kekerasan yang kedua. 

8. Peneliti memperbaiki tata tulis dan bahasa 

menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar 

sesuai saran dari validator. 

9. Peneliti mengekspos tentang pertimbangan UU 

Perlindungan anak. Dengan mengambil inti sari 

dari Pasal 2, 4, 19, 20 sampai dengan Pasal 26 

peneliti memuat hal-hal yang berkaitan dengan 

pertimbangan secara hukum tentang perlindungan 

anak, utamanya terkait dengan hak dan kewajiban 

negara, masyarakat dan orang tua terhadap anak, 

dan yang terkait dengan kewajiban dan tanggung 

jawab oleh anak. 

10. Pokok bahasan yang tidak relevan dengan Buku 

Panduan Program Perlindungan anak dihapus dari 

desain produk dan digantikan dengan materi yang 

lebih relevan dangan produk yang sedang disusun.  



 

11. Untuk memperbaiki alur dari bagian ke bagian 

peneliti melakukan perbaikan-perbaikan sehingga 

terdapat kesinambungan dari bab satu ke bab 

lainnya. 

12. Untuk menjawab kepraktisan buku ini maka di 

akhir buku diberi ringkasan berupa model 

Program Perlindungan Anak di PPA Eklesia 

Salatiga secara sederhana. 

 

4.2.6. Uji Coba Terbatas. 

Setelah buku panduan mendapatkan revisi 

berdasarkan saran dari para pakar ahli di bidangnya, 

maka buku panduan siap diujicobakan dalam 

pelaksanaan program perlindungan anak di PPA Eklesia 

Salatiga. Mengawali uji coba terbatas peneliti 

menyelenggarakan pelatihan kepada pengurus dan SPA 

di PPA Eklesia Salatiga, hadir lima orang pengurus dan 

SPA di PPA Eklesia. Peneliti yang memang telah 

memahami materi dari produk yang disusun 

mempresentasikan substansi dari buku dan tata cara 

penggunaan dalam pelaksanaan program perlindungan 

anak.  

Selama pelaksanaan pelatihan semua peserta 

pelatihan antusias mengikuti, karena mereka 

menganggap sedang menerima sesuatu yang baru untuk 

melengkapi pelaksanaan program di PPA Eklesia. Di 

akhir pelatihan peneliti melakukan evaluasi untuk 



 

mengetahui pemahaman peserta pelatihan terhadap 

materi maupun cara menyampaikan, dengan harapan 

pada saatnya mereka melaksanakan program pelatihan 

dengan buku yang sudah disusun tidak akan mengalami 

kesulitan. Berikut ini adalah hasil evaluasi pelaksanaan 

pelatihan: 

Dari hasil evaluasi dapat diketahui penilaian 

peserta pelatihan terhadap materi dan penyampaian 

selama pelatihan dapat disajikan seperti data di bawah 

ini.  

Tabel 7 
Evaluasi Pelatihan Penggunaan Buku Panduan 

Program Perlindungan Anak di PPA Eklesia 

 

No Responden  

Total 

Nilai 

Rata-

Rata 

1 Responden 1 54  4,50  

2 Responden 2 56  4,67  

3 Responden 3 55  4,58  

4 Responden 4 58  4,83  

5 Responden 5 55  4,58  

  Akumulasi rata-rata  4,63  

 

 Untuk memperjelas peneliti lengkapi dengan 

diagram batang seperti di bawah ini: 

 
Gambar 8:  

Nilai Evaluasi Pelatihan 



 

 

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa 

penilaian para peserta pelatihan terhadap substansi 

buku panduan dan pelaksanaan pelatihan dari 

sebanyak 5 peserta pelatihan memberi nilai di atas 4, 

bahkan terdapat tiga peserta memberikan nilai diatas 

4,5 sehingga akumulasi nilai rata-rata sebesar 4,63. 

Maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa para 

peserta pelatihan siap menggunakan buku panduan ini 

sebagai alat uji coba. Dari hasil wawancara yang 

dilaksanakan oleh peneliti semua menyampaikan bahwa 

semua materi yang telah diberikan bisa diterima dan 

semua siap melaksanakan uji coba terbatas. 

Tahap uji coba berikutnya adalah masing-masing 

peserta melaksanakan program perlindungan anak 

menggunakan buku panduan yang sudah disiapkan 

dengan penjelasan selama pelatihan. bendahara, 

melaksanakan program pelatihan memfokuskan diri 

pada program kunjungan ke orang tua anak. Mentor ini 

melaksanakan kunjungan kepada dua orang tua. 
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Peneliti melihat hasil melalui dua cara, yaitu 

menganalisa setiap tulisan hasil pengamatan selama 

kunjungan kepada orang tua dan melakukan 

wawancara dan diskusi dengan bendahara. Dari 

beberapa penemuan yang tertuang dalam bentuk tulisan 

antara lain disampaikan bahwa pentingnya pengurus 

PPA menjelaskan kepada semua orang tua anak tentang 

perlindungan terhadap anak. Dua orang tua yang 

dikunjungi mentor menguraikan bahwa selama ini tidak 

menyadari pentingnya melaksanakan perlindungan 

terhadap anak. Di sisi lain mereka tidak menyadari 

bahwa apa yang dilakukan selama ini merupakan 

bentuk kekerasan terhadap anak. Untuk itu kunjungan 

mentor 1 ini sangat penting artinya bagi proses 

pelaksanaan perlindungan anak untuk masa yang akan 

datang. Orang tua baru menyadari betapa penting 

artinya melakukan perlindungan terhadap anak. Orang 

tua menyadari beberapa hal yang harus dilakukan 

sebagai orang tua seperti yang disampaikan oleh mentor 

1 ini. Sebagai contoh orang tua menyadari bahwa selama 

ini mereka belum bisa menjadi sahabat anak, sementara 

mendengar penjelasan bendahara ternyata penting 

orang tua menjadi sahabat anak. Sebab dengan fungsi 

sebagai sahabat anak maka orang tua membuka diri 

untuk lebih akrab terhadap anak. Dengan dibangunnya 

keakraban terhadap anak maka diharapkan anak bisa 

membuka diri terhadap apapun yang sedang dialami. 



 

Hal hampir sama, ternyata orang tua baru sadar bahwa 

mereka harus mendengar apa yang sedang terjadi pada 

diri anak. Dengan mendengar anak maka memberikan 

peluang kepada anak untuk mendapat apresiasi dari 

orang tua ketika anak berprestasi, selanjutnya 

membuka peluang kepada anak untuk mendapatkan 

solusi dari orang tuanya ketika anak sedang menghadapi 

masalah. Sebaliknya ketika orang tua tidak mau menjadi 

sahabat anak, dan tidak mau mendengarkan anak, 

maka membuka peluang anak untuk mencari sahabat 

kepada pihak lain, dan ingin menyuarakan apa yang 

sedang dihadapi kepada orang lain. Sementara apa yang 

dilakukan dimungkinkan akan menghadapi kondisi 

yang lebih buruk. Untuk itu maka orang tua bisa 

menerima penjelasan bendahara ini agar mereka bisa 

menjadi sahabat dan pendengar yang baik. 

Selanjutnya setelah mendengar penjelasan dari 

bendahara orang tua berjanji akan melindungi anak 

secara maksimal. Bahkan orang tua ini akan terus 

memonitor keberadaan anak di manapun mereka ini 

akan terus memonitor keberadaan anak di manapun 

mereka berada. Sekalipun sedang tidak bersama maka 

orang tua harus tahu di mana anak sedang berada dan 

apa yang dilakukan anak pada saat itu. Hal ini bisa 

terjadi karena telah terjalin komunikasi yang baik antara 

anak dengan orang tua. Apalagi jaman sekarang sudah 

tersedia alat komunikasi yang baik dan mudah untuk 



 

dipergunakan dalam membangun komunikasi kepada 

anak. Orang tua juga menyadari peran strategis 

terhadap anak, orang tua harus menjadi benteng bagi 

anak, harus menjadi penanggung jawab terhadap 

apapun yang sedang dialami anak, orang tua sadar 

bahwa mereka harus menjadi problem solver terhadap 

semua masalah yang dihadapi oleh anak. 

Pada akhirnya bendahara ini setelah 

memperhatikan dan mempelajari Buku Panduan 

Program Perlindungan Anak di PPA Eklesia 

menyimpulkan bahwa buku ini tepat dipergunakan di 

PPA Eklesia. Tepat dalam arti dapat diaplikasikan 

dengan mudah, sekaligus memiliki prospek yang baik 

demi keberhasilan program perlindungan anak di PPA 

Eklesia. Jadi bendahara menyatakan bahwa buku ini 

bermanfaat bagi program perlindungan anak di PPA 

Eklesia, dengan sebuah saran dan masukan agar buku 

ini bisa diperbanyak dan didistribusikan kepada anak 

dan orang tua, di samping itu perlu menggantikan 

istilah-istilah yang sulit menjadi istilah yang lebih 

sederhana. 

Berbeda dengan bendahara, maka sekretaris 

dalam mengaplikasikan buku panduan ini 

memfokuskan pada pertemuan dengan orang tua anak 

secara berkelompok. Pelaksanaan pertemuan dengan 

orang tua terjadi di PPA Eklesia tanggal 17 Nopember 

2017. Hadir sebanyak 8 orang tua anak mengikuti 



 

pertemuan ini. Ketika sekretaris menanyakan apakah 

orang tua sudah paham tentang program perlindungan 

anak, dan apakah para orang tua telah memahami 

konsep perlindungan anak, maka sebagian dari mereka 

menjawab belum. Ada yang menjawab sudah, namun 

pelaksanaannya belum terarah.  

Atas dasar hal di atas maka sekretaris mulai 

melaksanakan proses perlindungan anak melalui 

presentasi tentang hal-hal yang harus dilakukan orang 

tua terhadap anak. Sekretaris menjelaskan tentang nilai 

anak dari berbagai sudut pandang. Anak memiliki hak-

hak yang dilindungi oleh Undang-Undang. Anak perlu 

mendapat perlindungan sebagaimana mestinya 

mengacu UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Jadi orang tua berkewajiban melindungi anak 

sebagaimana tertuang dalam pasal 13 yang antara 

menyebut: bahwa anak harus mendapat perlindungan 

dari sisi diskriminasi; eksploitasi baik secara ekonomi 

maupun seksual; penelantaran, kekejaman, kekerasan 

dan penganiayaan; ketidakadilan dan perlakuan salah 

lainnya. Setelah dijelaskan hal-hal seperti ini orang tua 

terbuka cara berpikirnya bagaimana orang tua harus 

melindungi anak, sebab hal ini telah dilindungi oleh 

Undang-Undang. Sekretaris juga menjelaskan kepada 

orang tua tentang pribadi anak dilihat dari sisi sebagai 

mahluk Tuhan. Anak adalah pribadi yang istimewa yang 

diberikan Tuhan. Dalam ajaran Kristen menyebut bahwa 



 

orang tua tidak boleh menyakiti anak, sebab bila 

demikian maka akan berpengaruh terhadap kepribadian 

anak. 

Setelah proses presentasi selesai dilakukan, 

selanjutnya dilakukan diskusi dengan peserta yang 

adalah para orang tua. Beberapa diskusi yang terjadi 

antara lain, apakah yang dimaksud dengan bullying. 

Atas pertanyaan tersebut dijelaskan bullying adalah 

sikap dan perkataan yang bisa menyakiti anak. Bullying 

merupakan salah satu bentuk kekerasan verbal 

terhadap anak, yang harus dihindari oleh siapapun. 

Orang tua perlu mewaspadai tindakan bullying terhadap 

anak, sebab hal ini akan mempengaruhi kejiwaan anak. 

Orang tua lain mempertanyakan mengapa UU yang 

dipergunakan UU tahun 2002 bukankah sudah ada UU 

yang baru. Terhadap pertanyaan tersebut peneliti yang 

kebetulan mendampingi acara presentasi menjelaskan 

bahwa yang menjadi fokus dari buku panduan ini adalah 

pada pasal 13 UU no 23 tahun 2002 di mana pada pasal 

13 ini tidak mengalami perubahan sekalipun UU 

Perlindungan Anak sudah mengalami perubahan. Di 

samping itu ada orang tua lain menanyakan apa saja 

perang orang tua terhadap anak dalam rangka 

perlindungan anak, maka sekretaris menjelaskan tugas 

utama orang tua dalam hal ini adalah melindungi anak 

dari tindak kekerasan. Untuk itu orang tua wajib 

menjadi memiliki perhatian penuh kepada anak agar 



 

anak tidak mencari perhatian kepada pihak lain. Orang 

tua wajib menjadi teladan dalam hal perbuatan baik. 

Orang tua wajib mengawasi anak-anak dalam 

pergaulan, dalam penggunaan alat-alat teknologi, 

mengawasi dan memonitor baik langsung maupun tidak 

langsung terhadap pendidikan anak dengan harapan 

anak terlindungi dari berbagai tindak kekerasan baik 

fisik maupun verbal baik disadari maupun tidak.  

Wawancara antara peneliti dengan mentor juga 

dilakukan, antar lain ditemukan bahwa perlindungan 

terhadap anak PPA Eklesia sangat perlu dilaksanakan. 

Hal ini mengingat keberadaan anak-anak di PPA Eklesia 

sebagian besar dari status sosial ekonomi yang rendah, 

yang kurang mendapat perhatian orang tua. Kurangnya 

perhatian orang tua disebabkan karena orang tua sibuk 

bekerja mencari rejeki untuk mencukupi kebutuhan 

orang tua. Untuk itu buku ini tepat diberikan kepada 

orang tua, sehingga walaupun mereka sibuk bekerja 

tetap ada waktu-waktu yang disiapkan untuk bersama-

sama dengan anak, sebab dalam buku panduan juga 

disebutkan bahwa salah satu cara melakukan 

perlindungan terhadap anak adalah memberikan waktu 

yang berkualitas terhadap anak. Di sisi lain dengan 

masih rendahnya perhatian PPA terhadap program 

perlindungan anak yang perwujudannya adalah 

anggaran terbatas, sumber daya manusia terbatas maka 

kehadiran buku panduan bisa menolong pengurus 



 

menjalankan program perlindungan anak. Kalau selama 

ini program perlindungan anak cenderung dilakukan 

olah SPA maka dengan adanya buku panduan ini semua 

pengurus PPA Eklesia bisa menjalankan program 

perlindungan anak. Kesimpulan dari sekretaris 

menyebutkan bahwa keberadaan buku panduan ini bisa 

membantu PPA dalam menjalankan program 

perlindungan anak, sehingga pelaksanaan lebih efektif 

dan efisien serta terarah. Adapun saran yang diberikan 

mentor dua dalah agar dimuat sebuah anjuran bahwa 

pertemuan antara SPA dengan mentor dilaksanakan 

secara berkesinambungan sehingga bisa melihat 

perkembangan anak dari waktu ke waktu.  

Di bagian lain mentor mencoba menerapkan 

buku panduan ini dengan memfokuskan pada 

monitoring penggunaan alat teknologi oleh anak. Mentor 

mengamati sebanyak 5 anak dalam mereka 

menggunakan alat teknologi. Pengamatan dilakukan 

pada anak-anak yang mempergunakan komputer di PPA 

dan bagaimana menggunakan handphone. Anak-anak 

yang diamati adalah anak usia 10 sampai 12 tahun. 

Anak-anak ini masih cenderung menggunakan 

computer dan handphone untuk tujuan games. 

Sementara selama ini belum bisa membedakan mana 

games yang baik dan games yang tidak baik. Orang tua 

tidak memberi tahu, guru dan mentor di PPA juga belum 

memberi tahu. Hal ini mungkin kurangnya kesadaran 



 

atau terbatasnya pengetahuan dari orang tua maupun 

mentor. Maka melalui buku ini mentor mencoba 

menerapkan bagaimana anak-anak menggunakan alat 

teknologi secara positif.  

Ketika dalam pengamatan ternyata terdapat 

anak-anak yang sedang menjalankan games jenis 

perang yang artinya mengandung kekerasan, maka 

mentor mencoba mengarahkan kepada anak agar 

mencari games yang lebih bermanfaat misalnya yang 

mengandung unsur pengetahuan, pengembangan 

spiritual dan meningkatkan kreatif. Anak harus 

meninggalkan games yang sifatnya distruktif. Games 

perang memungkinkan anak mencontoh perilaku 

kekerasan sehingga anak bisa melakukan kekerasan 

kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara di sebelumnya bahwa kekerasan sering kali 

terjadi antar teman. Seseorang anak yang melakukan 

kekerasan bisa disebabkan oleh karena mereka 

mencontoh orang lain yang melakukan kekerasan 

meskipun dalam bentuk illustrasi.  

Dengan demikian menurut mentor buku panduan 

ini berguna menjadi arahan bagi pengurus PPA Eklesia 

khususnya SPA dalam menjalankan program 

perlindungan bagi anak. Adapun saran dari mentor 3 

adalah agar terdapat anjuran tenang proteksi games 

maupun film-film pada alat-alat teknologi yang 

mengandung unsur yang negatif. Di samping itu saran 



 

dari mentor Di sisi anak-anak juga perlu mendapatkan 

buku ini, sehingga tingkat pemahaman anak terhadap 

pentingnya perlindungan anak menjadi lebih baik. 

SPA melakukan uji coba penggunaan Buku 

Panduan Program Perlindungan anak memfokuskan 

pada pengamatan antar teman. Mentor ini mencoba 

mengamati dan mengawasi tingkah laku anak-anak 

ketika bersama-sama dengan teman-temannya. 

Pengamatan pertama dilakukan ketika mereka bermain 

bersama di luar ruang kelas PPA. Hal-hal yang 

ditemukan oleh SPA ini adalah seringnya anak-anak 

tidak menyadari ketika mengatakan sesuatu terhadap 

teman-temannya sebenarnya sedang melakukan 

kekerasan terhadap teman. Penemuan pada saat 

pengamatan antar teman PPA ternyata salah satu 

temannya dengan mudah menyapa teman lainnya 

dengan sebutan yang bukan nama yang sebenarnya 

terdapat unsur penghinaan. Namun anak itu tidak 

menyadari bahwa dia sedang melakukan kekerasan 

terhadap temannya. Sementara di sisi lain anak yang 

mendapat sebutan nama lain yang bukan namanya 

sebenarnya dia sedang mengalami tindakan tidak 

menyenangkan. Namun karena untuk menjaga 

persahabatan maka anak yang menjadi “korban” tidak 

melakukan pembalasan. Sementara anak yang lain 

dengan mudahnya mencemooh perilaku teman lainnya 



 

tanpa merasakan bahwa dirinya sedang bersalah. 

Pengamatan SPA juga dilakukan di dalam kelas.  

Pengamatan dilakukan bagaimana tingkah laku 

anak-anak tertentu ketika bersama teman-temannya 

dalam kelas. Selama proses belajar mengajar ternyata 

terdapat anak-anak sering merampas hak-hak teman 

lain terhadap temannya. Hal ini terjadi ketika terdapat 

salah satu anak mengajukan pertanyaan terhadap 

mentor anak lain langsung menyela dengan nada 

penghinaan. Dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan 

sebenarnya secara verbal sudah melakukan tindak 

kekerasan terhadap teman. Memperhatikan kasus-

kasus di atas berdasarkan buku panduan yang ada 

maka anak sudah melakukan tindak kekerasan 

terhadap temannya di satu sisi, dan anak lainnya sudah 

menjadi korban kekerasan dari rekan lainnya.  

Maka tindakan yang diambil oleh SPA dengan cara: 

1. Melakukan mediasi antara teman baik dengan 

anak yang melakukan tindak kekerasan maupun 

anak yang sedang menjadi korban kekerasan. SPA 

menjelaskan dan memberi pengarahan kepada 

pelaku bahwa apa yang dilakukan merupakan 

tindakan tidak menyenangkan, yang artinya sama 

dengan melakukan kekerasan terhadap teman. 

Setiap anak harus dilindungi dari berbagai tindak 

kekerasan dari siapapun dan dari manapun. 

Untuk itu diminta anak yang menjadi pelaku 



 

untuk tidak mengulang perbuatan yang sudah 

dilakukan.  

2. Melakukan konseling internal. Sesuai petunjuk 

dalam buku panduan langkah berikutnya SPA 

melakukan konseling internal, artinya konseling 

dengan penanganan sendiri. Konseling dilakukan 

secara individu baik untuk pelaku tindak 

kekerasan maupun korban tindak kekerasan.  

Dalam hal ini SPA bukan saja melakukan tindakan 

preventif dengan cara pengamatan antar teman namun 

sekaligus melakukan tindakan kuratif yaitu penanganan 

karena setelah terjadi tindak kekerasan terhadap anak.  

Adapun simpulan yang bisa diambil dari SPA 

bahwa buku panduan yang disusun sangat bermanfaat 

bagi pelaksanaan program perlindungan anak. Dari hal-

hal yang sebelumnya tidak terpikirkan harus dilakukan 

perlindungan, tetapi setelah menggunakan buku 

panduan ternyata itu harus dilakukan sebagai bagian 

dari program perlindungan anak. Di sisi lain anak-anak 

yang selama ini tidak memiliki kesadaran bahwa 

perilaku, perkataan yang dilakukan terhadap teman 

ternyata sudah menjurus pada aspek kekerasan namun 

setelah diberi pembekalan melalui buku ini anak 

memiliki kesadaran bahwa apa yang selama ini 

dilakukan merupakan bentuk kekerasan terhadap anak, 

yang sebenarnya sudah melakukan pelanggaran baik 

secara hukum, moral dan agama. Oleh karenanya anak 



 

mulai bertindak hati-hati agar terhindar dari tindak 

kekerasan terhadap teman. Adapun saran dari SPA ini 

adalah agar dalam buku panduan ini di tambah-gambar 

illustrasi yang lain sehingga lebih menarik untuk anak.  

 

4.2.7. Revisi Produk  

Berdasarkan uji coba terbatas yang telah 

dilaksanakan oleh Bendahara, Mentor, Sekretaris dan 

SPA ditemukan beberapa masukan untuk 

menyempurnakan buku panduan ini. Adapun masukan 

yang dimaksud adalah: 

1. Perlunya penjelasan mengapa yang dijadikan 

dasar hukum masih di UU no 23 tahun 2002 

sementara saat ini sudah ada UU yang baru yaitu 

No. 35 tahun 2014.  

2. Perlunya menyederhanakan beberapa istilah yang 

masih dianggap asing menjadi istilah yang lebih 

sederhana dan umum sehingga siapapun bisa 

memahami dengan mudah bahasa yang 

disampaikan melalui buku panduan ini.  

3. Buku panduan ini di tambah-gambar illustrasi 

yang lain sehingga lebih menarik untuk anak.  

4. Perlunya sebuah himbauan tenang perlunya 

proteksi alat-alat teknologi dari games maupun 

film-film yang mengandung unsur yang negatif.  



 

5. Perlunya anak mendapatkan buku ini, sehingga 

tingkat pemahaman anak terhadap pentingnya 

perlindungan anak menjadi lebih baik. 

6. Perlunya pertemuan SPA dengan mentor 

dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga 

bisa melihat perkembangan anak dari waktu ke 

waktu. 

Atas dasar masukan yang diberikan sebagai hasil 

uji coba terbatas maka peneliti melakukan beberapa 

revisi produk yang sedang disusun. Revisi produk antara 

lain menjelaskan dasar hukum dari perlindungan anak 

yang digunakan sebagai dasar penyusunan buku ini 

adalah UU No. 23 Tahun 2002 pasal 13. Pasal ini pada 

UU yang baru misalnya UU no. 35 tahun 2014 tidak 

memuat pasal 13, itu artinya pasal 13 UU No. 23 tahun 

2002 masih berlaku sekalipun Undang-Undangnya 

sudah mengalami perubahan.  

 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari identifikasi kebutuhan dapat disimpulkan 

bahwa PPA Eklesia Salatiga memandang anak-anak 

perlu mendapat perlindungan. Hal ini bisa dipahami 

karena keberhasilan program PPA sangat dipengaruhi 

oleh keberadaan anak selama mengikuti program di PPA. 

Untuk itu PPA berpendapat pentingnya penyelenggaraan 

program perlindungan anak sehingga anak dapat 

mengikuti seluruh program di PPA tanpa dihalangi 



 

gangguan yang mempengaruhi pencapaian tujuan”. 

Gangguan yang dimaksud adalah tindak kekerasan yang 

mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun non 

fisik, sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2011: 

1), kerugian fisik misalnya berupa cacat, luka-luka, 

sampai kepada kematian, sementara cacat non fisik bisa 

menyebabkan rasa takut yang tiada hentinya.  

Peran serta PPA dalam melaksanakan program 

perlindungan anak dalam rangka memberikan 

kontribusi atas kekurangan pekerja sosial dalam 

melaksanakan perlindungan anak, sebagaimana 

disampaikan oleh Unicef Indonesia (2012: 5) yang 

menyatakan bahwa kurangnya jumlah, kapasitas dan 

mandat pekerja sosial menghambat pemberian 

pelayanan untuk melindungi anak. Sebab bila PPA 

sebagai bagian dari masyarakat Indonesia tidak 

berperan dalam proses perlindungan anak maka akan 

semakin banyak anak yang mengalami tindak kekerasan 

atau penelantaran. Itu sebabnya dari intern PPA 

berusaha melalukan perlindungan anak sehingga anak-

anak PPA khususnya tidak akan mengalami 

penelantaran atau tindak kekerasan. Peran ini perlu 

dimulai dari sekarang meskipun di PPA sedang mencari 

model sebab secara umum juga belum ada model yang 

pasti tentang cara program perlindungan anak, 

sebagaimana disampaikan oleh David Setyawan (2017: 

1) bahwa saat ini sudah mulai bermunculan dinas teknis 



 

untuk perlindungan anak, tapi sebagian besar masih 

mencari bentuk dari sebelumnya yang berupa badan. 

Artinya PPA Eklesia Salatiga sangat tepat apabila saat ini 

sedang membangun sistem program perlindungan anak, 

sebab para pihak pun saat ini juga sedang mencari 

model tentang program perlindungan anak. Harapannya 

adalah model program perlindungan anak di PPA Eklesia 

akhirnya bisa menjadi model yang bisa dicontoh pihak-

pihak yang berminat pada bidang pelayanan 

perlindungan anak.  

Menurut Suyanto (2010:29), ada lima bentuk 

kekerasan terhadap anak, yaitu: (1) kekerasan fisik, 

bentuk ini paling mudah dikenali. Korban kekerasan 

jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik 

korban seperti; luka memar, berdarah, dan bentuk lain 

yang kondisinya lebih berat. (2) Kekerasan Psikis, 

bentuk ini tidak begitu mudah dikenali. Wujud dari 

kekerasan ini bisa berupa kata – kata kasar, ejekan, 

mempermalukan, dan sebagainya. Dampak kekerasan 

jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang 

tidak aman dan nyaman, minder, lemah dalam 

mengambil keputusan, dan bahkan menurunnya harga 

diri serta martabat korban. (3) Kekerasan seksual, 

termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan 

yang muncul dalam bentuk paksaan untuk melakukan 

hubungan seksual. (4) Kekerasan Ekonomi, kekerasan 

jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. 



 

Pada anak, kekerasan ini sering terjadi ketika orang tua 

memaksa anak yang masih usia di bawah umur untuk 

dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, 

sehingga fenomena penjualan anak, pengamen jalanan, 

pengemis anak, dan lain – lain kian merebak. (5) 

Kekerasan anak secara sosial, kekerasan anak jenis ini 

mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. 

Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang 

tua yang tidak memberikan perhatian yang layak 

terhadap proses tumbuh kembang anak. 

Dari wawancara di PPA Eklesia juga terjadi 

kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan non-

verbal berdasarkan ejekan, olokan antar teman. Bahwa 

secara fisik memang jarang terjadi kekerasan antar 

teman, namun kekerasan non fisik itu sering terjadi di 

PPA Eklesia Salatiga. 

Itu sebabnya seiring dengan berkembangnya 

program-program di PPA juga dilengkapi dengan 

program perlindungan anak. Berdasarkan wawancara 

dengan SPA, yang didukung oleh Sekretaris dan Mentor, 

selama ini program perlindungan anak belum berjalan 

dengan maksimal dengan berbagai faktor yang 

menyertai antara lain kualitas maupun kuantitas SDM 

masih lemah, dukungan finansial masih terbatas, belum 

ada buku pedoman perlindungan dengan jelas. 

Berangkat dari kondisi tersebut maka peneliti 

tertarik untuk menyusun buku panduan, yang 



 

diharapkan bisa menjadi salah satu solusi 

penyempurnaan program perlindungan anak di PPA 

Eklesia. Perlunya dikembangkan buku panduan 

diharapkan bisa memudahkan pelaksanaan program 

perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan yang 

disampaikan oleh Prastowo dalam Cut Misni Mulasiwi 

(2016: 32), bahwa fungsi dari buku panduan praktik 

yaitu bahan ajar yang bisa meminimalkan peran guru, 

menjadikan peserta didik semakin aktif dan memperoleh 

pengetahuan yang bermakna, menjadikan peserta didik 

memperoleh kreatifitas berfikir dan keterampilan olah 

tangan, memudahkan pendidik dalam melaksanakan 

pengajaran di dalam laboratorium. Bahwa pendapat ini 

terkait dengan buku panduan dalam konteks praktek 

laboratorium namun bisa dianalogikan fungsi buku 

panduan bermanfaat bagi mempermudah pelaksanaan 

pengajaran yang dalam hal ini adalah pelaksanaan 

program perlindungan anak di PPA Eklesia. Tahapan 

demi tahapan penyusunan buku panduan dilakukan, 

seperti konsep yang disampaikan oleh Sugiyono 

(2011:408) tentang langkah-langkah penelitian 

pengembangan. Pada langkah uji validitas produk 

dilakukan dengan cara meminta tiga pakar untuk 

melakukan uji coba, hasilnya desain buku panduan bisa 

dipergunakan untuk pengambilan data dengan beberapa 

revisi sesuai saran. Selanjutnya peneliti melangkah ke 

uji coba terbatas. Selama pengamatan sejak 



 

pelaksanaan pelatihan penggunaan buku panduan 

sampai kepada uji coba di lapangan yang sesungguhnya 

baik oleh SPA, pengurus dan mentor semua melakukan 

kegiatan uji coba terbatas ini dengan antusias. Hal ini 

disebabkan karena selama ini pelaksanaan program 

perlindungan tidak disertai panduan yang jelas, namun 

kali ini terdapat panduan yang jelas sehingga 

memudahkan semua yang terlibat untuk melakukan 

program perlindungan. Hal ini sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh Sujono Trimo, (1997: 101-102), bahwa 

panduan berguna sebagai informasi, pegangan, 

instruksi, referensi, memberi jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan pada bidang yang terkait, yang diharapkan 

pemakai buku pegangan mengerjakan sebuah program 

secara terarah, sistematis, benar sesuai petunjuk, dan 

mudah dalam pencapaian tujuan. Buku Panduan 

Program Perlindungan Anak di PPA Eklesia juga memuat 

pegangan, instruksi bagaimana seorang pelaku program 

perlindungan anak melakukan kegiatan program 

perlindungan. Dalam buku panduan memuat illustrasi 

yang menarik yang sebenarnya merupakan sebuah 

instruksi, terdapat lembar kerja sehingga memudahkan 

pelaku program perlindungan sehingga semua bisa 

berjalan dengan lebih mudah.  

Hal senada disampaikan oleh Abdul Hakim 

Sudarnoto (2006: 44), yang antara lain mengatakan 

bahwa buku panduan berfungsi sebagai pedoman, dan 



 

petunjuk bagi pelaku buku panduan melaksanakan 

aktivitasnya. Beberapa penelitian pengembangan 

tentang Buku Panduan dapat dikutip sebagai 

perbandingan dengan pengembangan yang dilakukan 

oleh peneliti antara lain penelitian yang dilakukan oleh 

Cut Misni Mulasisi dan kawan-kawan (2016: 6), 

menyatakan bahwa Pengembangan buku panduan 

praktik laboratorium bank mini Karistasari pada 

program keahlian akuntansi SMK N 1 Surakarta terbukti 

efektif untuk diterapkan sebagai acuan dalam kegiatan 

pembelajaran praktik sehingga mampu meningkatkan 

keterampilan pencatatan transaksi keuangan peserta 

didik. Hal tersebut ditandai dengan nilai rata-rata 

keterampilan peserta didik kelas eksperimen X AK 

mengalami kenaikan, begitu juga dengan nilai rata-rata 

keterampilan peserta didik kelas eksperimen XI AK.  

Penelitian yang dilakukan oleh Gustryheny 

Kasityadiningrum (2012: 77) menyatakan bahwa buku 

panduan permainan edukatif yang telah dikembangkan, 

dinilai kualitasnya dan review. Berdasarkan penilaian 

tersebut buku panduan permainan edukatif mempunyai 

kualitas sangat baik, oleh karena itu buku panduan 

permainan edukatif yang dikembangkan dapat 

digunakan sebagai alternatif sumber kepustakaan bagi 

pendidik dalam mengoptimalkan pengembangan metode 

pembelajaran melalui permainan edukatif pada mata 

pelajaran IB SMP/MTs bahan kajian Kimia. Penelitian 



 

oleh Sri Wahyuni (2013: 7), Penelitian ini telah berhasil 

mengembangkan buku panduan praktikum teknik 

laboratorium II. Buku panduan ini merupakan buku 

penunjang dalam kegiatan praktikum teknik 

laboratorium II yang sudah sesuai terhadap komponen 

kelayakan isi, komponen kebahasaan, dan komponen 

penyajian. 

Penelitian-penelitian tentang buku panduan yang 

dilakukan oleh beberapa peneliti lebih bersifat non 

manusia, artinya pengembangan buku panduan yang 

diciptakan para peneliti terkait dengan kegiatan-

kegiatan yang meletakkan manusia bukan sebagai 

obyek. Sebaliknya penelitian yang peneliti lakukan 

difokuskan manusia dalam hal ini anak sebagai obyek 

dari penggunaan buku panduan. Artinya buku panduan 

yang diciptakan oleh peneliti pada akhirnya diharapkan 

memiliki dampak positif terhadap manusia itu sendiri. 

Bahwa dengan adanya buku panduan pelaksanaan 

program menjadi lebih efektif dan terarah itu memang 

yang diharapkan, namun pada akhirnya dampak yang 

dituju adalah terhadap manusia itu sendiri. 

Hasilnya dari pelaksanaan uji coba terbatas para 

pelaku uji coba antusias melaksanakan kegiatan 

perlindungan anak di PPA Eklesia Salatiga dan 

menganggap bahwa buku panduan ini berguna bagi 

penyelenggaraan program perlindungan anak yang pada 

akhirnya akan berdampak positif terhadap keberadaan 



 

anak di PPA Eklesia Salatiga. Itu sebabnya baik SPA, 

Sekretaris, Bendahara maupun mentor yang melakukan 

uji coba terbatas memiliki kesimpulan yang sama bahwa 

Buku Panduan Program Perlindungan Anak bisa 

digunakan untuk pelaksanaan program perlindungan 

anak di PPA Eklesia. 

Produk akhir ini memuat hal-hal sebagai berikut:  

1). Siapa yang dimaksud dengan anak; 2). Mengapa 

perlu perlindungan anak; 3). Apa dasar pertimbangan 

hukum perlindungan terhadap anak; 4). Apa yang 

dimaksud dengan kekerasan pada anak; 5). Apa 

maksud, tujuan dan sasaran buku panduan disusun; 6). 

Apa landasan hukumnya; 7). Pengertian-Pengertian; 8). 

Lingkup kekerasan terhadap anak; 9). Bentuk-bentuk 

kekerasan terhadap anak; 10). Faktor penyebab 

kekerasan terhadap anak; 11). Dampak kekerasan 

terhadap anak; 12). Langkah-langkah Perlindungan; 13). 

Tindakan preventif; 14). Tindakan kuratif. 

Dengan disusunnya buku panduan ini 

diharapkan PPA Eklesia bisa menjalankan program 

perlindungan anak secara mandiri, artinya pelaksanaan 

program perlindungan anak tidak bergantung dapat 

atau tidaknya materi dari luar, ada atau tidak adanya 

pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak 

tertentu. Dengan kata lain melalui buku panduan ini 

sudah ada yang namanya self-instruction. Diharapkan 

panduan ini memberikan kontribusi positif bagi program 



 

perlindungan anak. Bila program perlindungan anak 

mendapatkan kontribusi bagi keberadaan buku 

panduan maka sudah otomatis hal ini akan menopang 

pencapaian tujuan PPA yaitu pengembangan di 4 bidang 

kognitif, intelektual, sosio emosional dan fisik. Yang 

pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi 

tercapainya cita-cita PPA mewujudkan anak yang 

mandiri dan bertanggung jawab. 

Buku panduan ini bila dibandingkan dengan 

buku-buku panduan sebelumnya misalnya dengan 

buku panduan yang berjudul “Buku Saku Pencegahan 

Perdagangan Anak” memiliki beberapa kekhususan 

misalnya buku ini disertai ilustrasi berupa gambar-

gambar menarik yang merupakan petunjuk menghadapi 

tindak kekerasan. Di samping itu buku panduan ini 

dilengkapi dengan lembar kerja, sehingga pelaku 

program perlindungan anak bisa memiliki catatan-

catatan yang akurat tentang proses pelaksanaan 

program perlindungan. 

Walaupun buku panduan ini sudah bisa 

dipergunakan oleh pengurus PPA Eklesia Salatiga, 

dengan beberapa kekhususan namun peneliti tetap 

memberikan rekomendasi bagi peneliti berikutnya agar 

dalam penyusunan buku panduan sekaligus 

dikembangkan alat evaluasi dan monitoring. Dengan 

demikian akan diketahui dengan mudah tingkat 



 

efektivitas buku yang disusun terhadap pelaksanaan 

program perlindungan anak. 

 

 

 



 

 


