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BAB III 

HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres 

Mojokerto 

1. Latar Belakang Berdirinya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 

(PPA) Polres Mojokerto 

Unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA), bukanlah merupakan suatu 

unit yang baru dalam organisasi Polri, dimana sebelumnya unit ini pernah 

bernama Unit Rendawan (Remaja, Pemuda dan Perempuan) yang berada di 

bawah naungan Fungsi Binmas (Pembinaan Masyarakat dan sekarang 

dinamakan Binamitra) dan kemudian menjadi suatu unit khusus dibawah 

Fungsi Reskrim yang bernama Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) dimana 

khusus disini dimaksudkan dalam hal penanganan para korban, saksi atau 

tersangka yang melibatkan perempuan dan anak sehingga memerlukan hal 

yang khusus dalam penanganannya. 

Pendirian Unit PPA ini difokuskan pada penanganan para Perempuan 

dan Anak yang memang sangat rentan terhadap perilaku kekerasan baik secara 

fisik maupun seksual, ini dikarenakan posisi mereka yang seringkali 

diposisikan sangat lemah dalam strata kemasyarakatan kita. 

Perempuan di berbagai belahan bumi sering dipandang lebih rendah 

daripada laki laki, hingga pada akhirnya ketika terjadi praktek kekerasan dalam 

rumah tangga ataupun dilingkungan masyarakat hal ini dianggap sebagai hal 
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yang wajar. Dan pada akhirnya kaum perempuan pun menjadi bersikap 

permisif dan menganggap penderitaan ataupun penyiksaan yang terjadi pada 

diri mereka adalah merupakan suatu hal yang wajar dan merupakan kodrat 

mereka yang kemudian melahirkan sikap pasrah saja. 

Kondisi anakpun tidaklah jauh berbeda, dalam keluarga posisi anak 

selalu dianggap sebagai pihak yang harus selalu patuh dan taat pada orang 

tuanya ataupun pada orang yang lebih tua di lingkungan sekitarnya. Anak 

dianggap tidak tahu apa apa dan harus selalu mendengar, menyimak tanpa 

punya kesempatan untuk mengutarakan pendapat. Kalupun si anak menyatakan 

sesuatu maka pernyataannya sering dianggap berbohong, mengada ada ataupun 

tidak dapat dipertanggung jawabkan. 

Ketika seorang perempuan menjadi korban perkosaan atau seorang 

anak perempuan yang berusia belasan tahun menjadi korban perkosaan dan 

kemudian peristiwa tersebut dilaporkan pada pihak kepolisian maka sesuai 

dengan prosedur, maka korban haruslah dimintai keterangan yang kemudian 

dituangkan dalam bentuk BAP ( Berita Acara Pemeriksaan ) untuk selanjutnya 

di visum. 

Apabila ternyata penyidiknya adalah seorang pria dan menanyakan 

bagaimana peristiwa perkosaan tersebut secara mendetil pada korban. Secara 

psikologis perempuan dana anak yang menjadi korban akan sangat malu 

ataupun ragu untuk menceritakan pengalaman yang menimpa dirinya pada 

seseorang yang asing dan orang tersebut adalah pria. Sehingga seringkali 
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berakhir dengan keterangan yang diberikan kurang jelas bahkan lebih parah 

lagi korban tidak mau bicara dan hanya menangis saja. 

Untuk itu petugas Unit PPA pun mendapatkan bekal pelatihan khusus 

tentang teknik dan taktik penanganan para korban yang demikian, termasuk 

juga personil dan ruangan pemeriksaannya pun khusus sehingga tidak 

menimbulkan trauma yang lebih jauh lagi. Bagaimana menangani perempuan 

dan menangani anak tidak sama, semuanya memerlukan kiat khusus sehingga 

pemeriksaan akan berjalan dengan lancar dan akhirnya pelaku dapat dijerat 

sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. 

Pendirian PPA di wilayah Polres Mojokerto yang beralamat di Jalan 

Raya Gajah Mada No. 99 Mojosari Kabupaten Mojokerto pada tanggal 6 Juli 

2007, dimana latar belakang berdirinya bermulai semakin kompleks dan 

meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta untuk 

memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan 

penegakan hukum kepada pelaku, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.48 

2. Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di 

Polres Mojokerto 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan Dan 

Anak di Polres Mojokerto sebagaiamana tercantum dalam Peraturan Kepolisian 

                                                           
48

Wawancara bersama  Iptu  Sri Mulyani, S.H. Tanggal 06-Maret-2017. Pukul 11.15 WIB 
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Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2007 berdasarkan pasal 3,4,6,7,8,9,10 

sebagaimana berikut:49 

a) Pasal 3 

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan  

terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan 

penegakan hukum terhadap pelakunya. 

b) Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas, unit PPA menyelenggarakan fungsi : 

(1) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ; 

(2) Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana ; 

(3) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait 

c) Pasal 6 

(1) Kanit PPA bertugas memimpin Unirt PPA dalam penyelenggaraan 

perlindungan terhadap perempuan dan anakyang menjadi korban 

kejahatan dan penegakan hokum terhadap pelakunya, dilaksanakan di 

Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK. 

(2) Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah 

dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan 

anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan  hukum terhadap 

pelakunya. 

                                                           
49 Lihat pasal 3,4,6,7,8,9,10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 

Pol. : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak  
(Unit PPA )Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lampiran Peraturan Kapolri. 
No.10 Tahun 2007. Tanggal 06 Juli 2007. 
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(3) Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana  terhadap perempuan dan 

anak, yaitu : perdagangan orang ( human trafficking ), penyelundupan 

manusia( people smuggling ), kekerasan ( secara umum maupun dalam 

rumah tangga ), susila ( perkosaan, pelecehan, cabul ), vice ( pejudian 

dan prostitusi ), adopsi illegal, pornografi dan pornoaksi, money 

laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan 

anak ( sebagai  korban / tersangka ), perlindungan korban, saksi, keluarga 

dan teman serta kasus – kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan 

dan anak. 

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada : 

a. di tingkat Mabes Polri kepada Dir I / Kamtrannas Bareskrim Polri ; 

b. di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrimum 

Polda Metro jaya; 

c. di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda ; 

d. di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres ; 

d) Pasal  7 

(1) Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan 

dan anak yang menjadi korban kejahatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada 

Kanit PPA. 

e) Pasal  8 

(1) Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku 

kejahatan terhadap perempuan dan anak. 
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(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab kepada Kanit 

PPA. 

f) Pasal  9 

(1) Bintara Unit PPA bertugas membantu Panit / Kanit dalam melaksanakan 

perlindungan kejahatan terhadap perempuan dan anak yang menjadi 

korban kejahatan dan penegakan hokum terhadap pelakunya. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya  Banit PPA  bertanggung jawab kepada 

Panit / Kanit PPA. 

g) Pasal  10   

Dalam melaksanakan tugas, Kanit PPA wajib menerapkan prinsip 

koordinasi,  integrasi dan sinkronisasi, baik antar satuan organisasi di 

lingkungan Polri maupun dengan satuan organisasi lain yang terkait dengan 

tugasnya. 
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3. Bagan Unit PPA Polres Mojokerto 

Bagan No.1 tentang struktur organisasi unit PPA Polres Mojokerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANIT RESKRIM 

BUDI SANTOSO, S.H 

AKP NRP 69090497 

KANIT PPA 

SRI MULYANI, SH 

IPTU NRP 66020105 

BANIT IDIK 

RINDANG AYUSARI 

BRIPDA NRP 96060360 

MARINTUS DADANG, S.Psi 

BRIGADIR NRP 85081040 

FEBRIANA ANIS M 

BRIPDA NRP 96020629 

VITA ZATZIAH 

BRIPKA NRP 83070314 

ANDY SIMON, S.H 

BRIGADIR NRP 86010250 

ANGGUN F.R.D 

BRIPDA NRP 96020385 

BANIT LINDUNG 
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Bagan dari struktur organisasi dari Unit PPA berguna untuk mengetahui 

tentang siapa saja yang menduduki jabatan tersebut. Unit PPA sendiri unit yang 

dibawahnya dari reskrim kriminal, reskrim kriminal bertugas membina fungsi 

dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana, reskrim kriminal yang berada di Polres Mojokerto di duduki oleh Akp 

Budi Santoso. Salah satu unit di bawah reskrim yaitu unit PPA yang hanya 

dikhususkan melayani korban anak dan perempuan dari tindakan pidana yang 

menimpanya. Unit PPA yang ada di Polres Mojokerto terdapat 7 orang yang 

bekerja, dimana terdiri dari 5 Polisi wanita dan 2 orang polisi laki-laki. Unit 

PPA memiliki jabatan masing-masing meliputi kanit PPA, kanit PPA 

merupakan ketua dari Unit PPA yang memimin PPA yang di duduki oleh Iptu 

Sri Mulyani, dalam menyelenggarakan perlindungan dari perempuan dan anak, 

kanit ini memiliki bawahan yaitu ada 2 bagian, bagian banit lindung dan banit 

idik.  

Banit Lindung dengan Banit Idik memiliki posisi yang sama jadi tidak ada 

bawahan, banit lindung dan banit idik memiliki tugas yang berbeda. Banit 

lindung adalah anggota polisi yang bertugas dalam melaksanakan perlindungan 

terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, dalam 

melaksanakan tugasnya banit lindung bertanggung jawab kepada kanit PPA. 

Banit lindung terdiri 3 anggota polisi dimana ketua dari banit lindung Brigadir 

Marintus Dadang, bawahan dari ketua ada anggota yaitu Bripda Rindang 

Ayusari dan Bripda Febriana Anis M. 
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Kemudian banit Idik adalah aggota polisi yang yang bertugas 

melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap 

perempuan dan anak, dalam melaksanakan tugasnya banit idik 

bertanggungjawab kepada unit PPA. banit idik terdiri dari 3 anggota polisi, 

dimana ketua dari banit idik Bripka Vita Zatziah dengan bawahan dari ketua 

ada anggota yaitu Brigadir Andy Simon dan Bripda Anggun F.R.D. 

4. Kasus yang pernah ditangani oleh Unit PPA  

Adapun kasus yang pernah di tangani oleh unit PPA yang masuk seperti 

kasus asusila (Pemerkosaan, pencabulan,) kemudian yang paling banyak kasus 

KDRT, dan PPA pernah menangani kasus perdagangan manusia (Human 

trafficking). Sebagaimana dalam tabel dibawah jumlah kasus yang menimpa 

anak:50 

Tabel No. 1 tentang jumlah kasus tindak asusila anak dari tahun 2014 

sampai tahun 2016 

NO TAHUN KASUS JUMLAH 

1 2014 a. Pencabulan, pemerkosaan, 

persetubuhan dan kekerasan 

dalam rumah tangga terhadap 

anak 

b. Perdagangan manusia 

a. 27 kasus 

 

 

 

b. 1 kasus 

2 2015 a. Pencabulan, pemerkosaan, a. 35 kasus 

                                                           
50 Wawancara bersama  Iptu Sri Mulyani, S.H. Tanggal 14-Februari-2017. Pukul 11.15 

WIB.Op.Cit 
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persetubuhan dan kekerasan 

dalam rumah tangga terhadap 

anak. 

b. Perdagangan Manusia 

 

 

 

b. 3 kasus 

3 2016 a. Pencabulan, pemerkosaan, 

persetubuhan dan kekerasan 

dalam rumah tangga terhadap 

anak 

 

a. 24 kasus 

 

Berdasarkan dari tabel yang di dapat memalui wawancara dengan kanit 

Idik bahwa terdapat jumlah korban asusila yang menimpa anak, salah satu 

perbuatan asusila yang menimpa anak disini adalah perbuatan cabul terhadap 

anak. Terdapat jumlah percabulan yang dialami oleh anak di wilayah 

Kabupaten Mojokerto, ini diliat berdasarkan daftar jumalah kasus yang ada di 

Unit PPA Polres Mojokerto. bahwa pada tahun 2014 jumlah kasus terdapat 15 

kasus untuk pencabulan, tahun 2015 terdapat 19 kasus unuk pencabulan, dan 

tahun 2016 terdapat jumlah kasus 19 kasus untuk pencabulan, kemudian tahun 

2017 sampai dengan bulan februari terdapat 2 kasus pencabulan. Terlihat dari 

data diatas bahwa korban asusila terhadap anak yang meliputi pencabulan, 

pemerkosaan dan KDRT. Bahwa terlihat kasus pencabulan di wilayah 
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Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan setiap tahun bisa telihat dalam 

waktu 3 tahun terakhir ini.51 

 

B. Pelaksanaan Ketentuan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak 

Pidana Pencabulan Anak Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Mojokerto 

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana 

pencabulan di tingkat penyidikan berdasarkan undang-undang berikut. Konteks  

kejahatan  dan  hubungannya  dengan  pelaku,  korban  memiliki  hak  dan 

kewajiban tertentu. Sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang No 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

memberikan aturan mengenai perlindungan korban di Pasal 10 bahwa korban 

berhak mendapatkan: 

a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 

advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun 

berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. 

b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. 

c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. 

d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat 

proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan 

e) Pelayanan bimbingan rohani.52   

                                                           
51 Wawancara dengan Bripka Vita Zatziah tanggal 06 Februari 2017 Pukul 10.00 wib 
52 Lihat Pasal 10 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. Lembar Negara Rebublik Indonesia. Tahun 2004. No 95.op.cit 
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Adapun hasil wawancara baik kepada penyidik bersama ibu Iptu Sri 

Mulyani, selaku kanit PPA Polres Mojokerto  maupun korban terdiri dari 3 

korban sebagai berikut: 

1. Perlindungan Dari Pihak Keluarga 

Perlindungan dari pihak keluarga sebagaimana di atur dalam Undang-

Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga Pasal 10 dan pasal 23 Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak sebagaimana mestinya pada korban A anaknya menjadi 

korban pencabulan pihak keluarga korban tidak membolehkan anaknya untuk 

les dan hanya salah satu pihak keluarga A yang melaporkan kejadian itu, 

kemudian korban yang lain hanya diam tidak berani bicara kepada kedua 

orangtuanya. Tidak hanya itu pihak dari keluarga pada setiap pemeriksaan 

yang terjadi pihak keluarga selalu mendampingi korban baik pada saat di 

penyidikan maupun saat di pengadilan. 

Pelaksanaan dari undang-undang sudah dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. Perlindungan keluarga yang diberikan untuk anaknya yang menjadi 

korban berbeda-beda dari 3 korban yang saya wawancarai. Diantaranya korban 

A pada saat setelah kejadian langsung bicara ke orangtuanya kemudian sang 

orangtua langsung tidak mengijinkan lagi untuk les di rumah sang pelaku, 

kemudian orangtuanya memberi nasihat terhadap anaknya, kemudian pihak 
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dari keluarga lebih waspada dengan menjaga anaknya untuk bermain atau 

apapun dengan orang lain.53 

Kemudian korban B, perempuan umur 13 tahun, pihak keluarga dari B 

tidak tahu bahwa anaknya telah menjadi korban pencabulan. Korban B tidak 

berani melaporkan terhadap orangtuanya, hanya di pendam selama beberapa 

minggu. Korban B mengaku takut dan diancam oleh pelaku, sehingga membuat 

korban B diam, yang dilakukan B hanya sudah tidak mau les lagi tapi waktu 

ditanya oleh orangtuanya B hanya bilang saya sudah bosan les di tempat 

pelaku, ingin cari guru les yang perempuan. Sehingga membuat orangtua dari 

B tidak menaruh curiga. Korban B di Cabuli oleh pelaku tidak di waktu 

bersamaan dengan korban A, karena korban A dan B beda kelas. Korban B di 

cabuli dengan cara pelaku disuruh menonton video porno di laptop pelaku 

kemudian pelaku mendekati korban lalu menciumi korban tersebut di pipi 

sebalah kanan dan kiri dengan terjadi kejadian korban B sempat mau teriak 

namun di ancam sehingga korban langsung pergi dari tempat les tersebut. 

Tempat kejadian di ruang tamu pelaku dengan pintu tertutup, karena memang 

tiap kali mengajar les pelaku selalu menutup pintu rumahnya. Di setiap les 

memiliki waktu yang berbeda-beda tiap kelasnya, di mulai dari pukul 13.00 

WIB sampai dengan pukul 17.00.54  

Sedangkan korban C, perempuan umur 13 tahun, korban C juga tidak ada 

perlindungan dari keluarga pada saat setelah terjadi pencabulan karena korban 

                                                           
53 Hasil wawancara dengan korban A dan pihak keluarga A tanggal 02 Maret 2017 Pukul 17.00 

wib 
54 Hasil wawancara dengan korban B tanggal 02 Maret 2017 dan Pihak keluarga B  pukul 

18.00 wib 
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C bersamaan dengan B menjadi korban, karena mereka sedang bersama saat 

mengikuti les. Korban C dengan B juga diam saja pada saat setelah pencabulan 

mereka tidak berani bicara dengan orangtuanya. Korban B dan C tempat 

tinggalnya berdekatan. Keluarga dari Korban B dan C baru tahu kaalau 

anaknya telah menjadi korban pencabulan setelah adanya pelaporan dari 

orangtua A kepada Polres Mojokerto, kemudian setelah adanya penyelidikan 

akhirnya ditemukan banyaknya korban dari pencabulan yang dilakukan oleh 

pelaku yang menjadi guru les mereka. Akhirnya korban B dan C mengaku dan 

mau bercerita kepada keluarganya, akhirnya kedua orangtuanya sempat kaget, 

langsung memeberikan nasihat terhadap si C. Supaya si C ini yang karakternya 

pendiam agar menjadi terbuka kepada kedua orangtuanya.55  

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah  

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. hal ini anak yang 

menjadi korban pencabulan perlu mendapatkan perlindungan hukum 

sebagaimana pihak yang di rugikan.56 

2. Perlindungan Dari Kepolisian (Penyidik) 

Perlindungan dari pihak kepolisian dalam Undang-Undang No 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan 

aturan mengenai perlindungan korban di Pasal 10 pihak kepolisian (penyidik) 

langsung bergerak cepat untuk menangani kasus pencabulan yang terjadi, 
                                                           

55 Hasil wawancara dengan korban c bersama Pihak keluarga korban c tanggal 02 maret 2017 
pukul 18.30 wib 

56
 Rahardjo satjipto.1986.Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 87.op.cit 
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begitu ada pelaporan langsung ditangani hingga sampai terjun ke lapang untuk 

melihat rumah atau tempat tinggal pelaku, pelaku tersebut secepatnya di bawah 

ke Polres untuk di mintai keterangan. Alhasil penyidik menemukan bukti di 

laptop pelaku terdapat banyak video porno sampai 75 video porno.  

Video porno ini pelaku mengaku untuk dijadikan aksi pelaku terhadap 

anak dan melihat bersama kemudian setelah nonton video porno tersebut sang 

anak dicium oleh pelaku. Polisi memeberikan perlindungan terhadap anak yang 

menjadi korban pencabulan, ketika penyidikan di mulai dari anak. Anak korban 

di beri tempat tersendiri untuk melakukan penyidikan. yang melakukan 

penyidikan terhadap anak juga polisi wanita, bertujuan agar anak merasa 

nyaman dan tidak takut.57  

3. Perlindungan dari Pengadilan 

Dalam penanganan anak yang menjadi korban, pelaksanaan perlindungan 

hukum mengenai tempat sidang anak tersendiri, tempat pelaku maupun korban 

juga sendiri. Tidak ada yang boleh masuk kecuali dari hakim, panitera, 

orangtua, advokat, psikologis. Penanganan sidang di pengadilan 

mengupayakan agar dijatuhi hukuman yang maksimal. Perlindungan di tingkat 

pengadilan sudah di atur sebagaimana mestinya.58 

4. Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan Medis 

Dari ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10 ini bahwa pelaksanaan 

perlindungan korban dari hasil wawancara penyidik maupun korban telah 

                                                           
57 Hasil wawancara dengan Iptu sri Mulyani tanggal 07 Februari 2017 pukul 08.00 wib  
58 Wawancara dengan Bapak Abdullah selaku wakil ketua pengadilan 
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memenuhi mengenai pelayanan kesehatan pada saat setelah terjadi korban 

pencabulan ini, pihak penyidik dari polres langsung membawa korban ke 

RSUD Dr. Soekandar untuk dilakukan penanganan medis, namun menurut 

keterangan sang korban yang di bawa ke Rumah Sakit hanya satu korban A 

untuk di mintai keterangan visum, kemudian bagi korban yang kurang mampu 

penanganan medis bisa menggunakan surat keterangan dari desa atau kalau 

tidak bisa menggunakan BPJS bagi yang memiliki kartu tersebut. 

5.  Kerahasiaan korban 

 Kemudian masalah mengenai kerahasiaan korban, kerahasiaan korban 

sebagaimana tercantum di pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga dan Pasal 19 Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa sudah dilakukan 

pelaksanaan sebagaimana semestinya di Undang-Undang yang berlaku 

mengenai tentang kerahasiaan korban atau identitas korban yang sudah di 

rahasiakan baik dari media cetak atau media elektronik.59 

 Sebagaimana hasil wawancara dari baik penyidik maupun korban. Sudah 

tentu banyak pemberitaan setelah adanya kasus mencuak yang di alami anak di 

desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu yang telah banyak mencabuli anak 

didiknya dimana pelakunya seorang guru les, menurut pengakuan dari korban 

dimana tidak lain adalah anak didiknya sendiri ini.  

 Kejadian terbongkar setelah sekian lamanya aksi pelaku pencabulan ini, 

kemudian banyak berita tentang kasus pencabulan, namun semua identitas dari 

                                                           
59 Hasil wawancara dengan Iptu Sri Mulyani tanggal 10 Februari 2017 pukul 09.00 wib 
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korban tetap di rahasiakan. Tidak hanya tentang kerahasiaan korban mengenai 

identitas korban namun juga mengenai wajah korban. 

6.  Pelayanan Rehabilitas atau Rohani 

 Anak setalah menjadi korban pencabulan berdasarkan hasil wawancara 

dengan Iptu Sri Mulyani, S.H bahwasannya pada saat anak mengalami trauma 

yang sudah menjadi korban, penyidik hanya memberikan nasihat terhadap 

korban namun kalau sang korban mengalami trauma yang bercukupan dalam 

pihak dari Kanit PPA menyarankan kepada pihak keluarganya ke Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).60 

 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

adalah lembaga fungsional yang bersifat sosial yang dibentuk oleh Pemerintah 

Kabupaten Mojokerto bersama unsur terkait untuk memberikan layanan 

terpadu bagi perempuan dan anak korban KDRT maupun korban susila. 

Layanan meliputi aspek medis, psikologi dan hukum bagi perempuan dan anak 

yang korban kekerasan tanpa dipungut biaya. Namun penyidik setalah selesai 

penyidikan sudah tidak tahu lagi anak tersebut di bawah ke P2TP2A, karena 

sudah selesai tugasnya.  

 Korban pencabulan banyak yang terjadi di Desa Kedunggede bukan 

keluarga yang mencari tempat rehabilitas, namun kepala desa setempat 

meminta langsung ke P2TP2A untuk memberikan rehabilitas ke Desa 

Kedunggede. Kemudian berdasarkan wawancara perangkat desa setempat 

bahwasannya dari pihak P2TP2A langsung datang ke Desa Kedunggede untuk 

                                                           
60 Ibid 
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memberikan sosialisasi terhadap anak korban pencabulan tersebut yang dinilai 

cukup banyak terjadi. Sehingga tidak hanya dihadiri oleh petugas P2TP2A 

namun juga ada kehadirannya ibu Camat Dlanggu yang turut serta ikut 

memberikan sosialisasi maupun motivator terhadap anak korban pencabulan 

maupun yang tidak terjadi pencabulan di balai desa setempat. 

 Dengan adanya sosialisai membantu anak untuk lebih waspada dengan 

orang yang ada di sekitarnya karena tidak menutup kemungkinan pelaku yang 

mengancam anak adalah orang terdekat anak sendiri. Anak diberikan motivator 

untuk tidak boleh malu kepada orangtuanya untuk menceritakan semua 

kejadian yang terjadi pada dirinya meskipun diancam oleh seseorang. Sehingga 

sampai sekarang korban pencabulan yang sudah saya temui dan saya ajak 

wawancara dia sudah tidak lagi merasa takut ataupun memendam apa yang 

sudah terjadi menimpanya.61 

Kemudian hak dan kewajiban korban juga di atur dalam Pasal 18, 22, 

23 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak 

menyebutkan:   

a) Pasal 18 

“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atauAnak Saksi, 

Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga 

Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau 

pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik 

bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.  

                                                           
61 Hasil wawancara dengan Kaur Desa Kedunggede Ibu Wulan tanggal 03 Maret 2017 pukul 

11.00 wib 
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Dalam hal anak korban di tingkat penyidikan, berdasarkan hasil 

wawancara dengan penyidik, suasana kekeluargaan tetap terjaga. Dimana 

penyidikbegitu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses 

penyidikan. kemudian menurut dari 3 korban mengaku pada saat penyidikan 

suasana begitu santai tidak ada tekanan dan penuh rasa kekeluargaan. 

Misalanya penyidik tidak dengan suara yang tinggi pada saat bertanya. 

b) Pasal 22 

“Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, 

Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam 

memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak 

memakai toga atau atribut kedinasan.” 

Tidak hanya itu dalam menangani anak sebagai korban pencabulan 

penyidikan di Polres Mojokerto tidak memakai toga atau atribut yang lain 

sebagaimana dalam pasal 22 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak penyidik tidak memakai atribut atau baju 

dinas kepolian, dikarenakan korban adalah anak maka pelaksanaan 

perlindungan yang diamanatkan di Undang-Undang di laksanakan dengan 

baik, baik dari wawancara penyidik maupun wawancara korban sama-sama 

bilang tidak memakasi toga dan diusahakan dalam suasana kekeluargaan. 

Dengan tidak menggunakan pakaian atribut sebagaimana mestinya 

membuat sang anak tidak merasa takut dan merasa nyaman dalam proses 

penyidikan. sehingga anak bisa menceritakan kejadian yang sesungguhnya 

dengan penyidik atas apa yang pernah di lakukan oleh pelaku. Sedangkan 
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pada saat anak korban telah masuk di pengadilan, hakim juga tidak 

memakai toga atau atribut dinasnya. 

d) Pasal 23 

a. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum 

dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib 

didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban 

dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. 

c. Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang 

diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi 

orang tua.62 

Dapat Bantuan Hukum 

Namun pada anak menjadi korban pada saat tiap pemeriksaan 

seharusnya di dampingi oleh advokat atau bantuan hukum, dalam wawncara 

dengan penyidik mengatakan adanya kerjasama dengan lembaga bantuan 

hukum yang ada di mojokerto bernama Bina Anisa tetapi pada wawancara 

dengan korban maupun keluarga korban mengaku tidak ada pendampingan 

advokat atau bantuan hukum. Ini menjadi permasalahan tidak adanya 

pelaksanaan yang sesuai dengan undang-undang dengan fakta yang ada. 

Padahal menurut keterangan Iptu Sri Mulyani, S.H selaku Kanit PPA di 

Polres Mojokerto mengatakan ada kerjasama antara lembaga bantuan 

                                                           
62 Lihat Pasal 18 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2012.  No. 153.op.cit 
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hukum Bina Anisa sedangkan berdasarkan wawancara korban memberikan 

keterangan tidak ada bantuan hukum atau advokat yang mendampingi pada 

saat pemeriksaan berlangsung.63 

Hal tersebut bertolak belakang dengan teori Satjipto Raharjo 

mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah  memberikan pengayoman 

kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan 

tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dan menurut CST Kansil 

Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan 

oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara 

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun.64 Di kasus yang menimpa anak di Desa Kedunggede tidak adanya 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dipenuhi semua, salah satunya 

tidak ada pendampingan dari Advokat. 

Menurut  kamus Crime  Dictionary yang  dikutip  seorang  ahli  yang 

menyatakan bahwa victim adalah ”orang yang telah mendapat penderitaan 

fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan 

mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku 

tindak pidana dan lainya.”65 

Kemudian Arif Gosita mengartikan korban kejahatan dalam arti luas, 

yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang pidana, tetapi juga 

                                                           
63 Hasil wawancara dengan Iptu sri Mulyani pada tanggal 10 Februari 2017 pukul 10.00 Wib 
64  Rahardjo satjipto.1986.Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 87.op.cit 
65 Bambang Waluyo. 2012. Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban. Jakarta:Sinar 

Grafika.Hlm: 9.op.cit 
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tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat 

dibenarkan serta dianggap jahat, tidak atau belum dirumuskan dalam 

undang-undang karena situasi dan kondisi tertentu.66 

Korban kejahatan secara tipologis memiliki ragam makna, antara lain: 

a. Primary victimization, yaitu korban individual. Jadi dalam primary 

victimization yang menjadi korban adalah perorangan, bukan 

kelompok. 

b. Secondary victimization, yaitu korban kelompok atau yang menjadi 

korb an adalah kelompok, misalnya badan hukum. 

c. Tertiary victimization, yaitu yang menjadi korban adalah  masyarakat 

luas. 

d. Mutual victimization, yaitu yang menjadi korban adalah si pelaku 

sendiri. Misalnya pelacuran, perxinahan, dan narkotika. 

e. No victimization, yaitu yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban 

melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen 

yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.67 

Berdasarkan kasus yang terjadi terhadap anak di Desa Kedunggede 

termasuk dalam kategori korban masuk kategori Primary victimization, 

yaitu korban individual. Jadi dalam primary victimization yang menjadi 

korban adalah perorangan, bukan kelompok. Meskipun banyak korban 

                                                           
66 Arig Gosita. 1933.  Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Presindo: 

Hlm:99.op.cit 
67 Mahrus Ali. 2012.  Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. cetakan kedua. 

Hlm:57.op.cit 
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namun tetap yang termasuk kategori individual karena bukannlah kelompok 

atau badan hukum. 

 

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Sebagai Korban Pencabulan Pada Tingkat Penyidikan Di Polres 

Mojokerto 

1. Hamabatan yang dialami oleh Pihak Keluarga 

Korban pencabulan pada saat setelah terjadinya pencabulan yang 

dialami dari pelaku, si korban tidak mau berterus terang dan tidak mau 

melaporkan kepada orang tuanya. Sehingga menyebabkan kasus pencabulan 

sampai lama terbongkarnya pencabulan, karena anak tidak mau melaporkan. 

Anak kebanyakan setelah menjadi korban pencabulan memilih diam saja 

tidak mau lagi berhubungan dengan pelaku. Sehingga membuat pihak 

keluarga sulit untuk mengetahui anaknya apa yang sedang terjadi yang 

menimpanya. 

Pada saat orangtua korban melaporkan kejadian pencabulan tersebut 

kepada pihak polres, namun sangat di sayangkan tidak ada bantuan hukum 

untuk korban pencabulan tersebut, sehingga hanya orangtua yang 

mendampingi setiap tingkat pemeriksaannya. 

2. Hamabatan yang di alami oleh Pihak Kepolisian 

Kondisi dan wilayah jauh dari jangkauan pihak polres setempat 

membuat susah memantau warga sekitar, disebabkan unit PPA 
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beranggotakan sedikit berjumlah 7 Orang, terdiri 2 Polisi dan 5 Polwan. 

Sehingga perlu adanya kerjasama antara warga dengan polres setempat. 

3. Hamabatan yang di alami oleh Pengadilan 

Pada saat di pengadilan anak korban sudah mendapatkan apa yang 

menjadi haknya korban, namun sangat di sayangkan anak yang telah di 

pengadilan tidak ada kerjasama lembaga yang telah ditunjuk oleh 

pengadilan ini. 

4. Hamabatan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan Medis 

Korban pencabulan seringkali menjadi korban ganda, ketika harus ke 

rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri biaya 

transportasi dan perawatan rumah sakit. 

5. Hambatan Kerahasiaan korban 

Meskipun menegenai kerahasiaan korban sudah di laksanakan oleh 

polisi namun di dalam masyarakat sekitar masih mengetahui mengenai 

identitas korban sehingga membuat identitas anak korban yang sudah 

menjadi korban tahu siapa saja oleh masyarakat luas. 

6. Hamabatan Pelayanan rehabilitas 

Pada saat anak menjadi korban pencabulan sangat disayangkan tidak 

ada tempat rehabilitas langsung yang disediakan oleh Polres Mojokerto 

terhadap korban pencabulan. Tempat rehabilitas milik kabupaten Mojokerto 

yang berada jauh dari Polres mojokerto sehingga membuat korban 

mengalami kesulitan. a. Korban  pencabulan merupakan  individu  yang  

menderita  secara  fisik, mental  dan   sosial   karena   tindakan   kejahatan,   
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bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan jika ia 

melaporkan perbuatan pelaku takut ancaman dari sang pelaku dan  

memberikan kesaksian  yang  memberatkan  pelaku  di  pengadilan. Hal   ini  

dikarenakan korban pencabulan selain menderita  secara  fisik,  juga  

mengalami  tekanan  batin  yang  hebat  akibat tindakan  tersebut,  seperti  

perasaan  kotor, berdosa  dan  tidak  punya  masa depan,  serta  terkadang  

memikirkan terus menerus sehingga menyebabkan trauma yang 

berkepanjangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




