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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Definisi dan Ruang Lingkup Kriminologi

a) Definisi Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

kejahatan. Istilah kriminologi ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) 

seorang antropologi Prancis, secara jelas berasal dari kata “Crime” yang 

berarti kejahatan atau penjahat dan “Logos” yang berarti ilmu 

pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau 

penjahat.6 

Sedangkan menurut W. A Bonger memberikan pengertian kriminologi 

sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab 

kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya.7 

Dari penjelasan diatas penulis mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu 

pengentahuan yang mempelajari dan menyelidiki sebab-sebab terjadinya 

suatu kejahatan. 

b) Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland (1960) yang termasuk dalam bidang kriminologi 

adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran 

terhadap undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran 

6 Yesmil Anwar Gadang. 2010. Kriminologi, Bandung; PT Refika Aditama, halaman 2. 
7 Ibid.hal 7. 
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undang-undang tersebut. Dengan begitu maka ruang lingkup kriminologi 

sangat berkaitan erat dengan undang-undang, dalam pembuatan, 

pelanggaran ataupun reaksinya. Hubungan interaksi dari ketiga hal diatas 

merupakan objek studi dari kriminologi, dan merujuk kepada tiga aspek 

tersebut, maka Sutherland (1960) membagi kriminologi dalam tiga bidang 

ilmu, yaitu : 

1. Sosiologi hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-

kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah. 

2. Entiologi kriminal yang betugas mencari penjelasan tentang sebab-

sebab terjadinya kejahatan secara analisis ilmiah. 

3. Penologi artinya ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau 

berkembangnya hukuman, dan manfaatnya yang berhubungan dengan 

upaya pengendalian kejahatan (control of crime).8 Dalam hal ini 

pengadilan dapat melakukan upaya secara represif (merupakan usaha-

usaha yang dilakukan setelah pelanggaran/kerjahatan terjadi), 

maupun secara preventif (merupakan usaha-usaha yang dilakukan 

sebelum terjadinya pelanggarankejahatan) 

 

2. Teori-Teori Kriminolgi 

a. Spritualisme 

Menanggapi kajian tentang kejahatan, spritualisme memiliki perbedaan 

mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda 

dengan teori-teori saat ini spritualisme memfokuskan perhatiannya pada 

perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan, dan keburukan yang 

datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang 

sebagai orang yang terkena bujukan setan.9 Landasan pemikiran yang paling 

                                                           
8 Ibrahim Daeng. M, tahun diunggah 2014, Ruang Lingkup Kriminologi, 

http://ibrahimdaeng1993.blogspot.co.id, diakses 23 Januari 2018. 
9 Topo Santoso. 2001. Kriminologi. Jakarta. Raja Grafindo Persada. halaman 19 
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rasional dari perkembangan ini adalah bahwa kejahatan dianggap sebagai 

permasalahan yang melibatkan korban dan pelaku.  

b. Naturalisme 

Perkembangan paham naturalisme yang muncul dari perkembangan 

ilmu alam menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih 

rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Dalam perkembangan lahirnya 

teori-teori tentang kejahatan, dapat dibagi beberapa aliran: 

1) Aliran Klasik 

Aliran ini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia adalah mahluk 

yang memiliki kehendak bebas (free will). Dimana dalam bertingkah 

laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan 

berdasarkan keinginan (bedonime). 

2) Aliran Positifisme  

Aliran ini dibagi menjadi dua yaitu: 

a) Determinisme Biologis 

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mandasari pemikiran bahwa 

perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang 

ada dalam dirinya. 

b) Determinisme Kultural 

Teori-teori yang masuk  dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa 

perilaku sosial, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.10 

 

                                                           
10  Ibid. Halaman 23 
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3) Aliran Social Defence  

Aliran ini dipelopori oleh Judge Marc Angel yang telah mengembangkan 

suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. Munculnya aliran ini 

disebabkan teori aliran positif klasik dianggap terlalu statis dalam 

menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.11 

Secara sederhana kriminologi disebut sebagai ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang kejahatan yang timbul dari gejala-gejala sosial. 

Kemudian penulis memberikan uraian mengenai teori-teori yang lebih 

spesifik mengenai sebab-sebab terjadinya sebuah kejahatan yakni: 

a) Teori Anomi 

Teori ini dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. Durkheim 

mengatakan tradisi telah menghilang dan kebutuhan dalam masyarakat. 

Konsep anomi Durkheim yang menyatakan bahwa pernyimpangan 

tingkah laku yang disebabkan karena kondisi ekonomi dalam 

masyarakat. Yang kemudian pendapat ini dikembangkan lebih lanjut 

oleh Merton bahwa perbedaan kondisi sosial didalam masyarakat 

mengakibatkan tekanan begitu kuat pada diri seseorang didalam 

masyarakat sehingga ia melibatkan diri ke dalam tingkah laku yang 

bertentangan dengan undang-undang.12 

b) Teori Asosiasi Differensial 

Teori ini dikemukankan oleh E. H. Sutherland yang menjelaskan bahwa 

tidak hanya pergaulan dengan pejahat yang menyebabkan prilaku 

kriminal tetapi bentuk komunikasi dengan orang lain. Ia juga 

menekankan bahwa perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dengan 

pergaulan. 

c) Pendekatan Psikologis  

Teori ini menjelaskan penyebab kejahatan disebutkan bahwa seseorang 

dapat berbuat jahat, dipengaruhi kondisi biologis dan psikologis orang 

yang bersangkutan. Dengan adanya dorongan antara ketidak sesuaian 

dan antara keinginan tersebut yang menyebakan seseorang tidak bisa 

                                                           
11 A.S. Alam. 2002. Pengatar Kriminologi. Makasar. Halaman 27 

12 Romli Atmasasmita. 1992. Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung. PT Erasco. 

Halaman 23 
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mengontrol diri mereka, sehingga pada kenyataan justru hidup mereka 

akan dikontrol oleh keinginan dan hasrat yang mereka miliki.13 

d) Teori Kontrol Sosial dan Kontainment  

Teori ini dikemukakan oleh Travis Hirchi dalam hal ini mengemukakan 

bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam tentang 

kesusilaan yaitu menyimpang dari norma yang didalam masyarakat 

yang tidak menghargai masyarakat.  Travis Hirchi juga menjelaskan 

didalam teorinya bahwa ada penekanan bahwa ada tiga unsur penting 

yaitu:14 

1) Keterikatan seseorang pada orang lain atau lembaga yang mana 

dapat mencegah atau menghambat yang pelaku untuk melakukan 

kejahatan. 

2) Kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang 

menghambat yang bersangkutan terlibat kejahatan. 

3) Suatu investasi seseorang dalam masyarakat salah satunya berbentuk 

pendidikan dan reputasi yang baik serta kemajuan dalam bidang 

wirausaha. 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Definisi Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana pada hakikatnya adalah merupakan istilah yang 

berasal dari terjemahan Bahasa Belanda. Kata starbaarfeit kemudian 

diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, beberapa 

kata yang  digunakan untuk menerjemahkan kata starbaarfeit oleh sarjana-

sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, delict (perbuatan yang melanggar 

hukum), perbuatan pidana.15  

Menurut Simons, starbaarfeit dapat diartikan sebagai kelakuan yang 

diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan 

                                                           
13 Sudarto. 1981. Kriminologi. Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan. Bogor. 

Poltea. Halaman 154. 
14 Ibid, halaman 36. 

15 Tongat, SH., M.Hum. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif 

Pembaharuan, Malang; UMM Press, halaman 91. 
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dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu 

bertanggungjawab. 

Sementara menurut Van Hammel, starbaarfeit adalah kelakuan orang 

yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut 

dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.16 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Secara garis besar unsur-unsur tindak pidana dapat dikelompokkan 

menjadi 2 (dua) golongan yaitu Monistis dan Dualistis. 

a. Padangan Monistis 

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan 

syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.17 

Menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-

unsur sebagai berikut : 

a) perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 

maupun perbuatan negatif (tidak berbuat). 

b) diancam dengan pidana 

c) melawan hukum 

d) dilakukan dengan jelas 

e) oleh orang yang mampu bertanggungjawab 

 

Dengan penjelasan seperti ini maka tersimpul, bahwa keseluruhan syarat 

adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana. Simons tidak memisahkan 

antara criminal act dan  criminal responbility. Apabila diikuti pendapat ini, maka 

apabila ada seorang melakukan pembunuhan contoh pasal 338 KUHP, tetapi 

kemudian ternyata orang yang melakukan pembunuhan itu adalah orang yang 

                                                           
16 Ibid. Halaman 92. 
17 Ibid. Halaman 95. 
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tidak mampu bertanggungjawab, misalnya oleh karena orang gila, maka dalam 

hal ini tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana. Secara gampang bisa 

dijelaskan mengapa peristiwa itu tidak disebut tindak pidana, sebab unsur-unsur 

tindak pidananya tidak terpenuhi, yaitu unsur orang yang mampu 

bertanggujawab. Oleh karena itu tidak ada tindak pidana, maka juga tidak ada 

pidana.18 

b. Pandangan Dualistik 

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat 

adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis 

memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut 

pandangan dualistis, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi 

tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/ 

pertanggungjawaban pidana.19 

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam 

dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, maka untuk 

terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur:20  

a) Adanya perbuatan manusia  

b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan 

syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP) 

c) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil dan 

fungsinya yang negatif) 

                                                           
18 Ibid. 
19 Ibid. Halaman 96. 
20 Ibid. Halaman 97. 



 
19 

 

Dari definisi atau pengertian tindak pidana yang diberikan Moeljatno 

menegaskan, bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah 

terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang-orang yang 

melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Jadi 

peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang orang yang melakukan 

perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan 

batin orang itu dan bagaimana hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan 

orang itu dan bagaimana hubungan batin antara perbuatan yang terjadi dengan 

orange itu. Apabila perbuatan yang terjadi dapat dicelakan kepada orang itu yang 

berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu maka orang tersebut 

dapat dijatuhi pidana, demikian pula sebaliknya.21 

Setelah mengetahui unsur-unsur tindak pidana berdasrkan pandangan 

monistis dan dualistik, maka didalam tindak pidana terdapat lagi unsur-unsur 

yaitu unsur obyektif dan subyektif yaitu : 

1. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat diluar pelaku (dader) yang dapat 

berupa: 22 

a) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat 

b) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil 

c) Keadaan atau masalah-masalah tertentu dilarang dan diancam oleh 

undang-undang. 

2. Unsur yang kedua merupakan unsur subektif. Unsur subyektif yaitu unsur 

yang terdapat pada diri pelaku. Unsur subyektif berupa:  

a) Hal yang dapat dipertanggung jawabkan seseorang terhadap perbuatan 

yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab)  

b) Kesalahan atau schuld berkaitan dengan masalah kemampuan 

bertanggungjawab diatas, persoalannya kapan seseorang dikatakan 

mampu bertanggungjawab. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab 

apabila pada diri orang itu memenuhi tiga syarat yaitu. 

                                                           
21 Ibid. 

22 P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, Delik-delik Khusus kejahatan yang 

ditujukan Terdapat Hak Milik, Tarsito, Bandung, Hal. 25 dalam Tongat, 2002, Hukum Pidana 

Materiil, Umm Press, Malang, Hal 4. 
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1) Keadaan jiwa seseorang adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat 

mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan akibat 

perbuatannya itu. 

2) Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat 

menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan. 

3) Seseorang itu harus sadar perbuatan maa yang tidak dilarang oleh 

undang-undang. 

 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut: 

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara 

lain: 

1) Kejahatan yang dimuat dalam Buku II; 

2) dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. 

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam: 

1) Tindak pidana formil (formeel Delicten); 

2) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). 

c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi: 

1) Tindak pidana sengaja (dolus delicten); 

2) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi: 

1) Tindak pidana aktif (positif); 

2) Tindak pidana pasif.23 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak 

pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak 

pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana 

tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. 

C. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan 

1. Definisi Pencabulan 

Dalam hal pengertian pencabulan seperti yang dikemukakan oleh 

Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan 

                                                           
23 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia 

Jakarta. 2001. halaman 25 - 27. 
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nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara 

menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.”. Dari pendapat 

tersebut, berarti pencabulan tersebut disatu pihak merupakan suatu tindakan atau 

perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap 

seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang 

menurut hukum yang berlaku.24 

Dari penjelasan di atas menunjukan bahwa posisi perempuan ditempatkan 

sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan 

identik dengan lemah, dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya 

sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun 

yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman 

kekerkasan.25 

Sedangkan perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU 

KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi 

kelamin misalnya:   

• Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan 

menyentuhkan pada alat kelaminnya. 

• Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan 

kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus 

teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan 

nafsu seksualnya. 

 

Menurut R. Soesilo pencabulan ialah Segala perbuatan yang melanggar 

kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan 

nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, 

                                                           
24 R.Sughondo.1995. Tindak pidana pencabulan anak. Bandung. Sinar Grafika. Hal. 4. 
25 Ibid. Hal. 9. 



 
22 

 

meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi 

pencabulan ini adalah anak-anak”26 

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menarik kesimpulan mengenai 

perbuatan cabul yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang 

didorong oleh keinginan seksual yang melanggar kesusilaan untuk memenuhi 

hawa nafsu birahi kelamin sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. 

2. Unsur-unsur Pencabulan 

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan tindak 

pidana pencabulan terdapat pada pasal 81 dan pasal 82 dalam undang-undang 

nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang bunyinya adalah sebagai 

berikut: 

Pasal 81 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi 

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain. 

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka 

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).” 

Pasal 82 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka 

                                                           
26 Lawfrim, tahun diunggah 2017, Pengertian Pencabulan, http://www.suduthukum.com, 

diakses 12 Oktober 2017. 
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pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).” 

 

Jika diperhatikan dari isi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur antara lain 

sebagai berikut : 

 

• Pasal 81 

(1) Unsur Pasal 76D 

a. Setiap Orang 

b. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan 

c. Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 

orang lain 

(2) Unsur-unsurnya :27 

a. Dengan sengaja 

b. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 

(3) Tindak Pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan 

oleh :28 

a. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, 

atau ayah dan/atau ibu angkat; 

b. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan 

kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak; 

c. Pengasuh anak 

d. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pengabdian. 

e. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

 

• Pasal 82 

(1) Unsur Pasal 76E 

a. setiap orang 

b. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu 

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk (sama dengan 

pengertian yang telah dijelaskan di atas). 

c. Bentuk tindak pidana yang ditekankan disini adalah salah satu unsur yang 

terbukti (unsurnya bersifat alternative) untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul dalam arti apabila seorang anak (perempuan) 

                                                           
27 Ririn Puspitasari, tahun diunggah 2016, Analisa Pasal 81-91 Undang-Undang 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak, http://ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id, diakses 20 oktober 2017. 
28 Ibid. 
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dengan tindakan (unsur) yang sedemikian rupa di atas, sehingga mengikuti 

kehendak pelaku untuk dilakukan pencabulan terhadap dirinya.29 

 

3. Jenis-Jenis Pencabulan 

Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa jenis 

macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut: 

a. “Seduction-turned-into-rape”, yaitu pencabulan yang ditandai dengan adanya 

relasi antara pelaku dengan korban. Jarang digunakan kekerasan fisik dan 

tidak ada maksud mempermalukan. Yang dituju adalah kepuasan si pelaku 

dan si korban menyesali dirinya, karena sikapnya yang kurang tegas. 

b. “Domination rape”, yaitu pencabulan yang dilakukan oleh mereka yang ingin 

menunjukkan kekuasaannya, misalnya, majikan yang mencabuli 

bawahannya. Tidak ada maksud menyakitinya, Keinginannya yaitu 

bagaimana memilikinya secara seksual. 

c. “Sadistic rape”, yaitu pencabulan yang dilakukan secara sadistik. Si pelaku 

mendapatkan kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, tetapi karena 

perbuatan kekerasan terhadap “genetalia” dan tubuh si korban. 

d. “Anger rape”, merupakan ungkapan pencabulan yang karena kemarahan 

dilakukan dengan sifat brutal secara fisik. Seks menjadi senjatanya dan dalam 

hal ini tidak diperolehnya kenikmatan seksual. Yang dituju sering kali 

keinginan untuk mempermalukan si korban. 

e. “Exploitation rape”, merupakan jenis pencabulan di mana si wanita sangat 

bergantung pada si pelaku, baik dari sosial maupun ekonomi. Sering kali 

                                                           
29 Ibid. 
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terjadi di mana si istri dipaksa oleh si suami. Kalaupun ada persetujuan, itu 

bukan karena ada keinginan seksual dari si istri, melainkan sering kali demi 

kedamaian rumah tangga.30 

  

                                                           
30 Admin, tahun diunggah 2016, Tindak Pidana Pencabulan, http://www.suduthukum.com, 

diakses 13 April 2017. 
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D. Tinjauan Umum Tentang Anak Di Bawah Umur 

1. Definisi Anak Di Bawah Umur 

Di bawah umur berasal dari kata dasar di bawah. Arti dari di bawah umur 

bisa masuk dalam jenis kiasan sehingga penggunaan di bawah umur bisa 

bukan dalam arti kata yang sebenarnya. Jadi dibawah umur berarti belum 

dewasa.31 

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus 

dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai 

manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan 

generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berprestasi serta berhak atas 

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan 

kebebasan. 

Anak dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, 

anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain 

itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan 

tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.32 

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan 

perundang-undangan : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

                                                           
31 Staf, tahun diunggah 2017, Arti Makna Pengertian Dan Definisi Dari Dibawah Umur, 

https://www.apaarti.com, diakses 23 Januari 2018 
32 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, Hal 30. 

https://www.apaarti.com/di-bawah.html
https://www.apaarti.com/kiasan.html
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Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi anak, melainkan 

hanyalah penjelasan tentang “belum cukup umur (minderjaring)”. Seperti 

pada pasal 45 yang memberikan salah satu unsur definisi anak yang 

berbunyi : 

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjaring) 

karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim 

dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah 

dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya, tanpa 

pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan 

kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan 

merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut..” 

 

Jadi pada pasal 45 KUHP maka anak dapat didefinisikan sebagai 

anak yang belum dewasa apabila sebelum berumur 16 tahun. 

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang disebut dengan Anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang  masih dalam kandungan. 

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang disebut dengan 

anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 yang 

menyebutkan “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang 

selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” 

2. Hak-Hak Anak 
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Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, 

pemeritah daerah dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak 

kekerasan secara fisik maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan 

kebebasan. 

Anak dan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan, dan diskriminasi, 

serta sering terabaikan akan hak-hak mereka, karena dianggap sebagai makhluk 

yang lemah, yang diharuskan untuk selalu menurut keinginan dari orang yang 

dewasa. 

Fenomena yang sering terjadi, dalam hidup bermasyarakat, anak dan 

perempuan, akhirnya menjadi korban tindak pidana, hal ini bisa saja diakibatkan 

karena pemahaman dan pengetahuan dari masyarakat luas yang tidak mengerti 

akan hak-hak dari anak dan perempuan tersebut.33 Berikut beberapa undang-

undang yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak anak, antara lain : 

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

Pasal 28B ayat 2 

Setiap anak berhak atas kelansungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

 

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

Pasal 3 

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: 

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 

dengan umurnya; 

b. dipisahkan dari orang dewasa; 

c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 

d. melakukan kegiatan rekreasional; 

                                                           
33 Fransiska Novita Eleanora, tahun diunggah 2017, Implementasi Hak-hak Anak & 

Perempuan sebagai Wujud Penegakkan HAM, https://www.kompasiana.com, diakses 31 Januari 

2018. 
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e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, 

tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; 

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 

g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir 

dan dalam waktu yang paling singkat; 

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i. tidak dipublikasikan identitasnya; 

j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh 

Anak; 

k. memperoleh advokasi sosial; 

l. memperoleh kehidupan pribadi; 

m.  memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 

n. memperoleh pendidikan; 

o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan 

p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Dalam hal memperlakukan anak harus memperhatikan kondisi, fisik dan 

mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak 

mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Keapastian hukum perlu 

diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah 

terjadinya penyelewe-ngan yang membawa dampak negatif dalam pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi anak.34 

3. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tentang Anak 

Kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan semakin meningkat, 

tidak hanya terjadi di lingkungan rumah saja akan tetapi juga sudah merambah 

ke ranah pendidikan yang seharsnya melindungi anak dari ancaman kekerasan 

seksual. Maka dari itu dibutuhkan peraturan atau peraturan perundang-undangan 

yang dapat melindungi anak dan perempuan yang menjadi korban seksual. 

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak : 

                                                           
34 Nashriana, Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.12. 
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a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 289 sampai dengan 

pasal 296 

 

E. Tinjauan Umum Tentang Guru 

1. Definisi Guru 

Terdapat banyak pengertian guru. Dari segi bahasa, guru berasal dari 

bahasa Indonesia yang berarti orang yang pekerjaannya mengajar. Menurut 

J.E.C. Gericke dan T. Roorda yang dikutip oleh Ir. Poedjawijatna, menerangkan 

bahwa guru berasal dari bahasa Sansekerta, yang artinya berat, besar, penting, 

baik sekali, terhormat dan juga berarti pengajar.35 

Dalam pandangan masyarakat Jawa, guru dapat dilacak melalui akronim 

gu dan ru. “Gu” diartikan dapat digugu (dianut) dan “ru” berarti bisa ditiru 

(dijadikan teladan). Dalam konteks pendidikan Islam banyak sekali kata yang 

mengacu pada pengertian guru, seperti kata yang lazim dan sering digunakan 

diantaranya Murabbi, Mu’allim, dan Mu’addib. Ketiga kata tersebut memiliki 

penggunaan sesuai dengan peristilahan pendidikan dalam konteks pendidikan 

Islam.  

Sedangkan definisi guru menurut Pasal 1 (1) dalam Undang-Undang 

nomor 14 tahun 2005 adalah: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

                                                           
35 Mushlihin al-Hafizh, tahun diunggah 2017, Pengertian Guru Menurut Bahasa dan Istilah, 

http://www.referensimakalah.com, diakses 13 April 2017. 
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mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” 

2. Fungsi dan Tugas Guru 

Sebagai seorang pendidik guru merupakan panutan untuk ditiru dan 

diteladani oleh siswa baik dari sikap, perilaku, budi pekerti, berakhlak mulia, 

tekun dan mau belajar. Berharap agar membentuk kepribadian siswa di masa 

yang akan datang. Disisi lain guru dikatakan memiliki peran ganda. Kenapa 

demikian? Karena guru merupakan pendidik untuk menciptakan sikap dan 

perilaku yang bernilai moral dan agama serta sebagai pengajar yang bertujuan 

untuk menyampaikan bahan ajar, menentukan alat evaluasi belajar yang 

digunakan untuk menilai hasil belajar siswa. Dari hal diatas, sudah jelas bahwa 

guru memiliki peran dan tugas yang sangat penting dalam mendidik dan 

mengajarkan siswa.36 Adapun tugas dan fungsi guru tersebut ialah: 

a. Tugas guru ini dijelaskan dalam Bab XI Pasal 39 Ayat (2) Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  

berbunyi:  

“Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi.” 

b. Fungsi guru yang dimaksud disini juga sudah termasuk dalam tugas 

guru yang telah dijabarkan diatas, namun terdapat beberapa fungsi lain 

yang terkandung dalam Pasal 40 Ayat (2) Undnag-Undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi: “Pendidik 

dan tenaga kependidikan berkewajiban: 

a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis, dan dialogis; 

b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu 

pendidikan; dan 

                                                           
36 Dewi S.F, diunggah 2014, 7 Peran dan Tugas Guru Di Dalam Skolah, 

http://gurumurid.com, diakses 13 April 2017. 

http://gurumurid.com/7-peran-dan-tugas-guru-di-dalam-sekolah/
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c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.” 

 

3. Hak dan Kewajiban Guru 

Guru sebagai sebuah profesi tenaga kependidikan memiliki hak dan 

kewajiban yang menyangkut dunia pendidikan yang digeluti. Hak guru 

merupakan apa-apa saja yang didapatkan oleh seseorang yang memiliki profesi 

guru, dan kewajiban guru adalah apa-apa saja yang harus dilaksanakan seorang 

guru dalam menjalankan profesinya. Hak dan kewajiban guru ini dituangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sehingga 

setiap guru mandapatkan perlindungan terhadap hak yang dimiliki dan 

kewajiban yang harus dilaksanakan.37 

a. Hak-Hak Guru 

Hak-hak guru diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 : 

Pasal 14 

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: 

a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan 

jaminan kesejahteraan sosial; 

b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan 

prestasi kerja; 

c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas 

kekayaan intelektual; 

d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; 

e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran 

untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; 

f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan 

kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai 

dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-

undangan; 

g. Memperoleh rasa aman clan jaminan keselarnatan dalam melaksanakan 

tugas; 

h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; 

                                                           
37 Syaiful Imran, diunggah 2014, Hak dan Kewajiban Profesi Seorang Guru, http://ilmu-

pendidikan.net, diakses 24 Agustus 2017. 

http://ilmu-pendidikan.net/pendidikan/hirarki-profesi-tenaga-kependidikan
http://ilmu-pendidikan.net/pendidikan/guru/kriteria-jabatan-guru
http://ilmu-pendidikan.net/pendidikan/guru/kriteria-jabatan-guru
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i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan 

pendidikan; 

j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kualifikasi akademik dan kompetensi; dan / atau 

k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam bidangnya. 

 

b. Kewajiban Guru 

Kewajiban guru diatur dalam Pasal 20 : 

Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban : 

a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang 

bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; 

b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akadernik dan kompetensi 

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni; 

c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis 

kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang 

keluarga, dan status social ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; 

d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik 

guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan 

e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 

 

F. Tinjauan Umum Tentang Sekolah 

1. Definisi Sekolah 

Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa/murid di 

bawah pengawasan guru. Kata sekolah berasal dari Bahasa Latin: skhole, scola, 

scolae atau skhola yang memiliki arti: waktu luang atau waktu senggang, di 

mana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di 

tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu 

untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu 

adalah mempela-jari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal 

tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam 

kegiatan scola anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti 

tentang psikologi anak, sehingga mem-berikan kesempatan yang sebesar-

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengajaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Guru
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
https://id.wikipedia.org/wiki/Arti
https://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kegiatan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bermain&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cara&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berhitung&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Baca
https://id.wikipedia.org/wiki/Moral
https://id.wikipedia.org/wiki/Estetika
https://id.wikipedia.org/wiki/Orang
https://id.wikipedia.org/wiki/Ahli
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
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besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianyamelalui 

berbagai pelajaran di atas. Saat ini, kata sekolah berubah arti menjadi: 

merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat 

menerima dan memberi pelajaran.38 

2. Peran dan Fungsi Sekolah 

Peranan sekolah sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga, 

maka sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan 

memperhalus tingka laku anak didik yang dibawa dari keluaganya. Sementara 

itu dalam perkembagan kepribadian anak didik, peranan sekolah dengan melalui 

kurikulum, antara lain: 

• Anak didik belajar bergaul sesama anak didik ,antara guru dengan anak 

didik ,dan antara anak didik dengan orang yang bukan guru (karyawan). 

• Anak didik belajar mentaati peraturan-peraturan sekolah. 

• Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyrakat yang 

berguna bagi agama ,bangsa dan Negara. 

Sedangkan fungsi sekolah itu sendiri ,sebagaimana di perjelaskan dan 

diperinci oleh Suwarno dalam bukunya pengantar umum pendidikan ,adalah 

sebagai berikut : 

• Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. 

• Spesialisasi 

• Efesiensi 

• Sosialisasi 

                                                           
38 Wikipedia, diunggah 2017, Sekolah, https://id.wikipedia.org, diakses 24 Agustus 2017. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelajaran&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Belajar
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mengajar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelajaran&action=edit&redlink=1
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• Konservasi dan transmisi cultural 

• Transisi dari rumah ke masyarakat 

G. Tugas Dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Unit Pelayanan Perempuan dan anak ( PPA ) , bukanlah merupoakan 

suatu unit yang baru dalam organisasi Polri sebelumnya unit ini pernah 

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

bawah naungan Fungsi Binmas ( Pembinaan Masyarakat dan sekarang 

dinamakan Binamitra ) dan kemudian menjadi suatu unit dibawah Reskrim 

yang bernama Unit RPK ( Ruang Pelayanan Khusus ) dimana khusus disini 

dimaksudkan dalam hal penanganan para korban, saksi atau tersangka yang 

melibatkan wanita dan anak anak sehingga memerlukan hal yang khusus 

dalam penanganannya.39 

Sesuai dengan namanya unit ini difokuskan pada penanganan para 

wanita dan anak yang memang sangat rentan terhadap perilaku kekerasan 

baik secaar fisik maupun seksual, ini dikarenakan posisi mereka yang sangat 

lemah dalam strata kemasyarakatan. 

Ketika seorang wanita menjadi korban perkosaan atau seorang anak 

perempuan yang berusia belasan tahun menjadi korban perkosaan/cabul dan 

kemudian peristiwa tersebut dilaporkan pada pihak kepolisian maka sesuai 

dengan prosedur korban haruslah dimintai keterangan yang kemudian 

                                                           
39 Yusran Tamar, diunggah 2012, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), 

http://yusrantamar.blogspot .co.id, diakses 27 Oktober 2017. 
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dituangkan dalam bentuk BAP ( Berita Acara Pemeriksaan ) untuk 

selanjutnya di visum. 

Etiskah bila ternyat penyidiknya adalah seorang pria dan ia 

menanyakan bagaimana peristiwa perkosaan tersebut secara mendetil pada 

korban. Secara psikologis wanita dana anak yang menjadi korban akan sangat 

malu ataupun ragu untuk menceritakan pengalaman yang menimpa dirinya 

sehingga berakhir dengan keterangan yang diberikan kurang jelas bahkan 

lebih parah lagi korban tidak mau bicara dan hanya menangis saja. 

Dari penjelasan diatas maka Polri selaku pihak yang bertang-

gungjawab dalam penegakan hukum yang didalamnya juga termaktub wanita 

dan anak anak menganggap hal ini sebagai suatu hal yang serius dan otomatis 

juga memerlukan penanganan yang serius pula. 

Untuk itu petugas Unit PPA pun mendapatkan 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 wanita dan 

menangani anak anak tidaklah sama, semuanya memerlukan kiat khusus 

sehingga pemeriksaan akan berjalan dengan lancar dan akhirnya pelaku dapat 

dijerat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.40  

Untuk kedudukan, tugas, dan fungsi Unit PPA sendiri tertuang pada 

pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 6 dalam Peraturan Kapolri Negara 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.41 

                                                           
40 Ibid. 

41 Tri Brantanews, diunggah 2015, Polres Kab Pamekasan, http://www.polres 

pamekasan.org, diakses 21 October 2017. 


