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MOTTO

۟ َُو ََل ت َ ْق َرب
ّ ِ وا
س ِبيل
َ ٱلزن َٰٓى ۖ إِنَّ ۥه ُ َكانَ فَ ِح
َ سا ٰٓ َء
َ شةً َو
Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.‛ (QS. AlIsra’ : 32)
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ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap penyebab tingginya kasus perkosaan
terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi. Sebagai tujuan
diantaranya ingin mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya kasus perkosaan
terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi, ingin mengetahui
mengetahi upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Polresta Jambi, ingin
mengetahui kendala serta solusi dalam upaya penanggulangan kasus perkosaan
anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi. Skripsi ini menggunakan
metode penelitian Yuridis empiris dengan metode pengumpulan data dilakukan
dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dan
kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertama Faktor penyebab tingginya kasus
pemerkosaan tersebut yang paling menonjol adalah faktor kurangnya Iman dan
Agama pelaku. Kedua upaya yang diakukan pihak Polresta Jambi untuk
menanggulangi tingginya kasus perkosaan anak di bawah umur yaitu upaya
preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat luas dan sekolah-sekolah untuk
memeberitahu cara-cara mencegah terjadinya pemerkosaan anak di bawah umur,
serta upaya represif yaitu upaya yang dilakukan oleh penegak aparat penegak
hukum berupa pemberian sanksi pidana pelaku kejahtan dengan semaksimal
mungkin. Ketiga kendala yang di hadapi serta solusi yang dilakukan oleh pihak
Polresta Jambi dalam melakukan upaya penanggulangan kasus perkosaan
terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi berupa kurangnya
laporan dan pengaduan pihak korban sehingga pihak Polresta sulit untuk
menaggulanginya.dan solusi yang diberikan oleh pihak Polresta Jambi yaitu
berupa peningkatan sarana prasarana, melakukan patroli rutin, bekerjasamaa
dengan elemen masyarakat luas serta menegakan Undang-Undang ITE dengan
tegas untuk mencegah peredaran film porno disosial media maupun internet.
Kesimpulan dalam penelitian skripsi ini bahwa upaya pihak Polresta Jambi masih
belum maksimal dalam menangani kasus perkosaan anak di bawah umur di
wilayah hukum Polresta Jambi dikarenakan kasusnya semakin meningkat dalam
kurun waktu tiga tahun terakhir.
Kata Kunci : Perkosaan, Anak di bawah Umur, Polresta Jambi

vi

KATA PENGANTAR
Assalamualakum.wr.wb
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan
hidayahnya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran, serta tak lupa
penulis haturkan shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW,
sehingga penulis dapat

menyeleaikan skripsi ini dengan judul “Analisis

Kriminologis Tingginya Kasus Perkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Di
Wilayah Hukum Polresta Jambi”.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar
sarjana strata satu di jurusan Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat
selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui
kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan perasaan terdalam kepada semua
orang yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dengan
segenap kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan rasa bangga dan ribuan
terima kasih yang tak terhingga kepada:
1. Bapak Prof Dr. H. Su’ aidi Asyari MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam
Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, MA., M.I.R.,Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik,
Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang

vii

Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Ishaq, S.H.,
M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dan Kerja Sama
Dilingkungan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Devrian Ali Putra.S,S.I,M.A.Hk selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana
Islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Ibu Dr.Robi’atul Adawiyah, M.H.I selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam
serta sebagai pembimbing I dan Ibu Siti Marlina, S.Ag,.M.H.I. selaku
pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu dalam
membimbing, mengarahkan, dan memotivasi, sehingga penulisan skripsi ini
dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan karyawan Fakultas Syariah UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan bekal ilmu
pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Semua pihak Polresta Jambi tempat saya melakukan penelitian dalam
menyelesaikan Skripsi saya terutama bagian Reskrim (Reserse Kriminal) dan
PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Jambi
8. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan, mahasiswa-mahasiswi HPI
angkatan 2016 yang sudah banyak memberikan dukungan dan motivasi
sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman KKN desa Bungo Tanjung , Kecamatan Pangkalan Jambu,
Kabupaten

Merangin. Yang telah banyak mengajarkan penulis arti

kebersamaan dan kekeluargaan meski dalam waktu yang singkat selama satu
bulan penuh namun sangat bermanfaat.

viii

10. Teman-teman PPL di Kantor Advokat Sarbaini Asosiates Jambi yang telah
mengajarkan penulis arti disiplin, dan kesabaran, serta kerja samanya selama
satu bulan penuh.
11. Semua pihak yang ikut serta dalam membantu penulisan skripsi ini yang tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari
kesempurnaan, akan tetapi penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat
berguna bagi semua pihak dalam proses menerapkan ilmu yang penulis dapatkan
di bangku kuliah, semoga skripsi ini mampu membantu kemajuan ilmu
pengetahuan. Untuk lebih menyempurnakan skripsi ini dimasa mendatang penulis
sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dengan harapan agar
dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.
Jambi, 22 Oktober 2020
Penulis,

FadhurRahman
NIM. SHP. 162164

\

ix

DAFTAR ISI

Halaman Judul
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .............................................................. i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................................... ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN .............................................................................iii
MOTTO ........................................................................................................................ iv
PERSEMBAHAN ......................................................................................................... v
ABSTRAK .................................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ................................................................................................ vii
DAFTAR ISI ........................................................................................................ …….ix
DAFTAR SINGKATAN .......................................................................................... ..xii
DAFTAR TABEL
BAB I.

………………………………………………………………..xiii

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ..................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................. 6
C. Batasan Masalah ................................................................................... 7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .......................................................... 7
E. Kerangka Teoritis.................................................................................. 8
F. Kerangka Konseptual ......................................................................... 13
G. Tinjauan Pustaka ................................................................................ 15

x

BAB II.

METODOLOGI PENELITIAN
1. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................................ 17
2. Pendekatan Penelitian ......................................................................... 17
3. Jenis Penelitian.................................................................................... 18
4. Jenis dan Sumber Data ........................................................................ 18
5. TeknikPengumpulan Data ................................................................... 19
6. Teknik Analisis Data ......................................................................... 21
7.

BAB III

Sistematika Penulisan ..................................................................... 23

GAMBARAN UMUM TENTANG POLRESTA JAMBI
1. Sejarah Singkat Polresta Jambi .......................................................... 26
2. Visi dan Misi Polresta Jambi .............................................................. 28
3. Tugas dan Wewenang Polresta Jambi................................................. 29
4. Struktur Organisasi Polresta Jambi ..................................................... 32

BAB IV.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
A. Faktor Penyebab Tingginya Kasus Perkosaan Terhadap
Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polresrta Jambi… ............ 51
B. Upaya

Penanggulangan

Tingginya

Kasus

Perkosaan

Terhadap Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum
Polresta Jambi ..................................................... ……………………61
C. Kendala yang di Hadapi serta solusi Dalam Melakukan
Upaya

Penanggulangan

Tingginya

Kasus

Perkosaan

Terhadap Anak di Bawah Umur … ................................................... .67

xi

BAB V.

PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................ …………….…72
B. Saran ................................................................................................... 74

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
LAMPIRAN ....................................................................................................
CURRICULUM VITAE ................................................................................

xii

DAFTAR SINGKATAN

HPI

: Hukum Pidana Islam

KUHP

: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHAP

: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

POLRESTA : Kepolisian Resor kota
PPA

: Perlindungan Perempuan dan Anak

QS

: Al-Quran Surah

RESKRIM

: Reserse Kriminal

STS

: Sulthan Thaha Saifuddin

UIN

: Universitas Islam Negeri

UU

: Undang-Undang

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kasus Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur di Polresta
Jambi (2017-2019) ……………………………………………………………….6
Tabel 2 Data Mengenai Kasus Perlindungan Anak di Polresta Jambi Kurun Waktu
2017-2019 ……………………………………………………………………….55
Tabel 3 Data Mengenai Kasus Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur di
Wilayah Hukum Polresta Jambi (2017-2019) …………………………………...56

xiv

BAB 1
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak
membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan
kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa
orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.
Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan
pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.1
Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang
berkualitas dan bermoral, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara
terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan
fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan
membahayakan mereka (anak) di masa depan. Dalam upaya pembinaan dan
perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan
masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di
kalangan masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa
mengenal status sosial dan ekonomi.2

1

Angger Sigit dan Fuandy, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015).
hlm 1.
2
Beniharmoni Harefa, Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak. Yogyakarta; CV
Bumi Utama, 2019, hal,1.

1

2

Anak dan perempuan memang merupakan golongan yang sangat
rentan untuk menjadi korban kekerasan, terutama anak-anak. Macammacam kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita,
baik itu kekerasan fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual.Segala
bentuk perlakuan salah pada anak tidak dibenarkan, karena meskipun anak
berbuat salah, anak tidak mengetahui bahwa perbuatannya salah, dan orang
tua yang memiliki kewajiban untuk memberi tahu anaknya.
Pada Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu
“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan
orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah)”.3
Selain itu, untuk lebih memberikan efek jera, Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo telah menandatangani PERPPU No.1 tahun 2016
tentang Perlindungan Anak, lebih tepatnya pada hari Rabu, 25 Mei 2016.
Tujuannya untuk mencegah terulangnya kekerasan seksual terhadap anak,
dengan menerapkan hukuman terberat bagi pelaku. Hukuman itu berupa
pidana mati ditambah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan
pemasangan alat pendeteksi elektronik.

3

Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
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Sementara itu dalam pandangan syariat Islam, perkosaan dapat
dikategorikan ke dalam tindakan perzinahan. Perbedaan antara istilah
perkosaan dengan perzinahan itu hanya terletak pada unsur terpaksa atau
tidaknya. Bagi pemerkosa dapat dikategorikan sebagai pelaku zina karena
memaksa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan
seseorang disebut juga berzina jika melakukan persetubuhan dengan wanita
yang bukan istrinya dan korban perkosaan tidak bisa disebut sebagai pelaku
zina karena zina merupakan hal suka sama suka.4
Sedangkan perkosaan menurut kamus bahasa Indonesia yaitu paksa,
kekerasan,

gagah,

kuat,

perkasa,

sedangkan

memperkosa

berarti

menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan
tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.5Hukum Islam pada
hakikatnya adalah peraturan Allah Swt untuk menata kehidupan manusia.
Peraturan itu dapat terealisir dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari
umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah
dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh Allah Swt dalam alQur’an dan Hadis. Termasuk di antaranya adalah larangan melakukan
perkosaan yang dijelaskan dalam al-Qur’an sebagai berikut:

۟ َُو ََل ت َ ْق َرب
ً س ِب
ّ ِ وا
يل
َ ٱلزن َٰٓى ۖ إِنَّ ۥه ُ َكانَ فَ ِح
َ سا ٰٓ َء
َ شةً َو

4

Zainuddin, Hukuman Bagi Perkosaan Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam
dan Positif.Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 4 No. 2, 2017.
5
Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta:Rineka Cipta, 2005 hlm 105
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Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.‛ (QS. AlIsra’ : 32)6
Tindak persetubuhan dipandang sebagai tindak kriminal yang tidak
manusiawi berupa tindak kekerasan seksual yang dilakukan tanpa
dikehendaki dan umumnya dengan sengaja melakukan kekerasan dan
ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan peretubuhan.
Kejahatan seksual yang sering terjadi terhadap anak perempuan
seperti persetubuhan, mengakibatkan terampasnya dan tertindasnya hak-hak
anak. Anak yang mengalami tindak pidana persetubuhan dapat mengalami
trauma yang mendalam dan gangguan psikologis maupun fisiknya karena
pada hakikatnya anak harus dilindungi. Selain itu juga anak berhak atas
perlindungan dari berbagai macam kekerasan.
Dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM, bahwa anak juga berhak mendapat perlindungan hukum dari
segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan
buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau
walinya atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak
tersebut.7
Berikut ini data awal yang didapat oleh penulis mengenai tingginya
kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur di wilayah Polresta Jambi
yaitu :
6

Al-Quran Surah Al-isra: 32, (Al-Quran dan Terjemahannya), Tahun 2010
Pasal 58 ayat (1) undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM (Hak Asasi
Manusia)
7
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Tabel 1
Data Kasus PemerkosaanTerhadap Anak di Bawah Umur di Polresta Jambi

No

Tahun

Jumlah Kasus Pemerkosaan Terhadap Anak
di Bawah Umur

1

2017

31

2

2018

34

3

2019

40

Jumlah

105 Kasus

Total keseluruhan kasus pemerkosaan terhadapap anak di bawah
umur di wilayah Polresta Jambi 105 kasus dalam 3 tahun terkhir, selama
tahun 2017 terdapat 31 kasus perkosaan anak di bawah umur tahun 2018
terdapat 34 kasus perkosaan anak dibawah umur dan 2019 terdapat 40
kasus perkosaan anak di bawah umur.8 Sehingga di Jambi kasus tersebut
sangat tinggi bahkan terjadi peningkatan, bahkan ada

perkosaan yang

dilakukan secara brutal beramai-ramai dan ada juga yang dilakukan oleh
orang terdekat korban sendiri seperti kakek, paman, ayah, maupun tetangga.

8

Sumber registrasi PPA polresta Jambi tanggal 9 Maret 2020

6

Contohnya kasus perkosaan yang dilakukan oleh Bapak kandungnya sendiri
yang ditangani oleh Polresta Jambi.9
Ditambah lagi karena kemajuan teknologi seperti gadget dan
murahnya harga paket internet, orang-orang bisa dengan mudah mengakses
tontonan yang memicu syahwat, seperti gambar maupun film yang apabila
sudah tidak terbendung bisa menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum
seperti pencabulan bahkan perkosaan.
Hal ini sangat menarik untuk diteliti sehingga penulis terdorong
untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai kasus tersebut,
sehingga penulis mengangkat dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) yang
berjudul:Analisis Kriminologis Tingginya Kasus Perkosaan Terhadap
Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polresta Jambi.
B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan penguraian dari latar belakang masalah tersebut diatas
agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam pembahasan proposal skripsi ini,
maka penulis merumuskan masalah yaitu :
1. Apakah yang menjadi faktor penyebab tingginya kasus perkosaan
terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tingginya kasus perkosaan
terhadap anak di bawah umur di wilayah Hukum Polresta Jambi?
3. Apa saja kendala dan solusi dalam melakukan upaya penanggulangan
9

https://wow.tribunnews.com/2019/02/21/pria-di-jambi-perkosa-anak-kandung-selama-3tahun-saat-istri-kerja-korban-diancam-pakai-keris, diakses tanggal 10 Februari 2020.
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tingginya kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur di wilayah
Hukum Polresta Jambi?
C. Batasan Masalah
Agar peneliti skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan
dan terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ditentukan. Penelitian
ini akan dibatasi hanya membahas tentang pemerkosaan anak dibawah umur
kurun waktu 2017 - 2019.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Ingin mengetahui faktor penyebab tingginya

kasus perkosaan

terhadap anak di bawah umurdi wilayah Hukum Polresta Jambi.
b. Ingin mengetahui upaya penanggulangan kasus perkosaan yang
terjadi di wilayah hukum PolrestaJambi.
c. Ingin mengetahui kendala dan solusi

dalam melakukan upaya

penanggulangan terjadinya kasus perkosaan terhadap anak di bawah
umur di wilayah Hukum Polresta Jambi.

2. Kegunaan Penelitian, yaitu:
a. Secara teoritis
1) Sebagai

bahan

kajian

bagi

kalangan

hukum

dalam

mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam
bidang hukum pada umumnya, dan khususnya hukum pidana.
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2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
masukan kepada praktisi hukum khususnya, serta kepada
masyarakat umumnya untuk mengetahui dan turut serta
berpartisipasi dalam penanggulangan perkosaan terhadap anak
yang dilakukan oleh orang dewasa.
b. Secara Akademis
Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1)
pada jurusan Hukum Pidana Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.
E.

Kerangka Teoritis
Kerangka teori sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan
penelitian guna mengetahui maksud yang terkandung dalam judul proposal
dan menghindari panafsiran yang berbeda sehingga penulisan ini terarah dan
lebih bermakna maka skripsi ini sangat perlu untuk diperhatikan penegrtian
beberapa konsep di bawah ini :
1.Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan (Etiologi Kriminal)
Faktor penyebab (causes) diimplikasikan kapanpun istilah seperti
menentukan (determine), mempengaruhi (influence), menghasilkan (effect)
memasuki wacana teoritis.Pengertian sederhana dari konsep penyebab
yang digunakan oleh para kriminolog adalah berupa paksaan atau kondisikondisi yang membentuk dan mempengaruhi manusia untuk melakukan
tindakan-tindakan kejahatan. Etiologi kejahatan adalah sebuah ilmu yang

9

mempelajari tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.10
Adapun yang menjadi faktor penyebab yang paling berpengaruh adalah:
a. Faktor Kejiwaan
Secara psikologis jelas kejahatan adalah prilaku manusia yang
berhubungan dengan kegiatan kejiwaan individu atau beberapa individu
yang bersangkutan, yang mana prilaku tersebut tidak selaras dengan
kehendak pergaulan hidupnya dan dituangkan dalam pergaulan hidup yang
bersangkutan.11Kejiwaan seseorang berkenaan langsung dengan perbuatan
kejahatan yang di perbuatnya, meski tidak semua kejahatan dilakukan oleh
seseorang yang sakit jiwa, tetapi secara umum perbuatan kejahatan
dilakukan oleh seseorang yang mengalami tekanan kejiwaan atau faktor
psikologisnya.
b. Faktor Lingkungan
Teori Lambroso yang mengemukakan bahwa penyebab kejahatan
disebabkan oleh faktor biologis menuai banyak kritik, hal tersebut banyak
diperdengungkan di Prancis. Salah satu pioneer dalam reaksi penolakan
teori Lambroso adalah A. Lassage dan L. Manouvier, keduanya adalah
dokter, menyatakan bahwa penyebab terjadinya kejahatan adalah karena
faktor-faktor sosial yang terjadi di sekeliling manusia.

10

Tina Asmarawati, Hukum dan Psikiatri, yoyakarta: Depublish ,2013 hlm. 16

11

Tina Asmarawati, Hukum dan Pskiatri. hlm 19
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Lingkungan

memiliki

peran

yang

cukup

signifikan

dalam

menentukan faktor-faktor kriminogen yang timbul, karena dari lingkungan
di sekitarnya seorang individu dapat meniru, terpengaruh, dan terlibat
dalam tindakan kriminal.12
c. Faktor Ekonomi
Faktor utama dari kejahatan yang melibatkan sektor ekonomi dan
menjadi penyumbang kejahatan adalah kemiskinan, pengangguran dan
situasi politik. Krisis finansial menyebabkan seseorang terlibat dalam
aktivitas kriminal. Kekurangan kesempatan kerja juga dapat memicu
seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Edwin Sutherland
menyatakan suatu mazhab kartograpik yang berpendapat bahwa kejahatan
disebkan oleh karena adanya tekanan ekonomi. Tingkat kejahatan adalah
konsekuensi dari masyarakat kapitalis atau sistim ekonomi yang diwarnai
oleh penindasan terhadap buruh sehingga menciptakan faktor-faktor yang
dapat mendukung terjadinya berbagai macam bentuk kejahatan.13
d. Faktor Pendidikan
Ada beberapa alasan-alasan teoritis mengapa pendidikan memiliki
dampak terhadap kejahatan. Berdasarkan literatur sosio-ekonomi, ada
beberapa saluran mengapa pendidikan memiliki dampak terhadap
kebiasaan kriminal individu. Lochner dan Freinstein mendiskusikan alasan

12

Yesmil Anwar dan Adang.Pembaharuan Hukum Pidana , (Jakarta. Grasindo .2008). hlm.

13

Yemil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana. hlm.212.
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mengapa pendidikan mempengaruhi berkurang atau bertambahnya mutu
suatu kejahatan.
5) Faktor Teknologi
Kemajuan teknologi informasi ternyata juga menuai suatu masalah
besar. Kecanggihannya masih belum bisa membawanya lari jauh dari
penyakit sosial, justru penyakit tersebut secara pasti telah menjadi bagian
dari sisi kecanggihannya. Perkembangan teknologi dan informasi
memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupasn sehari-hari, namun
dampak positif dan negatif dalam perkembangan teknologi tidak dapat kita
hindari.
2. Teori Penanggulangan Kejahatan
Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara
yaitu Preventif (mencegah sebelum Terjadinya Kejahatan) dan Represif
(usaha sesudah terjadinya kejahatan).14 Masalah-masalah tersebut antara
lain :
a. Masalah Preventif (Pencegahan)
Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk
mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.
Menurut A. Qirom Samsudin , dalam kaitannya untuk melakukan
tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada

14

Firganefi dan Deni Achmad.2015.Pengantar Kriminologi dan Viktimologi.Bandar
Lampung.BpJustice Publisher.hlm 63.
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mendidik penjahat

menjadi

baik kembali,

sebab

bukan saja

diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan
mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.15
b. Masalah Tindakan Represif
Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh
aparatur penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana.
Telah dikemukakan diatas, bahwa tindakan represif sebenarnya juga
dapat dipandang sebagai prevensi dalam pengertian yang luas.
c. Tindakan Kuratif
Tindakan kuratif pada hakikatnya juga merupakan usaha preventif
dalam arti yang seluas-luasnya, ialah dalam usaha penanggulangan
kejahatan. Untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif
itu, menurut hemat kami, merupakan segi lain dari tindakan represif,
dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang
melakukan kejahatan.16
3. Teori Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi
subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

15

A. Qirom Samsudin. Kejahatan Anak Suatu Tinjaun Dari Segi Psikologis dan Hukum,
(Yogyakarta:Cv Bumi Utama 1985). Hlm 46
16
A. Qirom Samsudin, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum
.hlm 85
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berlaku dan dipaksakan pelaksanaan nya dengan suatu sanksi.17
Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 yaitu:
a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan
untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.Hal ini terdapat
dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk
mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau
batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan
akhir berupa sanksi seperti denda , penjara dan hukuman
tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah
dilakukan suatu pelanggaran.18
F. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud penulisan ini dan mempermudah
melaksanakan pembahasannya, maka terlebih dahulu penulis mengartikan
beberapa kata dari judul tersebut, sebagai berikut:
1.

17

Analisis

Philipus M Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia, (Surabaya. Bina Ilmu
1987). Hlm.38
18
Philipus M Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Hlm 42
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Penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau perbuatan untuk
mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab duduk perkara
dansebagainya.
2.

Kriminologis
Ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan dan
cara menanggulangi kejahatan.

3.

Perkosaan
Ditinjau dari segi yuridis kata perkosaan dapat ditemukan dalam
KUHP pada buku II Bab XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan)
pada Pasal 285 KUHP19. Berdasarkan pasal tersebut ada empat unsur
yang harus dipenuhi pada delik perkosaan yaitu :
a. Pelaku adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan
b. Korban yakni perempuan yang bukan istrinya
c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
d. Terjadinya persetubuhan

4.

Anak di bawah umur
Anak korban adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun
yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang
disebabkan tindak pidana (Pasal 1Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

19

Pasal 285 KUHP
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G. Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka adalah hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian
penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus atau tema
yang diteliti. Penulis menemukan beberpaa penelitian yang ada hubungannya
dengan masalah yang akan diteliti, seperti judul :
Pertama “Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak
di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polsek Kumpeh Ulu” Tahun 2014 yang
ditulis oleh Bambang20 Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi dengan tujuan mengetahui cara
penyelesaian kasus pemerkoaan terhadap anak di

bawah umur di wilayah

Polsek Kumpeh Ulu tahun 2014.
Kedua, “Penanggulangan Anak Korban Kejahatan oleh Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak di Polresta Jambi”. Tahun 2015 oleh Islah dan Maryati
Sri Rezeki.21 Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah penanggulangan
anak korban kejahatan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polresta
Jambi.
Ketiga “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur
dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makasar
(Studi Putusan Perkara Nomor : 381/Pid.B/ 2009/PN.Makassar). Tahun 2014

20

Bambang, Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di
Bawah Umur di Wilayah Hukum Polsek Kumpeh Ulu, Mahasiswa fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi 2014.
21
Islah dan Maryati , penanggulangan anak korban kejahatan, Oleh unit pelayanan
perempuan dan anak kota jambi
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yang ditulis Siti Zainab Yanlua. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana
penerapan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur dalam Melakukan
Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makasar.22
Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis
lakukan sekarang adalah subjeknya, namun letak perbedaannya ialah objeknya.
Dalam skripsi ini penulis bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab, upaya
penanggulangan dan kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan
terjadinya kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur di wilayah Hukum
Polresta Jambi.

22

Siti Zainab Yanlua, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur dalam
Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makasar (Studi Putusan Perkara
Nomor : 381/Pid.B/ 2009/PN.Makassar), Mahasiswa fakultas hukum Universitas Sultan
Hasanuddin 2013

BAB II
METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data-data
tertentu dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Atau seperangkat aturan,
kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti.23
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Kepolisian Resor Kota (POLRESTA)
Jambi. Tahap-tahap dalam pelaksanaan penelitian ini rencananya akan
dimulai dari tahap persiapan, observasi, wawancara, dokumentasi, serta
data dari polresta dan sampai pada penulisan proposal penelitian.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian

adalah

suatu

usaha

untuk

menyelidiki

suatu

permasalahan secara sistematis dengan metode ilmiah untuk dapat
mendeskripsikan permasalahan dan memberikan penyelesaian atau solusi
atas permasalahan.24Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah pendekatan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum
dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas
permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik
hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tidak tertulis atau baik
23

Muhammad,Teguh, Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2005). Hlm 10
24
Muhammad, Teguh, Metodelogi Penelitian Teori dan Aplikasi, hlm 12
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bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan
empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena
dalam penelitian ini digunakan data primer dari lapangan.
Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya
adalah bahwa jalan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara
memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder)
dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang tingginya
kasus Perkosaan Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polresta
Jambi.
3. Jenis Penelitian
Dalam upaya merumuskan penelitian ini, penulis melakukan
penelitian lapangan (fieldr research), maka sumber data atau informasi
yang menjadi data baku penulis untuk diolah merupakan data primer dan
data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
4. Jenis dan Sumber data
a. Data primer
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam
penelitian, yang diperoleh langsung dari sumbernya atau
keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan.25
Jadi sumber utama data yang penulis gunakan adalah sumber
data yang didapat dari hasil penelitian lapangan dengan

25

hlm.45

Una Sayuti ,Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi (Jambi:Syariah Press, 2012)
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wawancara,

dokumentasi,

berhubungan dengan

observasi

narasumber

yang

tingginya kasus perkosaan terhadap

anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak
langsung berupa data kepustakaan . Bahan hukum sekunder
berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah
dan literatur yang ada hubungan nya dengan masalah yang
diteliti.
5. Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini
dilakukan dengan beberapa cara yaitu dokumentasi,observasi,
wawancara.
a. Dokumentasi (Documentation)
Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat
dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut
pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya
yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan
mengenai kasus yang diteliti.26Dalam penelitian ini peneliti
mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang di tulis atau
dibuat langsung oleh objek bersangkutan mengenai Kasus

26

Ishaq, Metode Peneltian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis, Serta Disertasi,
(Kerinci:STAIN Kerinci Press,2015),hlm.177
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Perkosaaan Anak di Bawah Umur di wilayah Hukum Polresta
Jambi.
b. Observasi (observation)
Observasi berasal dari kata observation yang berarti
pengamatan. Observasi adalah pengamatan langsung untuk
memberikan gambaran spesifikasi tentang masalah yang akan
diteliti, dan dalam penelitian ini penulis mengadakan observasi
langsung di Polresta Jambi.27
c. Wawancara (interview)
Wawancara

adalah

teknik

pengumpulan

data

yang

dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara
peneliti dan narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan
agar peneliti memperoleh dan memahami informasi secara detail
dan mendalam langssung dari informan, mengenai fokus masalah
yang diteliti yaitu tentang tinggi nya kasus perkosaan anak di
bawah umur di wilayah Polresta Jambi. Jenis wawancara yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak
tersturuktur, wawancara jenis ini biasanya terdiri dari pertanyaan
yang tidak mempunyai

struktur tertentu.28Penulis memilih

wawancara jenis ini karena ingin mendapatkan data yang luas
mengenai permasalahan yang diteliti. Dengan jenis wawancara ini,

27
28

Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi, hlm 85
Muhammad Teguh, Metodelogi Penelitian Teori dan Aplikasi. Hlm 89
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peneliti mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan dan tidak
terfokus dalam bahan wawancara akan tetapi tidak melebar dan
keluar dari permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu yang akan
dijadikan sampel penelitian ini adalah:
1. Kasat Reskrim atau anggota Reskrim Polresta Jambi
2. Kanit dan

anggota Penyidik Unit Pelayanan Perempuan

danAnak (PPA) Polresta Jambi.
3. Pelaku Perkosaan Anak di Bawah Umur
6. Teknik Analisis Data
Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data
merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan
pencurahan daya pikir secara optimal, pada tahap analisis data
secara nyata metodelogi peneliti di uji. 29 Analisis data adalah
proses mencari dan menyusun secara sistematis data dari hasil
wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga
mudah dipahami. Dan temuannya dapat diinformasikan kepada
orang lain. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis
secara interaktif yakni analisa dimulai dari pengumpulan data,
reduksi data, dan penyajian data.

29

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,(Jakarta:Rineka Cipta,2006) hlm.155
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d. Reduksi Data
Data yang diperoleh dilapangan ditulis dalam bentuk
laporan atau uraian terperinci, dalam hal ini reduksi data dapat
diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan data kasar
yang diperoleh dari lapangan, reduksi data dilakukan secara terusmenerus selama proses penelitian berlangsung.
e. Penyajian Data
Penyajian data merupakan penyusunan dari sekumpulan
informasi dari reduksi data yang kemudian disajikan dalam laporan
sistematis dan mudah dipahami.
f. Penarikan Kesimpulan
Menarik kesimpulan merupakan bagian dari penelitian
sebagai konfigurasi utuh.Kesimpulan atau verifikasi dilakukan
selama penelitian berlangsung.30

30

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian. Hlm 162
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B.

Sistematika Penulisan
Adapun penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika yang

sederhana, dengan tujuan untuk memperlajari masalah-masalah yang ada
yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran
singkat tentang mated yang akan dibahas, maka dapat dilihat dalam
sistematika di bawah ini:
Bab Pertama:

Tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang
masalah,rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan
kegunaan

penelitian, kerangka teoritis, dan konseptual,

tinjauan pustaka, sistematika penulisan.
Bab Kedua :

Bab ini merupakan tentang metodelogi penelitian yang terdiri
dari tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian,
jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan
data, teknik analisis data dan sistematika penulisan

Bab Ketiga:

Gambaran Umum Tentang Polresta Jambi yang membahas
tentang sejarah Polresta jambi serta tugas dan wewenang
Polresta Jambi

Bab Keempat:

Bab ini merupakan pembahasan utama yang khusus mengkaji
mengenai faktor penyebab terjadinya kasus perkosaan
terhadap anak di wilayah hukum Polresta Jambi serta upaya
penanggulangan terjadinya kasus perkosaan terhadap anak di
bawah umur dan kendala apa yang dihadapai serta solusi

24

dalam melakukan upaya penanggulangan tingginya kasus
tersebut di wilayah hukum Polresta Jambi.
Bab kelima: yaitu penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan
skripsi ini dan diakhiri dengan saran-saran penulis.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG POLRESTA JAMBI

1. Sejarah
Sejarah panjang bangsa Indonesia telah tertoleh dalam sejarah
kebangsaan dan perjuangan Bangsa Indonesia, yang tentunya tidak terlepas di
dalamnya peran insan-insan Bhayangkara31. Sebagaimana diketahui bahwa
patih majapahit, gajah mada merupakan embrio Bhayangkara di negeri ini.
Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, satuan polisi dibentuk untuk
kepentingan pemerintah penjajah, namun pada waktu di Proklamirkan
kemerdekaan Bangsa Indonesia satuan-satuan polisi istimewa yang telah
memiliki senjata dengan heroik memproklamirkan diri sebagai polisi
Nasional Indonesia, bersama-sama rakyat dan unsur bersenjata lainnya
dengan segenap kekuatan yang ada berjuang mempertahankan kemerdekaan
indonesia, tidak terkecuali di daerah Jambi. Di samping turut serta mengusir
penjajah satuan polisi tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Karena polisi merupakan bagian prasyarat suatu negara, polri secara
berkelanjutan dari waktu ke waktu terus terbenah memperbaiki kinerjanya
selaku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum.
Polresta jambi diresmikan pada tanggal 2 oktober 1996, Polresta jambi
merupakan penjabaran likuidasi dari Polda Jambi dan Polda Jambi itu sendiri
merupakan likuidasi Polda Sumbangsel, di mana sebelumnya merupakan

31

Dokumentasi Polresta Jambi
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kewilayahan setingkat Polwil dengan kesatuan wilayah 1 ( satu ) Polresta, 6
(enam) Polres yaitu Polresta Jambi, Polres Batanghari, Polres Tanjung
Jabung, Polres Bungo Tebo, Polres Sarolangun Bangko dan Polres Kerinci.
Validasi Polwil Jambi menjadi Polda Jambi merupkan hasil pertimbangan
strategis pimpinan ABRI setelah melalui berbagai usul, sarana dan masukan
serta pertimbangan-pertimbangan pimpinan polri serta pihak-pihak lain diluar
Polri guna mengantisipasi berbagai perkembangan lingkungan dan kebutuhan
organisasi Polri kedepan dalam menjawab perkembangan tantangan tugasnya
dan menuntut pelayanan Polri yang semangkin baik dan meningkat.
Kapolresta adalah memimpin, membina dan mengawasi/ mengendalikan
satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polresta, memberikan arahan
terhadap

bawahanya

serta

memberikan

saran

pertimbangan

dan

melaksanakannya tugas lain sesuai perinta Kapolda. Di Polresta Jambi ada
tugasnya sat narkoba, pada awalnya Sat narkoba di Polresta Jambi bergabung
dengan Sat reskrim pada tahun 2002 Sat narkoba berpisah dengan

Sat

reskrim. Pada tanggal 29 mei 2004 gedung Sat narkoba telah diresmikan oleh
Kapolda Jambi Drs.Mudjianto Brigadir Jenderal Polisi. 32
2. VISI DAN MISI
Visi Dan Misi Polresta Jambi
a. VISI
Reserse Kriminal Polri yang profesional, proporsional dan dipercaya
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masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan
masyarakat dan penegakan hukum.
b. Misi
1. Mengembangkan sistem manajemen yang akuntabel dalam proses
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna mewujudkan
kepastian hukum dan keadilan.
2. Meningkatkan profesionalisme penyidik dan mengoptimalkan fungsi
forensic, identifikasi Kepolisian, sarana dan prasarana dalam rangka
penegakan hukum.
3. Meningkatkan kinerja dan layanan Reserse Kriminal Polri serta
meningkatkan sistem teknologi informasi yang modern
4. Meningkatkan kerja sama dengan dengan unsur CJS maupun lintas
Dapartemen dan kerja sama Internasional dalam rangka penegakan
hukum.
5. Meningkatka sistem perencanaan, implementasi dan evaluasi serta
pengawasan kinerja Reserse Kriminal Polri yang akuntabel.
6. Meningkatkan spirit dan solidaritas Reserse Kriminal Polri serta
mengebangkan etika moralitas organisasi yang beriorentasi pada
aspek legalitas.33
3. Tugas Dan Wewenang

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
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1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian
Negara Republik Indonesia bertugas34:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap
hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lainnya;
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8. menyelenggarakan

identifikasi

kepolisian,

kedokteran

kepolisian,

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia;
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian
Negara Republik Indonesia secara umum berwenang35:

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;
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5. mengeluarkan

peraturan

kepolisian

dalam

lingkup

kewenangan

administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan lainnya berwenang36:

1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan
masyarakat lainnya;
2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
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5. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak,
dan senjata tajam;
6. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan
usaha di bidang jasa pengamanan;
7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan
petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan
memberantas kejahatan internasional;
9. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang
berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian
internasional;

melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas
kepolisian37

4. STRUKTUR ORGANISASI
Polresta Jambi dipimpin oleh Kapolres yang berada dibawah
bertanggung jawab kepada Kapolda. Tugas pokok Kapolresta adalah
memimpin, membina dan mengawasi / mengendalikan satuan-satuan
organisasi dalam lingkungan Polresta, memberikan arahan terhadap
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bawahannya serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas
lain sesuai perintah Kapolda.38
Kapolresta dalam pelaksaan tugasnya dibantu oleh wakil Kepala
Polisi Resort Kota (Waka Polresta), bagian operasional ( Bag Ops), bagian
semberdaya ( Bag Sumda), bagian perencanaan ( Bag Ren), satuan intelkam
(sat Intelkam), satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), satuan Narkoba (Sat
Narkoba ), sentra pelayanan Kepolisian terpadu (SPJT), seksi pengawas (Si
Was), seksi umum (Si Um), seksi keuangan Ssi Keu), seksi profesi dan
pengamanan (Si Propam) ,seksi teknologi, informasi dan komunikasi (Si
Tipol) dan para Polsek.
Apabila di jelaskan satu persatu, dapat dilihat dibawah ini:
1. Wakapolresta
Wakapolresta adalah pembantu utama kapolresta yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada kapolresta. Tugas pokok waka
polresta membantu kapolresta dalam melaksanakan tugasnya dengan
mengawasi, mengendalikan mengkoordinir pelaksaan tugas seluruh satuan
organisasi polresta. Dalam batas kewenangannya memimpin polresta
dalam hal kapolresta berhalangan serta melakukan tugas sesuai perintah
kapolresta.39
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2. Bag Ops

merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di
bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan
administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau
instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan
Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Dalam melaksanakan
tugasnya, Bagops menyelenggarakan fungsi40:

1.

penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian;

2.

perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja sama dan
pelatihan dalam rangka operasi kepolisian;

3.

perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pengumpulan,
pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan
kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;

4.

pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah
pelaksanaan operasi, pengendalian dan administrasi operasi kepolisian
serta tindakan kontinjensi;

5.

pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas di
lingkungan Polres; dan

6.

pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.
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Bagops dipimpin oleh Kabagops yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagops dalam
melaksanakan tugas dibantu oleh41:

1. Subbagian Pembinaan Operasi (Subbagbinops), yang bertugas:
a. menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta
menyelenggarakan administrasi operasi; dan
b. melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait
dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat
dan/atau pemerintah;
2. Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops), yang bertugas:
a. melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian;
b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan
operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan; dan
c. mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan
Polres.
3. Subbagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas), yang bertugas:
a. mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi
dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan
penyampaian berita di lingkungan Polres; dan
b. meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan
informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.
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Kabag Ops yang bertanggung jawab kepada kapolresta dan dalam
pelaksaan tugas sehari-hari di bawah kendali kapolresta.42
3. Bag Sumda
Bagian sumberdaya adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana
staf polresta yang berada di bawah kapolresta. Bagian sumberdaya
bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan
prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan
hukum. Merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada
di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan
administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan
kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.43 Dalam melaksanakan
tugasnya, Bagsumda menyelenggarakan fungsi:
1.

Pembinaan dan administrasi personel, meliputi:
a. pembinaan karier personel Polres antara lain Usulan Kenaikan
Pangkat

(UKP),

Kenaikan

Gaji

Berkala

(KGB),

mutasi,

pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan yang menjadi
lingkup kewenangan Polres;
b. perawatan personel antara lain pembinaan kesejahteraan rohani,
mental,

jasmani,

moril

dan

materiil,

mengusulkan

tanda

kehormatan;
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c. pembinaan psikologi personel, antara lain kesehatan jiwa personel
dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api;
d. pelatihan fungsi, antara lain fungsi teknis kepolisian, keterpaduan
antar fungsi teknis kepolisian dan fungsi pendukung; dan
e. pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNS Polri beserta
keluarganya;
2.

pembinaan administrasi sarana dan prasarana (sarpras), antara lain:
a. menginventarisir, merawat, dan menyalurkan perbekalan umum,
peralatan khusus, senjata api, dan angkutan;
b. melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang
Milik Negara (SIMAK BMN); dan
c. memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon;

3.

pelayanan bantuan dan penerapan hukum, antara lain44:
a. memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan
personel Polres beserta keluarganya;
b. memberikan pendapat dan saran hukum;
c. melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel Polres beserta
keluarga dan masyarakat;
d. menganalisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di lingkungan Polres; dan
e. berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan
penyusunan Peraturan Daerah.
44
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Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada
Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolres. Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh45:

1. Subbagian Personel (Subbagpers), yang bertugas melaksanakan
pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel,
pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan
Polres;
2. Subbagian Sarana dan Prasarana (Subbagsarpras), yang bertugas
melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan
umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta
memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon; dan
3. Subbagian

Hukum

(Subbagkum),

yang bertugas

melaksanakan

pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum,
penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan
metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
lingkungan Polres;

4. Bag Ren

Bagian perencanaan adalah merupakan unsur pengawas dan
pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagren bertugas
menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran,
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serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk
merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Dalam melaksanakan
tugasnya, Bagren menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara
lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Renja, dan Renja;
b. penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk Rencana
Kerja

Anggaran

Kementerian/Lembaga

(RKA-KL),

Daftar

Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja, Kerangka
Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR), dan Rincian
Anggaran Biaya (RAB);
c. pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan
d. pemantauan, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan
pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi analisis target
pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada
Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolres. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh46:

1. Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar), yang bertugas:
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a. membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek
Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja; dan
b. membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam
bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK
atau TOR, dan RAB;
2. Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar), bertugas:
a. membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran
tingkat Polres; dan
b. menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja
Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian
kinerja, program, dan anggaran.
4. Sat Intelkam
Satuan intelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang
berada di bawah Kapolres. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan
membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan
dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima
pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat
rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan
bahan

peledak.

Dalam

melaksanakan

tugasnya

Satintelkam

47

menyelenggarakan fungsi :
a. pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain
persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres;

47
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b. pelaksanaan

kegiatan

operasional

intelijen

keamanan

guna

terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early
warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan
personel pengemban fungsi intelijen;
c. pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau
informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah;
d. pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan
strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan
Polres;
e. penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis
setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan;
f. penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain
dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam,
pameran, pekan raya, dan pertunjukkan/permainan ketangkasan;
g. penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk
rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi
panel, dialog interaktif, outward bound, dan kegiatan politik; dan
h. pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan
peledak48.

Satintelkam dipimpin oleh Kasat intelkam yang bertanggung jawab kepada
Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali

48

Peraturan Kepala Kepolisian RI No.23 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek. Hlm.27

41

Wakapolres. Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes, dan Polresta,
Kasatintelkam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala
Satuan Intelkam (Wakasatintelkam). Satintelkam dalam melaksanakan tugas
dibantu oleh49:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan
pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, mengumpulkan,
menyimpan, dan melakukan pemutakhiran biodata tokoh formal atau
informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah,
serta

persandian,

pendokumentasian,

penganalisisan

terhadap

perkembangan lingkungan strategik, penyusunan produk intelijen untuk
mendukung kegiatan Polres, dan pemberdayaan personel pengemban
fungsi intelijen;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas
menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan, memberikan
pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat
lainnya, STTP, rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak,
SKCK

kepada

masyarakat

yang

membutuhkan,

dan

melakukan

pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya; dan
3. Unit, terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) Unit, yang bertugas
melaksanakan tugas-tugas operasional meliputi kegiatan operasional
intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection)

49
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dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi dan
penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis
setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

5. Sat Reskrim
Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Satreskrim adalah
unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres
yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim bertugas melaksanakan
penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana,
termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta
pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
Dalam melaksanakan tugas, Satreskrim menyelenggarakan fungsi 50:

1. pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan,
serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
2. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita
baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
3. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan
umum;
4. penganalisisan

kasus

beserta

penanganannya,

serta

mengkaji

efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
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5. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan
oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
6. pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang
operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
7. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara
lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di
daerah hukum Polres.

6. Sat Narkoba

Satuan Narkoba disingkat Sat Narkoba merupakan unsur pelaksana
tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas
melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan
penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba
berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka
pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Dalam
melaksanakan tugasnya, Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi 51:

a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkoba, dan prekursor;
b. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi
korban penyalahgunaan Narkoba;
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c. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana penyalahgunan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek
dan Satresnarkoba Polres; dan
d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas
pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Satresnarkoba dipimpin oleh Kasatresnarkoba yang bertanggung jawab
kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah
kendali Wakapolres. Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes,
dan Polresta, Kasatresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
Wakil

Kepala

Satuan

Reserse

Narkoba

(Wakasatresnarkoba).

Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas dibantu oleh52:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, pembinaan dan
penyuluhan

dalam

rangka

pencegahan

dan

rehabilitasi

korban

penyalahgunaan Narkoba serta menganalisis penanganan kasus dan
mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas
menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; dan
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3. Unit, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Unit, yang bertugas melakukan
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkoba dan prekursor di daerah hukum Polres.

7. SPKT
Sentrapelayanan

Kepolisian

Terpadu

disingkat

SPKT

adalah

merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres53.
SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap
laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan,
serta memberikan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugasnya
menyelenggarakan fungsi:
a. pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam
bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP),
Surat Pemberitahun Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat
Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan
Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat
Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian dan Kegiatan
Masyarakat Lainnya, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
b. pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain
Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan
pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
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c. pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain
telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet);
d. pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan
harian kepada Kapolres melalui Bagops.

SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres,
dibawah koordinasi dan arahan Kabagops, serta dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. SPKT dalam melaksanakan tugas
dibantu oleh Unit.

8. Si Was
Si Was adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan polresta yang
berada dibawah kapolresta54. Si Was bertugas menyelenggarakan
monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil
terhadap pelaksaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya
dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja,
termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak
terhadap penyimpangan yang ditemukan. Si Was dipimpin oleh keasiwas
yang bertanggung jawab kepada kapolresta dan dalam pelaksaan tugasnya
sehari-hari dibawah kendali wakapolresta.
9. Si Um
54
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Si Um adalah unsur pembantu pimpinan polresta yang berada di
bawah kapolresta. Si Um bertugas menyelenggarakan terjaminya
pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang
mencakup fungsi kesektariatan, kearsipan dan amdimistrasi umum lainnya
serta pelayanan markas dilingkungan Polresta55. Si um dipimpin oleh
kasium yang bertanggung jawab kepada kapolresta dan dalam pelaksaan
tugasnya sehari-hari di bawah kendali wakapolresta.
10. Si Keu
Seksi keuangan adalah unsur pengawasan dan pembantu pimpinan
yang berada dibawah kapolresta. Kasi keu bertugas melaksanakan
pelayanan funsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian,
akutansi dan verifikasi serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan.
Sikeu dipimpin oleh kepala seksi keuangan yang bertanggung jawab
kepada kapolresta jambi dan dalam pelaksaan tugas sehari-hari dibawah
kendali waka polresta jambi.56
11. Si Propam
Seksi profesi dan keamanan adalah merupakan unsur pengawas dan
pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sipropam bertugas
melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal,
pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota
Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik
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profesi Polri, serta rehabilitasi personel; Dalam melaksanakan tugasnya,
Sipropam menyelenggarakan fungsi57:
a. pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan
tindakan personel Polri;
b. penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres;
c. pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan
profesi personel;
d. pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah
menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
e. penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman
dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik
profesi;

Sipropam dipimpin oleh Kasipropam yang bertanggung jawab kepada
Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolres. Sipropam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Unit Provos, yang bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat
tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan
disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin
dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian
terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman
disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
57
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2. Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal), yang bertugas melakukan
pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan
profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang
telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan
pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.
12. Si Tipol
Seksi teknologi, informasi dan komunikasi adalah unsur pendukung
yang berada di bawah kapolresta. Seksi teknologi, informasi dan
komunikasi bertugas meneyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi
dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan
pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan
pelayanan multimedia.58
13. Polsek
Polsek bertugas meneyelenggarakan tugas pokok polri dalam
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,
serta tugas-tugas polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Polsek dipimpin oleh kepala polsek yang bertugas memimpin,
membina, mengatur, dan mengendalikan satuan organisasi dilingkungan
polsek dan unsur pelaksaan kewilayahan dalam jajarannya termasuk
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kegiatan pengamanan markas serta memberikan saran pertimbangan
kepada kapolresta yang terkait dengan pelaksaan tugasnya. 59

59
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Faktor penyebab tingginya kasus perkosaan terhadap anak di bawah
umur di wilayah hukum Polresta Jambi
Dimulai sejarah sejak adanya manusia dimuka bumi ini kejahatan pun
selalu ada dan tidak ada habis-habisnya, begitu juga kejahatan perkosaan terus
bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan zaman
seiring dengan kemajuan teknologi saat ini mendorong seseorang untuk
berbuat sesuai dengan keinginannya tanpa mempertimbangkan bahwa
perbuatan tersebut akan bertentangan dengan agama, hukum, maupun
kesusilaan dalam bermasyarakat.60
Dari uraian di atas bahwa kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah
umur tentunya dapat mengganggu ketentraman di kalangan anak-anak maupun
orang tua dan masyarakat luas, sekalipun kejadian ini dirasakan sangat aneh,
namun kenyataan nya di masyarakat kejadian ini benar-benar terjadi. Penulis
beranggapan bahwa perkosaan anak di bawah umur itu di lakukan karena
adanya ketida kseimbangan antara hasrat nafsu dan keinginan. Karena
pertentangan antara hasrat nafsu dan keinginan dalam diri pelaku yang begitu
hebat sehingga tidak mampu untuk mengendalikannya dan timbul niat untuk
melakukan perkosaan terhadap anak yang di bawah umur karena dianggap itu
yang paling mudah untuk dilakukan. Adapun jenis-jenis atau macam – macam
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perkosaan, disebutkan oleh Mulyana W Kusuma, sebagaimana di kutip oleh
Rena yulia diantar nya adalah sebagai berikut:61
1. Sadistic rape
Peskosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif
berpadudalam bentuk yang merusak, pelaku perkosaan telah nampak
menikmati kesenangan erotik bukan melalui seksnya, melainkan melalui
serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
2. Angea rape
Yakni penganiayaan yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk
menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di
sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang
memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan,
dan kekecewaan hidupnya.
3. Domonotion rape
Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk
gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban, tujuan nya adalah
penaklukan seksual, pelaku menyakitkan korban namun tetap memiliki
keinginan berhubungan seksual.
4. Seduktive rape
Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang,
yang tercipta oleh kedua belah pihak.Pada mula nya korban memutuskan
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bahwa keintiman personal harus di batasi tidak sampai sejauh kesenggaman.
Pelaku pada umum nya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh
karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
5. Victim precipitated rape
Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban
sebagai pencetusnya.
6. Exploitation rape
Perkosaan yang menunjukan bahwa pada setiap kesempatan
melakukan hubungan seksual yang di peroleh oleh laki-laki dengan
mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang
bergantung padanya secara ekonomi dan sosial. Misalnya pembantu rumah
tangga yang di perkosa majkan nya sedangkan pembantunya tidak
mempersoalkan ( mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.62
Sebelum membahas jauh tentang faktor tingginya kasus pemerkosaan
terhadap anak di bawah umur, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan
data mengenai kasus perlindungan anak di bawah umur di karenakan
perkosaan anak di bawah umur merupakan termasuk ke dalam undang-undang
perlindungan anak (Undang-undang no 35 tahun 2014). Dari penelitian yang
dilakukan di Polresta Jambi, penulis mendapatkan data mengenai kasus
perlindungan anak yang naik turun mulai dari tahun 2017-2019, yang dapat
dilihat pada table di bawah ini :
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Tabel 2
Data mengenai kasus perlindungan anak Polresta Jambi kurun waktu
2017-201963

NO

TAHUN

Jumlah Kasus perlindungan
anak

1

2017

156

2

2018

126

3

2019

140

JUMLAH

422

Dari tabel diatas terlihat bahwa kasus perlindungan anak yang
terjadi di wilayah Polresta Jambi terdapat 422 kasus, dimana pada tahun
2017 ada 156 kasus, 2018 ada 126 kasus dan tahun 2019 terdapat 140
kasus.64
Selanjutnya penulis akan memperlihatkan data kasus perkosaan
anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi dalam kurun waktu
2017-2019 :
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Tabel 3
Data mengenai kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di
wilayah hukum Polresta Jambi 65

No

Tahun

Jumlah kasus pemerkosaan terhadap
anak di bawah umur

1

2017

31

2

2018

34

3

2019

40

Jumlah

105 kasus

Berdasarkan tabel di atas dapat penulis lihat bahwa kasus pemerkosaan
anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi signifikan
meningkat dengan jumlah 105 kasus dari tahun 2017 sampai 2019
sebagimana pada tahun 2017 terdapat 31 kasus, tahun 2018 34 kasus dan
tahun 2019 terdapat 40 kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur di
wilayah Polresta Jambi.66
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Menurut hasil penelitian dan wawancara dengan ibu Chrisvani selaku
Kanit PPA (perlindungan perempuan dan anak) Polresta Jambi memgenai
meningkat nya kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, maka
penulis memaparkan faktor- faktor penyebab tingginya kasus perkosaan
anak di bawah umur di wilayah hukum polresta Jambi sebagai berikut67 :
1. Faktor kurangnya iman dan agama
Terjadi kasus perkosaan anak di bawah umur ditentukan pada
persoalan keharmonisan, agama atau hubungann antara hubungan
manusia dan tuhan, jika seseorang tidak memahami agama yang di anut
nya maka akan lemah juga imannya dan dengan mudah akan berbuat
kejahatan- kejahaatan yang di larang agama termasuk pemerkosaan.
Berdasarkan penelitian penulis bahwa terjadinya tingginya kasus
pemerkorkosaan terhadap anak di bawah umur di wilayah Polresta Jambi
karena kurangnya pemahaman pelaku terhadap agama, karena kurangnya
pemahaman mereka terhadap agama maka sulit untuk membedakan
perbuatan mana yang baik dan buruk, serta mana yang halal dan haram,
jadi lemahnya iman dan agama menyebabkan orang tersebut dapaat
melakukan perbuatan perkosaan terhadap anak di bawah umur tersebut68.
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2. Faktor lingkungan
Lingkungan memiliki peran yang cukup signifikan dalam
menentukan faktor-faktor penyebab timbulnya kasus pemerkosaan, karena
dari lingkungan di sekitarnya seorang individu dapat meniru, terpengaruh,
dan terlibat dalam tindakan kriminal.69Sebab perkosaan terhadap anak di
bawah umur merupakan terjadi karena dari sesama masyarakat atau
sesama manusia70.
3. Faktor pendidikan
Kurangnya

atau

rendahnya

pendidikan

seseorang

dapat

menimbulkan dampak bagi masyarakat luas serta yang bersangkutan dapat
dengan mudah terpengaruh untuk melakukan suatu kejahatan tanpa
mempedulikan akibat dari yang ditimbulkan, salah satunya yang
berhubungan dengan rendahnya tingkat pendidikan seseorang adalah
tingginya kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur di wilayah
hukum Polresta Jambi.71
4. Faktor teknologi
Faktor teknologi menurut dari wawancara penulis bahwa
penggunaan teknologi yang salah dapat menimbulkan tinggi nya kasus
pemerkosaan anak di bawah umur, karena dari kecanggihan teknologi dan
69
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dengan mudah nya orang untuk mengakses internet serta situs-situs porno
dapat menaikan tingkat nafsu seseorang pelaku dan pelaku kebanyakan
masih berstatus seorang yang belum menikah maka akan melapiaskan
nafsu nya kepada anak-anak yang di anggap mudah untuk dilakukan
pemerkosaan tersebut, maka dari itu faktor penggunaan teknologi yang
salah juga dapat mendorong meningkatnya kasus perkosaan anak di bawah
umur.72
5. Faktor dari pelaku yang memiliki kelainan seksual
Bagi seseorang yang memiliki kelainan seksual sangat berpengaruh
terhadap meningkat nya kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur,
karena untuk orang yang kelainan seksual dia lebih senang atau bergairah
jika melihat lawan jenis atau sesama jenis yang masih di anggap belia
sehingga akan menimbulkan hasrat dia untuk melakukan perkosaan
kepada anak itu.73
6. Faktor kurangnya perhatian dari orang tua
Seorang anak pada masa modern ini sangat membutuhkan arahan,
perhatian

dari

orang

tua

sangat

diperlukan.

Karena

semakin

bertambahnya umur seorang anak akan semakin membuat dia semakin
ingin tahu lebih jauh tentang apa yang ingin mereka ketahui. Dengan
semakin merosotnya moral dan berkembangnya teknologi dan gaya
72
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pergaulan di masa kini peranan orang tua untuk mengawasi dan
membimbing anaknya semakin dibutuhkan agar anaknya tidak mengarah
kepada hal-hal negatif.
Dari hasil wawancara peneliti dengan Fadli bin Budiman selaku
pelaku dalam kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur, bahwa
pelaku beralamat atau bertempat tinggal di Jalan Danau sipin Kelurahan
Legok Kota Jambi. Dalam kehidupan sehari-hari nya pelaku sangat jauh
dengan ibadah terhadap tuhan yang maha esa, serta pelaku berstatus
bukan pelajar dan hanya 4 tahun duduk di bangku sekolah dasar (SD) dan
setelah itu putus sekolah sampai dengan pelaku melakukan kejahatan.
Korban dari si pelaku yaitu teman dekat korban sendiri yang masih
berstatus di bawah umur, dari pengakuan si pelaku penyebab dia
melakukan perkosaan terhadap korban di karenakan kemolekan tubuh si
korban pada saat si pelaku main kerumah korban sebagaimana dirumah
korban hanya ada si korban itu sendiri dikarenakan orang tua korban
kedua nya bekerja dari pagi hingga sore, serta pada saat sebelum kerumah
korban, sipelaku telah menonton film porno yang di akses melalui hp
(handphone) android milik nya.74
Banyak teori-teori penyebab anak melakukan kejahatan, menurut a
Ninik Widiyanti dan Panji Anogara

dalam bukunya “Perkembangan

Kejahatan dan Masalahnya ditinjau dari segi kriminologi dan Sosial”
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mengatakan bahwa ada dua jenis faktor yang dapat menyebabkan anak
melakukan tindak pidana yaitu faktor yang mempengaruhi secara
langsung dan faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung, faktorfsktor yang mempengaruhi secara langsung adalah faktor endoigin dan
tidak langsung adalah eksogin.75 Yang dimaksudkan dengan faktor
endogin adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri
yang mempengaruhi tingkah lakunya yaitu antara lain:
a) Cacat yang bersifat biologis dan psikis.
b) Perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat
sehingga tidak dapat menghayati norma-norma yang berlaku.
Selain itu berhubung manusia hidup bermasyarakat dan tidak bisa
terlepas dari proses yang berlangsung dalam masyarakat maka proses
sosial mempengaruhi secara tidak langsung faktor-faktor eksoginnya.
Faktor-faktor eksogin adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri
anak, yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain adalah:
a) Pengaruh negatif dari orang tua
b) Pengaruh negatif dari lingkungan sekolah
c) Pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat
d) Tidak ada/kurang pengawasan dari orang tua
e) Tidak ada/kurang pengawasan pemerintah
f) Tidak ada/kurang pengawasan dari masyarakat
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g) Tidak ada pengisian waktu yang sehat
h) Tidak ada rekreasi yang sehat
i) Tidak ada pekerjaan
j) Lingkungan fisik kota besar
k) Anatomitas karena banyaknya penduduk kota-kota besar.
Sehingga dewasa ini kenakalan remaja semakin meningkat baik
secara kualitas maupun kuantitasnya, yang dilakukan oleh remaja
tersebut bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada
tindakan kriminal, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam
masyarakat (khususnya tindak pidana kesusilaan). Oleh karena itu,
perlindungan hak-hak anak jangan sampai diabaikan, untuk itu
diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya
perlindungan hak-hak anak. Dalam hal ini prinsip kepentingan yang
terbaik untuk anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak
yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan
yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi yang
utama.76
B. Upaya penanggulangan tingginya kasus perkosaan terhadap anak di
bawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi
Dari wawancara penulis dengan anggota PPA Polresta Jambi,
dalam melakukan penanggulangan suatu kasus maka akan ada 2 upaya
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yang dilakukan yaitu upaya preventif (pencegahan sebelum terjadinya
kejahatan) dan represif (sesudah terjadinya kejahatan).77
1. Upaya preventif
Upaya preventif adalah tindakan-tindakan penanggulangan untuk
mencegah, menangkal dan mengendalikan terjadi gejala yang melawan
hukum. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Jambi untuk
mengurangi dan mencegah terjadinya tingginya kasus perkosaan terhadap
anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi yaitu dengan
melakukan pengawasan terhadap peredaran film-film porno yang ada di
Kota Jambi selain melakukan pengawasan juga dilakukan penyitaan bagi
hal-hal yang berbau pornografi lainnya, selain itu pihak polresta juga
melakukan upaya sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan ke masyarakat luas
dengan memberitahu faktor-faktor peneyebab terjadinya perkosaan anak di
bawah umur serta bagaimana cara agar tidak terjadinya perkosaan. Serta
memberikan nasihat kepada para pelajar bahwa pacaran di usia yang masih
belia atau di kalangan pelajar sangat membahayakan, sebab tingginya
kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur salah satunya banyak
pelakunya adalah pacar korban sendiri dan kebiasaan budaya melihat
video pornografi. Hal ini juga dapat dibuktikan penulis melalui berita di
koran tribun newsjambi.com tentang gencarnya Polresta Jambi melakukan
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razia film-film porno serta sosialisasi kesekolah-sekolah dan elemen
masyarakat disetiap kecamatan di Kota Jambi.78
2. Upaya Represif
Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum,

berupa

upaya

atau

pemberian

sanksi

pidana

pelaku

kejahatan.Dalam hal ini pelaku kejahatan kasus pemerkosaan anak di
bawah umur.
Upaya represif yang dilakukan pihak Polresta Jambi dalam
mencegah terjadinya peningkatan kasus pemerkosaan terhadap anak di
bawah umur di wilayah hukum polresta Jambi yaitu 79 dengan cara
menangkap dan memproses secara hukum pidana pelaku tindak pidana
pemerkosaan anak di bawah umur sesuai dengan peraturan hukum yang
berlaku, upaya ini dilakukan untuk menegakan hukum pidana,
memberikan keadilan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap
pelaku, serta melakukan pelajaran kepada masyrakat agar tidak melakukan
kejahatan pemerkosaan tersebut. Tindakan represif yang dilakukan oleh
Polresta Jambi tersebut disesuaikan

dengan prosedur yang telah

ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut, tindakan
tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi
kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian
bagi pelaku ataupun masyarakat dan akan menjadi tanggung jawab bagi
78
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atasan, sehingga aparat dan anggota yang bekerja di lapangan dalam
melakukan tindakan tidak sewenang-wenang, tindakan tersebut dapat
berupa pelumpuhan terhadap pelaku, penangkapan, penyelidikan, dan lain
lain.
Dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku agar dapat
memberikan efek jera haruslah dilandaskan peraturan perundangundangan sebagaimana yang telah diatur di Indonesia adalah sebagai
berikut:
1. Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur
menurut KUHP adalah:
a) Pasal 285 KUHP yang menentukan bahwa 80 “Barang siapa dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang
bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan
perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
Pasal 285 KUHP diatas, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah
umur dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama dua belas
tahun, akan tetapi dalam pasal ini tidak menyebutkan kategori korban
atau usia korban, hanya menyebutkan korbannya seorang wanita tanpa
batas umur atau klasifikasi umur berarti seluruh klasifikasi umur
termasuk lanjut usia maupun anak-anak dapat dikategorikan dalam
pasal ini. Dalam hal pencabulan yang korbannya anak di bawah umur
berarti dapat diatur dalam pasal ini.
80
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b) Pasal 286 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa
bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal
diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak
berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan
tahun”.81
Pengaturan pada pasal ini ialah apabila pelaku pencabulan terhadap
anak dibawah umur melakukan pemenuhan hasrat seksualnya bukan
dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan dengan
cara meminumkan suatu zat atau obat yang membuat korbannya
pingsan atau tidak berdaya, pelaku diancam dengan pidana penjara
paling lama sembilan tahun.
c) Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa “Barang siapa
bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal
diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum
lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu
kawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan
tahun”.
Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan terhadap anak di
bawah umur dilakukan dengan memaksakan kehendak dari orang
dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau
dengan kekerasan demi tercapainya pemenuhan hasrat seksual.
Pemenuhan hasrat seksual yang dilakukan tanpa kekerasan biasa
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terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk
korban dengan mengiming-ngimingi korban dengan sesuatu atau
hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan
demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya
untuk menyetubuhi korban. Dalam hal ini pelaku dapat diancam
dengan pidana paling lama sembilan tahun.82
2. Sanksi pidiana bagi pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur
menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah
umur menurut undang-undang perlindungan anak ialah Pasal 82 yang
menentukan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahyn dan
denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling
sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).83
Pasal ini mengatur bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah
umur dengan cara kekerasan ataupum ancaman kekerasan yang diminta
menerangkan hukuman bagi pelaku sangatlah berat yaitu paling lama lima
belas tahun penjara dan paling singkat tahun penjara, setidaknya akan
membuat pelaku geram dan menyadari benar perbuatan apa yang telah
82
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dilakukan. Peraturan pada pasal ini adalah cukup efisien dalam menjerat
para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di
hadapan hukum.
C. Kendala

dan

solusi

yang

dihadapi

dalam

melakukan

upaya

penanggulangan tingginya kasus perkosaan terhadap anak di bawah
umur
1.Kendala yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan tingginya
kasus perkosaan anak di bawah umur di Polresta Jambi
Dalam

melakukan

upaya

penanggulangan

tingginya

kasus

pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi
tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum
Polresta Jambi. Menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang dapat
mendukung dan dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum di
masyarakat, sebagai berikut ;
a. Faktor hukumnya sendiri
Faktor hukumnya, maksudnya dalam hal kaitannya mengenai undangundang yang berlaku di Indonesia yang semakin beragam bentuk serta
tujuannta dan hampir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat harus
mentaati peraturan tersebut. Banyaknya perundang-undangan dibuat yang
bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi
dalam kenyataannya angka pelanggaran dan kejahatan itu semakin
meningkat dari tahun ke tahun di Kota Jambi terutama tindak pidana
pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, peningkatan tersebut
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disebabkan ialah kurang meratanya masyarakat memahamai undangundang tersebut serta kurangnya sosialisasi penyuluhan hukum mengenai
undang-undang pada masyarakat.84
2. Faktor penegak hukum
Penegakan hukum menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk
merasakan suatu keadilan. Penegakan hukum yang ideal adalah suatu
dambaan pada zaman ini, karena memang inilah fungsi aparatur negara
dalam melayani setiap warga negaranya
Maka dari itu penegak hukum harus adil dalam menjalankan tugasnya
yang merupakan amanat baginya sesuai ayat yang diatas mulai dari pihak
kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan agar kepercayaan masyarakat
tinggi terhadap penegak hukum di negeri ini karena sebagaimana kita
ketahui bahwa masyarakat sangat berperan aktif dalam masalah penegakan
hukum.
Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak
didukung oleh para penegak hukumnya yang khususnya bergerak di dalam
bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, kehakiman dan
lembaga pemasyarakatan. Lemah kuatnya suatu penegakan hukum berasal
dari penegak hukumnya, jika para penegak hukumnya lemah, maka
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masyarakat berada dalam hutan rimba tanpa aturan satu pun yang
mengaturnya.85
Saat ini dinamika yang terjadi dalam proses pencarian keadilan pada
pranata hukum kita ternyata telah berkembang menjadi begitu kompleks.
Masalah-masalah hukum dan keadilan bukan lagi sekedar masalah teknis
prosedur untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan atau
tidak dengan peraturan perundang-undangan, atau apakah sesuai atau tidak
dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, akan tetapi,
masalah hukum yang menjadi polemik adalah seputar bagaimana
mempersiapkan yang belum ada dan menyesuaikan yang tidak lagi cocok
dalam rangka proses transplatasi hukum secara besar-besaran yang
berjalan mengiringi proses pertumbuhan tatanan baru globalisasi. Dalam
kondisi seperti ini, permasalahan hukum bukan lagi hanya persoalan
eksklusif yang berkaitan dengan perlindungan atas hak dari segelintir
orang. Yang terjadi dalam masyarakat seperti ini adalah dihadapkannya
kenyataan bahwa permasalahan hukum merupakan permasalahan setiap
orang.
Perlu diperhatikan ialah mengenai kebutuhan akan etika, standar dan
tanggung jawab sebagai nilai-nilai pokok para penegak hukum yang akan
mendukung

dan

menjamin

keberlanjutan

terselenggaranya

proses

pencarian keadilan yang sehat. Faktor yang ikut menuntut munculnya
debat tersebut berada di sisi masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin
85
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tergantung kepada keahlian dan keterampilan dari sekelompok orang yang
disebut kaum profesional. Kondisi ketergantungan tersebut pada akhirnya
menempatkan etika profesi sebagai salah satu sarana kontrol masyarakat
terhadap profesi, yang dalam hal tertentu masih dapat di nilaiu melalui
parameter etika umum yang ada di dalam masyarakat. Dengan begitu,
telah lebih lanjut mengenai dimensi moral dari profesi penegak hukum dan
berkaitan dengan makna, fungsi dan peranan penegak hukum beserta kode
etik yang mengatur mengenai profesi penegak hukum itu sendiri.86
Kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, dan profesional
merupakan dasar bagi para penegak hukum dianggap sebagai profesi
mulia. Oleh karena itu seorang penegak hukum dalam bersikap haruslah
menghormati hukum dan keadilan, sesuai dengan kedudukan aparat
penegak hukum tersebut sebagai the officer of the criminal. Sudah
merupakan suatu keharusan bagi para penegak hukum memahami kode
etik profesi dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kode etik
profesi ini bertujuan agar pedoman bagi penegak hukum dalam bertindak
menjalankan tugas dan kewajibannya. Profesionalisme tanpa etika
menjadikannya tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika
tanpa profesionalisme menjadikannya tidak maju bahkan tidak tegak.
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3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Yaitu dimana sarana dan prasarana penegak hukum dalam melakukan
penangkapan serta penyelidikan yang wajib lengkap agar para penegak
hukum dapat melakukan tugas nya dengan lancer dan baik.
4.

Faktor masyarakat
Yaitu faktor lingkungan dimana hukum itu berlaku atau di terapkan.

5.

Faktor kebudayaan
Yakni sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

manusia di dalam pergaulan hidup.87
Dari hasil wawancara penulis dengan anggota PPA (Perlindugan
perempuan dan anak) Polresta Jambi bahwa kendala yang dihadapi pihak
Polresta Jambi dalam menghadapi tinggi nya kasus pemerkosaan terhadap
anak di bawah umur adalah:
1. Kurang nya laporan mengenai tindak pidana pemerkosaan anak di
bawah umur dikarenakan:
a.

Pihak korban masih berstatus anak-anak sehingga tidak tau

akan berbuat apa
b. Pihak korban mendapatkan ancaman dari pelaku bila
memberitahukan apa yang terjadi kepada diri nya kepada orang
lain
c.

87

Pihak korban merasa malu
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d.

Pihak keluarga merasa malu karena merupakan aib
keluarga yang dianggap orang tua atau pun keluarga dekat
tidak mampu menjaga anak nya dengan baik

e. Pihak keluarga dan korban takut akan hukuman sosial dari
masyarakat dan di cap buruk
2. Adanya anggapan bahwa pihak berwajib tidak akan menyelesaikan
masalah yang di alami oleh keluarga nya
3. Kurang nya penyuluhan pada masyarakat tentang akibat perbuatan
pemerkosaan terhadap anak di bawah umur
5. Kurang nya peran serta masyarakat untuk turut serta memberikan
pembinaan pada pelaku kejahatan pemerkosaan di wilayah hukum
Polresta Jambi.88
2. Solusi terhadap tingginya kasus perkosaan anak di Polresta Jambi
Solusi yang dilakukan oleh pihak Polresta Jambi terhadap
tingginya kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur di wilayah
hukum Polresta Jambi, Wawancara penulis dengan Ibu Chrisvani Sarusuk,
selaku Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Jambi
tentang solusi yang dilakukan yaitu :89

88
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a. Peningkatan sosialisasi, serta melakukan patroli rutin setiap
beberapa minggu sekali terhadap marak nya peredaran penjualan
film-film porno serta situs-situs porno yang ada di Kota Jambi.
b. Peningkatan sarana prasarana seperti layanan pengaduan cepat
terhadap kasus atau tindak kejahatan, serta memperbanyak
senjata dan kendaraan untuk petugas.
c. Pemberatan sanksi pidana
d. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dan elemen
masyarakat luas.
e. Penegakan hukum Undang-undang ITE, yang berkaitan dengan
penyebaran situs-situs porno melalui media sosial dan internet,
serta memberikan spanduk-spanduk di jalan atau pun baliho agar
dibaca masyarakat tentang bahayanya terhadap ancaman
perkosaan anak di bawah umur.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya dapat
penulisan simpulkan bahwa pihak Polresta Jambi dalam menangani kasus
perkosaan terhadap anak di bawah umur di Polresta Jambi masih belum
maksimal karena pada 3 tahun terakhir masih mengalami peningkatan yang
signifikan, Untuk lebih jelasnya lagi penulis akan menguraikan kesimpulan
dari hasil penelitiannya, adalah sebagai berikut :
1..Faktor Penyebab Tingginya Kasus perkosaan Anak di Bawah Umur di
Wilayah Hukum Polresta Jambi adalah :
a. Faktor kurang nya iman dan agama
b. Faktor lingkungan
c. Faktor rendahnya pendidikan
d. Faktor teknologi
e. Faktor kelainan seksual pelaku
f. Faktor kurang nya perhatian dari orang tua
Dari beberapa faktor tersebut merupakan faktor yang menjadi
penyebab tinggi nya kasus perkosaan anak di bawah umur di wilayah
hukum Polresta Jambi.
2. Upaya penanggulangan tingginya kasus perkosaan terhadap anak di bawah
umur di wilayah hukum Polresta Jambi adalah terbagi menjadi 2 yaitu
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upaya preventif dan represif, upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta
Jambi yaitu dengan melakukan penertiban dan melakukan pemeriksaan
terhadap peredaran film-film porno yang ada dikota jambi serta dengan
melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah tentang
faktor-faktor dan cara mencegah terjadi tindak pidana perkosaan terhadap
anak di bawah umur. Upaya represif yang dilakukan pihak Polresta Jambi
yaitu dengan

cara menindak pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah

umur sesuai dengan perintah atasan atau undang undang yang berlaku agar
menimbulkan efek jera bagi si pelaku perkosaan anak di bawah umur.
3. Kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tingginya kasus
perkosaan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi,
yaitu karena kurang nya laporan dan pengaduan oleh korban maupun
keluarga korban karena malu, ada nya anggapan bahwa pihak berwajib
berwajib tidak akan menyelesaikan masalah yang di alami oleh keluarga
nya, kurang nya penyuluhan pada masyarakat tentang akibat perbuatan
pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, serta kurang nya peran serta
masyarakat untuk turut serta memberikan pembinaan pada pelaku kejahatan
perkosaan di wilayah hukum Polresta Jambi.
Solusi yang dilakukan pihak Polresta Jambi yaitu berupa peningkatan
sarana prasarana, melakukan patroli rutin, bekerjasamaa dengan elemen
masyarakat luas serta menegakan Undang-Undang ITE dengan tegas untuk
mencegah peredaran film porno disosial media maupun internet.
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B. Saran
Berdasarkan

penjelasan-penjelasan

yang

terdapat

didalam

pembahasan skripsi yang penulis susun dan dihubungkan dengan kondisi
kehidupam pada Abad ke-21 ini, kejahatan semakin meningkat dan
semakin bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman, adapun saran
yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah:
1. Perlunya di tingkatkan penyuluhan hukum terpadu oleh penegak
hukum kepada masyarakat luas guna mencegah semakin meningkatnya
jumlah kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di wilayah
hukum Polresta Jambi.
2. Bagi para korban pemerkosaan sebaiknya jangan takut untuk
melaporkan tindak kejahatan pemerkosaan yang di lakukan pelaku
kepada nya agar para penegak hukum dapat memproses dengan cepat
3. Aturan hukum yang telah dibuat, harus betul-betul diterapkan sebaik
mungkin sesuai dengan fungsi nya, agar korban merasa puas terhadap
sanksi yang di berikan kepada pelaku.
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Gambar 1 Wawancara dengan Kanit PPA (perindungan perempuan dan anak)
Polresta Jambi
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Gambar 2 Wawancar dengan Anggota ReskrimPolresta Jambi
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Gambar 3 Wawancara dengan Fadli bin Budiman pelaku kasus perkosaan
terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi
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DAFTAR PERTANYAAN
1. Apa yang menjadi faktor penyebab tinggi nya kasus pemerkosaan terhadap
anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi?
2. Bagaimana upaya pihak Polrrsta Jambi dalam menanggulangi tinggi nya
kasus pemerkosan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum
Polresta Jambi?
3. Apa saja kendala yang di hadapi pihak Polresta Jambi dalam
menanggulangi tinggi nya kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah
umur di wilayah hukum Polresta Jambi?
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