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PENDAHULUAN 

Dugaan adanya penyiksaan dan rekayasa kasus dalam perkara kekerasan seksual di 

Jakarta Intercultural School (JIS) semakin menguat setelah munculnya fakta-fakta, baik yang 

berasal dari temuan dan/atau investigasi yang dilakukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan 

Korban Tindak Kekerasan (KontraS) maupun fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. 

Sebagai contoh, hasil temuan kontraS berdasarkan keterangan keluarga tersangka petugas 

kebersihan, para tersangka mengalami penyiksaan selama proses penyidikan di kepolisian. 

Selain itu, dalam fakta persidangan pada kasus yang menimpa guru JIS menunjukkan hasil 

forensik dan keterangan ahli yang menyebutkan bahwa pada pokoknya tidak ada tindakan 

sodomi pada anak sebagaimana didakwakan oleh jaksa dan diputus oleh majelis hakim 

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.  

Untuk itulah, KontraS yang sejak awal melakukan investigasi dalam kasus kekerasan 

Seksual di JIS bersama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia (Mappi FH UI) merasa perlu untuk melakukan eksaminasi terhadap 

putusan pengadilan dalam perkara kekerasan seksual yang dialami oleh para petugas 

kebersihan dan guru JIS.  

Faktor utama yang mendasari eksaminasi publik ini adalah, pertama, mendorong dan 

memberdayakan partisipasi publik agar dapat terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan 

proses sesuatu perkara dan putusan atas perkara itu yang dinilai kontroversial dan melukai rasa 

keadilan masyarakat (perkara a quo). Kedua, eksaminasi publik ini tidak ditujukan untuk 

mengintervensi proses hukum a quo namun merupakan ruang publik dalam menjalankan fungsi 

kontrol terhadap kinerja aparat penegak hukum, yang hasilnya diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan bagi Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian RI 

(Polri) dalam melakukan koreksi terhadap kinerja aparatusnya. 

 

TUJUAN EKSAMINASI  

Istilah eksaminasi merujuk pada Black‟s Law Dictionary berasal dari kata examination: an 

investigation; search; inspection; interrogation. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia artinya 

adalah ujian atau pemeriksaan secara umum. Tujuan eksaminasi publik adalah untuk 

mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut 

telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah 

diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan 

masyarakat.  

Secara detail, tujuan tersebut dapat dipilah dalam beberapa hal di bawah ini: 

1. Melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum atas produk hukum atau putusan 

majelis hakim, atau dakwaan; jalannya proses beracara di pengadilan dan perilaku 

jaksa dan hakim selama proses persidangan. Harapannya adalah dapat diketahui 

sejauh mana pertimbangan hukum atau proses hukum dimaksud sesuai ataukah 

bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, prosedur hukum acara, dan juga prinsip 

legal justice, moral justice, social justice maupun kode etik perilaku penegak hukum; 

2. Mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk terlibat lebih jauh di dalam 

mempersoalkan proses sesuatu perkara dan putusan atas perkara itu. Terutama 

terhadap perkara yang dinilai kontroversial dan melukai rasa keadilan masyarakat; 



3. Mendorong terciptanya independensi lembaga penegakan hukum, termasuk 

akuntabilitas dan transparansi kepada publik; 

4. Mendorong para hakim untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan 

profesionalitasnya di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak 

menjadi putusan yang kontroversial sehingga melukai rasa keadilan masyarakat. 



 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Lebih baik sepuluh orang bersalah melarikan diri daripada satu orang yang tidak 

bersalah menderita. Adagium yang disampaikan oleh ahli hukum William Blackstone tersebut 

memiliki makna yang sangat mendalam. Pertama, bahwa dalam suatu sistem peradilan pidana 

dimungkinkan adanya suatu kesalahan yang mengakibatkan orang yang tidak bersalah 

dihukum. Kedua, hukum pidana merupakan suatu bentuk pemberian penderitaan bagi 

seseorang yang telah melakukan kejahatan.  

Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus berjalan secara fair untuk memastikan 

bahwa orang yang dipersalahkannya tersebut haruslah benar-benar yang bertanggung jawab 

atas perbuatannya. Atau dengan kata lain, kebenaran materiil harus menjadi panglima untuk 

menyatakan seseorang bersalah. Dalam upaya untuk menelusuri kebenaran materiil (materiile 

waarheid) tersebut berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang mengantarkan kepada 

putusan hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada hakim dan proses secara 

keseluruhan diikuti oleh terdakwa serta harus dengan alat bukti yang sempurna1. 

Dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang menimpa murid sekolah 

di JIS, patut digarisbawahi bahwa melindungi anak merupakan sebuah kewajiban, tidak hanya 

dari orang tua tapi juga lingkungan sekitar termasuk peran dari negara. Sebab, anak bukan 

hanya sebuah kehidupan tapi dia juga merupakan masa depan. Oleh karena itu, dalam 

menghadapi anak sebagai korban tindak pidana, melindungi kepentingan anak merupakan 

segala-galanya dalam wujud pemberian rehabilitasi dan keadilan dengan menghukum pelaku 

kejahatan berdasarkan peradilan yang fair.  

Peradilan yang fair akan menjamin keadilan bagi anak, sebab dia akan menghukum 

orang yang benar-benar bersalah telah melakukan kejahatan tersebut. Oleh karenanya, apabila 

pengadilan menghakimi orang yang tidak bersalah, pengadilan tidak hanya melakukan 

kejahatan terhadap orang yang tidak bersalah tersebut tetapi juga tidak memberikan keadilan 

kepada anak sekaligus melindungi kepentingan anak.  

Berdasarkan hasil analisis yang telah ditulis oleh beberapa ahli dalam eksaminasi ini, 

terlihat bahwa baik aparat penegak hukum maupun pengadilan telah gagal dalam mewujudkan 

keadilan dan perlindungan bagi anak serta memenuhi hak-hak tersangka. Alasan tersebut 

didasarkan pada adanya temuan berikut ini: 

1. Pelanggaran terhadap Hukum Formil 

Dalam perkara yang menimpa korban murid di JIS, pihak kepolisian terlebih dahulu 

menetapkan beberapa petugas kebersihan menjadi tersangka yang kemudian disusul oleh 

dua orang guru. Sayangnya, proses hukum di tingkat penyidikan terhadap para tersangka 

petugas kebersihan sarat dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dari para 

penyidik. Dimulai dari proses penangkapan dan penetapan tersangka yang tidak memenuhi 

prosedur hingga adanya dugaan praktik penyiksaan terhadap para tersangka guna 

mendapatkan pengakuan.  
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Tidak hanya itu, hak para tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum pun diabaikan 

oleh pihak penyidik dengan memberikan kuasa hukum yang tidak tepat, sebab secara 

praktik, penunjukan kuasa hukum bagi para tersangka hanyalah di atas kertas saja namun 

tidak menghadirkannya secara fisik guna mendampingi para tersangka untuk membela 

kepentingan dan hak-haknya.  

Tindakan-tindakan seperti disebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan 

melawan hukum yang harus berdampak kepada batalnya segala tindakan penyidikan. 

Bahkan lebih jauh lagi, harus diberikan hukuman kepada penyidik yang telah melakukan 

praktik penyiksaan kepada para tersangka. Sebab apabila diumpamakan, penyelidikan dan 

penyidikan adalah gerbang pintu masuk penanganan kasus pidana. Oleh karena itu, 

gerbang tersebut harus dijaga oleh penjaga yang baik berdasarkan ketentuan perundang-

undangan sehingga orang yang tidak layak masuk dalam proses pidana tidak akan mungkin 

melewati gerbang tersebut.  

Hal itulah yang tidak terjadi dalam perkara ini. Sejak awal kasus ini telah terjadi banyak 

pelanggaran hukum formil sehingga segala proses hukum yang dialami oleh para tersangka 

harus dinyatakan batal demi hukum.  

 

2. Tidak Terpenuhinya Hukum Materiil 

Sebagaimana yang terjadi dalam hukum formil, aparat penegak hukum pun melanjutkan 

kesalahannya dengan salah menerapkan hukum materiil, atau dengan kata lain unsur-unsur 

dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi karena bukti-bukti yang 

didakwakan kepadanya tidaklah kuat serta adanya ketidakjelasan tindakan yang dilakukan 

oleh para terdakwa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.  

Hal ini tidaklah mengagetkan karena aparat penegak hukum sejak awal telah melakukan 

proses hukum yang melanggar undang-undang, sehingga dalam merumuskan hukum 

materiil pun akan menemui hambatan dan harus memaksakan bahwa apa yang didakwakan 

kepada tersangka harus sedemikian rupa meskipun tidak sesuai dengan ketentuan dalam 

pasal dan syarat pembuktian.  

Khusus mengenai pembuktian, keterangan melalui ahli maupun hasil visum yang 

membuktikan adanya kekerasan seksual pun diragukan, namun hal itu tidak 

dipertimbangkan oleh penuntut maupun hakim. Padahal baik penuntut maupun hakim dalam 

mempertimbangkan keterangan ahli maupun hasil visum yang menunjukkan adanya 

kekerasan terhadap anak haruslah cermat, sebab keterangan ahli maupun visum tersebut 

tidak hanya berdampak kepada benar atau tidaknya ada peristiwa kekerasan tetapi juga 

akan menjadi dasar sejauh mana pemberian rehabilitasi kepada anak sebagai korban. 

 

3. Tidak Terlindunginya Kepentingan Anak  

Dengan begitu banyaknya dugaan pelanggaran atas proses hukum yang terjadi dalam 

perkara ini maka yang paling dirugikan adalah kepentingan anak. Sebab, jika sesungguhnya 

tidak pernah ada kejahatan sebagaimana didakwakan oleh aparat penegak hukum kepada 

para tersangka maka anak akan menanggung beban bahwa dirinya merupakan bagian dari 

kontroversi peristiwa hukum yang telah direkayasa. Jika sekalipun benar ada peristiwa 

kekerasan seksual terhadap anak tersebut maka si anak tidak mendapatkan keadilan yang 



sesungguhnya sebab orang yang dihukum atas kejahatan terhadap dirinya bukanlah orang 

yang benar-benar melakukan kejahatan.  

Dari apa yang telah dijabarkan diatas maka hal utama yang patut untuk menjadi 

pertimbangan semua pihak dalam menangani anak sebagai korban tindak pidana adalah, 

pertama, kepentingan anak  harus menjadi yang utama, dia bukanlah objek melainkan subjek 

hukum yang harus dilindungi dalam setiap proses yang akan dilewati. Kedua, proses hukum 

harus dilakukan berdasarkan prinsip fair trial sehingga kebenaran materiil dengan menghukum 

orang yang benar-benar bersalah akan terwujud.  

 



 

TINJAUAN HUKUM FORMIL: ANALISIS ATAS PRAKTIK PENYIKSAAN 

Oleh: Putri Kanesia dan Alex Argo Hernowo 

I. Fakta Investigasi 

A. Tinjauan Lapangan dan Saksi-saksi. 

1. Keterangan saksi Timothy Stewart Carr (Kepala sekolah JIS): 

 Bahwa benar ada pertemuan pada tanggal 22 Maret 2014 antara saksi dan 

Martin Kronnen, ayah dari MAK;  

 Bahwa pertemuan tersebut membahas laporan yang dibuat oleh ibu MAK atas 

adanya dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh MAK di JIS. Atas laporan 

tersebut, saksi sebagai kepala sekolah memerintahkan pihak manajemen yang 

ditunjuk, yakni David selaku Operations Manager Risk Management JIS, untuk 

membantu keluarga MAK. Ayah MAK pada saat pertemuan itu meminta agar 

kasus ini dirahasiakan karena akan membuat aib baik bagi keluarga maupun 

kepentingan anak. Untuk itulah pihak JIS tidak melakukan tindakan yang dapat 

menimbulkan sorotan publik atas kasus ini; 

 Usai pertemuan, pihak keluarga dan manajemen JIS sepakat untuk segera 

membawa MAK ke klinik agar segera dilakukan pemeriksaan medis, dan memilih 

Klinik SOS Medika. 

2. Keterangan saksi David (Operations Manager Risk Management di Jakarta Intercultural 

School): 

 Bahwa saksi David bersama dengan ibu MAK membuat laporan polisi di Polda 

Metro Jaya pada tanggal 24 Maret 2014 setelah sebelumnya menyarankan 

membuat laporan di Polres Jaksel. Namun karena ibu MAK menyampaikan 

memiliki rekan di Polda Metro Jaya maka pihak ibu MAK membuat laporan polisi 

di Polda (bukti SMS). Atas laporan tersebut, pihak Polda Metro Jaya tidak 

langsung menindaklanjutinya bahkan tidak langsung melakukan penyelidikan ke 

TKP sebagaimana dilaporkan oleh ibu korban; 

 Bahwa saksi diminta untuk membawa foto para petugas kebersihan pada 

tanggal 25 maret 2014 ke rumah yang pada saat itu diterima oleh Marie Jose G, 

nenek dari MAK. Pada saat itu saksi membawa sebanyak 31 foto petugas 

kebersihan yang disertai nama. Namun karena jumlahnya banyak, MAK tidak 

dapat mengenali siapa pelakunya; 

 Bahwa saksi diminta datang kembali pada tanggal 26 Maret 2014, dengan 

membawa foto-foto petugas yang hanya menjaga toilet berdasarkan permintaan 

dari ibu MAK; 

 Tanggal 1 April 2014, saksi dihubungi oleh ibu MAK agar dapat menerima 

penyidik Polda Metro Jaya. Sore harinya penyidik bersama dengan ibu MAK 

datang dan memeriksa TKP yakni toilet Anggrek berdasarkan keterangan yang 

disampaikan oleh MAK; 

 Tanggal 6 April 2014, saksi diberitahu oleh ibu MAK bahwa anaknya positif 

menderita herpes; 



 Tanggal 8 April 2014, penyidik memberitahu saksi bahwa Virgiawan dan Agun 

Iskandar menulis pernyataan pengakuan telah menyodomi MAK. 

 

3. Fakta Berdasarkan Tinjauan Lapangan 

Tempat kejadian perkara dengan tersangka para petugas kebersihan 

sebagaimana dilaporkan berada di toilet Anggrek. Toilet tersebut berada persis di depan 

tempat para murid makan siang bersama. 

Tidak ada pembongkaran TKP sebagaimana diberitakan oleh media massa 

sesaat setelah berita mengenai peristiwa kekerasan seksual di JIS menjadi berita 

utama. Pembongkaran memang terjadi namun terhadap kamar mandi wanita yang 

dibagi menjadi dua bagian untuk dibangun kamar mandi laki-laki, sebab kamar mandi 

laki-laki merupakan TKP dan ditutup police line sehingga murid laki-laki tidak memiliki 

kamar mandi/toilet. 

 

Kesimpulan 

Terdapat beberapa kejanggalan yang ditemukan pada investigasi, diantaranya: 

- Penetapan tersangka didasarkan pada penunjukkan foto yang diserahkan oleh saksi 

secara bertahap kepada korban;  

- TKP merupakan ruang publik di sekolah yang dapat diakses oleh semua orang dan 

memiliki sudut pandang yang terbuka sehingga apabila terdapat kegiatan yang 

mencurigakan maka akan banyak saksi yang dapat melihat. 

 

B. Dugaan Penyiksaan dan Proses Penangkapan Berdasarkan Keterangan Saksi. 

1. Tersangka Zainal Abidin (Saksi Orang Tua) 

 Zainal ditangkap pada hari Jumat, 26 April 2014, oleh sembilan orang petugas 

tanpa surat penangkapan; 

 Pada Sabtu, 27 April 2014,  orang tua bertemu dengan penyidik bernama Slamet 

dan Joko, namun Zainal tidak dapat ditemui karena masih dalam proses BAP; 

 Pada tanggal 1 Mei 2014, Zainal baru bisa ditemui dan dalam keadaan ketakutan 

serta rahang yang bergeser. Berdasarkan pengakuan Zainal, dirinya diancam 

oleh penyidik;  

 Zainal sempat dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diperiksa duburnya. Dokter 

saat itu mengatakan bahwa dubur korban rapat; 

 Ayah Zainal baru melihat kondisi korban sehat setelah kasus akan dilimpahkan 

ke Kejaksaan;  

 Menurut keterangan Zainal, tidak ada pengacara yang mendampingi, namun 

menurut penyidik, ada pengacara yang mendampingi bernama Jarot. 

 

 

 

 

2. Tersangka Agun Iskandar (Saksi Keluarga) 

 Kamis, 3 April 2014, Agun berangkat kerja, karena hari itu Agun dan Icha 

(Afriska) diperbantukan di JIS, Patimmura (dijemput oleh David dan Reza/ISS). 



Namun, akhirnya mereka justru dibawa ke Markas Polda Metro Jaya untuk 

diinterogasi karena tuduhan sodomi; 

 Pihak ISS datang ke rumah untuk memberitahukan bahwa Agun ada di Polda 

Metro Jaya; 

 Ibu Agun mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat malam, namun tidak dapat 

bertemu Agun dengan alasan sudah malam dan bukan jam besuk; 

 Pihak dari ISS datang ke rumah pada hari Jumat malam memberikan surat 

penangkapan; 

 Agun mengatakan disiksa oleh anggota kepolisian bernama Dior, Satria. 

Hartono, dll (berdasarkan yang didengar oleh Agun). Akibatnya mata sebelah kiri 

bengkak, bibir luka, punggung luka bekas dipukul oleh selang, gusi bengkak, 

dada terasa sakit, sempat disetrum, mata ditutup lakban, ditodong pistol 

(berdasarkan keterangan penyidik saat menginterogasi korban), alat kelamin 

diberi balsem dan saus cabai oleh penyidik; 

 Pihak Polda Metro Jaya mengatakan sudah memberikan surat penahanan 

kepada keluarga korban namun keluarga justru menerima surat tersebut dari ISS 

(bukan langsung dari pihak Polda Metro Jaya); 

 Pak Satria (penyidik) saat itu mengatakan bahwa “Masih bisa nego kok bu” dan 

diberitahu bahwa anaknya kena kasus sodomi; 

 Penyiksaan dilakukan di ruang Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak); 

 Pada saat proses BAP, tidak didampingi pengacara tetapi pada saat BAP 

selesai, baru Jarot (mengaku sebagai pengacara) datang dan menandatangani 

pendampingan BAP. 

 

3. Tersangka Afriska (Saksi Adik Afrischa) 

 Awalnya Afrisca diperiksa dengan status sebagai saksi; 

 Di Polda Metro Jaya, Afrischa menghubungi adiknya (Kiki) dan mengatakan 

bahwa dirinya ada di Polda Metro Jaya karena ada kasus, namun dirinya juga 

tidak tahu itu kasus apa; 

 Adik Afrischa terus berkomunikasi via SMS hingga malam hari dan dikatakan 

bahwa Afrischa masih pemeriksaan kasus pelecehan seksual, tetapi Afrischa 

tidak mengetahui kasus itu; 

 Terakhir berkomunikasi pada pukul 11 malam, namun setelah itu tidak ada kabar 

lagi. SMS terakhir mengatakan Afrischa harus menginap di Polda Metro Jaya 

karena teman-teman lainnya juga masih diperiksa; 

 Esok harinya jam 11 siang baru mengabari kembali kalau Afrischa sudah 

diperbolehkan pulang setelah menandatangani surat untuk dibebaskan; 

 Afrischa ditangkap oleh sembilan orang (dua orang perempuan, tujuh orang laki-

laki), pada tanggal 26 April 2014 dengan membawa surat penangkapan; 

 Ibu Isdawati dan Faisal (Posbakum) melakukan pendampingan kasus terhadap 

Afrischa namun saat itu tidak diperiksa sama sekali (jam 21.00-02.00 dini hari);  

 Jam 03.00 dini hari, penyidik mem-bon para tersangka untuk pemeriksaan 

(setelah pengacara pulang); 



 Afrischa sempat mengatakan “lebih baik saya mati daripada mengakui perbuatan 

yang tidak diketahui”.  

 

4. Tersangka Virgiawan (Saksi Ibu Virgiawan) 

 Yang pertama mengetahui bahwa Virgiawan disiksa adalah ipar Virgiawan dan 

sempat memfoto Virgiawan dalam keadaan luka-luka, namun foto-foto tersebut 

terhapus dari handphone-nya; 

 Virgiawan dibawa oleh Pak Reza dengan motor ke Polda Metro Jaya 

(menggunakan motor Awan). Saat itu Pak Reza mengatakan Virgiawan akan 

dibawa ke dokter; 

 Virgiawan ditangkap pada tanggal 3 April 2014 (Kamis) dan baru bisa ditemui 

keluarga pada hari Senin setelahnya; 

 Menurut pengakuan Virgiawan, saat itu ada luka di paha kanan atas (bekas 

sundutan rokok), punggung disabet selang, kuku kaki ditaruh bangku dan 

diduduki penyidik serta dibanting;  

 Virgiawan menceritakan alat kelaminnya diberi balsem GELIGA dan saus sambal 

oleh penyidik; 

 Duburnya dimasukkan alat (saat tes di RS). 

 

5. Tersangka Syahrial (Saksi Istri Syahrial) 

 Syahrial ditangkap bersama Zainal pada tanggal 26 April 2014 sore (habis 

maghrib); 

 Syahrial dibawa dari dalam rumah oleh tiga orang (tidak menggunakan seragam, 

salah satunya bernama Herman) dengan alasan akan dipinjam dan akan 

dikembalikan lagi (tidak diborgol, dan tidak ada surat perintah penangkapan); 

 Senin, Istri Syahrial menjenguk namun tidak diperbolehkan karena masih dalam 

penyelidikan. Syahrial baru bisa ditemui pada hari Rabu; 

 Istri Syahrial disuruh menjalani visum oleh Polwan (untuk pemeriksaan herpes) 

di RS Polri Kramat Jati pada hari Rabu; 

 Setelah visum baru bisa bertemu dan melihat kondisi Syahrial dalam keadaan 

babak belur. 

 

II. Tinjauan Hukum. 

Berangkat dari hasil investigasi yang menunjukkan adanya beberapa kejanggalan serta 

penyiksaan terhadap para tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, KontraS 

mencoba melakukan tinjauan hukum, diantaranya sebagai berikut: 

A. Analisis Hukum Formil 

Kami menemukan terdapat beberapa pelanggaran hukum formil dalam hukum acara 

pidana. Hal-hal yang menurut kami merupakan pelanggaran serius dalam kasus ini antara lain: 

a) Prinsip Peradilan Yang Jujur (Fair Trial). 

Pasal 14 International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR) yang telah 

diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menyebutkan 

– di antaranya - bahwa, "... in the determination of any criminal charge against him, or of 



his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public 

hearing by competent, independent and impartial tribunal established by law". 

Pasal 14 ICCPR tersebut merupakan dasar hukum bagi setiap negara peserta 

ICCPR untuk melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikenal 

dengan nama fair trial. 

Unsur-unsur dari fair trial itu sendiri meliputi: 

Kedudukan yang setara di antara para pihak. Terdakwa dan jaksa penuntut 

umum harus diberikan kesempatan penuh dan setara dalam proses peradilan. 

Pengadilan yang melaksanakan fungsi peradilan tersebut haruslah merupakan lembaga 

sah yang kompeten, independen, dan imparsial.  

Kompeten memiliki makna bahwa pengadilan yang mengadili haruslah 

merupakan pengadilan yang oleh hukum diberikan wewenang untuk memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara tersebut. Sementara independen memiliki arti bahwa 

pengadilan haruslah terlepas dari organ negara dan pemerintahan lainnya. Pengadilan 

yang independen diartikan pula sebagai pengadilan yang kebal dan terlindungi dari 

ancaman dan tekanan dari mafia, orang perorangan maupun kelompok penekan 

lainnya.  

Sedangkan imparsial  bermakna ketidakberpihakan aparat penegak hukum 

dalam memproses perkara yang dihadapinya. Peradilan yang terbuka untuk umum, 

guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.  

Prinsip-prinsip fair trial ini penting untuk diterapkan guna melindungi seseorang 

ketika diproses dalam suatu perkara pidana dari pengurangan atau pembatasan yang 

sewenang-wenang atas hak asasi berikut kebebasannya sebagai manusia. Secara 

spesifik, di Indonesia prinsip-prinsip fair trial sudah harus diterapkan, setidaknya pada 

tingkat penyidikan. Sebab pada tingkat penyidikan, penyidik telah dapat melakukan apa 

yang biasa dikenal dengan nama upaya paksa.  

Karena pada dasarnya upaya paksa merupakan suatu pelanggaran atas hak 

asasi manusia, dalam pelaksanaannya, pejabat tertentu yang diberikan kewenangan 

untuk melakukan hal tersebut harus dibatasi sedemikian rupa. Supaya kiranya dapat 

dipastikan bahwa upaya paksa itu memang dilakukan demi ketertiban masyarakat dan 

ekses dari upaya paksa itu sendiri dapat diminimalisir. Di sinilah KUHAP sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan hukum pidana formil memegang peranan penting dengan 

mensyaratkan berbagai aturan main dalam pelaksanaan upaya paksa yang menjadi 

kewenangan penyidik. 

 

Tabel. 

Upaya Paksa dan Batasan Kewenangannya 

No Upaya Paksa Batasan 

a Penangkapan (pasal 1 butir 20 KUHAP), 

"suatu tindakan penyidik berupa 

pengekangan sementara waktu 

kebebasan tersangka atau terdakwa 

apabila terdapat cukup bukti guna 

kepentingan penyidikan atau penuntutan 

Melakukannya berdasarkan bukti 

permulaan yang cukup. (Pasal 17 

KUHAP) 

Dilakukan oleh petugas kepolisian 

negara Republik Indonesia (atau 

siapapun dalam hal tertangkap 



dan atau peradilan.." 

 

 

tangan). (Pasal 18 ayat 1 dan 2 

KUHAP) 

Memperlihatkan surat tugas serta 

memberikan kepada tersangka surat 

perintah penangkapan yang 

mencantumkan identitas terdakwa, 

alasan ia ditangkap, uraian singkat 

tentang kejahatan yang diduga ia 

lakukan, serta tempat ia diperiksa 

(pengecualian bila ia tertangkap 

tangan).  (pasal 18 ayat 1 KUHAP) 

Menyerahkan tembusan surat perintah 

penangkapan kepada keluarga 

tersangka. (pasal 18 ayat 3 KUHAP) 

Melakukan penangkapan tidak lebih 

dari 1x24 jam. (pasal 19 ayat 1 

KUHAP) 

b Penahanan (pasal 1 butir 21 KUHAP) 

adalah penempatan tersangka atau 

terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik 

atau penuntut umum atau hakim dengan 

penetapannya 

 

Harus didasari pada kekhawatiran 

bahwa si tersangka atau terdakwa 

tersebut akan kabur, menghilangkan 

barang bukti, atau mengulangi lagi 

tindak pidananya. (Pasal 21 ayat 1 

KUHAP) 

Dilakukan oleh penyidik atau penuntut 

umum dengan memberikan surat 

perintah penahanan atau penetapan 

hakim yang berisi identitas 

tersangka/terdakwa, alasan singkat 

mengapa ia ditahan, uraian singkat 

mengenai kejahatan yang diduga ia 

lakukan, serta tempat ia ditahan. 

(Pasal 21 ayat 2 KUHAP) 

Tembusan surat penahanan harus 

diberikan kepada keluarga 

tersangka/terdakwa. (Pasal 21 ayat 3 

KUHAP) 

Penahanan hanya dilakukan terhadap 

kejahatan yang diancam pidana 

penjara setidak-tidaknya lima tahun 

penjara, atau terhadap kejahatan-

kejahatan tertentu dalam pasal yang 

ditentukan oleh undang-undang 

(misalnya bagi tindak pidana 

penganiayaan yang diatur dalam pasal 



351 ayat (1) KUHP dimungkinkan bagi 

tersangka pelakunya untuk ditahan 

walaupun ancaman pidananya tidak 

mencapai penjara lima tahun). (Pasal 

21 ayat 4 KUHAP) 

Penahanan dapat dilakukan hanya 

dalam batas-batas waktu tertentu. 

(Pasal 24-28 KUHAP) 

c Penggeledahan KUHAP tidak 

memberikan definisi atas penggeledahan 

itu sendiri, melainkan langsung 

memberikan definisi terhadap 

penggeledahan badan dan 

penggeledahan rumah. Penggeledahan 

rumah adalah tindakan penyidik untuk 

memasuki rumah tempat tinggal dan 

tempat tertutup lainnya untuk melakukan 

tindakan pemeriksaan dan atau 

penyitaan dan atau penangkapan, 

Sementara penggeledahan badan 

adalah tindakan penyidik untuk 

mengadakan pemeriksaan badan dan 

atau pakaian tersangka untuk mencari 

benda yang diduga keras ada pada 

badannya atau dibawanya serta, untuk 

disita 

Dilakukan harus dengan surat izin 

ketua pengadilan negeri setempat. 

(Pasal 33 ayat1) 

Adanya surat perintah tertulis untuk 

melakukan penggeledahan rumah. 

(Pasal 33 ayat 2) 

Penggeledahan harus dilakukan 

dengan disaksikan oleh dua orang 

saksi apabila si tersangka/terdakwa 

setuju rumahnya digeledah. (Pasal 33 

ayat 3) 

Sedangkan bila tersangka/terdakwa 

ataupun penghuni rumah menolak 

atau tidak berada di tempat, maka 

penggeledahan haruslah dilakukan 

dengan disaksikan pula oleh ketua RT 

setempat juga selain disaksikan oleh 

dua orang saksi tadi. (Pasal 33 ayat 4) 

Dalam waktu dua hari harus dibuat 

acara berita acara penggeledahan dan 

tembusannya diberikan kepada 

pemilik atau penghuni rumah yang 

bersangkutan. (Pasal 33 ayat 5) 

 

d Penyitaan (pasal 1 butir 16 KUHAP) 

adalah serangkaian tindakan penyidik 

untuk mengambil alih dan atau 

menyimpan di bawah penguasaannya 

benda bergerak atau tidak bergerak, 

berwujud atau tidak berwujud untuk 

kepentingan pembuktian dalam 

penyidikan, penuntutan dan peradilan, 

Harus dilakukan dengan surat izin 

ketua pengadilan negeri setempat. 

Barang yang dapat disita: 

barang hasil tindak pidana 

barang yang dipakai untuk melakukan 

tindak pidana 

barang yang digunakan untuk 

menghalangi penyidikan 

barang yang dibuat untuk tindak 

pidana 

barang yang berhubungan langsung 

dengan tindak pidana 



Kepada pihak yang barangnya disita 

harus diberikan surat tanda 

penerimaan. 

Benda sitaan tidak boleh dipakai, 

termasuk oleh penyidik 

Barang sitaan harus dikembalikan bila 

tidak diperlukan lagi atau perkara tidak 

jadi dituntut 

Bila benda sitaan cepat rusak atau 

membahayakan maka benda sitaan 

dapat dijual lelang atau diamankan 

oleh pihak berwenang 

e Pemeriksaan Surat Penyidik berhak 

membuka, memeriksa dan menyita surat 

lain yang dikirim melalui kantor pos dan 

telekomunikasi, jawatan atau 

perusahaan komunikasi atau 

pengangkutan.  Inilah yang disebut 

dengan upaya paksa pemeriksaan surat 

Hanya dilakukan jika benda tersebut 

dicurigai dengan alasan yang kuat 

mempunyai hubungan dengan perkara 

pidana yang sedang diperiksa. 

Dilakukan dengan izin khusus yang 

diberikan untuk itu dari ketua 

pengadilan negeri setempat. 

Bila setelah diperiksa ternyata surat 

tersebut tidak memiliki hubungan 

dengan tindak pidana maka surat 

tersebut harus ditutup kembali dan 

diberi tanda bahwa surat tersebut 

pernah diperiksa. Kerahasiaan isi 

surat juga harus dijaga oleh si 

pemeriksan surat. 

 

Setelah melihat prosedur-prosedur serta syarat-syarat dalam melakukan upaya 

paksa tersebut maka dapat ditemukan adanya beberapa kejanggalan dalam kasus 

dugaan kekerasan seksual di JIS. Ada beberapa hal dalam pelaksanaan upaya paksa 

yang dilakukan petugas polisi kepada para tersangka ternyata tidak sesuai dengan apa 

yang ditentukan oleh undang-undang. 

Hal yang paling jelas nampak sebagai pelanggaran dari aturan main upaya 

paksa yang dilakukan oleh anggota Polda Metro Jaya terhadap para tersangka adalah 

adanya pelanggaran prosedur dalam melakukan penangkapan.  

Para tersangka langsung dijemput dari rumah, padahal prosedur penangkapan 

terhadap tersangka yang tidak sedang tertangkap tangan haruslah terlebih dahulu 

dilakukan pemanggilan oleh penyidik dua kali secara beturut-turut. Apabila dalam dua 

kali pemanggilan tidak hadir tanpa ada alasan yang patut dan wajar, penyidik 

diperbolehkan untuk melakukan penangkapan secara langsung. Hal ini diatur dalam 

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen 

Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi: “Tindakan penangkapan terhadap tersangka 

dengan pertimbangan sebagai berikut: Adanya bukti permulaan yang cukup dan 



Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut namun tidak hadir tanpa ada alasan 

yang patut dan wajar.” 

Tidak hanya itu, pada saat penangkapan, penyidik Polda Metro Jaya pun tidak 

memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah 

penangkapan yang mencantumkan identitas terdakwa, alasan ia ditangkap, uraian 

singkat tentang kejahatan yang diduga ia lakukan, serta tempat ia diperiksa (Pasal 18 

ayat (1) KUHAP) dan kondisi tersebut semakin diperparah dengan tidak memberikan 

tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka (Pasal 18 ayat (3) 

KUHAP). Padahal dalam BAP, surat perintah penangkapan sudah dibuat sehari 

sebelum penangkapan. 

Pelaksanaan prinsip-prinsip fair trial sebagai salah satu hak asasi manusia di 

satu sisi menjadi kewajiban bagi Indonesia sebagai negara yang mengklaim diri sebagai 

suatu negara hukum. Namun sayangnya, kewajiban mengimplementasikan fair trial 

tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Pelanggaran atas prinsip-prinsip ini 

masih saja terjadi akibat kultur aparat penegak hukum yang masih merasa superior 

dibandingkan dengan masyarakat sipil sehingga mengakibatkan banyak oknum aparat 

penegak hukum merasa dapat memperlakukan rakyat biasa dengan semena-mena. Hal 

ini setidaknya nampak dari upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik kerap kali tidak 

sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh KUHAP.  

Di sini terlihat bahwa aparat penegak hukum tidak memahami betul bahwa apa 

yang mereka lakukan (upaya paksa) pada dasarnya merupakan suatu pelanggaran hak 

asasi manusia. Oleh karena itu, guna mencegah ekses dari pelaksanaan upaya paksa 

tersebut, KUHAP kemudian menyediakan syarat-syarat dan prosedur-prosedur yang 

harus ditaati. Bagaimanapun, aparat penegak hukum tidak sepantasnya menerapkan 

standar ganda: menangkap dan mengadili pelanggar hukum dengan cara yang 

melanggar hukum. Dengan tetap memberlakukan standar ganda seperti ini, aparat 

penegak hukum secara tidak sadar telah mendidik masyarakat untuk tidak menaati 

hukum yang, ironisnya, menjadi hal yang mereka harus pastikan penegakannya. 

 

b) Pelanggaran Hak Tersangka dan Terdakwa. 

Pelanggaran Hak atas Bantuan Hukum 

Berdasarkan Pasal 54 KUHAP, "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau 

terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum 

selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang 

ditentukan dalam undang-undang ini." 

Berdasarkan Pasal 56 KUHAP, “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka 

atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 

lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat 

yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib 

menunjuk penasihat hukum bagi mereka. 

Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR, setiap orang berhak atas 

perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari adanya diskriminasi berdasarkan 

apapun termasuk status kekayaan. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR menjamin hak 

atas bantuan hukum dan hak atas advokat (right to counsel) dan memerintahkan  



Negara untuk menyediakan advokat yang memberikan bantuan hukum secara efektif 

untuk masyarakat miskin ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya. 

Komite HAM PBB (Human Rights Committee) menerjemahkan kepentingan 

keadilan pada pasal tersebut di atas dengan menitikberatkan pada berat ringannya 

hukuman (the severity of penalty). Sementara itu Pengadilan HAM Eropa (European 

Human Rights Court) menafsirkan kepentingan keadilan pada Pasal 6 ayat (3) huruf c 

Konvensi HAM Eropa melalui beberapa kriteria, yaitu: a). Apakah kebebasan tersangka 

atau terdakwa berada dalam ancaman (liberty is at stake). b) Kerumitan/kompleksitas 

kasus baik mengenai hukumnya atupun faktanya; c) Kemampuan terdakwa/tersangka 

untuk melakukan pembelaan secara sendiri. 

Para tersangka pada saat ditangkap dan menjalani pemeriksaan di kepolisian 

tidak didampingi oleh kuasa hukum, keterangan mengenai adanya pedampingan kuasa 

hukum dalam BAP hanya formalitas yang dilakukan oleh penyidik, namun faktanya 

kuasa hukum tidak pernah hadir dalam setiap pemeriksaan. 

 

Dugaan Kuat Terjadinya Penyiksaan 

Sebagaimana diuraikan di atas dalam hasil investigasi, para tersangka tidak 

dapat langsung dijenguk oleh keluarga setelah terjadinya penangkapan. Rata-rata 

tersangka baru bisa dijenguk oleh keluarga pada tiga hari setelah penangkapan. Jeda 

waktu tiga hari para tersangka tidak dapat dikunjungi oleh keluarga bahkan 

kemungkinan tidak adanya pendampingan dari kuasa hukum maka kuat dugaan 

terjadinya penyiksaan sebagaimana yang disampaikan oleh keluarga yang melihat 

kondisi para tersangka yang mengalami luka-luka.  

Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa 

tidak ada seorang pun boleh disiksa, diperlakukan atau dihukum dengan tidak 

manusiawi dan merendahkan. Ketentuan tersebut kemudian diulangi lagi dalam Pasal 7 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dengan sedikit 

penambahan bahwa secara khusus tidak ada seorang pun boleh dijadikan objek 

eksperimen kesehatan maupun ilmiah tanpa persetujuannya. Sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 4 ayat (2) ICCPR, hak untuk tidak disiksa yang dijamin dalam Pasal 7 

ICCPR tergolong sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, 

bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. 

Tujuan dari dibuatnya ketentuan larangan atas penyiksaan dalam ICCPR tidak lain 

adalah untuk melindungi martabat serta keutuhan manusia, baik secara fisik maupun 

mental. Ketentuan lebih dalam mengenai penyiksaan diatur dalam Konvensi Menentang 

Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan 

Merendahkan Martabat Manusia (CAT), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Konvensi ini kemudian menjelaskan secara 

komprehensif mengenai definisi penyiksaan, yaitu: 

"Any act by which severe pain or suffiring, whether physical or mental, is 

intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him 

or a third person information or a confession, punishing him for an act he 

or a third person has committed or is suspected of having committed, or 

intimidating or coercing him or a third person, or for dny reason based on 



discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at 

the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or 

other person acting in an official capacity. It does not include pain or 

suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful senctions." 

 

Larangan atas penyiksaan tidak dapat ditawar dalam keadaan apa pun. Hal ini 

merupakan konsekuensi dari penggolongan hak untuk tidak disiksa sebagai hak yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.  

Secara eksplisit, dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dinyatakan bahwa tidak 

ada satu keadaan pun, baik dalam keadaan perang atau terancam perang, 

ketidakstabilan politik dalam negeri, atau pun keadaan darurat lainnya, dapat dijadikan 

alasan pembenar bagi terjadinya penyiksaan. Bahkan perintah dari pejabat yang lebih 

tinggi pun tidak dapat membenarkan penyiksaan. 

Lebih jauh lagi, penyiksaan di dunia internasional tidak hanya sekadar dianggap 

sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Penyiksaan telah diakui sebagai 

suatu pelanggaran yang setara dengan jus cogens. Terhadap pelanggaran yang setara 

dengan jus cogens, hukum Internasional mengatur bahwa hal tersebut dapat dipidana 

oleh Negara mana pun karena pelakunya adalah musuh bagi seluruh umat manusia dan 

setiap bangsa memiliki kepentingan yang sama untuk mengadilinya. 

Namun demikian, harus diakui pula bahwa di Indonesia belum ada undang-

undang yang mengimplementasikan Konvensi Menentang Penyiksaan. Namun KUHAP 

dalam Pasal 52 telah mengatur bahwa dalam memberikan keterangan, tersangka atau 

terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Pasal 117 KUHAP 

juga menyatakan bahwa keterangan saksi atau terdakwa diberikan kepada penyidik 

tanpa tekanan dari siapa pun dalam bentuk apa pun. Sayangnya, KUHAP tidak 

mengatur mengenai akibat apabila suatu keterangan diperoleh dengan tekanan, 

paksaan, apalagi penyiksaan.  

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang seharusnya menjadi dasar 

hukum pidana di Indonesia juga masih belum mengenal penyiksaan sebagai bentuk 

kejahatan. Penggunaan pasal penganiayaan dalam kasus-kasus penyiksaan yang 

terjadi di Indonesia jelas tidak menggambarkan grave nature penyiksaan sebagai suatu 

kejahatan. Dampak yang timbul dari penyiksaan-lah yang kemudian membuatnya lebih 

dari sekadar penganiayaan. 

Mengingat bahwa telah terdapat indikasi kuat terjadinya penyiksaan yang dialami 

oleh para tersangka dalam kasus a quo, dalam proses pemeriksaan ketika di tingkat 

penyidikan, seharusnya majelis hakim menggali secara khusus apakah keterangan para 

tersangka yang disampaikan di BAP dibuat dalam keadaan disiksa atau ditekan atau 

tidak. Apalagi para tersangka telah mencabut keterangannya dalam BAP di persidangan 

Setelah mencermati pelanggaran demi pelanggaran sebagaimana dijelaskan di 

atas, dengan demikian, kami memandang bahwa pelaksanaan hukum acara dalam 

kasus dugaan kekerasan seksual di Jakarta Intercultural School melanggar prinsip-

prinsip due process of law, yang merupakan prinsip universal dalam sistem peradilan 

pidana yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. 

 



III. Kesimpulan.  

Berdasarkan hasil investigasi dan tinjauan hukum yang telah diuraikan di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa dalam proses peradilan dengan para tersangka pada kasus 

dugaan kekerasan seksual di Jakarta Intercultural School telah terjadi pelanggaran atas 

prinsip fair trial dan due process of law, berupa adanya pelanggaran prosedur saat 

melakukan penangkapan, pelanggaran hak-hak tersangka karena tidak didampingi 

penasihat hukum dan adanya dugaan praktik penyiksaan terhadap para tersangka.  

Kami melihat bahwa pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan masih belum 

optimalnya implementasi dari prinsip-prinsip fair trial, seperti kultur aparat penegak hukum 

yang masih merasa superior dibandingkan dengan masyarakat sipil serta ketidakpahaman 

aparat penegak hukum bahwa tindakan (upaya paksa) yang mereka lakukan merupakan 

pelanggaran terhadap hak asasi manusia.  

Sangat disayangkan, temuan atas adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 

tersebut tidak pernah dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim di pengadilan.  

Dengan demikian kami memandang bahwa sesungguhnya peradilan atas para 

tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual di Jakarta Intercultural School adalah 

peradilan sesat (miscarriage of justice). 



 

PENGADILAN PENGHUKUMAN YANG DIPAKSAKAN ANOTASI ATAS PUTUSAN 

JAKARTA INTERCULTURAL SCHOOL DENGAN TERDAKWA PETUGAS 

KEBERSIHAN 

Oleh: MIKO SUSANTO GINTING.2 

I. Kronologi dan Kasus Posisi 

Kasus ini adalah kasus Jakarta Intercultural School (selanjutnya disebut JIS) dengan 

terdakwa 6 (enam) orang petugas kebersihan, yaitu Virgiawan alias Awan bin Suparman, Zainal 

Abidin bin Ari Subrata, Syahrial bin Nasrul Jaka, Agun Iskandar alias Agun bin Nana, Afrischa 

Styani alias Icha, dan Azwar (meninggal dunia di toilet Polda Metro Jaya). 

Petugas kebersihan JIS (kecuali Afrischa) didakwa dengan dakwaan tunggal secara 

bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

Rumusan perbuatan yang didakwakan adalah: "dengan sengaja turut serta melakukan 

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak melakukan cabul dengannya, yang dilakukan secara 

berlanjut". 

Tempat perbuatan pidana (locus delicti) adalah di toilet Anggrek bawah JIS, Cilandak 

Tarogong, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sementara itu, waktu kejadian perbuatan pidana 

(tempus delicti) yang didakwakan adalah pada Januari, Februari, dan Februari 2014. 

Dalam dakwaan, penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa melakukan 3 (tiga) 

perbuatan dalam waktu yang berbeda-beda, yaitu: 

 

Perbuatan pertama (Januari 2014) 

Di depan toilet Anggrek Bawah, Awan bertemu dan mengatakan kepada Zainal, "Mau 

ngerjain bocah yang kemarin." Awan lalu melihat korban masuk ke dalam toilet. Awan kemudian 

memanggil Agun dan Syahrial. 

Di dalam toilet sudah ada Zainal dan korban. Awan mengatakan kepada Agun, "Gun, 

pake tuh di dalam ruang kloset." Zainal lalu menarik korban ke dalam kloset dan tidak lama 

terdengar suara Zainal yang berkata, "Woy, bantuin." Awan dan Zainal bersama dengan korban 

berada di dalam kloset, sementara Agun dan Syahrial keluar toilet dan berjaga-jaga sambil 

mengelap tembok. 

Awan memegang badan korban dengan posisi agak membungkuk dan membekap mulut 

korban sambil membuka bajunya. Pada saat itu, celana korban sudah terlepas. Zainal lalu 

memasukkan penisnya ke dalam anus korban dengan posisi di belakang korban. 

Zainal keluar dari toilet dan berkata kepada Agun, "Sono masuk ke dalam, gantian." 

Pada saat masuk ke dalam toilet, Agun melihat korban dalam keadaan telanjang sambil 

dipegangi Awan. Posisi korban saat itu dengan mulut dibekap. Agun memasukkan penisnya ke 

dubur korban. Setelah itu, Agun keluar dari toilet dan digantikan oleh Syahrial yang juga 

memasukkan penisnya ke dalam anus korban selama lima menit. 
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Perbuatan kedua (Februari 2014) 

Agun membuka toilet dan meminta bantuan Afrischa, "Cha, bantuin bersihin toilet gue, 

bau bener". Afrischa lupa membawa chemical dan Agun mengambilnya ke toilet Flamboyan 

Bawah. Awan mendengar Agun memanggil Afrischa yang meminta tolong untuk membersihkan 

toilet dan mendengar suara orang sedang mencuci tangan. Awan melihat dan ternyata orang itu 

adalah korban. 

Awan pergi ke ke ruang janitor untuk menyimpan kain lap dan Agun mengambil 

chemical. Ketika Agun kembali, Afrischa sudah berada bersama dengan korban yang tidak 

memakai celana. Agun melihat celana Afrischa turun/terbuka sebatas paha sambil tangan kiri 

memegang alat kelamin (masturbasi) dan tangan kanan menepuk-nepuk pantat korban. 

Agun menghampiri Afrischa sambil memelintir penisnya. Afrischa berkata, "Jorok banget 

lu, Gun". Kemudian Awan keluar dari ruang janitor dan menyuruh Agun keluar untuk berjaga-

jaga. Awan menarik korban ke dalam ruang janitor yang diikuti oleh Afrischa. Di dalam ruang 

janitor, Afrischa memegangi badan korban dengan posisi korban menghadap bak janitor lalu 

badannya ditekan hingga posisinya agak membungkuk dan mulutnya ditutup. 

Afrischa memasukkan jari telunjuknya ke dalam anus korban dan tidak lama kemudian 

membuka pantat/pinggul korban sambil berkata kepada Awan, "Masukin ga". Awan lalu 

memasukkan penisnya ke dubur korban. Afrischa kemudian keluar dari toilet dan memanggil 

Agun, "Gun, sono dipanggil Awan". Agun masuk ke dalam ruang janitor dan memasukkan 

penisnya ke dubur korban dengan posisi tubuh berada di belakang tubuh korban tetapi tidak 

mengeluarkan sperma. 

Setelah itu, Awan merapikan pakaian korban dan memukul perut korban sebanyak dua 

kali dan berkata, "Jangan bilang siapa-siapa" sambil menunjukkan kafe/craper (alat pengikis). 

 

Perbuatan Ketiga (Februari 2014) 

Awan bertemu dengan Azwar (meninggal dunia di toilet Polda Metro Jaya) dan 

mengatakan ingin ke toilet Anggrek Bawah. Awan dan Azwar bersama-sama menuju toilet 

Anggrek Bawah. Setelah sampai, Awan bertemu dengan Syahrial dan Zainal. 

Awan berjaga di luar, sementara Zainal, Syahrial, dan Azwar berada di dalam toilet 

Anggrek Bawah. Kurang lebih 10 menit kemudian, Awan disuruh masuk ke dalam toilet oleh 

Zainal. Awan melihat korban dipegangi oleh Syahrial dengan celana melorot selutut. Awan 

kemudian membuka celana dan memasukkan penisnya ke dalam dubur korban hingga 

mengeluarkan sperma. 

Setelah itu, Azwar memasukkan penisnya ke dalam dubur korban sementara Awan 

memegangi korban. Azwar selesai dan Awan memakaikan celana korban sambil memukul 

perut korban dan berkata, "Jangan bilang siapa-siapa." Lalu menyuruh korban pergi. 

Pada 17 hingga 19 Maret 2014, ibu Korban (Theresia Pipit Widiowati) menelepon 

Kepala Keamanan Jakarta Intercultural School dan menceritakan perihal kejadian yang 

menimpa anaknya. Selanjutnya, 20 Maret 2014, David (Operation Manager JIS) mendapat 

kabar bahwa ada insiden di JIS. 

Pada 22 Maret 2014, dilakukan pemeriksaan darah terhadap korban di SOS Medika 

atas permintaan JIS. Pada saat itu, tidak dilakukan pemeriksaan anuscopy terhadap korban 

karena alatnya tidak tersedia. Pemeriksaan dilakukan dengan metode pemeriksaan luar dan 

kondisi dubur korban tampak normal, artinya tidak ada luka, tidak ada retak, tidak ada 



pendarahan, tidak ada nanah, dan tidak ada gelembung-gelembung yang berisi cairan. 

Terhadap korban kemudian dilakukan pemeriksaan darah dan hasilnya adalah positif herpes 

(HSV2). 

Pada 24 Maret 2014, ibu korban melaporkan kejadian itu ke Polda Metro Jaya. Pada 

hari yang sama, terhadap korban diadakan visum et repertum di RS Cipto Mangunkusumo atas 

permintaan penyidik Polda Metro Jaya. David (Operation Manager JIS) menghubungi ibu 

korban dan memperkenalkan diri sebagai utusan JIS. 

Pada 25 Maret 2014, David (Operation Manager JIS) dihubungi dan diminta membawa 

data/foto cleaning service JIS. David membawa sejumlah 31 foto dan korban menunjuk lima 

sampai enam orang tetapi dengan acak dan tidak ada orang yang sama yang ditunjuk. Korban 

menunjuk foto Agun sebanyak dua kali, Afrischa dua kali, dan sisanya satu kali. Korban 

menunjuk semua foto. Ibu korban lalu meminta David menyediakan semua jadwal petugas 

cleaning service yang bekerja di toilet Anggrek pada hari, tanggal, dan jam kejadian. 

Pada 26 Maret 2016, David (Operation Manager JIS) datang kembali ke rumah korban 

dan membawa 11 foto cleaning service JIS, tetapi ibu korban sedang tidak ada. David hanya 

bertemu nenek korban (Marie Jose). Pada saat itu, korban menunjuk foto Agun dan Afrischa 

sebagai orang yang berbuat jahat kepadanya. David kemudian datang lagi ke rumah korban 

dan bertemu dengan bapak korban serta pengacaranya. Kemudian dilanjutkan oleh konferensi 

pers oleh ibu korban. 

Pada 27 Maret 2014, diadakan pemeriksaan anuscopy terhadap korban di RS Pondok 

Indah, Jakarta Selatan, atas permintaan ibu korban. Terdapat luka lecet dan nanah pada anus 

korban. 

Pada 28 dan 30 Maret 2014, korban dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. 

Korban didampingi oleh ibu dan pendamping psikologinya (Setyani Ambarwati). 

Pada 1 April 2014, penyidik Polda Metro Jaya, korban, dan ibunya datang ke JIS untuk 

mengadakan "rekonstruksi tidak resmi" di toilet Anggrek Bawah. Tidak ada penandatangan 

berita acara dan pemberitahuan resmi ke pihak JIS. 

Pada 2 April 2014, David (Operation Manager JIS) dipanggil tanpa surat panggilan resmi 

ke Polda Metro Jaya untuk mengambil surat penangkapan terhadap Agun dan Afrischa. Surat 

panggilan itu diminta dirahasiakan. 

Pada 3 April 2014, David (Operation Manager JIS) bertemu dengan Agun dan Afrischa 

lalu membawa mereka ke Polda Metro Jaya. Pertemuan itu dilakukan dengan kesepakatan 

agar penangkapan tidak menjadi ramai kalau dilakukan di JIS. Korban, ibu korban, dan 

pendamping psikologinya hadir di Polda Metro Jaya untuk mengikuti proses identifikasi. 

Pada 4 April 2014, David (Operation Manager JIS) melihat Zainal dan Syahrial dalam 

keadaan bonyok, memar di pipi, dan pecah bibir. 

Pada 11 April 2014, Luciana (asisten guru TK di JIS) diberitahukan oleh David 

(Operation Manager JIS) bahwa korban telah disodomi. 

Pada 21 April 2104, atas permintaan penyidik dilakukan visum et repertum dan 

anuscopy terhadap korban di RS Pondok Indah. Hasil dari pemeriksaan itu terdapat luka lecet 

dan nanah pada rectum dengan kesimpulan telah terjadi infeksi. 

Pada 30 April 2014, Agus Widodo (General Affair JIS) mengadakan wawancara 

terhadap pelaku di Polda Metro Jaya. Afrischa tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan 



sedangkan Agun, Awan, Syahrial, dan Zainal mengaku telah melakukan. Pada persidangan di 

kemudian hari, pengakuan itu dicabut dan dinyatakan diberikan karena takut kepada penyidik. 

 

II. Analisis Terhadap Dakwaan: Kabur dan Seharusnya Batal Demi Hukum 

Pada bagian ini, terdapat 3 (tiga) hal penting dalam dakwaan yang disorot, yaitu 

pertama, mengenai ketiadaan atau minimnya pembuktian terhadap masing-masing fakta dan 

perbuatan yang didakwakan. Kedua, penerapan dakwaan perbuatan berlanjut sebagaimana 

diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang 

tidak tepat. Ketiga, penerapan teori penyertaan yang tidak dengan jelas memposisikan peran 

masing-masing terdakwa dalam perbuatan pidana yang didakwakan. 

 

A. Minimnya Pembuktian Terhadap Masing-Masing Fakta Dalam Dakwaan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tidak memuat pengertian surat dakwaan. Pengertian surat 

dakwaan dapat ditelusuri melalui pendapat para ahli. Salah satunya adalah M. Yahya Harahap 

yang menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak 

pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan 

penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka 

sidang pengadilan.3 

Oleh karena surat dakwaan adalah landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka 

sidang pengadilan maka penuntut umum seharusnya menyusun dakwaan secara lengkap dan 

jelas. Surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan 

(voldoende en duidelijke opgave van het feit). Di samping itu, surat dakwaan harus merinci 

secara jelas: 

a) bagaimana cara tindak pidana dilakukan terdakwa. Tidak hanya menguraikan secara 

umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana; 

b) menyebut secara terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus 

dan locus delicti).4 

Hal ini juga seharusnya diterapkan dalam dakwaan penuntut umum terhadap petugas 

kebersihan JIS. Dalam dakwaannya, penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa melakukan 

3 (tiga) perbuatan pidana dalam rentang waktu (tempus) yang berbeda, yaitu pada Januari, 

Februari, dan Februari 2014. Namun, penuntut umum tidak merinci dan membuktikan secara 

jelas fakta dan hubungan kausalnya dengan peran masing-masing terdakwa pada waktu ketika 

perbuatan pidana itu dilakukan. 

Terlebih lagi, penuntut umum tidak melakukan pembuktian terhadap kebenaran 

terjadinya masing-masing perbuatan pada setiap waktu tersebut. Misalnya, apakah benar Agun 

melakukan perbuatan yang didakwakan pada bulan Januari, bagaimana dengan waktu 

berikutnya, dan bagaimana peran terdakwa lainnya pada setiap waktu terjadinya tindak pidana 

itu? 
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Penuntut umum dalam dakwaannya seharusnya dapat menjawab 2 (dua) pertanyaan 

pokok untuk setiap perbuatan yang didakwakan, yaitu: i) apakah benar perbuatan pidana yang 

didakwakan itu terjadi?; dan ii) apakah benar terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana 

yang didakwakan itu? 

Perumusan dakwaan oleh penuntut umum terhadap petugas kebersihan JIS itu sama 

sekali belum menjawab dua pertanyaan pokok di atas. Dakwaan hanya berisi penjabaran 

kejadian secara kronologis tanpa adanya pembuktian yang cukup mengenai kebenaran 

terjadinya perbuatan pidana tersebut. Termasuk dalam hal ini tidak adanya pembuktian yang 

cukup mengenai kebenaran bahwa terdakwa adalah pelakunya berdasarkan dukungan alat 

bukti yang ada.  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan yang diajukan penuntut umum 

tidak didukung oleh bukti dan pembuktian yang cukup. 

 

B. Penerapan Dakwaan Perbuatan Berlanjut Terkesan Dipaksakan 

Dalam dakwaan, penuntut umum menyatakan bahwa 3 (tiga) perbuatan terdakwa 

(kecuali Afrischa yang hanya dikenakan pasal penyertaan) dalam rentang waktu yang berbeda 

tersebut merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing 

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus 

dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman 

pidana pokok yang paling berat". 

Terkait dengan pengertian perbuatan berlanjut, E. Utrecht menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) adalah apabila perbuatan 

terhubung sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan.5 

Sementara itu, Memorie van Toelichting (MvT) menyebut 3 (tiga) syarat dalam perbuatan 

berlanjut ini, yaitu: 

a. harus ada keputusan kehendak (wilsbesluit) dari pembuat yang melanggar peraturan 

pidana yang bersangkutan (ongeoorloofd); 

b. delik-delik yang dilakukan tersebut harus sejenis; dan waktu antara saat dilakukannya 

tiap-tiap delik tidak boleh terlalu lama.6 

Mengenai unsur "berhubungan" ini, Hazewinkel-Suringa mempertajamnya dengan 

menyatakan bahwa "berhubungan" itu dapat diartikan sebagai sebagai "mengejar suatu tujuan" 

(nastreven van een doel).7 

Begitu juga dengan pendapat Jan Remmelink yang menyatakan bahwa perbuatan 

berlanjut adalah lebih dari satu perbuatan (peristiwa, gebeuren) dengan ketentuan satu sama 

lain harus terkait satu dengan yang lainnya (in zodanige verband).8 Untuk mendefinisikan unsur 

                                                           
5  Utrecht menggunakan istilah "perbuatan terus-menerus" bukan "perbuatan berlanjut". Lihat E. 
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Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka 
Utama, 2003, hlm. 571. 



"keterkaitan", Jan Remmelink kemudian mengutip putusan Hoge Raad 11 Juni 1894 yang 

mensyaratkan unsur "keterkaitan" harus memenuhi: 

a. perbuatan tersebut harus merupakan perwujudan dari keputusan kehendak yang 

terlarang; dan  

b. perbuatan tersebut harus sejenis (gelijksoortig) yang kemudian diartikan sebagai harus 

dirubrikasi ke bawah ketentuan pidana yang sama.9 

Berdasarkan pengertian di atas, salah satu unsur paling penting dalam penerapan teori 

perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) adalah adanya persamaan atau keputusan 

kehendak dari pelaku. Selain itu, persamaan atau keputusan kehendak itu diartikan sebagai 

upaya mengejar suatu tujuan. 

Dalam konteks dakwaan penuntut umum terhadap petugas kebersihan JIS,  pertanyaan 

yang paling pokok perlu dijawab terkait penerapan teori perbuatan berlanjut adalah apakah 

penuntut umum dalam dakwaannya dapat membuktikan sejak awal sudah ada persamaan 

kehendak untuk melakukan perbuatan pidana diantara para terdakwa? 

Dalam dakwaannya, penuntut umum tidak berhasil membuktikan bahwa sejak awal 

telah terjadi persamaan kehendak di antara para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana 

yang dituduhkan. Dalam kalimat lain yang lebih spesifik, penuntut umum telah gagal 

membuktikan adanya persamaan kehendak masing-masing terdakwa sejak awal untuk 

melakukan perbuatan pidana sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana yang dinyatakan dalam 

dakwaaan. 

Delik kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan perbuatan cabul 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak adalah delik yang apabila dilakukan satu kali maka dipandang sebagai satu 

perbuatan yang berdiri sendiri. Kemudian, apabila dilakukan dua kali dipandang sebagai dua 

perbuatan yang berdiri sendiri dan seterusnya. 

Terhadap 3 (tiga) fakta atau perbuatan yang dituduhkan penuntut umum kepada 

terdakwa dalam dakwaan seharusnya juga dipandang sebagai 3 (tiga) perbuatan yang berdiri 

sendiri yang harus dibuktikan masing-masing. Oleh karena itu, penerapan teori perbuatan 

berlanjut dalam dakwaan sama sekali tidak tepat dan terkesan dipaksakan. 

Dalam dakwaannya, penuntut umum juga telah gagal dalam menjawab apakah mungkin 

sejak awal 6 (enam) orang (satu diantaranya adalah perempuan) secara bulat bersepakat untuk 

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul? Dalam 

logika umum (awam), hal ini tentu menjadi pertanyaan besar. Secara hukum, penuntut umum 

tidak berhasil membuktikan dakwaannya secara jelas dan terang-benderang. 

Ketidakjelasan penerapan perbuatan berlanjut ini semakin menebal ketika dalam uraian 

dakwaannya, ditemukan peran yang tidak merata (tidak selalu memiliki peran) dari para 

terdakwa. Misalnya, pada tempus delicti kedua (Februari 2014), Zainal tidak memiliki peran 

sama sekali. Namun, di sisi lain, penuntut umum menerapkan dakwaan perbuatan berlanjut 

kepada semua terdakwa kecuali Afrischa. 

 

 

 

                                                           
9  Ibid. 



C. Penerapan Dakwaan Penyertaan Tidak Tepat 

Konstruksi dakwaan terhadap petugas kebersihan JIS (kecuali Afrischa yang tidak 

dikenakan dakwaan perbuatan berlanjut) adalah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri 

melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana.  

Rumusan perbuatan yang didakwakan dengan dakwaan tunggal itu adalah: "dengan 

sengaja turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu 

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan cabul dengannya, yang 

dilakukan secara berlanjut". 

Sementara itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak 

pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 

melakukan perbuatan". 

Dengan demikian, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memposisikan terdapat 3 (tiga) jenis 

peran yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana, yaitu: 

1. sebagai orang yang melakukan (pleger); 

2. sebagai orang menyuruh melakukan (doen pleger); 

3. sebagai orang turut serta melakukan (medepleger). 

Aspek penting yang perlu disorot dari penerapan teori penyertaan dalam dakwaan 

penuntut umum adalah peran atau posisi pelaku dalam penyertaan tidak diurai dan dibuktikan 

secara spesifik. Hal ini mengakibatkan generalisasi terkait dengan kualifikasi peran masing-

masing terdakwa. Semua terdakwa diposisikan melakukan peran yang sama sekaligus, yaitu 

sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, dan orang yang turut serta 

melakukan. 

Hal ini juga menimbulkan kekacauan, terutama apabila semua terdakwa diposisikan 

sebagai orang yang menyuruh melakukan. Dalam bentuk penyertaan menyuruh lakukan atau 

doenplegen, paling tidak ada dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana 

dengan kedudukan yang berbeda. Orang yang menyuruh lakukan disebut sebagai mandus 

domina atau middelijke dader dan orang yang disuruh disebut middelijke daderschap yang 

berarti seseorang yang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia 

tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan 

perbuatan pidana tersebut.10 

Pertanyaannya kemudian adalah siapa saja terdakwa yang berperan sebagai penyuruh 

dan siapa saja terdakwa yang disuruh? Pada tempus delicti mana terdakwa A berperan sebagai 

penyuruh dan terdakwa B sebagai yang disuruh? Rentetan pertanyaan ini kembali 

menunjukkan bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kabur, tidak jelas, dan 

seharusnya batal demi hukum. 

 

 

 

                                                           
10  Moeljatno, Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan, Bina Aksara, Jakarta, 1985, 
hlm. 123 dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 
303. 



D. Dakwaan Seharusnya Batal Demi Hukum 

Surat dakwaan mengandung 2 (dua) syarat, yaitu syarat formal dan syarat materiil. 

Kedua syarat itu tidak boleh dilalaikan dan harus dipenuhi dalam surat dakwaan. Syarat materiil 

memuat mengenai i) uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang 

didakwakan; dan ii) menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan 

locus delicti).11 

Berdasarkan beberapa aspek yang dibahas di atas, yaitu minimnya pembuktian 

terhadap masing-masing fakta dalam dakwaan, penerapan dakwaan perbuatan berlanjut yang 

terkesan dipaksakan, dan penerapan dakwaan yang tidak tepat, maka dengan jelas terlihat 

bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak jelas dan kabur. Dengan demikian, 

sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) KUHAP seharusnya surat dakwaan tersebut batal demi 

hukum (van rechtswege nietig). 

 

III. Pembuktian Kurang, Kebenaran Materiil Tersimpang 

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses 

pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil 

pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang "tidak cukup" membuktikan 

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. 

Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut 

dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan "bersalah". Kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh 

karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai 

pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum "kekuatan pembuktian" atau bewijs kracht 

dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.12 

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang 

cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada 

terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang 

dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan 

yang didakwakan.13 

Menurut Eddy O.S. Hiariej, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu 

pertama, membuktikan dalam arti logis yaitu memberikan kepastian yang bersifat mutlak yang 

berarti tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional 

ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan 

semata-mata atau conviction intime dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akan 

yang biasa disebut conviction raisonee. Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi 

dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa 

hukum yang diajukan.14 

                                                           
11  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, 
Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 391. 
12  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang 
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 273. 
13  Ibid. 
14  Sudikno Mertodikusumo dalam H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam 
dan Hukum Positif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 27-28 sebagaimana dikutip oleh Eddy OS Hiariej 



Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat dikatakan bahwa pembuktian adalah jantung 

dari suatu proses peradilan. Melalui pembuktian, dalil penuntut umum akan dikontestasikan 

dengan pembelaan terdakwa. Hakim adalah pemeriksa kesahihan masing-masing dalil dan 

penentu dalil mana yang terbukti dan mana yang tidak terbukti. Oleh karena itu, pembuktian 

yang kemudian dituangkan dalam putusan acapkali menggunakan frasa "secara sah dan 

meyakinkan". Dimana berarti seharusnya sudah tidak ada keraguan terhadap pertimbangan 

dan putusan hakim tersebut. 

Dalam dakwaan, penuntut umum menguraikan bahwa terdapat 3 (tiga) perbuatan 

pidana dalam rentang waktu yang berbeda. Penguraian terhadap perbuatan pidana itu 

bertujuan agar masing-masing perbuatan yang didakwa dapat dibuktikan kebenarannya oleh 

hakim. Dalam putusannya, hakim tidak berhasil melakukan pembuktian dan pada akhirnya 

menyisakan keraguan. 

Dalam putusannya, majelis hakim memuat pertimbangan "Menimbang, bahwa setelah 

Majelis Hakim mencermati keterangan para saksi ahli yang diajukan oleh penasehat hukum 

terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada yang membantah atau menyatakan 

hasil visum yang diajukan oleh penuntut umum adalah tidak benar, akan tetapi memberikan 

pendapat bahwa yang seharusnya dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui 

siapa pelaku terhadap anak korban, yaitu dengan laboratorium atau anuscopy, tes DNA, dan 

darah serta lain sebagainya". 

Pertimbangan itu memperlihatkan putusan tidak mencapai 2 (dua) hal pokok yang 

seharusnya menjadi standar minimum pembuktian untuk dipecahkan, yaitu: i) apakah 

kekerasan seksual terhadap korban benar terjadi?; dan ii) apakah benar bahwa terdakwa 

adalah pelaku kekerasan seksual terhadap korban? 

 

A. Kebenaran Kekerasan Seksual Terhadap Korban Masih Tanda Tanya 

Terkait kebenaran apakah kekerasan seksual benar atau tidak terjadi pada korban, 

putusan pada perkara JIS dengan terdakwa petugas kebersihan belum memberi kepastian 

yang bulat dan utuh. Terhadap korban bahkan diadakan pemeriksaan sampai dengan empat 

kali dengan hasil yang berbeda-beda. Pemeriksaan terhadap korban juga dilakukan dalam 

rentang waktu yang berbeda-beda dan memiliki jarak waktu yang cukup jauh dari dugaan 

perbuatan dilakukan. 

Pemeriksaan terhadap korban dilakukan pada: 

Tanggal 22 Maret 2014 di Laboratorium SOS Medika, dimana pemeriksaan yang 

dilakukan hanya pemeriksaan luar dengan hasil "kondisi dubur korban tampak normal, artinya 

tidak ada luka, tidak ada retak, tidak ada pendarahan, tidak ada nanah, dan tidak ada 

gelembung-gelembung kecil yang berisi cairan". 

Tanggal 24 Maret 2014 di RS Cipto Mangunkusumo, dimana hasil pemeriksaan 

terhadap korban menyimpulkan "ditemukan memar pada perut akibat kekerasan benda tumpul 

tapi tidak pada lubang pelepas. Tidak ditemukannya luka pada lubang pelepas tidak 

menyingkirkan kemungkinan peristiwa seperti yang diceritakan korban". 

                                                                                                                                                                                           
dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30 Januari 
2012, hlm. 9. 



Tanggal 27 Maret 2014 di RS Pondok Indah, dimana hasil pemeriksaan terhadap korban 

menyimpulkan "terdapat luka lecet dan nanah pada anus korban". 

Tanggal 21 April 2014 di RS Pondok Indah, dimana hasil pemeriksaan terhadap korban 

menyatakan "tampak luka lecet dan nanah pada rectum dengan kesimpulan infeksi pada 

rectum". 

Hasil visum pada 24 Maret 2014 di RS Cipto Mangunkusumo memancing pertanyaan 

dan keraguan. Hasil visum terhadap korban yang menyatakan "tidak ditemukannya luka pada 

lubang pelepas tidak menyingkirkan kemungkinan peristiwa seperti yang diceritakan korban" 

menandakan bahwa tidak ada bukti yang mendukung adanya luka pada lubang pelepas korban. 

Hal ini juga dikuatkan keterangan ahli Feryal Basbeth dalam persidangan yang 

menyatakan bahwa "kata-kata tidak ditemukan luka pada lubang pelepas tidak menyingkirkan 

kemungkinan peristiwa seperti yang diceritakan korban, masih menjadi perdebatan diantara 

dokter forensik, karena ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Menurut ahli, kata-kata itu 

mempunyai pola pikir tidak ada bukti tetapi jangan sampai pelaku bebas". 

Keterangan psikolog yang mendampingi korban (Setyani Ambarwati dan Seto Muliadi) 

juga belum mendukung pembuktian bahwa benar kekerasan seksual terjadi pada korban. 

Psikolog Setyani Ambarwati, misalnya, masih sampai pada pemeriksaan bahwa korban sedang 

dalam keadaan sedih. Terlebih lagi tidak ada rekaman video (hanya tulisan) selama yang 

bersangkutan mendampingi korban. 

Selain itu, hakim dalam putusannya tidak menggali peran sentral ibu korban dalam 

pengungkapan kasus ini. Sebagaimana keterangan beberapa saksi yang diberikan di muka 

persidangan, terlihat ibu korban memiliki peran yang cukup signifikan, setidak-tidaknya terlihat 

dari keterangan saksi Susi Dewi Puji Astuti (team leader ISS) yang menyatakan bahwa "Ibu 

korban pernah mengatakan ada tersangka baru lagi dan menunjukkan foto Ikwan Sulaiman. 

Ikwan sudah lama mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi di ISS". 

Begitu juga dengan keterangan Robert Jianella (Kepala Fasilitas JIS) "1 April 2014, 

Polisi bersama dengan ibu korban dan David ke JIS dan mengadakan rekonstruksi tidak resmi 

untuk melihat tempat kejadian yang dituduhkan. Polisi memanggil korban masuk dan ibunya 

ikut dari belakang selanjutnya petugas polisi menanyakan apa yang terjadi agar ditunjukkan 

akan tetapi korban kelihatan bingung sehingga ibu korban mengambil alih untuk menunjukkan 

dimana terjadi dan apa yang terjadi serta memerintahkan korban dengan mendorong anaknya 

menunjukkan tempat kejadian yang menimpa anaknya." 

Selanjutnya, saksi Robert Jianella menyatakan bahwa "Ibu korban sedang 

memerintahkan atau menginstruksikan apa yang harus dikatakan korban. Korban pada waktu 

itu kelihatan tidak sepenuhnya memahami atau tahu apa yang dilakukannya. Pada saat itu, 

korban sedang bermain video game, kelihatan cukup normal, dan kelihatan tidak trauma". 

 

B. Lompatan dalam Menghubungkan Peristiwa dengan Pelaku 

Kebenaran mengenai terjadinya peristiwa kekerasan seksual terhadap korban masih 

menjadi tanda tanya karena tidak berhasil dibuktikan oleh penuntut umum dalam dakwaan 

maupun hakim dalam putusannya. Namun, katakanlah kebenaran peristiwa itu dapat 

dibuktikan, apakah benar pelakunya merupakan keenam petugas kebersihan JIS? 

Berdasarkan alat bukti yang diajukan di muka persidangan, tidak ada yang berhasil 

menghubungkan kebenaran peristiwa tersebut dengan kebenaran bahwa terdakwa adalah 



pelakunya. Dalam arti lain, penuntut umum dan hakim dalam putusannya tidak berhasil 

memperlihatkan adanya kausalitas (hubungan sebab-akibat) dari peristiwa tersebut dengan 

kebenaran bahwa terdakwa adalah pelakunya. 

Metode penentuan pelaku dengan pencocokan foto juga menjadi pertanyaan dan 

bahkan dapat terbantahkan oleh keterangan saksi sendiri (David, Operation Manager JIS). 

Dalam kesaksiannya, ia menyatakan bahwa "korban menunjuk 5 sampai dengan 6 orang tapi 

dengan acak dan tidak ada orang yang sama yang ditunjuk". 

 

C. Pengakuan Tidak Melenyapkan Kewajiban Pembuktian 

Penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana, 

"selamanya" tetap diperlukan sekalipun terdakwa "mengakui" tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya. Seandainya terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, penuntut 

umum dan persidangan tetap "berkewajiban" membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat 

bukti yang lain.15 

Hal ini sesuai dengan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa "Keterangan 

terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia 

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan 

alat bukti yang lain". 

Ketentuan di atas tidak berhasil dilakukan oleh penuntut umum dan hakim dalam 

persidangan. Pembuktian tampaknya selesai ketika terdakwa memberikan pengakuan. Padahal 

pengakuan itu diberikan pada tingkat penyidikan, telah dicabut, dan terdapat fakta bahwa telah 

terjadi kekerasan terhadap para terdakwa hingga meninggalnya seorang pelaku (Azwar). 

Posisi keterangan yang diberikan di luar sidang ini telah diatur dalam Pasal 189 ayat (2) 

KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 

digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh 

suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 

Nilai dari keterangan yang diberikan di luar persidangan bukanlah sebagai alat bukti. 

Keterangan yang diberikan di luar persidangan berposisi untuk membantu menemukan bukti di 

persidangan dengan dukungan alat bukti lain yang sah. Oleh karena itu, terlepas dari apakah 

pengakuan itu dicabut atau tidak, penuntut umum dan hakim seharusnya mencari lagi 

keberadaan alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian. 

Terdakwa memiliki hak dan dibenarkan untuk mencabut keterangan yang diberikan 

pada proses penyidikan sepanjang memiliki alasan yang sah dan logis (dalam kasus ini adalah 

tekanan dan kekerasan dari penyidik). Oleh karena itu, hakimlah yang kemudian harus 

memeriksa alasan pencabutan keterangan itu sedalam-dalamnya. 

Pencabutan keterangan pada proses penyidikan hanya berakibat bahwa keterangan 

yang diberikan pelaku tidak benar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk membantu 

menemukan bukti di pengadilan. Baik pengakuan maupun pencabutan keterangan pada proses 

penyidikan tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku tanpa adanya proses pembuktian yang 

mendalam dan beralasan. 

 

                                                           
15  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang 
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Op.cit, hlm. 275. 



IV. Peradilan Yang Adil dan Layak Kembali Tidak Diterapkan 

Kebenaran sejati atau kebenaran materiil hanya dapat dicapai apabila diikuti oleh 

perwujudan peradilan yang adil, berimbang, dan layak (perwujudan prinsip fair trial dan due 

process of law). Perwujudan prinsip itu tidak hanya pada pemeriksaan di muka persidangan 

tetapi mulai dari awal proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka 

persidangan, hingga pembinaan narapidana (apabila terdakwa diputus secara bersalah) di 

lembaga pemasyarakatan. 

Dalam perkara JIS dengan terdakwa petugas kebersihan, perwujudan prinsip peradilan 

yang adil dan layak ini tidak tercapai dan bahkan tersimpangi. Dimulai dari proses penangkapan 

yang tidak sah, pelaksanaan "rekonstruksi" yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, 

kejanggalan proses pemeriksaan dimana seorang tersangka meninggal dunia di kantor 

kepolisian, hingga pendampingan hukum yang tidak maksimal. 

 

Penangkapan yang Tidak Sah dan Sewenang-Wenang. 

Dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan adalah suatu 

tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa 

apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan 

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

Kemudian, Penjelasan Umum KUHAP angka 3 poin b menyatakan bahwa 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan 

perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal 

dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang. Dimana Pasal 16 KUHAP hanya 

memberi wewenang kepada penyidik dan penyelidik untuk melakukan penangkapan. 

Dengan demikian, menurut KUHAP, penangkapan hanya bisa dilakukan oleh pejabat 

yang diberi wewenang oleh undang-undang terhadap tersangka atau terdakwa dengan 

didukung oleh cukup bukti dan menurut cara yang diatur undang-undang. 

Instrumen hukum lainnya, seperti International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, juga melarang 

secara tegas adanya penangkapan yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. 

Pasal 9 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat dikenakan 

penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang (no one shall be subjected to arbitrary 

arrest or detention) dan tidak ada seorang pun dapat dirampas kemerdekaannya kecuali 

dengan prosedur yang dibenarkan oleh hukum (no one shall be deprived of his liberty except on 

such grounds and in accordance with such procedure as are established by law). 

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (2) ICCPR menyatakan bahwa siapapun yang dikenakan 

penangkapan seharusnya diinformasikan, pada saat penangkapan, apa alasan dari 

penangkapan itu dan seharusnya segera diinformasikan mengenai tuduhan yang dikenakan 

kepadanya (anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for 

his arrest and shall be promptly informed of any charges against him). 

Dalam kasus JIS dengan terdakwa petugas kebersihan, penangkapan yang dilakukan 

terhadap Agun dan Afrischa adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini didukung 

oleh keterangan saksi Robert Jianella (Kepala Fasilitas JIS) yang diberikan di muka 

persidangan bahwa "penasehat hukum korban sempat menyatakan bahwa pihak kepolisian 

belum memastikan adanya investigasi lebih lanjut karena tidak ada cukup bukti". 



"Andi mengatakan bahwa permasalahan telah menjadi tanggung jawab daripada 

Kepolisian sehingga saksi pada waktu itu mengulang pertanyaan, Polisi memang sudah terlibat 

dalam penyelidikan itu atau belum? Pak Andi menjawab Polisi mengatakan pada saat itu tidak 

ada cukup bukti untuk memastikan adanya investigasi lebih lanjut". 

Selanjutnya adalah keterangan saksi David (Operation Manager JIS) di muka 

persidangan yang menyatakan bahwa pada 2 April 2014, saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian 

tanpa surat panggilan untuk mengambil surat penangkapan Agun dan Afrischa. Surat panggilan 

itu lalu disimpan karena sebelumnya diminta untuk merahasiakan penangkapan mereka. 

Pada 3 April 2014, saksi bertemu dengan Agun dan Afrischa dan selanjutnya membawa 

mereka ke Polda Metro Jaya. Saksi juga diminta menjemput Awan di rumahnya. Pertemuan itu 

dengan kesepakatan agar penangkapan tidak menjadi ramai kalau dilakukan di JIS. 

Dari dua kesaksian di atas dapat terlihat dua hal, yaitu i) bahwa penangkapan terhadap 

Agun, Afrischa, dan Awan dilakukan tanpa kecukupan bukti. Pada saat penangkapan itu 

dilakukan, belum ada satupun petugas kebersihan JIS yang ditetapkan sebagai tersangka; dan 

ii) penangkapan terhadap Agun dan Afrischa dilakukan oleh David (Operation Manager JIS) 

yang bukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penangkapan. 

Oleh karena itu, penangkapan terhadap Agun dan Afrischa tidak sah dan tidak 

berdasarkan hukum. Terlebih lagi, surat penangkapan sebenarnya sudah diterbitkan oleh pihak 

Kepolisian tetapi pelaksanaan penangkapan tidak dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri 

melainkan oleh pihak lain (David) yang tidak diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

melakukan penangkapan. 

 

Pemberian Bantuan Hukum yang Tidak Optimal 

Secara normatif, Pasal 54 KUHAP menyatakan guna kepentingan pembelaan, 

tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat 

hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang 

ditentukan dalam undang-undang ini.  

Selanjutnya, Pasal 55 KUHAP menyatakan untuk mendapatkan penasihat hukum 

tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. 

Perangkat lainnya, misalnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 

juga telah mengatur ketentuan pemberian bantuan hukum ini. 

Begitu juga dengan instrumen Internasional mengenai pemberian bantuan hukum, 

misalnya, Pasal 1 Basic Principles on the Role of Lawyers menyatakan bahwa setiap orang 

yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum pilihan mereka untuk melindungi dan menjaga 

hak-hak mereka dan untuk membela mereka pada setiap tingkatan proses pemeriksaan pidana 

(all persons are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and 

establish their rights and to defend them in all stages of criminal proceedings).16 

Meskipun seseorang menerima jasa bantuan hukum secara cuma-cuma, yang 

bersangkutan tetap memiliki hak untuk memilih penasihat hukum dan memperoleh 

pendampingan hukum secara berkualitas. Persoalannya kebebasan dalam memilih penasihat 

                                                           
16  Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menegaskan bahwa setiap orang 
yang dikenakan penangkapan harus segera mendapatkan pendampingan hukum (all persons who are arrested 
must immediately have access to councel) (1 April 1997). Lihat juga Laporan Special Rapporteur on the 
Independence of Lawyers and Judges, 5 Maret 1998. 



hukum dan pemberian bantuan hukum yang berkualitas ini belum dapat dijangkau oleh 

ketentuan normatif maupun praktik peradilan pidana Indonesia. 

Hal ini tercermin kembali dalam kasus JIS dengan terdakwa petugas kebersihan. 

Pemberian bantuan hukum tidak dilakukan secara berkualitas dan optimal. Pemberian bantuan 

hukum tampaknya lebih sekadar pemenuhan atas ketentuan normatif dalam undang-undang. 

Keterangan para terdakwa di muka persidangan menunjukkan bahwa pemberian bantuan 

hukum oleh penyidik hanya sekadar pemenuhan kewajiban normatif dalam undang-undang. 

Misalnya, terdakwa Zainal yang menyatakan bahwa "selama pemeriksaan didampingi 

penasehat hukum, Pak Djarot, tapi hanya duduk". Begitu juga dengan keterangan terdakwa 

Syahrial yang menyatakan bahwa "penasehat hukum tidak pernah mendampingi saat diperiksa. 

Pak Djarot tidak ada saat diperiksa dan datang pada saat selesai". 

Padahal kehadiran penasihat hukum ini cukup penting guna mendudukkan 

penyidik/penuntut umum dengan terdakwa dalam posisi setara dan seimbang. Terlebih lagi, 

dalam fase penyidikan yang tertutup, keberadaan penasihat hukum dapat mencegah terjadinya 

tekanan dan penyiksaan dari penyidik kepada tersangka. Hal yang mana terjadi pada kasus JIS 

dengan terdakwa petugas kebersihan bahkan seorang di antara tersangka meninggal dunia di 

toilet Kepolisian.  

 

Rekonstruksi Tidak Sah dan Tidak Berdasarkan Hukum 

Dasar pelaksanaan rekonstruksi adalah Surat Keputusan Kapolri No. 1205/IX/2000 

tentang Revisi Himpunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Proses Penyidikan 

Tindak Pidana. Dalam Surat Keputusan itu dinyatakan bahwa rekonstruksi merupakan salah 

satu teknik pemeriksaan selain interview, interogasi, dan konfrontasi. 

Sementara itu, pemeriksaan diartikan sebagai kegiatan untuk mendapatkan keterangan, 

kejelasan, dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang 

unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang 

maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam 

Berita Acara Pemeriksaan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa rekonstruksi merupakan salah satu 

metode pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang dan kesimpulannya 

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. 

Dalam kasus JIS dengan terdakwa petugas kebersihan, "rekonstruksi tidak resmi" yang 

dilakukan pihak Kepolisian dengan ibu korban adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. 

Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi David (Operation Manager JIS) yang menyatakan 

"Pada 1 April 2014, penyidik Polda Metro Jaya membawa surat perintah dan surat tugas datang 

ke JIS, memotret dengan handphone, dan bertanya kepada anak korban. Akan tetapi, ibu 

korban lebih banyak bercerita dan memperagakan perbuatan yang dilakukan terdakwa". 

Begitu juga dengan keterangan saksi Robert Jianella (Kepala Fasilitas JIS) yang 

menyatakan bahwa "Pada 1 April 2014, Polisi bersama dengan ibu korban dan David ke JIS 

dan mengadakan rekonstruksi tidak resmi untuk melihat tempat kejadian yang dituduhkan. 

Polisi tidak memberikan surat resmi kepada JIS". 

 

 

 



Penyiksaan untuk Memperoleh Pengakuan dari Terdakwa 

Dalam Pasal 52 KUHAP dinyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan 

dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas 

kepada penyidik atau hakim. Penjelasan dari pasal tersebut menjelaskan bahwa supaya 

pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka 

tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya 

paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. 

Hak untuk bebas dari penyiksaan ini juga ditegaskan dalam beberapa instrumen hukum 

internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan 

Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

(CAT).17 

Pemberian keterangan tanpa rasa takut dan bebas dari penyiksaan ini tersimpangi 

dalam kasus JIS dengan terdakwa petugas kebersihan. Keterangan saksi maupun terdakwa 

menunjukkan bahwa keterangan yang diberikan dengan kondisi tersangka/terdakwa tertekan 

dan telah mengalami penyiksaan. Sebagian besar terdakwa mencabut keterangan yang telah 

diberikan di tingkat penyidikan. 

Terdakwa Syahrial di muka persidangan menyatakan "mencabut semua keterangan 

yang diperbuat oleh penyidik. Saksi dipukuli saat membuat BAP dan akhirnya mengakui karena 

tidak tahan dengan penyiksaan. Saksi hanya disuruh tandatangan dan tidak membaca BAP. 

Pengakuan di hadapan LPSK karena takut kepada penyidik". 

Begitu juga dengan terdakwa Zainal yang "tidak mengakui perbuatan dan mencabut 

semua keterangan di BAP". Pengakuan bahwa "pada umur lima tahun pernah disodomi oleh 

pria yang tidak dikenal tanpa ancaman atau kekerasan serta dua belas tahun yang lalu pernah 

disodomi oleh guru berkewarganegaraan asing dalam sebuah mobil pada siang hari setelah 

diiming-imingi sejumlah lima puluh ribu rupiah" dibuat karena takut kepada penyidik. 

Terdakwa Awan menyatakan "tidak banyak menolak keterangan Zainal serta menunjuk 

Agun, Zainal, dan Afrisca karena takut dipukul penyidik". Terdakwa Awan juga menyatakan 

bahwa keterangan "mengaku telah melakukan pencabulan atau tindak sodomi pada korban 

(anak laki-laki yang bersekolah di taman kanak-kanak tempat pelaku bekerja). Pada awalnya, 

teman pelaku (teman kerja) sedang membersihkan toilet, kemudian korban masuk ke dalam 

toilet untuk buang air kecil..setelah itu teman pelaku memanggil pelaku untuk memegang 

korban..membuka celana korban, teman pelaku memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus 

korban..setelah itu pelaku bergantian melakukan hal yang sama.." yang diberikan pada saat 

interview dengan saksi Agus Widodo dilakukan karena diawasi penyidik. 

                                                           
17  Lihat Pasal 7 ICCPR (no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or 
scientific experimentation dan Pasal 1 CAT (torture means any act by which severe pain or suffering, whether 
physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third 
person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is 
suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on 
discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the 
consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include 
pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions). 



Saksi David (Operation Manager JIS) turut menguatkan keterangan terdakwa tersebut 

dimana "Pada 4 April 2014, saksi melihat kondisi Zainal dan Syahrial dalam keadaan bonyok, 

memar di pipi, dan pecah di bibir". 

 

V. Kesimpulan 

Terdapat tiga hal yang disorot dalam anotasi terhadap perkara JIS dengan terdakwa 

petugas kebersihan ini, yaitu analisis terhadap dakwaan penuntut umum yang tidak jelas dan 

kabur, minimnya pembuktian dalam proses persidangan, dan perwujudan prinsip fair trial yang 

tersimpangi. 

Pertama, dakwaan yang tidak jelas, kabur, dan seharusnya batal demi hukum. Dalam 

dakwaan seharusnya standar minimum yang mesti dipecahkan adalah: i) apakah benar 

perbuatan pidana itu terjadi?; dan ii) apakah benar terdakwa adalah pelaku dari perbuatan 

pidana itu? Hal ini tidak berhasil diuraikan secara jelas oleh penuntut umum. 

Ditambah lagi, penuntut umum menerapkan dakwaan perbuatan berlanjut dan 

penyertaan terhadap terdakwa. Penerapan dakwaan perbuatan berlanjut dan penyertaan 

terhadap terdakwa sama sekali tidak tepat. Kedua hal di atas semakin mempertebal 

ketidakjelasan dakwaan penuntut umum. Oleh karena itu, dakwaan penuntut umum seharusnya 

dinyatakan batal demi hukum. 

Kedua, minimnya proses pembuktian dalam proses persidangan. Dakwaan penuntut 

umum yang tidak jelas dan kabur seakan-akan diulangi oleh hakim dalam putusannya. Kedua 

pertanyaan pokok yang seharusnya menjadi standar minimum pembuktian, yaitu apakah benar 

perbuatan pidana itu terjadi dan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana 

itu, kembali tidak dapat dipecahkan oleh hakim dalam putusannya. 

Dalam proses pembuktian, hubungan kausalitas (hubungan sebab-akibat) antara alat 

bukti dengan kesalahan pelaku tidak berhasil ditemukan. Putusan pada akhirnya menjadikan 

pengakuan terdakwa yang sudah dicabut menjadi setara dengan alat bukti dan digunakan untuk 

menjerat terdakwa sendiri. 

Ketiga, perwujudan fair trial kembali tersimpangi. Perwujudan fair trial tidak tercapai 

pada kasus JIS dengan terdakwa petugas kebersihan. Dimana terjadi penangkapan yang tidak 

sah, pemberian bantuan hukum yang tidak optimal, rekonstruksi yang tidak sah dan tidak 

berdasar hukum, dan telah terjadi penyiksaan terhadap terdakwa bahkan seorang terdakwa 

meninggal dunia di toilet Polda Metro Jaya. 

Dari rapuhnya mekanisme hukum yang telah berlangsung terdapat hak korban yang 

perlu dipenuhi, kebenaran terjadinya peristiwa kekerasan seksual terhadap korban tidak 

berhasil tergambarkan lewat proses persidangan. Namun, hak korban atas kebenaran dan 

keadilan harus tetap dipenuhi. Oleh karena itu, pengusutan terhadap kasus ini, baik untuk 

mencari kemungkinan pelaku lain maupun melalui upaya hukum, mesti terus dilanjutkan. 
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EKSAMINASI ATAS LAPORAN MEDIS KASUS DUGAAN KEJAHATAN SEKSUAL 

DI JAKARTA INTERCULTURAL SCHOOL 

  

Oleh: YONI FUADAH SYUKRIANI18 

 

I.Pendahuluan 

Maraknya pemberitaan kasus dugaan kejahatan seksual pada anak di Indonesia telah 

menarik perhatian masyarakat luas. Di satu pihak hal ini sangat baik karena mendorong 

masyarakat untuk turut mengawasi lingkungan tempat anak-anak tumbuh dan berperan 

mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak. Di pihak lain, perhatian yang tidak disertai 

dengan pemahaman yang baik dapat memberikan tekanan yang luar biasa pada pihak-pihak 

yang terlibat dalam penanganan kasus dugaan kejahatan seksual agar dapat menyelesaikan 

kasus sesegera mungkin. Perlu disadari oleh semua pihak bahwa penanganan kasus dugaan 

kejahatan seksual pada anak bukanlah hal yang mudah, bahkan lebih sulit jika dibandingkan 

dengan kejahatan seksual yang terjadi pada orang dewasa. 

Kasus dugaan kejahatan seksual di JIS memiliki beberapa dimensi yang menarik untuk 

dikaji dari sudut pandang kedokteran forensik, yaitu terkait: pemeriksaan korban yang dilakukan 

beberapa kali oleh beberapa dokter pada tempat dan dalam waktu berbeda; proses penentuan 

tersangka; dan pemeriksaan atas tersangka yang meninggal dunia di tahanan. Dalam makalah 

ini Penulis mencoba untuk membahas ketiga aspek tersebut. Untuk itu, setelah pendahuluan 

bahasan akan dilanjutkan dengan penjelasan umum tentang posisi kedokteran forensik dalam 

perkara kriminal, diakhiri dengan bahasan tentang peran kedokteran forensik dalam 

memperkirakan pelaku. Mengingat dalam kasus ini telah dilakukan pemeriksaan oleh beberapa 

dokter, berdasarkan Etika Kedokteran Penulis tidak akan bersikap untuk menilai apakah 

pemeriksaan rekan sejawat tersebut telah sesuai dengan teori atau tidak. Hal ini mengingat 

Penulis tidak melakukan pemeriksaan sendiri, dan tidak diminta oleh pengadilan untuk 

melakukan penilaian atas hasil pemeriksaan tersebut. Telaahan dilakukan menggunakan 

asumsi bahwa semua tindakan sejawat tersebut dilaksanakan sesuai dengan kaidah praktik 

kedokteran yang baik berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Penulis hanya akan 

melakukan telaahan teoretis tentang praktik kedokteran forensik dalam kasus seperti ini.  

Tugas ahli kedokteran forensik dalam kasus kejahatan seksual tidak boleh dilepaskan 

dari kerangka tanggung jawab negara atas terjadinya kasus. Konvensi Hak Anak Perserikatan 

Bangsa-bangsa pasal 19 menyatakan bahwa negara-negara harus mengambil semua langkah 

hukum dan sosial untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, 

cedera atau penyalahgunaan (abuse), penganiayaan atau eksploitasi.19 Terkait dengan 

prosedur hukum kasus-kasus tersebut, ditekankan bahwa semua tindakan investigasi dan 

proses pengambilan keputusan, pertimbangan harus diambil dengan tujuan memberikan apa 

yang terbaik bagi anak. Di pihak lain aspek keseimbangan ditunjukan dengan kesepakatan 

umum tentang pengadilan yang adil (fair trial) bagi tersangka/terdakwa.  

                                                           
18  Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung dan Kepala Departemen/SMF Ilmu 
Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK Unpad/RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung 
19  United Nations (1989). Conventions on the Rights of the Child. New York. 



 

Sebagian besar kasus kejahatan seksual tidak memiliki saksi, tidak meninggalkan 

tanda-tanda fisik, dan tersembunyi. Karakteristik ini membuat kasus sangat sulit dibuktikan. 

Data di berbagai negara maju menunjukan bahwa pengaduan atas pelaku yang tidak diketahui 

berada di peringkat pertama, sedangkan kasus yang menunjuk pada tersangka pelaku dari 

anggota keluarga berada di peringkat terendah. 20 Alasan utama mengapa laporan polisi jarang 

mengarah ke penuntutan adalah kurangnya bukti yang mendukung. Di pihak lain pengadilan tak 

dapat dihindari untuk menerapkan standar yang tinggi dalam kasus seperti ini. Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia, Resolusi nomor 217 A (III),  menggarisbawahi pentingnya azas 

persamaan kedudukan di depan hukum dan praduga tak bersalah, hak atas pemeriksaan yang 

adil dan terbuka oleh pihak independen dan pengadilan yang adil (fair trial), jaminan untuk 

dapat membela diri bagi tersangka/terdakwa, serta hak untuk diadili tanpa penundaan.  Lebih 

jauh United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice 

Systems menekankan bahwa negara diharapkan mampu memenuhi hak atas bantuan hukum 

(legal aid), termasuk pelayanan forensik. 21  

Dalam pembuktian kasus kejahatan seksual, ada dua sisi forensik yang menjadi kunci, 

yaitu pembuktian akibat kekerasan fisik dan mental. Pemeriksaan harus dilakukan secara 

obyektif dan kesimpulan harus diambil berbasis fakta. Kesalahan dalam penilaian dapat 

mengakibatkan pelaku bebas, atau di kutub sebaliknya, dapat mengakibatkan orang yang tidak 

bersalah dihukum.  

 

II. Praktik Kedokteran Forensik 

II.1. Prinsip Praktik Kedokteran Forensik 

Kedokteran forensik dikembangkan dari ilmu-ilmu dasar kedokteran, khususnya patologi 

atau ilmu tentang penyakit. Selain itu ilmu kedokteran forensik menggunakan ilmu dan teknologi 

yang berkembang dalam seluruh disiplin kedokteran klinik (misalnya disiplin kebidanan dan 

penyakit kandungan, penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, ilmu saraf, ilmu kedokteran jiwa, 

ilmu bedah, radiologi, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kedokteran gigi, dan lain-lain). Selama 

ilmu dan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembuktian hukum, maka akan 

digunakan oleh ilmu kedokteran forensik. Proses pemanfaatan disiplin kedokteran untuk 

pembuktian hukum juga berkembang menjadi bahasan tersendiri, yaitu disiplin medikolegal. 

Selain itu, ilmu kedokteran forensik juga menggunakan ilmu-ilmu dasar yang tidak terkait 

langsung dalam konteks disiplin kedokteran, seperti ilmu fisika, biologi (biologi molekul, 

entomologi), kimia dan statistika. Kaitan dengan ilmu dasar inilah muncul praktik identifikasi 

DNA, toksikologi (ilmu racun), dan lain-lain. Praktik kedokteran forensik secara umum terbagi 

dua, yaitu patologi forensik dan forensik klinik. Patologi forensik mencakup praktik forensik 

dengan subjek jenazah, sedangkan forensik klinik mencakup subyek orang hidup. Pemeriksaan 

                                                           
20  I. Hershkowitz, D. Horowitz, M E. Lamb. Trends in children's disclosure of abuse in Israel: A national study Child 

Abuse & Neglect; 29(11):1203-14 dan Cantlon, J., Payne, G.,&Erbaugh, C. Outcome-based practice: disclosure rates of child 

sexual abuse comparing allegation blind and allegation informed structured interviews. Child Abuse & Neglect, 20, 113–

1120 
21  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). United Nations Principles and Guidelines on Access to 
Legal Aid in Criminal Justice Systems. United Nations, New York, 2013, pp. 24 



untuk mencari pelaku tindak kejahatan seksual, baik dengan cara memeriksa korban maupun 

tersangka, termasuk ke dalam disiplin forensik klinik.  

Meskipun dimanfaatkan untuk kepentingan hukum, namun tujuan praktik kedokteran 

forensik tidak boleh dilepaskan dari tujuan umum praktik kedokteran untuk memenuhi dan 

melindungi kepentingan masyarakat dalam hal kesehatan, keselamatan, pendidikan dan 

penelitian kedokteran. Dalam melaksanakan tugasnya mencari bukti, ahli kedokteran forensik 

harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan kesejahteraan orang yang diperiksa. Selain 

itu, ada persyaratan sikap bagi seorang dokter atau ahli dalam melakukan praktik kedokteran 

forensik, yaitu sikap imparsial (tidak memihak). Meskipun pihak yang meminta jasanya adalah 

aparat penegak hukum negara (kepolisian atau kejaksaan), dokter hanya bertanggung jawab 

untuk menyampaikan kebenaran, walaupun dengan konsekuensi pihak yang meminta jasanya 

akan „dirugikan‟ di sidang pengadilan. Demikian pula sebaliknya, jika pihak yang meminta 

jasanya adalah tersangka/terdakwa, dokter harus tetap menyampaikan kebenaran, meskipun 

pada akhirnya justru merugikan terdakwa.22 

Inti dari praktik patologi forensik adalah otopsi, yaitu praktik pemeriksaan tubuh bagian 

luar dan dalam. Tujuan otopsi secara umum tidak terbatas untuk kepentingan hukum, namun 

untuk kepentingan masalah kesehatan secara umum dan masalah sosial kemasyarakatan. 

Tujuan otopsi adalah sebagai berikut23: 

- Menentukan sebab kematian 

- Membantu rekonstruksi kejadian 

- Memperkirakan cara kematian (manner of death) 

- Menghasilkan statistik kematian secara akurat 

- Monitoring kesehatan masyarakat 

- Audit medik untuk mengembangkan kedokteran pencegahan (preventive medicine) 

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa negara telah mengatur indikasi otopsi. 

Indonesia belum memiliki regulasi atau kesepakatan apapun tentang indikasi otopsi. Regulasi 

tersebut telah berkembang di Amerika Serikat, Inggris, termasuk di negara-negara 

commonwealth, contohnya Malaysia.24 Indikasi otopsi dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:25 

Tabel 1    Indikasi Otopsi  

Indikasi Umum: Kematian diduga karena sebab tidak wajar, yaitu diduga: 

 Pembunuhan 

 Bunuh diri 

 Kecelakaan 

 Belum diketahui (undetermined) 

                                                           
22  Hak untuk menggunakan ahli oleh terdakwa dijamin dalam KUHAP pasal 65 
23  PB Baker, AT Bennet, JJ Berman, KE Bove, Paul Brown, et al. Autopsy Performance & Reporting. (ed.) Grover M. 
Hutchins Kim A. Collins. 2nd. Northfield, Illinois : College of American Pathologists, 2003. ISBN 0-030304-78-0 
24  K Nadesan. The importance of medico-legal autopsy. 1997, Vol. 19, 2, pp. 105-109 
25  K Nadesan (1997); PB Baker et al. (2003); J Payne-James, R. Jones, S.B. Karch, J. Manlove. Simpson's Forensic 
Medicine. 13th. Boca Raton, USA : CRC Press, 2011. ISBN 978-0-340-98603-5; J Payne-James et al., (ed.). Encyclopedia of 
Forensic and Legal Medicine. s.l. : Academic Press, 2005. ISBN 0-12-547970-0 



Indikasi Lain 

 Kematian diduga terkait keracunan 

 Mati mendadak (sebelumnya orang tersebut diketahui sehat; medically 

unexplained death) 

 Kematian akibat sebab yang dapat mengancam kesehatan masyarakat  

 Kematian disebabkan penyakit, cedera, atau racun yang terkait dengan pekerjaan  

 Kematian terkait dengan prosedur diagnostik atau terapi 

 Kematian terkait aborsi ilegal 

 Kematian narapidana/orang yang tengah diinterogasi/ditahan oleh aparat negara 

 Jenazah yang akan dikremasi atau dikubur di laut 

 Jenazah tidak dikenal atau tidak diklaim oleh keluarga 

 Operator transportasi publik (pilot, masinis, dll) yang meninggal saat bertugas 

 Kematian bayi atau anak yang tidak dapat dijelaskan dan tidak terduga 

 Kematian tidak diduga pada pejabat negara 

 Jenazah yang tengah dipindahkan antar wilayah hukum tanpa surat kematian 

 Kematian diduga akibat penelantaran oleh diri sendiri atau orang lain 

 Kematian terjadi ketika dilakukan operasi atau sebelum bangun dari efek anestesi 

 

Tanpa adanya regulasi atau kesepakatan profesi  akan timbul masalah, di antaranya 

praktik otopsi akan terhambat, ketidakpastian hukum, penjaminan mutu praktik kedokteran 

kurang paripurna, dan perkembangan ilmu kedokteran akan terhambat.  

Perkembangan praktik forensik klinik diawali dengan kesadaran tentang pelanggaran 

hak asasi manusia pada para tahanan atau narapidana, dan pada penerapan prinsip keadilan 

pada korban atau tersangka oleh aparat penegak hukum. Dokter dianggap dapat menjalankan 

peran sewaktu bertugas memeriksa tahanan atau narapidana.26 Cakupan praktik forensik klinik 

semakin berkembang, meliputi pemeriksaan orang hidup sebagai korban atau pelaku, yaitu 

identifikasi, pemeriksaan luka untuk menentukan sebab, mekanisme, manner luka, serta 

asesmen penyakit, baik mental maupun fisik, termasuk juga kasus penyalahgunaan narkotika 

dan zat adiktif, dan dugaan malpraktik kedokteran, seperti terangkum dalam Tabel 2. 
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Tabel  2  Cakupan Praktik Forensik Klinik27  

Fungsi Umum 

 Menentukan kesehatan orang yang akan ditahan (fitness to be detained in custody) 

 Menentukan kesehatan orang yang akan dibebaskan (fitness to be released) 

 Menentukan kompetensi orang yang akan dituduh/didakwa; kompetensi terkait 

pemahaman yang bersangkutan tentang tuduhan/dakwaan (fitness to be charged) 

 Menentukan kesehatan sebelum dipindah antar lokasi tahanan (fitness to transfer) 

 Menentukan kesehatan seseorang yang akan diinterogasi oleh kepolisian atau 

aparat lain (fitness to be interviewed by the police or detaining body) 

 Menentukan apakah seseorang termasuk kelompok rentan (vulnerable) yang 

membutuhkan bantuan pihak independen   

 Menentukan kondisi keracunan alkohol atau obat atau lepas obat 

 Pemeriksaan medis kompetensi mengemudi kendaraan bermotor 

 Pemeriksaan bagian intim tubuh untuk mencari obat yang disembunyikan 

 Dokumentasi dan interpretasi luka/jejas 

 Mengambil spesimen biologis 

 Menilai dan mengobati aparat yang terluka dalam tugas 

 Memberi pernyataan kematian di TKP dan saran awal kepada kepolisian tentang 

jenazah 

 Pemeriksaan status mental  

 Pemeriksaan atas orang yang diduga korban atau pelaku kejahatan seksual  

 Pemeriksaan anak yang diduga korban penelantaran 

 Pemeriksaan atas korban atau pelaku dalam kasus dugaan kekerasaan aparat 

Fungsi Tambahan 

 Saksi ahli di pengadilan atau tribunal 

 Investigasi kematian dalam tahanan  

 Investigator independen atau pressure group dalam kasus pelanggaran etik atau 

moral (contoh: korban penyiksaan, korban perang, dll) 

 Penanganan aspek medis dan forensik pada pengungsi dan pencari suaka (refugee 

medicine dan asylum-seeker medicine) 

 Penerapan manajemen awal dalam penanganan insiden biologis atau kimia   

 

Arus utama menampilkan forensik semata-mata untuk kepentingan pengadilan hukum 

pidana, termasuk kedokteran forensik. Madea dan Saukko (2007) mendefinisikan kedokteran 

forensik sebagai disiplin potong lintang antara kedokteran dan ilmu pengetahuan alam 

menyangkut bukti medis yang relevan untuk kepentingan hukum. Namun jika dikaji lebih jauh 

perkembangan praktik kedokteran forensik di akhir abad 21, keterlibatan ahli forensik untuk 

kepentingan advokasi hak asasi manusia telah mengembalikan makna forensik kembali ke 

tujuan utamanya yang bersifat umum, yaitu mencapai keadilan. 28 Meskipun demikian, sebagai 

cabang kedokteran ia memiliki karakter yang sama dengan bidang kedokteran lain, yaitu praktik 

                                                           
27  J Payne-James. The history and development of clinical forensic medicine worldwide. (ed.) Margaret M. Stark. 
Clinical Forensic Medicine. 2nd. Totowa, New Jersey : Humana Press, 2005 
28  B Madea and P Saukko. Future in forensic medicine as an academic discipline - Focusing on research. Forensic 
Science International. 2007, Vol. 165, pp. 87–91. 



dilakukan oleh dokter dan padanya harus melekat karakter dokter sesuai etika kedokteran dan 

tradisi praktik kedokteran. Perkembangan ilmu kedokteran forensik juga harus didasarkan pada 

riset empirik. Standar praktik di satu waktu akan terus diteliti kebenaran dan efektivitasnya, dan 

standar tersebut berubah jika penelitian tersebut menemukan hal-hal baru. 

Dalam praktik kedokteran ada dua pendekatan dalam pemilihan metodologi dan 

pengambilan kesimpulan, yaitu didasarkan pada epidemiologi (data statistik) dan hubungan 

sebab akibat. Pentingnya data epidemiologi misalnya tentang berapa persen kejadian lecet 

anus pada anak yang pernah menjadi korban kejahatan seksual, dan berapa persen pada yang 

tidak pernah menjadi korban. Pentingnya hubungan sebab akibat misalnya analisis apakah luka 

pada anus disebabkan trauma tumpul atau trauma tajam. Kedua pendekatan itu penting dan 

digunakan dalam praktik kedokteran. Tidak ada praktik kedokteran tanpa keduanya. 

Digunakannya data epidemiologi dalam argumen memunculkan tradisi peran penting 

pengakuan sejawat. Penggunaan metode atau pengambilan kesimpulan yang tidak lazim 

apalagi tanpa dasar ilmiah yang diakui sejawat dapat dikategorikan menyalahi praktik 

kedokteran yang baik. Oleh karena itu, penggunaan hasil-hasil penelitian berupa artikel dalam 

jurnal ilmiah terkemuka sangat penting dan dihargai. Adalah masalah besar jika tradisi ilmiah 

tersebut tidak diakui nilainya di pengadilan.  

Tanpa bermaksud merendahkan perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia, ada 

baiknya kita berkaca pada perkembangan di Amerika Serikat. Yurisprudensi tentang kriteria 

diterimanya bukti ilmiah di pengadilan dikenal dengan Frye rule dan Daubert rule. 

Frye rule berasal dari kasus Frye v. Amerika Serikat, 293 F. 1013 (DC Cir. tahun 1923), 

kasus tersebut membahas apakah uji poligraf dapat diterima sebagai bukti atau tidak. 

Pengadilan di Frye menyatakan bahwa kesaksian ahli harus didasarkan pada metode ilmiah 

yang cukup mapan dan diterima. Pengadilan menyatakan bahwa:  

 

“Just when a scientific principle or discovery crosses the line between the experimental and 

demonstrable stages is difficult to define. Somewhere in this twilight zone the evidential force of 

the principle must be recognized, and while the courts will go a long way in admitting 

experimental testimony deduced from a well-recognized scientific principle or discovery, the 

thing from which the deduction is made must be sufficiently established to have gained general 

acceptance in the particular field in which it belongs.” (Ketika prinsip atau penemuan ilmiah 

berada di antara tahap eksperimen dan pembuktian di tingkat praktis maka sulit untuk 

ditentukan. Pada tahap ketidakpastian tersebut kekuatan pembuktian harus diakui, dan ketika 

pengadilan memerlukan waktu panjang untuk mengakui kesaksian yang didasarkan pada 

eksperimen yang dideduksikan dari prinsip atau penemuan ilmiah yang diakui luas, hal yang 

dihasilkan dari proses deduksi tersebut harus benar-benar telah tegak karena telah diterima 

secara umum oleh kelompok bidang ilmu dari mana hal tersebut berasal). Pada intinya bahwa 

suatu metode yang digunakan untuk pembuktian harus sudah diterima secara luas oleh 

kelompok keilmuan terkait. Metodologi ilmiah dapat diterima sebagai bukti hukum hanya jika 

teknik tersebut telah diterima secara umum (diterima luas; general acceptance) oleh komunitas 

ilmiah yang relevan.  

Sebaliknya, Daubert rule menyatakan bahwa Frye rule terkait general acceptance terlalu 

kaku akan bertentangan dengan mendapat kesaksian ahli, termasuk pengetahuan spesifik yang 

dimiliki seseorang yang memiliki kualifikasi ahli karena pengetahuan, skill, pengalaman atau 



pendidikannya.  Standar Daubert lahir dari kasus Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals 

(1993) yang tidak menggunakan standar Frye untuk kualifikasi kesaksian ahli. Standar Daubert 

mendorong lahirnya Rule 702 tentang kesaksian ahli yang berisi: 

“A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education 

may testify in the form of an opinion or otherwise if: 

a) The expert’s scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact 

to understand the evidence or to determine a fact in issue; 

b) The testimony is based on sufficient facts or data; 

c) The testimony is the product of reliable principles and methods; and 

d) The expert has reliably applied the principles and methods to the facts of the case” 

(Seorang saksi yang berkualifikasi sebagai ahli karena pengetahuan, kemampuan, 

pengalaman, pelatihan, atau pendidikan boleh memberikan kesaksian berupa pendapat jika - 

dan tidak boleh jika tidak memenuhi - : 

a) Pengetahuan ilmiah, teknis, atau hal khusus yang dimiliki ahli tersebut dapat membantu 

pengadilan untuk mengerti tentang bukti atau untuk menentukan fakta dalam 

permasalahan 

b) Kesaksian didasarkan pada fakta atau data yang memadai 

c) Kesaksian adalah hasil dari prinsip dan metode yang andal, dan ahli handal dalam 

mengaplikasikan prinsip dan metode ilmiah tersebut pada fakta) 

Sayangnya, kerangka hukum terkait praktik kedokteran forensik di Indonesia sangat 

sedikit, yaitu hanya diatur dalam KUHAP  dan satu pedoman teknis untuk Kepolisian yaitu 

Instruksi Kapolri No. 20/Ins/E/IX/1975. Tidak ada perubahan sejak amandemen terakhir KUHAP 

tahun 1981, maupun sejak petunjuk teknis kepolisian tahun 1975 yang berusia lebih tua 

daripada KUHAP. Hal ini mencirikan inkompatibilitas sistem peradilan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan yang  menimbulkan masalah termasuk tentang kerjasama dokter/saksi ahli 

dengan penegak hukum, kualifikasi saksi ahli, akses terdakwa terhadap bukti, dan khususnya 

permasalahan yang dihadapi hakim dalam menghadapi perbedaan pendapat para saksi ahli. 

 

II.2. Dinamika Pemeriksaan Diduga Korban Kejahatan Seksual 

Kasus kejahatan seksual dengan korban anak berbeda dari korban dewasa, khususnya 

dalam hal kesulitan menentukan kejadian dan pelaku. Kejahatan seksual pada korban dewasa 

yang sering terjadi secara spontan dan tiba-tiba, kejahatan seksual pada anak umumnya terjadi 

diawali dengan fase pembiasaan (grooming) dan seringkali tidak disertai pemaksaan namun 

pembujukan dengan pelaku berasal dari kelompok orang yang memang memiliki 

kecenderungan lebih menyukai hubungan seksual dengan anak-anak (pedofil). 29 Umumnya 

pedofil adalah orang-orang yang sangat cerdik dalam merencanakan dan menjalankan strategi 

untuk melibatkan anak dalam perilaku seksual mereka. Oleh karena itu, kasus kejahatan 

seksual pada anak tidak dapat ditangani seperti halnya pada korban dewasa. Berikut beberapa 

di antara ciri yang umum terdapat pada kasus kejahatan seksual pada anak30:  

                                                           
29  L Berliner, JR Conte. The effects of disclosure and intervention on sexually abused children. Child Abuse and 
Neglect, 1995, 19:371–384. 
30  World Health Organization. Guidelines for medico-legal care of victims of sexual violence. Geneva, 2003. ISBN 
92 4 154628 X 



a. Jarang disertai kekerasan atau pemaksaan fisik; pelaku umumnya melakukan 

manipulasi atau bujukan untuk mendapatkan kepercayaan dari si Anak sehingga 

kejahatan dapat disembunyikan 

b. Pelaku biasanya adalah orang yang diketahui dan bahkan orang yang dipercaya untuk 

merawat atau menjaga si Anak 

c. Kejahatan tidak hanya terjadi sekali, tapi beberapa kali hingga berminggu-minggu atau 

tahun 

d. Kejahatan seringkali terjadi sebagai episode berulang, diawali dengan proses grooming 

atau sexualizing, yaitu proses “menyiapkan” si Anak secara gradual agar dia siap untuk 

menerima tindakan seksual. Seiring waktu kejahatan menjadi semakin invasive. 

e. Hubungan incest atau intrafamilial dapat terjadi hingga sepertiga dari seluruh kasus 

kejahatan seksual pada anak. 

Tindakan kejahatan seksual pada anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk 

aktivitas seksual yang invasif berupa kontak oral-genital, genital, anal-genital, atau non invasif 

seperti ekhibisionisme, voyeurism, atau pornografi. Aktivitas yang invasif dapat meninggalkan 

jejas fisik pada korban, sedangkan jejas mental dapat terjadi pada kedua jenis aktivitas 

tersebut.  

Mengingat sulitnya pemeriksaan fisik dan mental terhadap anak yang diduga korban 

kejahatan seksual, diperlukan tenaga terlatih untuk dapat melaksanakan tugas tersebut. 

Penelitian di berbagai negara menunjukan bahwa jika pemeriksaan tidak dilaksanakan oleh 

tenaga terlatih maka akan muncul dampak negatip, di antaranya adalah pemeriksaan berulang-

ulang pada satu korban dalam kondisi lingkungan yang tidak memenuhi standar, yang malah 

dapat menimbulkan trauma baru pada anak. Dampak lain dapat berupa barang bukti yang 

terlewatkan untuk diperiksa/dikumpulkan, atau sebaliknya, misinterpretasi terhadap bukti yang 

dapat mengakibatkan dihukumnya orang yang tidak bersalah. Tenaga medis memiliki berbagai 

tugas, yaitu untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti yang diperlukan, baik 

menentukan apakah kejahatan tersebut benar-benar terjadi, mengidentifikasi pelaku, dan 

menangani konsekuensi medis yang terjadi pada korban.  

Mencari bukti fisik dan mental memerlukan waktu yang lama dan perlu dilakukan oleh 

ahli yang dilatih khusus untuk itu. Pemeriksaan fisik pada anak juga jangan sampai 

mengakibatkan trauma tambahan pada fisik dan emosi. Untuk itu, sebelum pemeriksaan 

dilakukan harus dijelaskan dahulu secara sederhana kepada anak. Pemeriksaan sedapat 

mungkin ditemani oleh orang yang berperan mendukung anak, kecuali si Anak tidak 

menginginkan ditemani. Pemeriksaan tidak boleh terburu-buru, atau menekan anak untuk 

bercerita. Pemeriksaan sedapat mungkin tidak berulang-ulang dilakukan oleh orang yang 

berbeda. Pemeriksaan lanjutan atau ulangan hanya dilakukan jika sangat terpaksa. 

Kesulitan pada pemeriksaan kedokteran forensik lebih disebabkan pada sebagian besar 

kasus telah ada jeda waktu yang cukup lama antara kejadian dengan tanggal pemeriksaan. 

Penelitian menunjukan bahwa periode penting pemeriksaan kedokteran forensik adalah hingga 

72 jam pasca kejadian. Selaput lendir vagina atau anus sangat mudah mengalami 

penyembuhan pasca luka, karenanya pemeriksaan yang lebih dari itu sering memberi hasil 



negatip. 31 Namun demikian, satu hal yang sangat prinsip dalam menarik kesimpulan adalah 

bahwa jika tidak ditemukan luka atau bukti fisik kejahatan seksual, tidak berarti adanya 

kejahatan seksual dapat disingkirkan. 32 Hanya saja pemeriksaan negatip berarti secara 

hukum dokter tidak dapat membuktikan ada atau tidak adanya kejadian kejahatan seksual. 

Seringnya pemeriksaan negatip (tidak ditemukan kelainan) lebih dari 72 jam pasca kejadian 

juga bukan berarti bahwa tidak perlu dilakukan pemeriksaan. 

Selain pemeriksaan negatip, kemungkinan lain adalah ditemukannya fitur anatomis yang 

sering disalahartikan sebagai akibat kejahatan seksual. Hal ini terkait dengan kompetensi 

pemeriksa dalam mengikuti perkembangan penelitian di bidang kedokteran forensik. Beberapa 

fitur yang dahulu termasuk ke dalam kategori indikator terjadinya hubungan seksual, di 

kemudian hari ternyata ditemukan sebagai fitur anatomis yang umum terjadi pada individu yang 

tidak mengalami kejahatan seksual; misalnya temuan anus corong (anal funneling).  

 

III. Telaah Atas Kasus 

Telaah atas kasus didasarkan pada Visum et Repertum (VeR) atas nama korban Marc 

Aaron Kroonen, yang dibuat berdasarkan pemeriksaan yang bersangkutan di Rumah Sakit 

Umum Pusat dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) tanggal 25 Maret 2014, di Rumah Sakit Pondok 

Indah (RSPI) tanggal 21 April 2014 (hasil pemeriksaan tanggal 20 Maret 2014), dan 

pemeriksaan darah di Laboratorium SOS Media Klinik  tanggal 22 Maret 2014. 

 

III.1. Pemeriksaan Riwayat Kejadian (Interview atau anamnesis) 

Pemeriksaan riwayat kejadian berupa interview adalah pemeriksaan yang pertama-tama 

dilakukan seorang dokter ketika berhadapan dengan pasien, khususnya dalam kondisi bukan 

gawat darurat. Dapat dipastikan bahwa dokter pasti melakukan interview, baik kepada anak 

maupun kepada orang tuanya. Tentang pencantuman hasil interview di dalam suatu laporan 

VeR sudah dicontohkan di dalam SPM 2010, tetapi kenyataannya tidak semua rumah sakit 

mengikuti standar tersebut. Sebagian ahli kedokteran forensik berpendapat bahwa 

pencantuman hasil interview di dalam suatu laporan VeR dapat disalahartikan sebagai fakta 

yang bisa dijadikan bukti. Terlebih interview kemungkinan kejadian kejahatan seksual sangat 

sulit dilakukan, perlu waktu lama, dan dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih khusus. 

Interview yang hanya dilakukan dalam waktu singkat sulit untuk diandalkan. Oleh karena itu, 

tidak dicantumkannya hasil interview dalam laporan VeR RSPI tidak berarti telah terjadi 

kesalahan. Jika ada pihak yang meragukan apakah interview tersebut dilakukan atau tidak, 

maka perlu dilakukan pembukaan Rekam Medis pasien melalui permintaan pengadilan atau 

permintaan pasien melalui walinya.  

Meskipun bukan penyidik, seorang dokter harus menilai kredibilitas informasi yang 

disampaikan si Anak atau orang tuanya. Sikap positip terhadap si Anak sebagai pasien tidak 

boleh mengaburkan obyektivitas dokter dalam memeriksa kredibilitas informasi.  

 

                                                           
31  World Health Organization (2003); CW Christian, JM Lavelle, AR De Jong, J Loiselle, L Brenner, M Joffe. Forensic 
Evidence Findings in Prepubertal Victims of Sexual Assault. Pediatrics, 2000;106:100-104 
32  C Diesen. Child Abuse and Adult Justice: A comparative study of different European Criminal Justice Systems 
handling of cases concerning Child Sexual Abuse. Save the Children Sweden, Stockholm, 2002. ISBN 91-7321-040-4 



III.2. Pemeriksaan Anak yang Dilakukan Beberapa Kali 

Pada kasus ini, satu anak  yang diduga mengalami kejahatan telah diperiksa beberapa 

kali oleh dokter yang berbeda, dalam waktu dan tempat berbeda, dan kemungkinan dengan 

pendekatan metodologis yang berbeda. Hal ini dapat membawa beberapa konsekuensi, yaitu: 

- Perbedaan hasil pemeriksaan karena luka yang berhasil dideteksi oleh dokter 

pertama mungkin tidak ditemukan lagi oleh dokter berikutnya, karena luka tersebut 

telah sembuh. Jika dokter pertama tidak menemukan luka, sedangkan dokter 

berikutnya menemukan luka, maka dapat saja ditarik kesimpulan bahwa luka terjadi 

setelah pemeriksaan oleh dokter pertama. Perbedaan hasil pemeriksaan juga 

dipengaruhi oleh faktor lain, seperti faktor kompetensi dokter pemeriksa dan fasilitas 

kesehatan. 

- Meskipun sebenarnya dapat dijelaskan secara kedokteran, namun perbedaan hasil 

ini sering mengakibatkan kebingungan pada pihak yang awam di bidang kedokteran, 

menimbulkan komplikasi kasus, dan memperuncing masalah. Indonesia sebenarnya 

telah memiliki Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi 

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diterbitkan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2010 

(SPM 2010), namun belum semua dokter atau fasilitas kesehatan mengikuti standar 

tersebut.  

- Anak mengalami trauma tambahan akibat pemeriksaan yang dilakukan berulang-

ulang. Tindakan pemeriksaan medis pada anak yang diduga korban kejahatan 

seksual adalah memasukan tangan atau alat ke dalam vagina atau anus. Tindakan 

ini mirip dengan tindakan kejahatan itu sendiri. 

Dokter pemeriksa sedapat mungkin adalah dokter yang memiliki kompetensi tertinggi. 

Indonesia belum memiliki regulasi tentang siapa yang dianggap kompetensi untuk melakukan 

pemeriksaan forensik pada kasus seperti ini. KUHAP pasal 133 hanya menyebut “ahli 

kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya” untuk melakukan pemeriksaan atas mayat, 

luka, atau dugaan keracunan. Hal ini mengakibatkan dokter mana pun dapat diminta oleh 

penyidik atau pasien untuk melakukan pemeriksaan forensik. Situasi ini memberikan 

kemudahan bagi banyak wilayah di Indonesia karena jumlah dokter ahli masih belum 

mencukupi, namun hal ini juga mengandung risiko pemeriksaan dilakukan dokter yang telah 

kehilangan kompetensinya karena jarang melakukan pemeriksaan kasus forensik.  

Sementara kalangan salah kaprah bahwa ahli kedokteran forensik tidak perlu dilibatkan 

di dalam kasus forensik klinik (memeriksa orang hidup), padahal ada keuntungan melibatkan 

mereka. Ahli kedokteran forensik memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak 

dalam menghubungkan suatu luka dengan tindak kekerasan/kejahatan seksual. Selain itu 

mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang informasi apa saja yang diperlukan oleh 

pengadilan (evidential reasoning). Untuk menjadi saksi ahli diperlukan pemahaman tentang 

perbedaan antara fakta/bukti dengan pendapat. Menurut Christian Diesen, pendapat ahli adalah 

bantuan bagi pengadilan dalam mengevaluasi bukti (an aid for the court when evaluating 

evidence), bukan bukti itu sendiri. Namun dalam praktiknya, selalu ada risiko bahwa hakim, 

karena keterbatasan pengetahuannya dalam bidang ilmu tertentu (kedokteran, ilmu forensik, 



dan lain-lain) terlalu jauh mengandalkan pendapat ahli.33 Tentang bagaimana hal ini dipahami 

dalam konteks sistem hukum di Indonesia yang menjadikan kesaksian ahli sebagai salah satu 

alat bukti, bukanlah kapasitas Penulis untuk membahasnya. 

 

III.3. Peran Kedokteran Forensik dalam Penentuan Tersangka 
Sistem pengadilan yang adil (fair trial) akan mengharuskan pembuktian yang 

menghubungkan langsung barang bukti dengan tersangka. Dalam penanganan kasus 

kejahatan seksual pada anak, untuk tujuan melindungi kepentingan anak, seringkali ada upaya 

untuk mempercepat proses pemeriksaan, baik pemeriksaan di tahap penyelidikan, penyidikan, 

maupun mengurangi atau menghilangkan tahap kesaksian korban di pengadilan. Namun 

demikian, hal ini tidak boleh sampai mengurangi hak terdakwa untuk membela diri. Termasuk 

hak-haknya atas akses terhadap bukti forensik dan kesaksian ahli sebagaimana dijamin dalam 

KUHAP pasal 65.  

Bukti kuat yang menghubungkan antara kelainan fisik yang diderita korban dengan 

pelaku hanyalah bukti yang menunjukan ditemukannya penanda spesifik tersangka pelaku 

pada tubuh korban. Metode yang dianggap paling reliable dewasa ini adalah tes DNA. Jika 

ditemukan sperma pada saluran anus korban, dan tes DNA atas sperma menunjukan bahwa 

profilnya sama (match) dengan profil DNA tersangka, maka kesimpulannya adalah bahwa 

tersangka tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai pelaku. Jika korban tersebut 

adalah seorang anak, maka hal-hal tersebut di atas adalah bukti kuat adanya tindakan 

kejahatan seksual pada anak, karena hubungan seksual pada anak bagaimanapun adalah 

terlarang.  

Pada kasus ini tes DNA sudah sulit dilakukan karena ada selang waktu antara dugaan 

kejahatan dengan pemeriksaan. Sperma dan cairan seminal (kelenjar kelamin pria) hanya 

bertahan sekitar 3-5 hari di dalam lubang vagina, sedangkan di lubang anus dapat kurang dari 

itu. Seandainya saja memang terjadi kejahatan seksual melalui anus dan meninggalkan 

sperma, jika anak tersebut BAB maka bukti tersebut dapat hilang. Seandainya sperma tersebut 

tertinggal pada pakaian dalam anak, jika pakaian tersebut telah dicuci maka bukti DNA tidak 

dapat diharapkan pula. Oleh karena itu, sudah menjadi standar bahwa dalam setiap 

pemeriksaan kasus kejahatan seksual korban akan ditanya perihal apa saja yang terjadi pasca 

kejadian: apakah korban sudah mandi. mencuci daerah kelamin pakaian waktu kejadian sudah 

dicuci, dll. Jika hal-hal tersebut sudah dilakukan maka bukti kuat dari DNA sudah tidak dapat 

diharapkan.  

Jika telah digunakan sistem penanganan korban yang baik disertai fasilitas kesehatan 

dengan standar yang baik, pada kasus seperti ini secara terstandar akan ditanyakan kepada 

anak dan orangtua apakah pakaian yang digunakan sewaktu kejadian telah dicuci atau tidak. 

Jika belum dicuci maka tentu ada harapan untuk mengumpulkan bukti dari pakaian yang 

dikenakan. Pemeriksaan pada pakaian sangat penting dan tidak boleh mengandalkan informasi 

si Anak tentang apakah pelaku mengalami ejakulasi atau tidak. Pemeriksaan berupa interview 

pada anak sering tidak dapat mendeskripsikan kejadian. Penelitian di Amerika Serikat 

menunjukkan seringkali tidak ada korelasi antara penjelasan anak tentang kejadian dengan 

bukti forensik. Meskipun si Anak mengatakan bahwa tidak terjadi penetrasi penis maupun 

                                                           
33  C Diesen (2002)  



ejakulasi, namun ternyata sperma atau cairan seminal dapat ditemukan. 34 Tapi pakaian 

menjadi tidak berarti jika telah dicuci. 

Adanya infeksi menular seksual (IMS) pada anak (misalnya gonore) merupakan bukti 

definitif bahwa si Anak telah mengalami kejahatan seksual, tetapi tidak dapat digunakan untuk 

menghubungkan tersangka/terdakwa dengan si Anak. Terlebih jika pembuktian adanya bakteri 

atau virus melalui penanda tidak langsung, seperti halnya pada kasus ini melalui pemeriksaan 

serologi IgM yang tidak dapat menjadi bukti tunggal adanya IMS. IMS yang diderita si Anak 

sangat sulit untuk dihubungkan dengan IMS yang diderita tersangka/terdakwa. IMS seperti 

gonore, penyakit herpes, atau HIV, diderita oleh banyak orang. Sampai saat ini belum ada 

teknologi yang mudah untuk membuktikan bahwa mikroorganisme yang menginfeksi seseorang 

sangat karakteristik untuk orang tersebut.  

 

III.4. Pemeriksaan atas Tersangka yang Meninggal Dunia di Rumah Tahanan. 

Adanya tersangka yang meninggal dunia sangat menarik untuk dibahas karena terkait 

dengan indikasi otopsi. Meninggalnya salah seorang tahanan, tersangka, terdakwa, narapidana, 

atau orang yang tengah berada dalam perlindungan negara (state custody), adalah isu sensitif 

yang sering menimbulkan syak wasangka di tengah masyarakat. Sudah sepatutnya negara 

mengatur agar kasus kematian seperti ini diperiksa tuntas.35 Jika tidak diperiksa justru negara 

dapat dituduh menutupi kasus, bahkan aparat dapat menjadi sasaran tuduhan telah melakukan 

kelalaian, atau lebih jauh melakukan tindakan ekstralegal, dan hal ini adalah isu hak azasi yang 

sangat krusial. 

Dalam kasus kematian dengan kecurigaan karena sebab tidak wajar (pembunuhan, 

bunuh diri, kecelakaan, atau tidak jelas sebabnya), harus segera dilakukan pemeriksaan yang 

menyeluruh dan tidak memihak. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui sebab, cara, 

dan waktu kematian, dan pada akhirnya untuk menemukan pelaku atau pola atau praktik yang 

dapat menyebabkan kematian serupa. Pemeriksaan harus meliputi otopsi, pengumpulan bukti 

dan kesaksian.  

Otopsi diperlukan karena dengan otopsi dapat diungkap sebab kematian. Pemeriksaan 

dilakukan dengan harapan ada kejelasan apakah kematian tersebut wajar (karena sebab alami) 

atau tidak wajar (pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, atau tidak jelas sebabnya). Jika para 

petugas pemeriksa tidak memiliki kompetensi yang cukup atau dinilai dapat memihak, maka 

pemeriksaan perlu dilakukan oleh pihak yang independen yang dipilih dari orang-orang yang 

dikenal kompeten, independen, dan tidak memihak; khususnya tidak berasal dari institusi yang 

tengah menjadi subyek pemeriksaan. Jenazah orang yang meninggal tidak boleh dikuburkan 

sebelum dilakukan otopsi yang adekuat oleh dokter, yang sedapat mungkin adalah ahli patologi 

forensik.  

Dokter tersebut memiliki hak untuk mengakses semua data pemeriksaan, termasuk 

tempat dimana kematian terjadi. Harus diberikan waktu yang cukup untuk melakukan otopsi, 

termasuk mendokumentasikan seluruh temuan menggunakan kamera atau cara lainnya. Untuk 
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memastikan hasil yang obyektif, dokter yang melakukan otopsi harus bertindak independen dan 

tidak memihak pada orang-orang atau organisasi yang berpotensi untuk mempengaruhinya. 

Pemeriksaan serupa itu hendaknya dilakukan secara rutin atas indikasi otopsi seperti 

yang disebut di atas. Tidak perlu menunggu pengaduan sebagai perkara dugaan pelanggaran 

hak azasi manusia, tetapi dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah kecurigaan dan 

pembuktian akuntabilitas tindakan penegak hukum.  

 Permasalahan yang sering dihadapi di Indonesia adalah penolakan dari keluarga orang 

yang meninggal untuk dilakukan otopsi. Namun, sesungguhnya negara memiliki otoritas untuk 

menjalankan tindakan yang dinilai perlu untuk memperjelas perkara dan mencegah perkara ini 

menurunkan kredibilitas penegak hukum yang diakibatkan hanya oleh syak wasangka yang 

belum tentu kebenarannya. Hal ini dijamin oleh Undang-undang Hak Azasi Manusia dan 

KUHAP. KUHAP pasal 134 memperlihatkan bahwa dalam hal diperlukan otopsi, tidak ada 

kewajiban penyidik untuk meminta ijin kepada keluarga, melainkan hanya kewajiban 

memberitahu. Jika keluarga keberatan maka tidak ada kewajiban penyidik untuk mengikuti 

keinginan keluarga, melainkan kewajiban untuk menerangkan sejelas-jelasnya tentang maksud 

dan tujuan otopsi tersebut. Penyidik dapat memberikan waktu dua hari untuk menunggu 

tanggapan atau mencari keluarga, jika tidak ada hal lain maka otopsi dapat dilakukan sesuai 

KUHAP pasal 133 ayat (3). Lebih jauh dalam Instruksi Kapolri No. 20/Ins/E/IX/1975 poin 6 

menyatakan bahwa jika ada keluarga yang keberatan atas perlunya tindakan otopsi (dan 

dianggap menghalang-halangi penyidikan), maka jika perlu dapat diterapkan KUHP pasal 222. 

  

IV. Kesimpulan 

Kedokteran forensik adalah salah satu kunci untuk mengungkap kebenaran dalam kasus 

kejahatan seksual pada anak. Peran pemeriksaan kesehatan yang komprehensif forensik 

adalah untuk membangun sebuah penuntutan yang efektif di pengadilan. Tidak boleh dilupakan 

bahwa pemeriksaan forensik yang baik dan pengambilan kesimpulan yang benar juga 

membuka peluang sehingga pengadilan terhindar dari pengambilan keputusan yang tidak tepat. 

Syaratnya adalah praktik kedokteran forensik dilakukan oleh orang yang kompeten, mengikuti 

standar keilmuan terkini, independen, dan imparsial.  

Meskipun tujuan utama pemeriksaan kedokteran forensik adalah untuk mengungkap 

kebenaran, namun pelaksanaannya harus tetap mementingkan keamanan dan kesejahteraan 

anak. Mengingat kerangka regulasi praktik kedokteran forensik di Indonesia belum sesuai 

harapan, harus terus diupayakan agar semua pihak mengerti dengan baik peran kedokteran 

forensik, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari kebenaran oleh aparat 

penegak hukum maupun pihak lain yang memerlukannya. 
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ANOTASI PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH 

PETUGAS KEBERSIHAN JAKARTA INTERCULTURAL SCHOOL 

Oleh: Fachrizal Afandi36 

I. Pendahuluan 

Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan penuntutan 

sebenarnya memiliki peran yang sangat vital dalam men-screening perkara-perkara pidana 

yang berkualitas37. Idealnya, sebagai lembaga penuntutan dengan kewenangan dominus litis 

yang dimilikinya, Kejaksaan memiliki monopoli untuk menentukan suatu perkara pidana dapat 

dituntut atau tidak, termasuk memastikan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik 

kepolisian dllakukan sesuai dengan hukum acara dan memperhatikan perlindungan hak asasi 

manusia (HAM). 

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peran jaksa dimulai saat penyidik 

mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).38 Selanjutnya pimpinan 

kejaksaan menunjuk seorang jaksa untuk melakukan penelitian perkara melalui penerbitan 

surat P-16. Jaksa Peneliti inilah yang kemudian bertugas untuk mengikuti perkembangan 

perkara dan melakukan koordinasi dengan penyidik demi kepentingan pembuktian. Jaksa 

Peneliti ini seiring dengan perkembangan perkara seringkali dalam praktik kemudian juga 

menjadi Jaksa penuntut Umum dalam perkara pidana yang ditelitinya. 

Kelemahan mendasar dari proses penelitian penyidikan ini adalah mayoritas Jaksa 

Peneliti memaknai kewenangannya hanya terbatas pada lingkup penelitian berkas perkara 

secara pasif. Mayoritas jaksa memahami bahwa mereka tidak dapat melakukan validasi apakah 

proses penyidikan dilakukan dengan benar dan nir rekayasa.39  

Tulisan ini akan menjadikan penanganan perkara pencabulan siswa Jakarta Intercultural 

School yang melibatkan lima (5) orang tersangka/terdakwa petugas kebersihan sebagai catatan 

bagaimana idealnya proses penuntutan pidana dilaksanakan dan bagaimana jaksa memaknai 

asas dominus yang melekat padanya dan tidak terkesan hanya sebagai “tukang pos” yang 

hanya sekadar mengirim Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi dan mempertahankannya di 

persidangan. 

 

II. Proses Penuntutan Pidana Pencabulan Siswa Jakarta Intercultural School 

Setidaknya ada 2 (dua) hal yang menurut penulis menjadi dasar kejanggalan proses 

penanganan penuntutan pidana kasus pidana pencabulan ini; Pertama, adanya dugaan 

penyiksaan yang dilakukan penyidik dalam mencari alat bukti yang berakhir pada meninggalnya 

salah satu tersangka. Kedua, soal alat bukti yang diajukan yang tidak menerangkan secara 

langsung peristiwa pidana yang didakwakan. 

                                                           
36  Dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan Peneliti di Pusat 
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kebun tebu yang dilakukan oleh Kemat cs di Jombang. Jaksa terkesan hanya meneruskan penyidikan dari 
kepolisian dengan lanjut melakukan penuntutan hanya berdasarkan berkas dari Kepolisian 



Soal Penyiksaan oleh penyidik 

Dugaan rekayasa kasus yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penanganan kasus 

ini muncul saat salah satu dari 5 (lima) tersangka, Azwar, meninggal dunia saat proses 

penahanan oleh polisi. Polisi berdalih sebab meninggalnya Azwar dikarenakan Azwar merasa 

malu menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan memutuskan untuk 

bunuh diri dengan menenggak cairan pembersih yang ada di toilet Kepolisian Daerah Metro 

Jaya.40 

Hal ini kemudian dibantah oleh penasihat hukum tersangka yang menemukan terdapat 

luka lebam di tubuh Azwar sesaat sebelum dimakamkan. Hal itu kemudian diperkuat oleh 

keempat tersangka lainnya yang mengakui adanya penyiksaan oleh penyidik di kepolisian demi 

mendapatkan pengakuan para tersangka. Hal ini pula yang kemudian menjadi dasar para 

tersangka mencabut BAP kepolisian saat proses pembuktian di persidangan.41  

Terlepas benar tidaknya, dugaan proses penyiksaan yang berujung kematian ini 

tentunya harus diselidiki secara serius oleh Negara. Kalaulah argumentasi polisi benar bahwa 

Azwar melakukan bunuh diri saat proses penahanan di Kepolisian, para penyidik dan atau para 

pengawal tahanan harus diberikan sanksi secara hukum karena telah lalai menjaga 

keselamatan nyawa warga negara yang belum tentu bersalah sampai ada putusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap. 

Namun jika ternyata benar terjadi rekayasa kasus maka selain para terdakwa harus 

dipulihkan hak-haknya, para pihak yang terlibat dalam proses rekayasa ini juga harus ditindak 

secara hukum. Karena selain telah melakukan pelanggaran terhadap HAM sebagaimana 

dijamin dalam Konstitusi, para oknum aparat penegak hukum ini juga telah melanggar asas-

asas hukum acara pidana sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum KUHAP angka 3 

huruf d.42 

Dalam konteks penuntutan, idealnya dalam proses penanganan perkara ini,  Jaksa 

Peneliti setelah mendapatkan pemberitahuan SPDP dari penyidik harus melakukan 

pengawasan apakah proses pencarian bukti yang dilakukan oleh penyidik dilakukan dengan 

cara-cara yang benar sesuai hukum acara. Hal ini bisa dilakukan sebelum atau saat proses pra 

penuntutan sesuai Pasal 110 KUHAP.  

Kelengkapan berkas penyidikan harus juga dimaknai secara materiil dalam arti apakah 

proses penyidikan itu benar-benar dilakukan sesuai prosedur nir rekayasa dan bukan hanya 

melihat secara formil kelengkapan surat-surat administrasi yang dilampirkan dalam BAP. 

Apalagi dalam kasus ini ada seorang tersangka yang meninggal dunia dalam masa 

penahanan polisi, kejaksaan dengan kewenangan intelijen yang dimilikinya dapat melakukan 

                                                           
40  Tersangka Sodomi JIS bunuh diri di WC tahanan Polda 
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41  Kronologi Kematian Azwar, Tersangka Kasus Seksual di JIS 
http://news.metrotvnews.com/read/2015/06/04/132877/kronologi-kematian-azwar-tersangka-kasus-
kekerasan-seksual-di-jis 
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undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi 
ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan 
sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau 
dikenakan hukuman administrasi. 



investigasi sendiri bagaimana sejatinya proses penyidikan telah dilakukan. Kejaksaan memiliki 

divisi/seksi intelijen di semua tingkatan mulai Kejaksaan Negeri sampai Kejaksaan Agung. 

Salah satu tugas intelijen yustisial kejaksaan adalah untuk mendukung fungsi penuntutan, 

termasuk harusnya memastikan apakah benar ada rekayasa kasus yang mengakibatkan 

kematian tahanan.  Hal inilah yang seharusnya dijadikan pertimbangan jaksa dalam proses 

penahanan dengan memutuskan untuk memberikan atau tidak persetujuan untuk perpanjangan 

penahanan bagi keempat tersangka lainnya.43  

Selain itu jaksa dengan mempertimbangkan hasil intilejen harusnya dapat memverifikasi 

apakah yang termuat dalam BAP penyidik sudah sesuai dan memutuskan untuk menerima 

perkara (P-21) atau tidak dari penyidik.  Atau jika masih kurang yakin, sesuai Pasal 30 ayat (1) 

UU Kejaksaan, jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan untuk memperkuat kualitas bukti 

yang akan dibawa ke persidangan. 

 

Soal Alat Bukti 

Menarik jika membandingkan penanganan kasus pencabulan anak yang melibatkan 

tenaga kebersihan JIS ini dengan kasus pencabulan anak yang melibatkan guru JIS. Kedua 

kasus tersebut di atas sama-sama mengandalkan kesaksian yang diperoleh dari korban anak 

yang belum cukup umur.  

Dalam kasus ini, penentuan tersangka oleh penyidik didasarkan pada foto-foto para 

petugas kebersihan JIS yang kemudian dipilih oleh korban anak yakni 5 (lima) foto para 

tersangka (Azwar, Zainal, Virgiawan Agun dan Afrisca), yang kemudian berdasarkan foto 

tersebut penyidik melakukan penahanan yang berujung pada kematian salah seorang 

tersangka bernama Azwar.  

Sesuai hukum acara, tentunya dalam proses pembuktian di persidangan kesaksian anak 

di bawah umur tersebut tidak bisa disumpah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian kecuali 

ada persesuaian dengan alat bukti sah yang lain. 

Selain itu, proses splitsing/pemecahan berkas perkara dengan memisahkan para 

tersangka petugas kebersihan dalam berkas yang terpisah selain karena terjadi penyertaan 

juga dapat dipahami sebagai respons dari minimnya alat bukti yang bisa dihadirkan di 

persidangan, diharapkan para tersangka dengan berkas terpisah akan menjadi saksi mahkota 

bagi pelaku yang lain akan mendukung dakwaan jaksa penuntut umum.44 

Jaksa penuntut umum nampaknya dalam kasus ini hanya menjadi perpanjangan tangan 

dari penyidik. Hal itu terlihat dari alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang kesemuanya 

berasal dari BAP penyidik polisi tanpa ada proses pemeriksaan tambahan untuk memperkuat 

kualitas alat bukti yang dihadirkan.  

Selanjutnya dalam proses persidangan, para saksi mahkota ini melakukan pencabutan 

BAP dengan alasan adanya penyiksaan pada saat proses penyidikan. Padahal, menurut Pasal 

185 KUHAP, keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian adalah keterangan yang 

disampaikannya di hadapan persidangan dan bukan di hadapan penyidik. Untuk menyikapi hal 

ini sayangnya jaksa hanya menghadirkan para penyidik sebagai saksi verbalisan untuk 
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membantah pencabutan BAP dan bukannya berusaha mencari alat bukti lain yang mendukung 

pembuktian tindak pidana. 

Ketiadaan saksi fakta yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, yang memiliki 

kekuatan pembuktian, mengakibatkan jaksa hanya mengandalkan alat bukti keterangan ahli 

dan visum et repertum untuk melakukan konstruksi tuntutannya. Dimana dari keterangan ahli 

dan visum et repertum tersebut tidak menjelaskan secara jelas konstruksi peristiwa pidana yang 

didakwakan melainkan hanya menjelaskan kondisi fisik dan kejiwaan korban dan para 

tersangka.  

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan semangat pengungkapan kebenaran materiil 

melalui proses pembuktian tindak pidana dimana uraian unsur-unsur pasal harus 

berkesesuaian dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karenanya dalam 

kasus ini sejatinya pencarian kebenaran materiil harus benar-benar dapat membuktikan unsur 

esensial dari tindak pidana yang didakwakan berupa adanya perbuatan cabul yang dilakukan 

oleh para tersangka/terdakwa kepada korban yang diurai secara jelas bagaimana perbuatan itu 

dilakukan, dimana tempatnya, dan kapan perbuatan itu dilakukan.  

 

III. Penutup 

Dari putusan-putusan kasus ini yang penulis dapatkan, nampak jelas bahwa jaksa tidak 

bisa membuktikan secara langsung adanya perbuatan materiil yang dilakukan para pelaku pada 

korban. Bila dibandingkan dengan penanganan perkara JIS yang melibatkan guru JIS dengan 

pola pembuktian yang sama, putusan banding dari Pengadilan Tinggi yang membebaskan para 

guru tersebut bisa menjadi petunjuk bahwa ada ketidakberesan penanganan perkara ini bahkan 

sejak dalam tahap penyidikan. 

Dari perspektif penuntutan, idealnya jika asas dominus litis jaksa berfungsi dengan baik 

dan independensi jaksa sebagai penegak hukum terjamin bukan tidak mungkin jaksa sebagai 

seorang magistrate melakukan tuntutan bebas saat tidak  menemukan fakta di persidangan 

yang mendukung dakwaannya.



ANOTASI PUTUSAN PERKARA TERDAKWA VIRGIAWAN AMIN ALIAS AWAN 

BIN SUPARMAN  

Oleh: Dr. Ramelan45 

I. Surat Dakwaan. 

1. Uraian Dakwaan. 

1.1 Bentuk dakwaan:  Tunggal 

1.2 Tindak pidana yang didakwakan: 

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan rumusan uraian 

dakwaan: 

(a) Terdakwa Virgiawan Amin alias Awan bin Suparman bersama-sama atau 

bertindak sendiri-sendiri dengan: 

- Zainal Abidin bin Ari Subrata 

- Syahrial bin Nasrul Jaka 

- Agun Iskandar alias Agun bin Nana 

- Afrischa Styani alias Icha 

- Azwar (meninggal dunia) 

 

(b) Tempus delictie : 

- Bulan Januari sampai bulan Februari 2014 

 

(c) Locus delictie : 

- Toilet Anggrek bawah Sekolah Jakarta Intercultural School (JIS) Jalan 

Cilandak, Tarogong, Pondok Indah, Jakarta Selatan. 

 

(d) Rumusan delik penyertaan (Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP) 

“Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan”, 

 

(e) Rumusan gabungan perbuatan: 

“Beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus harus 

dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan.” Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

 

(f) Rumusan unsur delik Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002: 

- Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan; 

- Memaksa, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 

 

1.3  Uraian perbuatan dalam dakwaan 

Ada 3 perbuatan yang didakwakan dalam waktu yang berbeda-beda: 

(1) Tanggal/Bulan Januari 2014 

Terdakwa bertemu dengan Zainal Abidin bin Ali Subrata di depan toilet Anggrek 

bawah gedung Jakarta Intercultural School area PIE (Pondok Indah) Jalan 

Cilandak Tarogong : 

                                                           
45 

 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta 



1. Menyatakan mau “ngerjain bocah yang kemarin”; 

2. Terdakwa melihat korban MARC AARON KROONEN (6 tahun) masuk ke 

toilet mau kencing; 

3. Tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi AGUN ISKANDAR alias AGUN 

bin NANA dan saksi SYAHRIAL bin NASRUL JAKA dikoridor 2 gedung 

Jakarta Intercultural School (JIS) area PIE (Pondok Indah); 

4. Terdakwa memanggil para saksi; 

5. Saksi AGUN ISKANDAR alias AGUN bin NANA dan saksi SYAHRIAL bin 

NASRUL JAKA masuk ke dalam bilik toilet/kloset; 

6. Tidak lama kemudian saksi ZAINAL ABIDIN bin ALI SUBRATA memanggil 

“woy bantuin”; 

7. Terdakwa langsung masuk ke dalam toilet, dan selanjutnya memegang 

badan dengan posisi agak membungkuk dan membekap mulut korban 

MARC AARON KROONEN sambil membuka bajunya, dan pada saat itu 

celana korban telah terlepas; 

8. Kemudian saksi ZAINAL ABIDIN bin ALI SUBRATA memasukkan penisnya 

ke dalam anus korban dengan posisi di belakang korban sekira 5 menit 

kemudian saksi ZAINAL ABIDIN bin ALI SUBRATA selesai, selanjutnya saksi 

ZAINAL ABIDIN bin ALI SUBRATA keluar ruang bilik toilet/kloset; 

9. Kemudian saksi AGUN ISKANDAR alias AGUN bin NANA membuka 

ruitsliting celana dan memasukkan penisnya ke dalam dubur korban kurang 

lebih sekitar 1 menit, setelah selesai, saksi AGUN ISKANDAR alias AGUN 

bin NANA keluar ruang kloset; 

10.  Selanjutnya digantikan oleh saksi SYAHRIAL bin NASRUL JAKA dan juga 

memasukkan penisnya ke dalam anus korban, setelah sekitar 5 menit 

kemudian saksi SYAHRIAL bin NASRUL JAKA selesai dan keluar dari dalam 

toilet Anggrek bawah disusul TERDAKWA dan korban MARC AARON 

KROONEN. 

 

Catatan: 

Terdakwa berperan memegang badan terdakwa, dan tidak melakukan perbuatan.  

(2) Tanggal / Bulan Februari 2014 

Terdakwa datang ke toilet Anggrek bawah gedung Jakarta Intercultural School 

area PIE (Pondok Indah) mencuci kain lap di ruang janitor : 

1. Terdakwa mendengar saksi AGUN ISKANDAR alias AGUN bin NANA 

memanggil saksi AFRISCHA STYANI alias ICHA yang meminta tolong untuk 

membersihkan toilet Anggrek bawah, kemudian terdakwa mendengar ada 

suara orang mencuci tangan di wastafel; 

2. Setelah terdakwa lihat ternyata ada korban MARC AARON KROONEN, 

sedang mencuci tangan; 

3. Sesaat kemudian saksi AFRISCHA STYANI alias ICHA memegang dan 

membuka celana korban MARC AARON KROONEN; 

4. Selanjutnya terdakwa kembali lagi ke ruang janitor untuk menyimpan kain lap; 

5. Ketika terdakwa kembali lagi, terdakwa melihat saksi AGUN ISKANDAR alias 

AGUN bin NANA sedang memilintir-lintir penisnya di sebelah saksi 

AFRISCHA SIYANI alias ICHA, sedangkan celana saksi AFRISCHA STYANI 

alias ICHA juga melorot selutut dan membelai vaginanya sendiri/masturbasi 



sambil menepuk-nepuk pantat korban yang saat itu sudah tidak 

menggunakan celana; 

6. Selanjutnya terdakwa menarik tangan korban masuk ke dalam ruangan 

janitor yang diikuti oleh saksi AFRISCHA STYANI alias ICHA, sedangkan 

terdakwa AGUN ISKANDAR alias AGUN bin NANA disuruh terdakwa untuk 

berjaga di pintu depan toilet Anggrek bawah;  

7. Di dalam ruangan janitor, saksi AFRISCHA STYANI alias ICHA memegangi 

badan korban dengan posisi korban menghadap bak janitor lalu badannya 

ditekan hingga posisi tubuhnya agak membungkuk dan mulutnya ditutup oleh 

tangan saksi AFRISCHA STYANI alia ICHA memasukkan jari telunjuknya ke 

dalam anus korban, tidak lama kemudian AFRISCHA STYANI alias ICHA 

membuka pantat / pinggul korban sambil berkata kepada terdakwa, “masukin 

ga”; 

8. Kemudian terdakwa memasukkan penis ke dalam dubur korban dan 

melakukan sodomi; 

9. Tidak lama kemudian saksi AFRISCHA STYANI alias ICHA  keluar dalam 

ruang janitor dan toilet Anggrek bawah dan memanggil saksi AGUN 

ISKANDAR alias AGUN bin NANA membuka celana saksi dan langsung 

memasukkan penis saksi ke dalam dubur korban untuk melakukan sodomi 

dengan posisi tubuh saksi berada di belakang tubuh korban, tidak berapa 

lama kemudian setelah selesai saksi AGUN ISKANDAR alias AGUN bin 

NANA merapikan celana saksi; 

10.  Sementara terdakwa merapikan pakaian korban, setelah itu terdakwa 

mengeluarkan KAPE dan menodongkan ke muka korban sambil berkata 

“jangan bilang siapa-siapa”, kemudian terdakwa memukul perut korban 

MARC AARON KROONEN pergi dan keluar dari toilet Anggrek bawah. 

 

Catatan : 

Terdakwa berperan melakukan perbuatan cabul sodomi. 

(3) Tanggal/Bulan Februari 2014 

Terdakwa bertemu dengan AZWAR (meninggal dunia) menyatakan mau ke toilet 

Anggrek bawah gedung Jakarta Intercultural School (JIS) area PIE (Pondok 

Indah) : 

1. Terdakwa dan AZWAR bersama-sama menuju toilet Anggrek bawah; 

2. Setelah sampai di toilet Anggrek bawah, terdakwa bertemu dengan saksi 

SYAHRIAL bin NASRUL JAKA dan saksi ZAINAL ABIDIN bin ALI SUBRATA; 

3. Kemudian disuruh untuk berjaga di luar toilet Anggrek bawah, sedangkan 

saksi SYAHRIAL bin NASRUL JAKA, saksi ZAINAL ABIDIN bin ALI 

SUBRATA dan AZWAR berada dalam toilet Anggrek; 

4. Sekitar kurang lebih 10 menit kemudian terdakwa disuruh masuk oleh saksi 

ZAINAL ABIDIN bin ALI SUBRATA, terdakwa menuju ke ruang kloset di 

dalam toilet, terdakwa melihat korban MARC AARON KROONEN dipegangi 

oleh saksi SYAHRIAL bin NASRUL JAKA dengan celana yang melorot 

selutut, lalu kemudian terdakwa membuka celana dan memasukkan penis ke 

dalam dubur korban/sodomi sampai mengeluarkan sperma; 

5. Tidak lama kemudian saksi SYAHRIAL bin NASRUL JAKA keluar dari 

ruangan kloset digantikan oleh AZWAR masuk ke dalam ruang kloset; 



6. Setelah terdakwa selesai selanjutnya AZWAR juga memasukkan penisnya ke 

dalam dubur korban, sedangkan terdakwa memegangi korban; 

7. Setelah AZWAR selesai lalu terdakwa memakaikan celana korban sambil 

memukul perut korban 2 kali dan berkata “jangan bilang siapa-siapa ya“ 

kemudian menyuruh korban pergi. 

 

Catatan: 

Peran korban melakukan perbuatan cabul/sodomi dan membantu AZWAR 

melakukan sodomi dengan memegangi korban. 

 

 

2. Analisis Surat Dakwaan. 

2.1 Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada 3 (tiga) kali perbuatan, sehingga 

masing-masing perbuatan yang didakwakan harus dibuktikan. 

2.2 Uraian perbuatan sengaja dirinci secara detail dengan maksud untuk diteliti 

apakah masing-masing fakta perbuatan yang didakwakan dibuktikan atau tidak 

oleh hakim. Sesuai dengan teori hukum acara pidana mengenai dakwaan bahwa 

apa yang ditulis dalam uraian perbuatan yang didakwakan harus dibuktikan baik 

oleh penuntut umum dalam requisitoirnya maupun oleh hakim dalam putusannya 

secara rinci sesuai dengan bunyi surat dakwaan. Setiap perbuatan yang ditulis 

dalam dakwaan harus dibuktikan  

2.3 Dakwaan perbuatan berlanjut (Voortgezettehandeling) 

Menurut MUT bahwa perbuatan berlanjut ialah berbagai tindak pidana yang 

dilakukan itu merupakan pernyataan dari satu rencana yang tidak diizinkan46 . 

Satochid Kertanegara47 menjelaskan bahwa diantara perbuatan yang 

merupakan beberapa delik, terdapat “ hubungan sedemikian rupa “ sehingga 

perbuatan-perbuatan harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. Yang 

dimaksud dengan „hubungan sedemikian rupa”, sesuai dengan penjelasan 

undang-undang, hubungan itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu : 

 

1. Beberapa perbuatan itu harus diambil dari satu kehendak yang terlarang; 

2. Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh lampau waktu 

yang agak lama (jangka waktu antara perbuatan yang satu dengan yang 

lainnya); 

3. Beberapa perbuatan yang dilakukan itu harus sejenis. 

 

Bertitik tolak dari pengertian tersebut diatas, maka perbuatan pidana yang 

didakwakan kepada terdakwa tidaklah merupakan perbuatan berlanjut 

(Voortgezettehandeling) karena ketiga perbuatan cabul tersebut tidak dilandasi 

oleh satu kehendak yang terlarang. Terdakwa tidak memiliki kehendak untuk 

melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang dilandasi oleh satu kehendak 

jahat, dari sejak awal ingin/niatmencabuli korban sebanyak 3 (tiga) kali.  
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Antara perbuatan kesatu dengan perbuatan kedua, antara perbuatan kedua 

dengan perbuatan ketiga, tidak dilandasi oleh satu niat yang sejak awal 

bermaksud melakukan perbuatan cabul terhadap korban sebanyak tiga kali.Hal 

ini juga dibuktikan dari uraian perbuatan bahwa semua pelaku (terdakwa dan 

keempat saksi) tidak selalu bersama-sama melakukan ketiga perbuatan cabul. 

Ada pelaku yang tidak ikut pada perbuatan pertama tetapi ikut dalam perbuatan 

kedua, ada yang ikut dalam perbuatan pertama, tidak ikut dalam perbuatan 

perbuatan kedua atau ketiga atau sebaliknya. 

Oleh karena itu, surat dakwaan tersebut dapat disebut sebagai surat 

dakwaan yang kabur, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga surat 

dakwaan batal demi hukum 

 

2.4 Cara merumuskan dakwaan turut serta melakukan tindak pidana perbuatan 

cabul menandakan kekacauan uraian dan ketidakjelasan, yaitu : 

a. Alinea pertama uraian berbunyi: 

“Bahwa terdakwa Virgiawan alias Awan bin Suparman “bersama-sama” 

ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan Zainal Abidin bin Ali Subrata, 

Syahrial bin Nasrul Jaka, Agum Iskandar alias Agum bin Nana, Afrischa 

Styani alias Icha (keempatnya masing-masing didakwa dalam berkas 

terpisah) dan Azwar (meninggal dunia) ...... Sebagai orang yang ..... dst” . 

 

Frasa kata “bersama-sama” merujuk uraian unsur “turut serta (medepleger)” 

pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, artinya kelima pelaku secara bersama-sama 

sebagai kesatuan bekerjasama erat dan disadari melakukan ketiga perbuatan 

pencabulan. 

 

b. Akan tetapi dalam uraian berikutnya ditulis: 

“.......... sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta 

melakukan beberapa perbuatan berhubungan ....... ..... dst”. 

 

Jika kalimat alinea pertama dihubungkan dengan kalimat tersebut diatas, 

akan memiliki makna: 

(1) Kelima orang pelaku (terdakwa dan empat orang saksi) sebagai satu 

kesatuan kelompok : 

- Sebagai orang yang melakukan (pleger). 

- Sebagai orang yang menyuruh melakukan (doenpleger). 

- Sebagai orang yang turutserta melakukan (medepleger). 

Untuk masalah pertama “sebagai orang yang melakukan” tidak 

menimbulkan persoalan karena masing-masing dipandang sebagai 

orang yang melakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. 

Untuk masalah kedua “sebagai orang yang menyuruh melakukan 

(doen pleger)”, telah menimbulkan persoalan yaitu siapa yang disuruh 

melakukan tindak pidana, dalam uraian dakwaan tidak disebut, 

sehingga tidak jelas. Lagi pula perlu dipahami dalam hal “menyuruh 

lakukan (doenpleger)”, orang yang disuruh melakukan tindak pidana 

(doenpleger) tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP, tidak 

dapat dipidana. 

 



Untuk masalah ketiga, sebagai “orang yang turut serta melakukan 

(medepleger)” telah menimbulkan persoalan yaitu mereka berlima yang 

disebut dalam alinea pertama tadi, sebagai satu kesatuan, turut serta 

dengan siapa, tidak disebut dalam uraian dakwaan. Jika yang dimaksud 

“turut serta (medepleger)” disini adalah mereka berlima bersama-sama 

seharusnya kalimatnya tidak perlu ditambahkan“ ….sebagai orang 

yang….turut serta melakukan….” Cukup dalam alinea pertama kalimat 

yang berbunyi “bahwa ia terdakwa Virgiawan Amin alias Awan bin 

Suparman bersama-sama….” .Frasakata  “bersama-sama” sudah 

merupakan pengertian dari “turut serta (medepleger). Jika ingin 

ditegaskan dapat saja ditulis dengan : “Bahwa ia terdakwa Virgiawan 

Amin alias Awan bin Suparman bersama-sama atau turut serta dengan 

.....”. 

 

(2) Rumusan uraian dakwaan yang berbunyi : “.... sebagai orang  yang 

melakukan, menyuruh lakukan “dan” turut serta melakukan beberapa 

perbuatan ....”menunjukkan bahwa perbuatan yang didakwakan bersifat 

kumulatif, karena kata “dan” berarti kumulatif yaitu perbuatan terdakwa 

ada 2 (dua) : kesatu “menyuruh lakukan”, dan kedua “turut serta 

melakukan”. 

Secara teoritis untuk perbuatan yang sama tidak mungkin seorang 

terdakwa melakukan tindak pidana dengan unsur tindak pidana yang 

saling bertentangan. Dalam hal “menyuruh lakukan” pelaku yang lain 

(yang disuruh) tidak dapat dipidana, tidak dapat dipertanggung 

jawabkan menurut hukum pidana, sementara dalam hal “turut serta 

melakukan” pelaku yang lain (kawan peserta) dapat 

dipertanggungjawabkan menurut KUHP, dapat dipidana. 

 

Berdasarkan uraian di atas, nyatalah bahwa sebenarnya surat dakwaan 

penuntut umum adalah obscuur libel atau kabur atau tidak jelas, 

sehingga berdasarkan pasal 143 ayat (3) jo 143 ayat (2) huruf b 

KUHAP, surat dakwaan batal demi hukum. 

 

II. Putusan Pengadilan. 
1. Pembuktian. 

Fakta hukum sebagai kesimpulan hakim berdasarkan alat bukti maupun barang 

bukti yang diajukan di sidang pengadilan halaman 104-105 putusan), 

diberikannya pendapat sebagai berikut : 

(1)     Majelis Hakim tidak membuktikan adanya perbuatan terdakwa yang 

didakwakan. 

(2) Satu-satunya kesimpulan yang mendekati fakta adalah yang dikemukan 

oleh majelis hakim adalah fakta bahwa benar saksi David S.E (Operation 

Manager Risk Management J.I.S) pada tanggal 25 Maret 2014 dan 26 

Maret 2014 datang ke rumah anak korban dan saat anak korban 

mengamati foto-foto cleaning service yang dibawa saksi, saksi melihat 

anak korban dalam keadaan tidak bercelana. 



Namun demikian kesimpulan Majelis Hakim ini masih belum membuktikan 

perbuatan yang didakwakan, (perbuatan cabul,sodomi,dst). Jadi,tahta 

hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim belum memenuhi syarat 

hukum pembuktian. 

 

2. Saksi Mahkota. 

Dalam pertimbangan putusan (halaman 85-91) Majelis Hakim telah mendengar 

keterangan saksi-saksi (sebagai kawan peserta atau pelaku turut serta dengan 

terdakwa) dibawah sumpah dan mempertimbangkan sebagai saksi mahkota: 

“Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Saksi 

Mahkota, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.......dst”. 

Keterangan saksi yang menjadi tersangka dalam perkara yang sama bukanlah 

Saksi Mahkota. Mereka tetap merupakan saksi biasa. Apa yang dimaksud dengan 

Saksi Mahkota (Kroongetuige) menurut Kamus Istilah Hukum Faekema Andreae, 

adalah saksi utama (penting), saksi yang keterangannya perlu sekali untuk 

memperoleh pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu pandangan Majelis 

Hakim tentang Saksi Mahkota adalah tidak tepat. 

 

3. Unsur Sengaja. 

Pembuktian unsur kesengajaan dengan mengAnalisis perbuatan terdakwa 

didasarkan pada alasan pencabutan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-

saksi yang telah diberikan dalam pemeriksaan pendahuluan dinilai oleh Majelis 

Hakim sebagai alasan yang tidak berdasar atau tidak sah. 

3.1  Di persidangan terdakwa, Saksi Agun Iskandar, Saksi Zainal Abidin dan 

saksi Syahrial telah membantah melakukan perbuatan cabul, serta 

mencabut keterangan mereka yang dibuat oleh penyidik : 

(a) Alasan pencabutan karena keterangan yang diberikan kepada 

penyidik dalam keadaan terpaksa, yaitu dipukul dan dipaksa untuk 

mengaku sebagai orang yang melakukan perbuatan pencabulan 

kepada anak korban. 

(b) Alasan tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim dengan 

pertimbangan : 

(1) Saksi-saksi penyidik menyatakan penyidikan terhadap 

terdakwa dan saksi-saksi tidak dilakukan pemukulan dan 

pemaksaan supaya mengaku. 

(2) Fakta di persidangan yang tidak disangkal oleh terdakwa istilah 

“mengkilik-kilik” adalah istilah dari saksi Zainal yang 

berhubungan dengan memegang kemaluan anak korban. 

(3) Keterangan penyidik di persidangan bahwa pemeriksaan dan 

penandatanganan B.A.P didampingi Penasihat Hukum. 

(4) Keterangan saksi Djarot Widodo, SH, sebagai Penasihat 

Hukum yang mendampingi terdakwa dan saksi-saksi ketika 

dibuatkan BAP tidak melihat adanya pemukulan/pemaksaan 

oleh penyidik. 

(5) Keterangan saksi Agus Widodo (petugas dari ISS, kontraktor 

JIS) yang pernah melakukan wawancara kepada terdakwa dan 

saksi di unit PPA Polda Metro Jaya, yang menyatakan mereka 

mengakui perbuatan memasuk penis ke dalam dubur Anak 



Korban lebih dari satu kali; Wawancara dilakukan tanpa 

paksaan. 

(6) Keterangan saksi Edwin Partogi Pasaribu yang mewawancarai 

terdakwa dan saksi-saksi mengakui melakukan perbuatan 

cabul. 

(7) Keterangan ahli DR. Chairul Huda SH., MH., bahwa saksi dan 

terdakwa dapat mencabut keterangannya dari penyidik harus 

disertai dengan alasan-alasan, sebab hakim tidak serta merta 

mempercayai pencabutan keterangan terdakwa dan saksi. 

 

Catatan: 

a. Tentang Saksi yang mencabut keterangan dalam B.A.P, undang-

undang (KUHAP) tidak mengatur sanksinya. Pasal 163 KUHAP 

hanya menyatakan “jika keterangan saksi di sidang berbeda 

dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, Hakim 

Ketua Sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta 

keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam 

berita acara pemeriksaan sidang”. 

 

KUHAP hanya mengatur tentang keterangan saksi disidang yang 

disangka palsu (Pasal 174 KUHAP) Hakim Ketua Sidang 

memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya 

memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan 

ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia 

tetap memberikan keterangan palsu. Apabila saksi tetap pada 

keterangannya itu, Hakim Ketua Sidang karena jabatannya atau 

atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa, dapat memberi 

perintah supaya saksi ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara 

dengan dakwaan sumpah palsu. 

 

Ketentuan Pasal 163 KUHAP dan Pasal 1174 KUHAP tidak 

dilaksanakan oleh Hakim Ketua, namun hanya mencari apakah 

pencabutan keterangan itu beralasan atau tidak. 

 

b. Mengenai pencabutan keterangan saksi dan tersangka apakah 

beralasan atau tidak, Hakim Ketua hanya bersikap normatif yaitu 

hanya didasarkan pada keterangan penyidik, saksi-saksi yang 

mewancarai tersangka dan saksi, yang dilakukan di kantor Polisi. 

Hakim tidak berusaha mencari kebenaran materiil, misalnya 

ada keterangan saksi Syahrial yang menyatakan mencabut BAP 

tersebut karena saat saksi memberikan keterangan dipukuli oleh 

beberapa anggota polisi sampai akhirnya saksi mengakui karena 

tidak tahan dengan penyiksaannya (halaman 88 putusan). 

 

Hakim dalam menilai keterangan saksi tidak berusaha mencari 

hubungan pengakuan dan motivasi terdakwa dan saksi-saksi 

(yang menjadi terdakwa perkara yang sama) melakukan 

perbuatan cabul terhadap korban. Secara logika apakah dapat 



diterima akal mereka beramai-ramai sepakat melakukan 

perbuatan cabul tanpa alasan/motivasi. 

 

c. Majelis Hakim telah memberikan kekuatan alat bukti yang sama 

(pencabutan keterangan tanpa alasan tidak dapat diterima) 

terhadap alat bukti beberapa saksi dan bukti keterangan 

terdakwa. 

 

Pencabutan keterangan saksi dan pencabutan keterangan 

terdakwa tanpa alasan yang logis, memiliki konsekuensi hukum 

yang berbeda, yaitu: 

(1) Pencabutan keterangan terdakwa di sidang pengadilan atas 

keterangan yang diberikan dalam BAP, apabila tidak logis 

dapat dipergunakan sebagai petunjuk tentang kesalahan 

terdakwa (putusan Mahkamah Agung No.22/KR/1960 tanggal 

25 Februari 1960, putusan No 6K/KR/1961 tanggal 25 

Juni1961).  

(2) Pencabutan keterangan saksi di sidang pengadilan dengan 

disumpah, atas keterangannya dalam BAP, apabila tidak 

logis tidak dapat dipergunakan sebagai petunjuk kesalahan 

terdakwa. Keterangan saksi tersebut oleh hakim hanya 

dianggap tidak berharga. Putusan Mahkamah Agung 

tanggal 20 Oktober 1949 menyatakan “Keterangan saksi-

saksi yang telah diberikan dalam pemeriksaan pendahuluan 

dengan tidak disumpah terlebih dahulu, tidak merupakan alat 

bukti menurut hukum, setelah saksi-saksi tersebut diatas 

sumpah di persidangan telah menarik kembali keterangan 

mereka. (A Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian 

Dalam Proses Pidana, hal 17). 

 

Dengan demikian pendapat hakim yang menganggap keterangan 

saksi (sekalipun menjadi terdakwa dalam perkara yang sama 

dengan berkas terpisah) yang mencabut keterangan dalam sidang 

pengadilan atas keterangan yang dimuat dalam BAP, sama-sama 

memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keterangan 

terdakwa yang mencabut keterangan dalam BAP pada 

persidangan, adalah merupakan kekeliruan dalam menerapkan 

hukum pembuktian. Apabila saksi mencabut keterangan dalam 

BAP dan dianggap tidak logis, nilai kekuatan alat bukti saksi 

menjadi tidak berharga, tidak dapat dijadikan alat bukti sedangkan 

tersangka yang mencabut keterangan dalam BAP dan dianggap 

logis/beralasan, nilai kekuatan alat bukti keterangan terdakwa 

menjadi petunjuk atas kesalahannya. 

 

 

 

3.2 Pembuktian unsur sengaja  (hal 109-113 putusan). 



Ada 2 (dua) hal yang dianggap sebagai tahta pembuktian unsur sengaja 

yaitu : 

(a) Pembuktian bahwa korban telah mengalami kekerasan seksual 

melalui dubur korban. 

Pendapat Majelis Hakim: 

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati 

keterangan para saksi ahli yang diajukan oleh penasihat 

hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak 

ada yang membantah atau menyatakan hasil visum yang 

diajukan oleh Penuntut Umum adalah tidak benar, akan 

tetapi memberikan pendapat bahwa seharusnya dilakukan 

penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui siapa 

pelaku terhadap Anak Korban, yaitu dengan melalui 

laboratorium atau anuscopy, test DNA dan darah serta lain 

sebagainya”. 

 

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, 

Majelis Hakim berpendapat Anak Korban telah mengalami 

kekerasan seksual melalui dubur Anak Korban.” 

Catatan: 

(1) Pertimbangan tersebut juga menunjukkan bahwa Hakim 

juga tidak menolak keterangan ahli yang diajukan oleh 

Penasihat Hukum. 

Dengan demikian, demi mencari kebenaran materiil 

seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan 

pendapat ahli yang menyarankan untuk dilakukan 

penelitian yang lebih mendalam, melalui laboratorium 

atau anascopy, test dna dan darah serta pemeriksaan 

yang lain-lainnya. 

(2) Jika sekiranya dilakukan penelitian yang lebih mendalam 

seperti yang disarankan oleh ahli yang diajukan oleh 

Penasihat Hukum maka akan dapat dibuktikan apa ada 

hubungan kausal antara luka-luka yang diderita Korban 

dengan DNA dan darah para terdakwa. 

 

(b) Pembuktian tentang pelakunya adalah terdakwa dalam saksi 

Agun, saksi Zainal, saksi Syahrial dan saksi Afrischa, Majelis 

Hakim mendasarkan pada pertimbangan alat bukti : 

(1) Keterangan korban yang dikuatkan oleh saksi Seto 

Mulyadi, dan ahli Dra. Setyani Ambarwati yang inti 

keterangannya bahwa Anak Korban telah mengalami 

trauma secara psikologis yang disebabkan suatu 

peristiwa yang cukup mengerikan yang dialami anak 

korban. 

(2) Keterangan Korban, teman sekolah dari Korban yang 

masih berumur sekitar 6 (enam) tahun dan 

keterangannya tidak disumpah. 



(3) Fakta terdakwa, saksi Agun, saksi Zainal, saksi Syahrial 

dan saksi Afrisca dalam kurun waktu Januari 2014 

sampai dengan Maret 2014 bertugas sebagai Cleaning 

Service di Jakarta Intercultural School (JIS) Pondok 

Indah, yang dikuatkan keterangan saksi David SE, saksi 

Dewi Pujiastuti, saksi Hasan Basri dan checklist pekerja 

cleaning service. 

Catatan : 

(1) Keterangan saksi Seto Mulyadi, ahli Dra. Setyani Ambarwati 

bukan membuktikan atau petunjuk bahwa terdakwa yang 

melakukan. Belum membuktikan adanya hubungan kausal 

antara trauma secara psikologis yang dialami korban dengan 

kelakuan / perbuatan terdakwa. 

(2) Keterangan korban dan teman yang masih berumur 6 (enam) 

tahun, menurut Penjelasan pasal 171 KUHAP hanya dipakai 

sebagai petunjuk saja, bukan alat bukti keterangan saksi. 

Fakta bahwa dalam kurun waktu Januari sampai Maret 2014 

bertugas sebagai cleaning service belum membuktikan bahwa 

terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan. 

 

 

3.3  Unsur Melakukan atau Membiarkan 

Pembuktian unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul. 

 

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan 

memasukkan penisnya ke dalam dubur anak korban sehingga unsur 

perbuatan cabul telah terpenuhi, terbukti berdasarkan kesimpulan fakta 

yang diperoleh Hakim dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi (yang 

juga menjadi terdakwa secara terpisah) dalam Berita Acara Pemeriksaan 

yang sudah dicabut : Jika sekiranya alasan pencabutan tidak diterima oleh 

hakim, maka yang dapat dijadikan alat bukti hanyalah keterangan 

terdakwa dalam BAP yang dicabut yang dipandang sebagai petunjuk 

sedangkan keterangan saksi-saksi tidak dapat dijadikan alat bukti, karena 

keterangan yang dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan di 

persidangan yang telah disumpah yang berisi bahwa terdakwa dan saksi-

saksi tidak melakukan perbuatan cabul. 

 

3.4 Pembuktian unsur turut serta (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP) 

Pertimbangan Majelis Hakim tentang hal ini tidak didasarkan kaidah 

pembuktian surat dakwaan. Perbuatan yang didakwakan ada 3 (tiga) 

perbuatan dengan peran dan waktu yang berbeda-beda : 

1. Perbuatan yang didakwakan dalam bulan Januari 2014, peran 

terdakwa digambarkan : 

- Tidak melakukan perbuatan pencabulan. 

- Hanya memegang badan dengan posisi agak membungkuk 

dan membekap mulut korban MARC AARON KROONEN. 



2. Perbuatan yang didakwakan pada bulan Februari 2014, peran 

terdakwa digambarkan : 

- Melakukan perbuatan cabul dengan memasukkan penis ke 

dalam dubur korban atau sodomi. 

3. Perbuatan yang didakwakan pada bulan Februari 2014, peran 

terdakwa digambarkan : 

-  Melakukan perbuatan cabul dengan memasukkan penis ke 

dalam dubur korban atau sodomi. 

- Membantu AZWAR memasukkan penisnya ke dalam kubur 

dubur korban, dan terdakwa yang memegangi korban. 

 

Akan tetapi Majelis Hakim dalam putusannya hanya menyatakan bahwa 

peranan dan kedudukan terdakwa yang telah memasukkan penisnya ke 

dubur Anak Korban adalah merupakan orang yang turut serta. Kapan 

tempat atau waktu perbuatan seperti yang disebut dalam dakwaan tidak 

dibuktikan. 

 

Jika sekiranya benar perbuatan yang didakwakan terbukti dilakukan oleh 

terdakwa, ada peran yang berbeda-beda dalam setiap perbuatan. Majelis 

Hakim tidak mempergunakan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan 

dan putusan. 

 

3.5 Pembuktian unsur perbuatan berlanjut (voortgezettehandeling)  

Majelis Hakim mendefinisikan perbuatan berlanjut “dengan telah 

melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa 

sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut adalah perbuatan 

yang dilakukan si pelaku pada waktu yang berbeda tetapi merupakan 

suatu rangkaian perbuatan yang berhubungan satu sama lain.” 

Penafsiran Majelis Hakim tersebut tidak tepat, karena menurut penjelasan 

undang-undang (Memorie van toelichting), pengertian beberapa perbuatan 

ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai 

perbuatan berlanjut, harus memenuhi 3 syarat : 

1. Beberapa perbuatan itu harus timbul dari satu kehendak yang 

terlarang. 

2. Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh 

lampaui waktu yang agak lama. 

3. Beberapa perbuatan yang dilakukan itu harus sejenis. 

 

Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, walaupun merupakan 

beberapa perbuatan yang sejenis, perbuatan cabul, tetapi ketiga 

perbuatan yang dilakukan dalam bulan Januari dan Februari tersebut tidak 

timbul dari satu kehendak yang dilarang. 

 

Hal ini ternyata antara satu perbuatan dengan perbuatan berikutnya 

sampai ketiga kali bukan dilandasi oleh satu kehendak untuk melakukan 

perbuatan cabul sebanyak 3 kali. Perbuatan yang satu dengan yang lain 

adakalanya melibatkan pelaku yang lain, seperti misalnya dalam 

perbuatan kedua ada disebut nama AFRISCHA STYANI alias ICHA yang 



tidak terlibat dalam perbuatan kesatu dan ketiga. Hal ini membuktikan tidak 

adanya kesatuan kehendak untuk melakukan perbuatan cabul tiga kali, 

perbuatan cabul yang pertama muncul dari satu kehendak sendiri, 

demikian pula perbuatan kedua dan ketiga merupakan perbuatan yang 

muncul tersendiri. 

 

Konsekuensi dari penjelasan tersebut diatas maka unsur perbuatan 

berlanjut Pasal 64 KUHP tidak terbukti. Seharusnya yang dibuktikan 

adalah Pasal 65 KUHP, akan tetapi karena pasal ini tidak didakwakan 

maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan terhadap pasal 65 KUHP. Oleh 

karena itu secara teoritis seharusnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan. 

 

 

 

 

 



 

HAK HUKUM “MAK” DALAM PROSES HUKUM KASUS DUGAAN 

PEMERKOSAAN DI JAKARTA INTERCULTURAL SCHOOL  

Oleh: Haris Azhar48  

I. Dasar Analisa 

Bahwa tulisan ini disusun atas dasar sebagaimana berikut:  

1. Terdapat proses hukum yang dilakukan pihak penegak hukum pidana, dari mulai 

polisi sebagai penyelidik dan penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan pengadilan 

sebagai pemeriksa dan pemberi putusan, atas kasus kekerasan seksual terhadap 

MAK, anak di bawah umur, yang saat peristiwa yang dilaporkan terjadi, tercatat 

sebagai salah seorang siswa di Jakarta Intercultural School, Jakarta. 

Proses hukum terjadi setelah orang tua MAK, dalam hal ini sang Ibu, membuat 

laporan polisi di Polda Metro Jaya pada tanggal 24 Maret 2014. Diikuti, pada hari-hari 

berikutnya, dengan penyerahan 31 foto para petugas kebersihan Jakarta Intercultural 

School, pada tanggal 25 maret 2014. Namun karena jumlahnya banyak, MAK tidak 

dapat mengenali siapa pelakunya.  

Saksi diminta datang kembali pada tanggal 26 Maret 2014, dengan membawa foto-

foto petugas yang hanya menjaga toilet berdasarkan permintaan dari ibu MAK. Pada 

1 April 2014, saksi dihubungi oleh ibu MAK agar dapat menerima penyidik Polda 

Metro Jaya.  Sore harinya penyidik bersama dengan ibu MAK datang dan memeriksa 

TKP yakni toilet Anggrek berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh MAK. 

Pada 6 April 2014, saksi diberitahu oleh ibu MAK bahwa anaknya positif menderita 

herpes. Pada 8 April, penyidik memberitahu saksi bahwa Virgiawan dan agun 

iskandar menulis pernyataan pengakuan telah menyodomi MAK. 

2. Tindak pidana a quo yang disebutkan di atas dituduhkan dan dijatuhkan putusan 

oleh pihak pengadilan (anak) kepada lima orang. Mereka adalah petugas kebersihan 

yang bekerja di JIS, yaitu Virgiawan alias Awan bin Suparman, Zainal Abidin bin Ari 

Subrata, Syahrial bin Nasrul Jaka, Agun Iskandar alias Agun bin Nana, Afrischa 

Styani alias Icha. Sementara satu orang bernama Azwar (meninggal dunia di toilet 

Polda Metro Jaya) saat proses penyidikan dilakukan. Polisi menuduh Azwar bunuh 

diri. Selain keenam orang di atas, dua orang guru JIS juga dituduh sebagai pelaku 

kekerasan seksual terhadap MAK. Mereka disidang terpisah, sampai pada tingkatan 

Pengadilan Tinggi diputus bebas. 

3. Adanya temuan kejanggalan dari proses-putusan hukum yang terjadi, sebagaimana 

keterangan sejumlah pihak di bawah ini; 

Atas Tersangka Zainal: 

 Pencarian atau identifikasi tersangka didasarkan pada penunjukan foto yang 

diserahkan oleh saksi secara bertahap kepada korban.  

 Lokasi TKP merupakan ruang publik di sekolah yang dapat diakses dan dilihat 

oleh banyak orang. 

 Zainal, salah seorang yang dituduh sebagai pelaku, ditangkap pada hari Jumat, 

pada tanggal 26 April ditangkap oleh 9 orang tanpa surat penangkapan 

 Pada Sabtu, 27 April  orang tua bertemu dengan penyidik bernama Slamet dan 

Joko namun Zainal tidak dapat ditemui karena masih dalam proses penyelidikan 

                                                           
48  Koordinator KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) 



 Pada tanggal 1 Mei, Zainal Abidin baru bisa ditemui dan dalam keadaan 

ketakutan serta rahang yang bergeser, berdasarkan pengakuan Zainal, dirinya 

diancam oleh penyidik  

 Zainal sempat dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diperiksa duburnya. Dokter 

saat itu mengatakan bahwa dubur korban rapat 

 Ayah Zainal baru melihat kondisi korban sehat setelah kasus akan dilimpahkan 

ke Kejaksaan 

 Menurut keterangan Zainal, tidak ada lawyer yang mendampingi namun menurut 

penyidik, ada lawyer yang mendampingi bernama Jarot 

Atas tersangka Agun Iskandar 

 Kamis, 3 April Agun berangkat kerja karena hari itu Agun dan Icha (Afriska) 

diperbantukan di JIS Patimura (dijemput oleh David dan Reza/ISS). Namun 

justru malah dibawa ke Polda Metro Jaya diinterogasi karena tuduhan sodomi 

 Pihak ISS datang ke rumah memberitahukan bahwa Agun ada di Polda 

 Ibu Agun ke Polda pada Jumat malam namun tidak dapat ditemui dengan alasan 

sudah malam dan bukan jam besuk 

 Pihak dari ISS datang ke rumah di hari jumat malam memberikan surat 

penangkapan 

 Agun mengatakan disiksa oleh Dior, Satria. Hartono, dll (berdasarkan yg 

didengar oleh Agun). Akibatnya mata sebelah kiri bengkak, bibir luka, punggung 

luka bekas selang, gusi bengkak, dada terasa sakit, sempat diestrum, mata 

ditutup lakban, ditodong pistol (berdasarkan keterangan penyidik saat 

menginterogasi korban), alat kelamin diberi balsam dan saus cabai oleh penyidik 

 Pihak polda mengatakan sudah memberikan surat penahanan kepada keluarga 

korban namun keluarga justru mendapat surat dari ISS (bukan dari Polda 

langsung) 

 Pak Satria (penyidik) saat itu mengatakan bahwa “Masih bisa nego kok bu” dan 

diberitahu bahwa anaknya kena kasus sodomi 

 Penyiksaan dilakukan di ruang unit PPA 

 Pada saat BAP, korban tidak didampingi lawyer tetapi pada saat BAP selesai, 

baru Jarot datang dan tanda tangan 

Atas tersangka Afriska 

 Awalnya Afrisca diperiksa dengan status saksi 

 Di Polda, Afrischa menghubungi adiknya (Kiki) dan mengatakan bahwa dirinya 

ada di Polda karena ada kasus namun dirinya juga tidak tahu itu kasus apa 

 Adik Afrischa terus berkomunikasi via sms hingga malam dan dikatakan bahwa 

Afrischa masih pemeriksaan kasus pelecehan seksual tapi Afrischa tidak 

mengetahui kasus itu 

 Terakhir komunikasi pukul 11 malam namun setelah itu tidak ada kabar lagi, sms 

terakhir mengatakan Afrischa harus menginap di Polda karena teman-teman 

lainnya juga masih diperiksa di Polda 

 Esok harinya jam 11 siang baru mengabari kembali kalau Afrischa sudah 

diperbolehkan pulang setelah menandatangi surat untuk dibebaskan 

 Afrischa ditangkap oleh 9 orang (2 orang perempuan, 7 orang laki-laki), pada 

tanggal 26 April dengan membawa surat penangkapan 

 Bu Isdawati dan Faisal (Posbakum) melakukan pendampingan kasus terhadap 

korban namun saat itu tidak diperiksa sama sekali (jam 9 – 2 malam)  



 Jam 3 dini hari, penyidik membon para tersangka untuk pemeriksaan (setelah 

pengacara pulang) 

 Afrischa sempat mengatakan “lebih baik saya mati daripada mengakui 

perbuatan yang tidak diketahui” 

Atas tersangka tersangka Virgiawan 

 Yang pertama mengetahui korban disiksa adalah ipar Virgiawan  dan sempat 

memfoto Virgiawan dalam keadaan luka-luka namun terhapus 

 Saat dibawa, Virgiawan dibawa oleh Pak Reza dengan motor ke Polda 

(menggunakan motor Awan). Saat itu Pak Reza mengatakan korban akan 

dibawa ke dokter 

 Korban ditangkap tgl 3 April (Kamis) dan baru bisa ditemui hari Senin setelahnya 

 Menurut pengakuan Virgiawan saat itu ada luka di paha kanan atas (bekas 

sundutan rokok), punggung disabet selang, kuku kaki ditaruh bangku dan 

diduduki penyidik serta dibanting  

 Virgiawan cerita kalau alat kelaminnya diberi balsem “GELIGA” dan saus sambal 

 Duburnya dimasukkan alat (saat tes di RS) 

Atas tersangka Syahrial 

 Syahrial ditangkap bersama Zainal pada tanggal 26 April sore (habis maghrib) 

 Syahrial dibawa dari dalam rumah oleh 3 orang (tidak menggunakan seragam, 

salah satunya bernama Herman) dengan alasan akan dipinjam dan akan 

dikembalikan lagi (tidak diborgol, dan tidak ada surat) 

 Seninnya, Istri Syahrial menjenguk namun tidak diperbolehkan karena masih 

dalam penyelidikan. Syahrial baru bisa bertemu pada hari Rabunya 

 Istri Syahrial disuruh menjalani visum oleh Polwan (untuk pemeriksaan herpes) 

di RS Polri Kramat Jati pada hari Rabu 

 Setelah visum baru bisa bertemu dan melihat kondisi Syahrial dalam keadaan 

babak belur 

 

Tulisan ini ingin memberikan sudut pandang bahwa proses hukum dan putusan yang 

dijatuhkan kepada para tersangka bertentangan dengan hukum terutama dalam 

perspektif hak asasi manusia. Tidak kalah pentingnya, bahwa proses hukum yang buruk 

justru menjauhkan hak hukum si korban dalam kasus ini yaitu MAK.  

Proses hukum yang buruk menjauhkan MAK dari penemuan fakta hukum yang 

sebenarnya, dan oleh karenanya putusan yang dihasilkan pun memiliki kekuatan hukum 

yang rendah. Bahkan jauh lebih penting bahwa kasus ini justru menempatkan MAK 

sebagai alibi untuk kasus yang tidak pernah terjadi. 

  

II. Kerangka Hukum. 

4. Bahwa hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip hukum yang diberlakukannya di 

Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 1 

ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) yang dapat diartikan bahwa Negara Republik 

Indonesia adalah negara hukum dan setiap orang di dalam negara republik 

Indonesia berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum sebagai hak 

asasinya. Hukum harus diberlakukan untuk memastikan setiap orang mendapatkan 

keadilan atas kerugian atau pencederaan yang terjadi terhadap dirinya. Di sisi lain, 

hukum harus pula menghormati hak-hak asasi setiap orang, dari dugaan 

pertanggung jawaban yang patut dimintakan.  



5. Bahwa penegasan konstitusional di Indonesia sebagaimana dinyatakan diatas 

menjadi prinsip yang diberlakukan secara universal sebagaimana dinyatakan dalam 

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948, yang dinyatakan sebagai dan diakui 

sebagai Common Standard of Achievement (standar minimum yang harus dipenuhi) 

dan oleh karenanya menjadi tanggung jawab negara, termasuk pertanggungjawaban 

secara moral, sebagai bagian dari komunitas Internasional untuk menjaga 

perdamaian dunia dan melindungi kebebasan dasar setiap manusia (pasal 55 dan 56 

Piagam PBB dan Pembukaan UUD 1945).  

6. Bahwa Common Standard of Achievement di atas ditegaskan, diantaranya, dalam 

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang sudah diakui sebagai 

hukum di Indonesia lewat UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); demikian pula 

diberlakukan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin 

kewajiban negara dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.  

7. Bahwa hak asasi manusia, hak hukum yang menyertainya, merupakan hak yang 

melekat tanpa pembedaan apapun alias diberlakukan secara non diskriminatif, 

terhadap siapapun, terlebih-lebih dalam hal ini, in casu MAK, melekat pula pada anak 

yang menjadi korban kejahatan maupun terhadap siapapun yang diduga menjadi 

pelaku kejahatan tersebut. (Pasal 2 ICCPR; Pasal 2 CRC, Pasal 21 UU Perlindungan 

Anak).  

8. Bahwa khusus terkait dengan hak anak sudah diakomodir secara khusus, 

sebagaimana tergambar dalam Convention on Right of Child (1989), yang 

diantaranya mengatur bahwa setiap anak diakui hak-nya untuk hidup sejahtera, 

bebas dari tindakan yang mengancam harkat dan masa depannya; setiap anak 

berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum; jaminan atas masa depannya, 

setiap berhak atas perlindungan dari negara atas pemenuhan hak-hak yang dijamin 

yang terbaik bagi dirinya; termasuk didalamnya kewajiban dari orang tua yang 

menempatkan anak dalam kepentingan yang utama; sebagaimana yang diantaranya 

dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 pada Konvensi yang dimaksud. 

Dengan kata lain, selain negara, orang tua, sekolah, lingkungan dan komplesitas 

lainnya dimana anak hidup memiliki tanggung jawab untuk tidak menempatkan anak, 

seperti MAK, pada situasi yang bisa mengancam hidupnya, maupun masa 

depannya.  

9. Bahwa, sebagaimana semangat pada CRC adalah sama dengan UU 35/2014 

tentang Perlindungan Anak, dimana negara, orang tua, sekolah memiliki tanggung 

jawab untuk tidak menempatkan anak dalam situasi yang buruk, seperi tindakan 

politik, kekerasan seksual atau tindakan lain yang bertentangan dengan tujuan 

perkembangan si anak, sebagaimana dijamin dalam pasal 1 ayat 12 junto pasal 

pasal 15 junto pasal 9 ayat 1a. 

10. Bahwa jaminan perlindungan hukum, sebagaimana diuraikan diatas, yang 

diberlakukan di Indonesia mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia seperti hukum 

pidana, hukum acara pidana dan UU Peradilan Anak. Serta, berbagai UU lain yang 

dianggap terkait untuk menjamin hak asasi manusia sebagaimana disebutkan diatas.  

11. Bahwa setiap orang yang dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana 

terhadap MAK juga patut mendapatkan jaminan hukum yang sama bagi setiap 

orang, dan oleh karenanya mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dari 

tindakan sewenang-wenang dalam proses hukum. 



12. Bahwa jaminan hak hukum sebagaimana diuraikan di atas diatur dengan ketentuan 

yang berlaku dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu UU Nomor 8 Tahun 

1981, juncto UU Peradilan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Anak. 

 

III. Temuan  

13. Bahwa kekerasan seksual yang dijadikan dasar laporan, yang terjadi terhadap MAK, 

sebagaimana laporan dari pihak Ibu MAK, merupakan pelanggaran hak anak, 

sebagaimana yang disebutkan dan dijamin dalam Pasal 15 dan Pasal 9 ayat (1)a UU 

35/2014 tentang Perlindungan Anak. 

14. Namun demikian patut disayangkan pihak penegak hukum tidak mampu dan gagal 

membuktikan adanya peristiwa tindak pidana yang identik sebagai kejahatan seksual 

terhadap MAK; Tidak ada keterangan yang bersifat sah, visum et repertum, medis, 

dokter atau rumah sakit yang menyatakan MAK identik dengan korban kekerasan 

seksual, sebagaimana dituduhkan oleh pihak orang tua MAK.  

15. Bahwa upaya pembuktian yang dilakukan oleh pihak penyidik dilakukan dengan 

menggunakan cara-cara yang dilarang oleh hukum dan terkategorikan sebagai 

pelanggaran HAM yang berat, yaitu penyiksaan, sebagaimana yang dilarang dalam 

ICCPR Pasal 7 juncto Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan juncto Peraturan Kapolri 

Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (1) 

huruf b juncto Pasal 11 ayat (1) b juncto Pasal 37 ayat (2). 

16. Bahwa didapati adanya pelanggaran hukum acara terhadap keenam pekerja JIS 

yang menjadi hak mereka sesuai KUHAP, sebagaimana disebutkan dalam angka 3 

di atas. Oleh karenanya ini adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip peradilan 

yang baik. 

17. Bahwa pihak pengadilan tidak memperhatikan uraian kejanggalan-kejanggalan di 

atas dan tidak mengakomodir dalam pertimbangan putusannya, dengan kata lain 

bahwa pengadilan tidak memperhatikan adanya kelemahan pembuktian, seperti 

tindak penyiksaan terhadap keenam orang yang diduga melakukan kekerasan 

seksual terhadap MAK. 

 

Atas temuan di atas, patut disusun kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.  

 

18. Bahwa tindak pidana yang disangkakan dan dijadikan dasar penghukuman di 

pengadilan ke sejumlah orang atas nama korban MAK adalah sesuatu yang tidak 

terbukti. Dan oleh karenanya semua proses hukum ini masuk dalam kategori 

pemidanaan yang direkayasa. Bagi MAK, situasi ini merugikan dirinya sebagai anak 

yang harga dirinya akan terus dikaitkan dengan kontroversi hukum. 

 

Atau:  

 

19. Jika kasus ini benar terjadi, dari gambaran di atas bahwa pihak penyidik dan 

penuntut umum telah gagal memberikan perlindungan hukum hak asasi bagi MAK 

karena menjalankan tugas penyidikan dan penuntutan secara buruk dan tidak 

memenuhi asas-asas hukum pidana yang patut.  

 



Dan: 

20. Pengadilan telah mengabaikan temuan adanya tindak pidana lain, yaitu penyiksaan 

terhadap orang-orang yang dipersangkakan sebagai pelaku kejahatan seksual 

terhadap MAK. Lebih jauh, pengadilan tidak menggali dan tidak meminta adanya 

proses hukum atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pihak yang 

dipersangkakan sebagai pelaku kejahatan seksual.  

21. Bahwa dengan lemahnya argumentasi dan pembuktian dari pihak penyidik dan 

penuntut umum, pihak pengadilan tidak memeriksa dan menguji awal dari laporan 

atas nama MAK, yaitu pihak orang tua MAK.  

 

IV. Rekomendasi 

Mengingat adanya kerugian yang besar terutama atas MAK dan sejumlah 

Pekerja dari Jakarta Intercultural School, dimana ada dugaan atau tuduhan tindak 

pidana kejahatan seksual dan pemidanaan yang dipaksakan tanpa pembuktian yang 

baik terhadap mereka yang dituduh sebagai pelaku kejahatan, maka sudah sepatutnya, 

berkas perkara yang digunakan hari-hari ini harus dihentikan.  

Pihak Mahkamah Agung bisa melakukan penghentian tersebut dengan dasar 

dan wewenang pemeriksaan atas proses hukum atau penerapan hukum (judex jurist) 

atas kasus ini. Untuk dan oleh karenanya, keenam pekerja Jakarta Intercultural School 

yang dihukum harus dibebaskan. Selanjutnya, pihak MAK dan pihak penyidik bisa 

melakukan proses hukum lagi dari awal dengan memperhatikan asas-asas dan hukum 

acara pidana secara baik.  

Akan tetapi untuk menjunjung hak asasi MAK, penting kiranya juga memeriksa 

motif dari orang tua MAK, memeriksa otentifikasi perannya sebagai orang tua. Dalam 

CRC, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan perannya untuk 

kepentingan si anak bukan atas dasar kepentingannya dirinya sendiri.  



 

LAMPIRAN PUTUSAN 

 

 
 

 

 


