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Kata Pengantar 
 
 
Mengguncangkan! 
 
Kasus yang dialami WA di Jambi telah membuat publik di Indonesia. Ia tidak hanya korban 
dari kasus kekerasan seksual, tetapi ia juga menjadi korban dari sistem peradilan pidana 
yang tidak berpihak kepetingan korban.  
 
Kasus ini membuka mata semua pihak bahwa korban kekerasan seksual memerlukan 
perlindungan yang tidak hanya perlindungan fisik namun juga perlindungan dari hukum 
yang memungkinkan mereka dijerat oleh hukum pidana.  
 
Sayangnya pengadilan hanya memfokuskan pada peristiwa aborsinya saja, dan tidak 
menyelidiki secara mendalam dan hati-hati terkait dengan penyebab dilakukannya aborsi 
tersebut. Pada dasarnya, hukum Indonesia masih melarang aborsi, meskipun ada 
pengecualian terhadap tindakan aborsi, namun pengecualian ini terlampau kaku sehingga 
tidak bisa dintepretasikan lain oleh aparat penegak hukum. Namun sekali lagi, pengadilan 
bukan lah corong dari undang-undang, tetapi pengadilan semestinya mampu memfungsikan 
dirinya sebagai cermin dari keadilan dengan asal dari pengadilan itu sendiri.  
 
Kasus ini tentunya hanya satu dari sekian banyak kasus serupa yang mungkin terjadi di 
Indonesia. Masih banyak kasus lainnya yang harus dipantau dan masih membutuhkan 
“intervensi” dari pemerintah dan masyarakat, untuk memastikan perlindungan bagi korban 
kekerasan seksual.  
 
ICJR, melalui amicus curiae ini, berupaya untuk menghadirkan keadilan bagi korban 
kekerasan seksual melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada perbuatan pidana itu 
sendiri, namun aspek-aspek lain yang harus diperhartikan. Kami berharap melalui amicus ini, 
Pengadilan dapat bertindak secara cermat dan hati-hati dalam memeriksa perkara ini. 
Kedepan, melalui kasus ini, kami bermimpi akan tercipta “yurisprudensi” baru yang berguna 
tidak hanya untuk kasus ini, tetapi juga dapat digunakan untuk kasus-kasus lain yang serupa.  
 
 
Salam Keadilan! 
 
 
Anggara 
Direktur Eksekutif ICJR 
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BAB I 
Pernyataan Kepentingan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sebagai Amici 

 
 
1. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di 

Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang 
memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan 
reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam 
konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan 
membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum 
pidana.  

 
2. Sebagai Organisasi Non Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, Institute for 

Criminal Justice Reform (ICJR),  atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang 
didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi 
manusia serta berkeadilan di Indonesia sebagaimana tertuang Dalam Anggaran Dasar dan/atau 
Anggaran Rumah Tangga ICJR disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, 
dan juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya.  

 
3. Dalam  Pasal  4  Anggaran  Dasar  Perkumpulan dinyatakan bahwa Perkumpulan berasaskan 

pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip–prinsip hak  asasi  manusia  sebagaimana  diatur  
dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia,  
dan  Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik  serta perjanjian-perjanjian internasional lain 
di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara  Republik  Indonesia.  

 
4. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6  Anggaran  Dasar  Perkumpulan dinyatakan bahwa 

Perkumpulan ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong  pembentukkan hukum yang berkeadilan 
serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan 
pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar. 

 
5. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan 

yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum 
(notoire feiten). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan  adalah sebagai berikut: 

 
a. ICJR Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam 

pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan 
sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap 
kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, 
memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Dan Secara aktif 
menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka pengutan kapasitas para 
penyelanggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum, 
sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip 
perlindungan hak asasi manusia, ICJR Menerbitkan berbagai macam buku maupun 
bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam 
setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara 
secara umum, setiap publikasi dan pekerjaan ICJR dapat dilihat di www.icjr.or.id dan 
www.reformasikuhp.org;  

 
b. Terkait dengan isu perlidungan Saksi dan Korban serta kebijakan hukum tentang 

kekerasan seksual, ICJR selalu aktif mendorong untuk hadirnya kebijakan hukum yang 
melindungi saksi dan korban. ICJR tercatat sebagai organisasi yang berhasil mendorong 
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disusunnya perlindungan korban dan penguatan hak korban yang lebih memadai dalam 
Rancangan Undang-undang terorisme yang sudah disahkan pada 25 Mei 2018 lalu. 

 

c. Terkait dengan isu kekerasan seksual, ICJR berperan aktif dalam mendorong terbentuk 
sistem hukum yang mendorong penguatan Hak Korban kekerasan seksual, baik lewat 
advokasi UU tertentu seperti ketentuan mengenai hak korban dalam Rancangan UU 
Penghapusan Kekarasan Seksual, maupun melalui advokasi Rancangan Kitab Hukum 
Pidana (RKUHP) dengan mendorong lahirnya rumusan RKUHP yang tidak 
mengkriminalisasi korban, mengedepankan hak korban dan menjamin terpenuhi hak 
korban kejahatan.  

 

d. ICJR selalu aktif melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual dan 
selalu mendorong baik Mahkamah Agung, Hakim di jajaran pengadilan Negeri, maupun 
Pengadilan Tinggi untuk memperhatikan kedudukan korban. ICJR juga terlibat dalam 
monitoring atau pemantau atas pelaksanaan Perma No 3 tahun 2017 tentang Pedoman 
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, beberapa masukkan, peran 
aktif ICJR dan publikasi terkait advokasi perlindungan korban kekerasan seksual dapat 
dilihat juga di www.icjr.or.id.  
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BAB II 
Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia 

 
 
1. “Amicus curiae” atau “Friends of the Court” merupakan merupakan konsep hukum yang berasal 

dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common 
law. Melalui mekanisme Amicus curiae ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak 
ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum 
familiar.  

 
2. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “friend of the court”, diartikan “A person  who 

is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in 
the action because that person has a strong interest in the subject matter”. Karena itu dalam 
Amicus Curaie ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan 
pendapatya kepada pengadilan.  

 
3. Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam  

mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu 
sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa 
masalah hukum, sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah 
hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak 
dalam kasus bersangkutan, artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk 
mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.  

 
4. Dalam tradisi common law, mekanisme amicus curiae pertama kalinya diperkenalkan pada  abad 

ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat 
dalam All England Report.Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan 
amicus curiae: 

a. Fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan  
isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu; 

b. amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh  
seorang pengacara (lawyer); 

c. amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki  
kepentingan dalam suatu kasus; 

d. izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae  
 
5. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus Green v. Biddle pada awal abad ke 19, lama  sekali 

pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi amicus curiae dalam proses peradilan. 
Namun, sejak awal abad 20, amicus curiae memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang 
menonjol (landmark) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak 
sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, amicus curiae telah 
berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung (US 
Supreme Court).  

 
6. Sementara untuk Indonesia, amicus curiae meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh  

akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus.  Amicus 
Curaie mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah  Mahkamah Agung 
yakni: 

 
a. Amicus curiae yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah 

Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto. 
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b. Amicus curiae dalam kasus “Prita Mulyasari” di Pengadilan Negeri Tangerang, dimana 

amicus curiae diajukan sebagai informasi pelengkap bagi Majelis Hakim yang memeriksa 
perkara Prita Mulyasari. Dalam  No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG Kasus: “Prita 
Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia, Pidana Penghinaan adalah Pembatasan 
Kemerdekaan Berpendapat yang  Inkonstitusional” Amicus Curiae (Komentar Tertulis) 
diajukan oleh : ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Oktober 2009. 

 
 
c. Amicus Curiae yang diajukan untuk mendukung Peninjauan Kembali kasus Erwin 

Arnada. Amicus Brief  (Komentar Tertulis)   Untuk digunakan sebagai bahan 
pertimbangan bagi Majelis Hakim  Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI  Pada 
Kasus  Erwin Arnada Vs. Negara Republik Indonesia Delik Kesusilaan dan Kemerdekaan 
Pers dalam Perkara Majalah Playboy   di Indonesia Diajukan Oleh: Indonesia Media 
Defense Litigation Network (IMDLN),  Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan   
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) . Jakarta, 2011 

 
d. Amicus Curiae untuk Kebijakan Bailout Century. Amicus Curiae Kasus: “Pembunuhan 

Atas Indra Pelani di Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam Perkara Nomor: 75/PID. 
B/2015/PN. MBN DAN NOMOR :76/PID. B/2015/ PN. MBN. 

 
e. Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Kasus Florence Sihombing  Pada Perkara 

Nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk Di Pengadilan Negeri Yogyakarta  Diajukan Oleh  
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), tahun 2015. 

 
f. Amicus Curiae terkait Permohonan Praperadilan Ketetapan Penyampingan Perkara 

Kejaksaan Agung  Republik Indonesia (TAP-012/A/JA/03/2016 dan TAP-
013/A/JA/03/2016) dalam Perkara No. 35/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL. dan Perkara No. 
22/Pid.Prap/2016/ PN.JKT.SEL Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diajukan oleh 
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), tahun 2016. 

 
g. Amicus Curiae Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara 

1933/Pid.Sus/2016/PN Mks Di Pengadilan Negeri Makasar, diajukan oleh Institute for 
Criminal Justice Reform (ICJR) Februari tahun 2017. 

 
h. Amicus Curie dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara 

265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual 
yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE, pada Juli 207, yang kemudian hakim 
memutus bebas Baiq Nuril. 

 
 
7. Selain beragam Amicus Curiae di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Amicus Curiae juga  

dipraktekkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di 
Mahkamah Konstitusi, posisi Amicus Curaie dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat 
Ad Informandum. Keberlakukan Amicus Curiae dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya 
didasarkan pada  ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu, 
tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat 
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digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang melibatkan 
berbagai undang-undang atau pasal-pasal yang kontroversial.  
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Bab III 
Kronologi Kasus 

 
 

1. Terpidana dalam perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn adalah seorang anak berusia 15 
tahun, yang didakwa melakukan tindak pidana aborsi terhadap anak yang diatur dalam Pasal 
77A j.o Pasal 45A UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak; 
 

2. Anak masih berusia 15 tahun, mengalami kehamilan akibat persetubuhan yang dilakukan oleh 
kakak kandungnya sendiri yang masih berusia 17 tahun, yang juga dituntut secara pidana 
dengan nomor perkara No. 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn yang pada tanggal yang sama 19 Juli 
2018 divonis 2 tahun penjara akibat persetubuhan tersebut; 

 
3. Anak Korban perkosaan didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 77A j.o Pasal 45A UU No 35 

tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP atas perbuatan melakukan aborsi terhadap kehamilan yang dikandungnya 
akibat perkosaan yang dilakukan kakak kandungnya sendiri; 

 
4. Bahwa dakwaan yang dijatuhkan kepada anak oleh Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal 

anak melakukan aborsi bersama dengan Ibunya bernama Asmara Dewi yang juga dihadirkan 
sebagai Saksi; 

 
5. Selama proses kasus berjalan, Anak ditahan, dengan riwayat penahanan terhadap Anak 

sebagai berikut: 
a. Penahanan 7 hari dan diperpanjang 8 hari untuk kepentingan penyidikan (31 Mei 

2018 sampai dengan 14 Juni 2018) 
b. Pembantaran penahanan selama 15 hari (8 Juni 2018 sampai dengan 22 Juni 2018) 
c. Terdapat riwayat penahanan lanjutan yang tidak jelas untuk kepentingan apa, 

selama 7 hari (23 Juni 2018 sampai dengan 29 Juni 2018) 
d. Penahanan untuk kepentingan penuntutan selama 5 hari diperpanjang 5 hari, total 

10 hari (28 Juni 2018 sampai dengan 7 Juli 2018)  
e. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan selama 10 hari 

diperpanjang selama 15 hari, total 25 hari (5 Juli 2018 sampai dengan 29 Juli 2018); 
 
6. Dalam proses pemeriksaan perkara, dalam putusan dinyatakan Anak Korban perkosaan 

mendapatkan bantuan hukum per tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 
5/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/Pn Mbn, yang didampingi oleh Damai Idianto, S.H. Sedangkan 
proses pemeriksaan telah berlangsung sejak 31 Mei 2018, dan pemeriksaan di pengadilan 
sidang pertama dilaksanakan pada 9 Juli 2018; 
 

7. Dalam proses persidangan anak didakwa dan dituntut, bahwa Anak Korban perkosaan 
melakukan perbuatan aborsi pada 22 Mei 2018 dengan pertama-tama mengatakan kepada 
Saksi Asmara Dewi bahwa perutnya sakit, namun Anak Korban perkosaan hanya menyatakan 
bahwa sakit perutnya karena sedang datang bulan, kemudian Saksi Asmara Dewi memberikan 
minyak angin kepada Anak Korban perkosaan sepulang Saksi Asmara Dewi memotong karet; 

 

8. Bahwa setelah mengoles minyak angin, Saksi Asmara Dewi yang merupakan Ibu Anak Korban 
perkosaan menanyakan kepada Anak Korban perkosaan apakah perutnya masih sakit, 
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kemudian Anak Korban perkosaan menyatakan perutnya masih sakit, kemudian Saksi Asmara 
Dewi membuatkan sari pati kunyit dicampur dengan garam untuk Anak Korban perkosaan; 

 

9. Pada Pukul 18:00 WIB sore harinya, Anak Korban perkosaan mengurut-urut perutnya di dalam 
kamar sendiri, dan mendapati bayi di dalam kandungan keluar, namun tidak menangis, bahwa 
kemudian Anak Korban Perkosaan memotong tali pusar bayi tersebut dan kemudian Anak 
Korban perkosaan mendapati bayi tersebut telah meninggal, kemudian Anak Korban 
perkosaan membalut bayi tersebut dengan jilbab putih dan tamplak meja berwarna cokelat 
dan meletakkan bayi yang sudah dibalut tersebut di bawah tempat tidur; 

 

10. Keesokan paginya, saat Saksi Asmara Dewi atau ibu Anak Korban perkosaan pergi bekerja, 
Anak Korban perkosaan membawa mayat bayi tersebut ke kebun sawit di dekat rumah lalu 
Anak Korban perkosaan menggali tanah tidak terlalu dalam dan Anak Korban perkosaan 
timbun mayat bayi tersebut ke dalam lubang tersebut kemudian Anak Korban perkosaan 
pulang ke rumah; 
 

11. Pada 30 Mei 2018 sekitar pukul 13:30 seorang warga yaitu Saksi Ansori bin Yusup menemukan 
mayat bayi yang dibungkus oleh jilbab putih dan taplak meja berwarna cokelat yang kemudian 
ia melaporkan penemuan tersebut kepada Saksi Syukri Bin Sa’I; 

 

12. Anak Korban perkosaan kemudian ditangkap pada 30 Mei 2018, dan langsung menjalani masa 
tahanan sejak 31 Mei 2018 sampai dengan masa sidang pembacaan putusan; 

 

13. Anak Korban perkosaan kemudian didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 77A j.o Pasal 45A 
UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas perbuatan aborsi yang diduga dilakukan Anak Korban 
perkosaan yang juga diduga dilakukan bersama Saksi Asmara Dewi yang merupakan Ibu Anak 
Korban perkosaan; 

 

14. Dalam proses pembuktian di persidangan, diperoleh fakta bahwa Anak Korban perkosaan 
dalam melakukan aborsi tidak dibantu oleh Saksi Asmara Dewi yang merupakan Ibu Anak 
korban perkosaan; 

 

15. Namun atas dasar hal tersebut, Penuntut Umum pada Rabu, 18 Juli 2018 tetap menuntut 
Anak Korban perkosaan dengan pasal yang sama dengan dakwaan yaitu Pasal 77A j.o Pasal 
45A UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan tuntutan hukuman berupa pidana penjara pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus 
juta rupiah) Subsidiair pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan; 

 
16. Atas tuntutan jaksa tersebut, hanya berselang sehari, pada 19 Juli 2018  hakim menjatuhkan 

putusan pemidanaan pidana penjara selama 6 bulan pidana penjara dan pelatihan kerja 
selama 3 (tiga) bulan, pasca putusan tersebut Anak Korban perkosaan tetap ditahan; 
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17. Pada Kamis, 26 Juli 2018, perkara ini dimohonkan permohonan banding oleh Anak Korban 
perkosaan dan pada 27 Juli 2018 akta permohonan banding diberitahukan, pada 27 Juli 2018 
memori banding dikirimkan, penetapan hari sidang ditetapkan hari Rabu, 1 Agustus 2018. 
Pada Kamis 2 Agustus 2018 kontra memori banding dari Penuntut Umum diterima oleh 
Pengadilan Tinggi Jambi.  
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Bab IV 
Temuan Pelanggaran Hukum Acara dalam Proses Pemeriksaan Perkara 

 
 
Dalam proses pemeriksaan perkara, bersumber dari informasi yang didapat dari putusan pengadilan 
No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn dan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara 
Pengadilan Negeri Muara Bulian ditemukan beberapa permasalahan dalam proses pemeriksaan 
perkara ini: 
 
 

A. Tidak Ada Bantuan Hukum yang Efektif dan Kredibel untuk Anak Korban Perkosaan selama 
Proses Pemeriksaan Perkara 
 

18. Bahwa dalam putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn diketahui selama proses 
persidangan, Anak Korban perkosaan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Damai Indianto, 
S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Komplek SMA RT/RW 001/001 Kelurahan Muara 
bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 
5/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/Pn Mbn tanggal 9 Juli 2018; 
 

19. Bahwa pendampingan bantuan hukum tersebut baru ada berdasarkan Surat Penetapan 
Nomor 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/Pn Mbn tanggal 9 Juli 2018, tanggal yang sama dengan hari 
pertama sidang; 

 

20. Bahwa dengan demikian, bantuan hukum baru ada pada masa persidangan, selama proses 
pemeriksaan sebelum persidangan tidak ada bantuan hukum yang diberikan kepada Anak 
Korban perkosaan; 

 

21. Bahwa padahal ancaman pidana yang diberikan kepada Anak Korban perkosaan adalah Pasal 
77A jo. Pasal 45A UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun; 

 

22. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan 
bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan 
bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan; 

 

23. Bahwa bantuan hukum ini sifatnya wajib sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, apabila ancaman 
pidana yang diberlakukan terhadap tersangka atau terdakwa tidak mampu yang diancam 
dengan pidana penjara diatas lima belas tahun, diketahui bahwa Anak Korban perkosaan 
tinggal bersama Ibu nya yang hanya bekerja sebagai pemotong karet dengan kondisi telah 
bercerai dengan ayah dari Anak Korban perkosaan, dengan demikian bantuan hukum bagi 
Anak Korban perkosaan sifatnya wajib; 

 

24. Bahwa perkara ini melibatkan Anak Korban perkosaan sebagai pelaku yang masih berumur 
dibawah 18 tahun, sehingga hukum acara yang berlaku bagi Anak Korban perkosaan diatur 
dalam UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagai UU spesifik yang 
mengatur hukum acara khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum; 
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25. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak setiap Anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberikan bantuan hukum dan 
didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, dengan demikian, Anak Korban perkosaan seharusnya wajib 
mendapatkan bantuan hukum berupa penasihat hukum di setiap tingkat pemeriksaan, tidak 
hanya dalam proses pemeriksaan di persidangan; 

 

26. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf c UU No 11 tahun 2012, hak anak berhadapan dengan 
hukum salah satunya adalah bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, artinya bahwa 
bantuan hukum selain wajib diberikan juga harus efektif; 

 

27. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, bahwa pejabat yang melakukan penangkapan dan penahanan wajib 
memberikan informasi mengenai ha katas bantuan hukum kepada Anak maupun orang 
tua/wakli anak yang berhadapa dengan hukum, dalam hal pejabat tidak melaksanakan 
kewajiban tersebut, penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum; 

 

28. Bahwa diketahui bantuan hukum ada pada hari pertama sidang, dengan demikian dapat 
diindikasikan tidak adanya bantuan hukum bagi Anak Korban perkosaan pada tahap 
pemeriksaan sebelumnya,  hal ini dapat menandakan bahwa penyidik yang menangi perkara 
tidak memberitahukan anak korban perkosaan mengenai haknya mendapatkan bantuan 
hukum pada tahap penyidikan, padahal bantuan hukum untuk Anak Korban perkosaan 
bersifat wajib, apabila bantuan hukum tersebut tidak diberitahukan oleh penyidik maka 
penahanan terhadap Anak Korban perkosaan menjadi batal demi hukum; 

 
29. Bahwa walaupun terdapat penasihat hukum yang mendampingi Anak Korban perkosaan 

selama proses persidangan, namun, kehadiran penasihat hukum tersebut belum dapat 
disebut sebagai adanya bantuan hukum yang efektif dan kredibel dalam proses persidangan; 

 
30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 182 ayat (1) huruf b 

KUHAP, Bantuan hukum diberikan kepada tersangka atau terdakwa untuk kepentingan 
pembelaan; 

 
31. Bahwa hakikat diberikannya hak untuk didampingi penasihat hukum bagi terdakwa adalah 

untuk memastikan bahwa terdakwa dapat mengajukan pembelaan, dan penasihat hukum 
menjalankan tugasnya untuk kepentingan pembelaan terdakwa yang dalam hal ini adalah 
Anak Korban perkosaan;  
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32. Bahwa proses pemeriksaan perkara Anak Korban perkosaan ini hanya dilakukan dengan 
agenda sidang sebagai berikut, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan informasi yang didapat 
dari Sistem Informasi Penelurusan Perkara Pengadilan Negeri Muara Bulian (http://sipp.pn-
muarabulian.go.id/index.php/detil_perkara#): 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahwa sekalipun terdapat penasihat hukum yang mendampingi Anak Korban perkosaan 
dalam pemeriksaan di persidangan, tidak ada pembelaan yang diberikan kepada Anak 
Korban perkosaan, tidak ada agenda sidang terkait dengan hadirnya saksi dan/atau ahli 
yang meringankan Anak Korban perkosaan dan agenda sidang khusus untuk pembacaan 
pembelaan tertulis dari Anak Korban perkosaan; 
 

33. Bahwa jaminan hak atas bantuan hukum tidak hanya mengenai ada/tidaknya penasihat 
hukum melainkan harus menjamin adanya bantuan hukum yang efektif dan kredibel, bahwa 
Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi Indonesia 
melalui UU No 12 tahun 1995 dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa jaminan minimal tersangka 
atau terdakwa salah satunya untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang 
dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan 
untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan;  

 
34. Bahwa bantuan hukum diberikan untuk menjamin adanya keadilan dalam kasus, dalam hal ini 

kepetingan pembelaan jelas dibutuhkan untuk melepaskan jerat pemidanaan kepada Anak 
Korban perkosaan yang didakwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang dideritanya 
akibat perkosaan; 

 
35. Bahwa seperti yang sudah dijelaskan diatas, Pasal 3 huruf c UU No 11 tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Anak secara spesifik menyataan bahwa anak yang berhadapan dengan 
berhak atas bantuan hukum yang efektif; 

 
36. Bahwa jaminan bantuan hukum yang efektif dan kredibel diatur dalam Prinsip Dasar Peran 

Penasihat Hukum oleh Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan bagi Pelaku 
Tindak Pidana atau basic principles on the role of lawyers yang diadopsi pada 7 September 
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1990, dan diatur juga dalam Principles and Guidelines on access to legal aid in criminal justice 
systems yang diadopsi pada 20 September 2012;  

 
 

Bahwa penasihat hukum pilihan terdakwa maupun penasihat hukum yang ditunjuk harus 
bertindak secara bebas dan secara tepat berdasarkan undang-undang memahami standar 
dan kode etik sebagai advokat. Penasihat hukum harus mampu memberikan informasi 
kepada pihak yang diwakilinya tentang hak dan kewajiban hukum pihak tersebut, 
penasihat hukum harus secara seksama mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
untuk melindungi hak pihak yang didampinginya. Jika penasihat hukum yang mewakili 
ditunjuk oleh negara, maka penasihat hukum tersebut tetap harus kompenten dalam 
membela hak-hak yang diwakilinya; 

 
37. Bahwa hakim dalam perkara ini juga harus melihat peran penasihat hukum untuk membela 

kepentingan keadilan bagi Anak Korban perkosaan, Inter American court menyimpulkan 
bahwa negara telah melanggar hak terdakwa apabila penasihat hukum yang ditunjuk tidak 
melaksanakan tugasnya dalam membela kepentingan terdakwa khususnya pada saat introgasi 
dan pemeriksaan sebelum persidangan (Chaparro Álvarez dan Lapo Íñiguez v Ecuador, Inter-
American Court (2007) §159. 821 dalam  Amnesty International, Fair Trial Manual, hal: 156); 

 
38. Bahwa peran bantuan hukum pada perkara anak berhadapan dengan hukum berdasarkan 

penjelasan diatas bersifat wajib, dalam Pasal 55 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak hakim wajib memerintahkan advokat atau pendamping hukum 
lainnya untuk mendampingi anak, jika hakim tidak melaksanakan kewajibannya untuk 
memerintahkan adanya bantuan hukum maka persidangan tersebut batal demi hukum;  

 

B. Indikasi Bantuan Hukum Tidak Efektif dan  Tidak Kredibel: Tidak Ada Perlawanan atas 
Penahanan Tidak Sah  
 

39. Bahwa salah satu indikasi bantuan hukum yang tidak efektif dan tidak kredibel ditunjukkan 
dengan tidak adanya perlawanan dari penasihat hukum terkait dengan adanya riwayat 
penahanan tidak sah; 

 
40. Bahwa Selama proses kasus berjalan, Anak ditahan, sejak 31 Mei 2018 berlanjut bahkan 

sampai dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian diterbitkan Anak Korban perkosaan 
masih ditahan dan putusan memerintahkan anak tetap ditahan; 

41. Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak ditetapkan masa penahanan untuk anak berhadapan dengan hukum, 
sebagai berikut: 

 
Tahap Pemeriksaan Lama Masa Penahanan 

Penangkapan  1 hari 
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Penyidikan  7 hari, dapat diperpanjang 8 hari: total 15 hari 

Penuntutan  5 hari, dapat diperpanjang 5 hari: total 10 hari 

Persidangan  10 hari, dapat diperpanjang 15 hari: total 25 hari 

 
42. Bahwa masa penahanan yang dijatuhkan kepada Anak Korban perkosaan adalah sebagai 

berikut:  
a. Penahanan 7 hari dan diperpanjang 8 hari untuk kepentingan penyidikan (31 Mei 

2018 sampai dengan 14 Juni 2018) 
b. Pembantaran penahanan selama 15 hari (8 Juni 2018 sampai dengan 22 Juni 2018) 
c. Terdapat riwayat penahanan lanjutan yang tidak jelas untuk kepentingan apa, 

selama 7 hari (23 Juni 2018 sampai dengan 29 Juni 2018) 
d. Penahanan untuk kepentingan penuntutan selama 5 hari diperpanjang 5 hari, total 

10 hari (28 Juni 2018 sampai dengan 7 Juli 2018)  
e. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan selama 10 hari 

diperpanjang selama 15 hari, total 25 hari (5 Juli 2018 sampai dengan 29 Juli 2018); 
 
Tahap Periksaan  Masa Penahanan dalam UU Masa Penahanan yang 

dijalani Anak Korban 
Perkosaan 

Penyidikan 15 hari 19 hari 
Penuntutan  10 hari 10 hari  
Pemeriksaan persidangan  25 hari 15 hari sampai dengan 

putusan 
 

 
43. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan terdapat masa penahanan yang 

tidak sah dalam masa penyidikan, terdapat 4 hari masa penahanan yang melebihi masa 
penahanan yang diatur dalam UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 
 

 
44. Bahwa berdasarkan Pasal 30 UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-udang hukum Acara 

Pidana (KUHAP) apabila masa penahanan yang dijalankan oleh tersangka atau terdakwa tidak 
sah, maka tersangka atau terdakwa berhak meminta ganti rugi, dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 
35 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila penahanan melebihi 
masa yang diatur, maka Anak harus dikeluarkan demi hukum; 

 
45. Bahwa dalam perkara ini, sekalipun masa penahanan pada tahap penyidikan telah melebihi, 

Anak Korban perkosaan tidak dibebaskan dari tahanan demi hukum, hal ini mengindikasikan 
bahwa terdapat bantuan hukum yang tidak efektif bagi Anak Korban perkosaan; 

 
46. Bahwa dalam hal ini jika bantuan hukum yang diterima oleh Anak Korban perkosaan efektif 

dan kredibel, maka seharusnya penasihat hukum meminta pembebasan demi hukum atas 
Anak korban perkosaan, penasihat hukum tersebut dapat mengajukan gugatan ganti kerugian 
atas penahanan yang tidak sah tersebut dan dapat diperiksa pada persidangan perkara 
tersebut; 

 
47. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sekalipun terdapat penasihat hukum yang mewakili Anak 

Korban perkosaan selama proses persidangan, namun bantuan hukum yang diberikan 
terhadap Anak Korban perkosaan tidak efektif dan kredibel, karena hak-hak Anak korban 
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perkosaan tidak terpenuhi selama proses pemeriksaan baik di persidangan maupun 
sebelum persidangan.  

 
 

C. Terdapat Indikasi adanya Penyiksaan pada proses Pemeriksaan di tahap Penyidikan 
 

48. Bahwa Saksi Asmara Dewi yang merupakan Ibu Anak Korban perkosaan dalam perkara 
Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn tidak terbukti 
melakukan penyertaan dalam perbuatan aborsi bersama Anak Korban perkosaan (halaman 17 
Putusan 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn); 
 

49. Bahwa Saksi Asmara Dewi dalam persidanganya menyatakan bahwa sebelumnya ia 
memberikan keterangan bahwa ia membantu Anak Korban perkosaan melakukan aborsi 
karena paksaan oleh penyidik, sehingga dalam proses pemeriksaan di persidangan, Saksi 
Asmara dewi mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (halaman 4- 5 
putusan 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn); 

 
50. Bahwa selain Saksi Asmara Dewi, Anak Korban perkosaan juga mencabut keterangannya yang 

menyatakan bahwa Saksi Asmara Dewi membantu Anak Korban perkosaan, dengan 
mengatakan bahwa terdapat paksaan dari penyidik (halaman 11 Putusan 5/Pid.Sus-
Anak/2018/PN Mbn); 

 
51. Bahwa selama tahap pemeriksaaan di tahap penyidikan dan penuntutan, Anak Korban 

perkosaan tidak diketahui apakah didampingi penasihat hukum atau tidak, dalam putusan 
diketahui, penasihat hukum baru mendampingi Anak Korban perkosaan pada hari pertama 
sidang; 

 
52. Bahwa adanya paksaan yang dilakukan penyidik telah dinyatakan sebagai fakta hukum yang 

diakui oleh majelis hakim pada perkara ini dapat terlihat dari pertimbangan hakim dalam 
bagian fakta hukum yang menyatakan  

 
Bahwa dalam BAP penyidik yang Anak tanda tangani tertulis bahwa Saksi Asmara Dewi turut 
membantu Anak menggugurkan kandungan dengan cara memberi ramuan saripati kunyit lalu 
Saksi Asmara Dewi mengurut perut Anak hingga bayi tersebut keluar, tanggapan Anak 
terhadap keterangan saudara tersebut adalah bahwa keterangan tersebut tidak benar karena 
Anak dipaksa untuk mengakui bahwa ibu Asmara Dewi turut membantu Anak mengugurkan 
bayi tersebut (halaman 13 Putusan 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn) 
 

53. Bahwa dengan demikian, dapat dikatakan terdapat indikasi adanya penyiksaan dalam tahap 
pemeriksaan di penyidikan terhadap Anak Korban perkosaan, karena Anak Korban 
perkosaan mengaku dipaksa oleh penyidik untuk mengakui bahwa ibunya membantu 
dilakukan aborsi, Anak Korban perkosaan pun mencabut keterangan tersebut dalam 
persidangan; 
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54. Bahwa paksaan oleh penyidik untuk memperoleh keterangan dalam proses penyidikan dapat 
dikategorikan sebagai penyiksaan sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan 
Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat 
Manusia yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No 5 tahun 1998; 

 
55. Bahwa yang diartikan penyiksaan dalam konvensi ini adalah berarti setiap perbuatan yang 

dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, 
baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan; 

 
56. Bahwa sesuai dengan Pasal 15 Konvensi Anti Penyiksaan setiap bukti yang didapat dari 

penyiksaan dan tindak lanjut dari penyiksaan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;  
 

57. Bahwa dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya; 

 
58. Bahwa berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut, maka alat bukti yang digunakan dalam 

persidangan harus alat bukti yang sah, sedangkan segala jenis bukti yang didapat dari 
penyiksaan didapatkan dengan cara yang tidak sah, dengan demikian alat bukti tersebut harus 
dinyatakan sebagai alat bukti yang tidak dapat digunakan. 

 
D. Penelitian Kemasyarakatan Hanya dilakukan pada Tahap Penyidikan dan Tidak Sesuai UU 

SPPA 
 
59. Bahwa Anak Korban perkosaan masih berusia dibawah 18 tahun, sehingga terhadapnya 

diberlakukan hukum acara pidana sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),  
salah satu aspek penting dalam dalam SPPA adalah peran penelitian kemasyarakatan; 
 

60. Bahwa peran laporan penelitian kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan pidana sangat 
penting, hal sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) jo ayat (4) UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian 
kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, 
dalam hal hasil penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan maka putusan terhadap 
anak berhadapan dengan hukum menjadi batal demi hukum; 

 

61. Bahwa berdasarkan Pasal 65 huruf b  UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk membuat laporan penelitian 
kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara 
Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA; 
 

62. Bahwa dalam Pasal 57 ayat (2) UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
dinyatakan Laporan penelitian kemasyarakatan adalah laporan dari pembimbing 
kemasyarakatan mengenai Anak yang berhadapan dengan hukum tentang a. data pribadi 
Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; b. latar belakang dilakukannya tindak 
pidana; c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau 
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nyawa; d. hal lain yang dianggap perlu; e. berita acara Diversi; dan f. kesimpulan dan 
rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan; 

 

63. Bahwa dalam perkara ini, Peran penelitian kemasyarakatan sangat minim, laporan penelitian 
kemasyarakat hanya terkait dengan hal-hal normatif yang sama sekali tidak menggali latar 
belakang dilakukukannya tindak pidana, penelitian kemasyarakatan hanya menyebutkan hal-
hal berikut: 

 

a) Tindak pidana yang dilakukan oleh Klien diancam hukuman pidana 
penjara 7 (tujuh) tahun;  

b) Klien ingin melanjutkan pendidikan agar cita-citanya menjadi guru 
tercapai;  

c) Klien berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut 
maupun tindak pidana lainnya  

d) Lingkungan sosial tempat tinggal orang tua dan saudara kandung Klien 
cukup baik dan kondusif bagi Klien (halaman 18 putusan putusan 
5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn) 
 

64. Bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatan tersebut sama sekali tidak digali bahwa 
anak korban perkosaan melakukan aborsi karena kehamilan yang dideritanya karena 
perkosaan yang dialaminya selama 9 kali; 
 

65. Bahwa dalam pertimbangan hakim pun dicantumkan laporan penelitian kemasyarakatan yang 
menyatakan bahwa lingkungan sosial tempat tinggal orang tua dan saudara kandung klien 
cukup baik dan kondusif bagi klien, hal ini jelas merupakan pemeriksaan yang tidak tepat, 
bagaimana mungkin kondisi kehidupan klien dianggap kondusif ketika Anak Korban perkosaan 
menjadi korban perkosaan berkali-kali oleh kakak kandungnya sendiri yang seharusnya 
bertanggungjawab melindungi Anak Korban perkosaan; 

 

66. Bahwa sekalipun hakim mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, namun 
laporan yang dipertimbangkan adalah laporan hasil penelitian jauh sebelum proses 
persidangan dilakukan, yaitu laporan penelitian kemasyarakatan pada 7 Juni 2018 yang 
dilakukan pada tahap penyidikan; 

 

67. Padahal dalam UU SPPA Pasal 57 ayat (1) UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak diamanatkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian 
kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan setelah pembacaan Surat Dakwaan, dan 
laporan penelitian kemasyarakatan dibuat untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 
persidangan; 

 
68. Bahwa dengan demikian, berdasarkan UU SPPA, penelitian kemasyarakatan dalam kasus ini 

harusnya dilakukan secara seksama dengan menggali latar belakang dilakukannya tindak 
pidana, dengan menggali peristiwa perkosaan yang dialami oleh Anak Korban perkosaan, 
penelitian kemasyarakatan pun harus dilakukan pada proses persidangan, hakim 
seharusnya kembali memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan 
penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan persidangan, tidak hanya menggunakan 
rekomendasi sebelumnya yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan.  
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Bab V 
Unsur Tindak Pidana yang Didakwa Terhadap Anak Korban perkosaan Tidak Terbukti 

 
 

Sekalipun, majelis hakim menanggap bahwa pelanggaran hukum acara yang terjadi dalam kasus ini 
tidak menjadikan putusan pada perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn batal demi hukum dan 
tidak menjadikan dakwaan yang dijatuhkan kepada Anak Korban perkosaan gugur, maka berdasar 
analisis kami, seharusnya unsur tindak pidana yang didakwa tidak terbukti berdasarkan hal-hal 
berikut:  
 

A. Unsur tindak Pidana “Dengan sengaja melakukan aborsi” Tidak Terbukti 
 
69. Bahwa sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya;  

 
70. Bahwa dalam kasus ini, keterangan mengenai adanya perbuatan materiil berupa perbuatan 

“aborsi” yang dilakukan oleh Anak Korban perkosaan hanya didapatkan dari keterangan Anak 
Korban perkosaan tanpa diperkuat dengan alat bukti lain; 

 
71. Bahwa dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP diatur bahwa Keterangan terdakwa saja tidak cukup 

untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, 
melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain; 

 
72. Bahwa berdasarkan Pasal 66 KUHAP, tersangka atau terdakwa tidak dibebankan kewajiban 

pembuktian, asas terdakwa tidak boleh dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan 
dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah juga diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g Konvenan 
Internasional hak sipil dan politik atau ICCPR yang sudah diratifikasi Indonesia; 

 
73. Bahwa dalam perkara ini, tidak ada alat bukti lain yang digunakan untuk membuktikan 

perbuatan materil Anak korban perkosaan melakukan perbuatan aborsi, dengan alasan 
sebagai berikut: 

a. Alat bukti keterangan Saksi Ibu Anak Korban pekrosaan Asmara Dewi tidak 
membuktikan bahwa Saksi mendengar sendiri, atau melihat sendiri atau 
mengalami sendiri perbuatan perkosaan yang dilakukan Anak korban 
perkosaan, bahkan dalam fakta hukum diketahui bahwa Saksi Asmara Dewi 
tidak mengetahui bahwa Anak Korban perkosaan mengalami sakit karena akan 
melahirkan; 

b. Alat bukti keterangan Saksi Ansori bin Yusup dan Saksi Syuk’ri bin Sa’I yang 
merupakan orang-orang pertama yang menemukan mayat bayi di kebun sama 
sekali tidak membuktikan perbuatan aborsi yang dilakukan oleh Anak korban 
perkosaan; 

c. Alat bukti keterangan Saksi Zainul Fahri, S.Pd.Sd Bin M. Ali Daud sama sekali 
tidak membuktikan dilakukannya perbuatan materil aborsi yang dilakukan oleh 
Anak Korban perkosaan; 

d. Alat Bukti keterangan Saksi Effendi bin Kadir yang merupakan ayah kandung 
Anak Korban perkosaan sama sekali tidak membuktikan dilakukannya 
perbuatan materil aborsi yang dilakukan oleh Anak Korban perkosaan; 

e. Alat Bukti keterangan Anak Saksi yang merupakan kakak kandung Anak Korban 
perkosaan yang memperkosa Anak Korban perkosaan selama 9 kali sama sekali 
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tidak membuktikan dilakukannya perbuatan materil aborsi yang dilakukan oleh 
Anak Korban perkosaan; 

f. Alat Bukti Surat Visum et Repertum atas nama Anak Korban perkosaan dengan 
kesimpulan telah diperiksa seorang anak wanita akil balik dengan dugaan telah 
pernah melahirkan melalui jalan normal tidak dapat serta merta membuktikan 
bahwa Anak Korban perkosaan pernah melakukan aborsi, kenyataan dugaan 
Anak Korban perkosaan pernah melahirkan bisa jadi membuka kemungkinan 
bahwa Anak Korban hamil tanpa ia sadari dan mengalami keguguran, tidak 
serta merta membuktikan Anak Korban perkosaan melakukan aborsi; 

g. Alat Bukti Surat Visum et Repertum atas nama Bayi dari Anak Korban perkosaan 
dengan kesimpulan penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak 
dilakukan bedah mayat (otopsi) secara jelas tidak membuktikan bahwa 
penyebab kematian bayi adalah karena dilakukannya aborsi; 

h. Alat Bukti Surat Visum et Repertum atas nama Bayi yang tidak diketahui 
penyebab kematiannya dan tidak dilakukan bedah mayat bayi juga tidak 
membuktikan bahwa bayi yang ditemukan adalah anak dari Anak Korban 
perkosaan; 

i. Barang bukti berupa 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih dan- 1 (satu) 
buah taplak meja warna coklat juga sama sekali tidak mendukung bahwa barang 
bukti tersebut miliki Anak Korban perkosaan. 

 
 

74. Bahwa dengan demikian, unsur tindak pidana “Dengan sengaja melakukan aborsi” dalam 
tuntutan Pasal 77A jo Pasal 45A UU No 35 tahun 2014 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jelas tidak 
terbukti, bahwa Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah 
dan syarat dalam Pasal 183 KUHAP tentang adanya 2 alat bukti yang sah tidak terpenuhi, 
karena hanya ada alat bukti keterangan terdakwa untuk membuktikan unsur ini; 

 
75. Bahwa berdasarkan Pasal 66 KUHAP, tersangka atau terdakwa tidak dibebankan kewajiban 

pembuktian, asas terdakwa tidak boleh dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan 
dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah juga diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g Konvenan 
Internasional hak sipil dan politik atau ICCPR yang sudah diratifikasi Indonesia; 

 
76. Bahwa berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka pemeriksaan perisidangan dalam kasus ini tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian, anak korban perkosaan harus diputus 
bebas.  

 
B. Tidak Ada Pembuktian yang Menyatakan Bayi yang Ditemukan adalah Bayi dari Anak 

Korban perkosaan yang meninggal Akibat Aborsi, unsur “Anak yang masih dalam 
kandungan” tidak terbukti 

 
77. Bahwa Anak Korban perkosaan dituntut melakukan aborsi terhadap bayi yang dikandungnya 

karena perkosaan yang dilakukan oleh kakaknya; 
 

78. Bahwa Anak Korban perkosaan diduga melakukan aborsi pada 22 Mei 2018 dengan mengurut-
urut perut mengakibatkan bayi dalam perutnya keluar, setelahnya Anak Korban perkosaan 
dituduh menyelimuti bayi tersebut dengan jilbab putih dan taplak meja berwarna cokelat dan 
kemudian menguburkan di kebun; 
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Bahwa kemudian Saksi Ansori bin Yusup dan Saksi Syuk’ri bin Sa’I pada 30 Mei 2018 mengaku 
menemukan mayat bayi di kebun yang dituduh merupakan bayi dari kandungan Anak Korban 
perkosaan; 

 
 

79. Bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 77A UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No 
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah  
 

1. dengan sengaja melakukan aborsi terhadap  
2. Anak yang masih dalam kandungan  

 
80. Bahwa dalam persidangan sama sekali tidak dihadirkan pemeriksaan yang seksama tentang 

siapa bayi yang ditemukan warga tersebut, tidak ada satu alat bukti keterangan saksi maupun 
alat bukti surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan bayi yang ditemui warga adalah 
bayi dari kandungan Anak Korban perkosaan; 

 
81. Bahwa dalam Alat Bukti Surat Visum et Repertum atas nama Bayi juga tidak diketahui 

penyebab kematiannya dan tidak dilakukan bedah mayat bayi untuk membuktikan apakah 
bayi tersebut adalah bayi Anak Korban perkosaan;  
 

82. Bahwa jikalau pun bayi yang ditemukan warga tersebut adalah bayi dari Anak Korban 
perkosaan, hakim harus menggali penyebab kematian bayi tersebut, apakah karena aborsi 
yang dilakukan ataupun karena penyebab lain; 
 

83. Bahwa Alat Bukti Surat Visum et Repertum atas nama Anak Korban perkosaan dengan 
kesimpulan telah diperiksa seorang anak wanita akil balik dengan dugaan telah pernah 
melahirkan melalui jalan normal tidak dapat serta merta membuktikan bahwa Anak Korban 
perkosaan pernah melakukan aborsi, kenyataan dugaan Anak Korban perkosaan pernah 
melahirkan bisa jadi membuka kemungkinan bahwa Anak Korban hamil tanpa ia sadari dan 
mengalami keguguran, tidak serta merta membuktikan Anak Korban perkosaan melakukan 
aborsi; 

 

84. Bahwa pemeriksaan tersebut jelas harus digali oleh hakim, karena hakim harus membuktikan 
unsur tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti dan keyakinannya sendiri; 
 

85. Bahwa dalam perkara ini hakim memutus Anak Korban perkosaan bersalah tanpa menilai atas 
kekuatan pembuktian untuk menghasilkan petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan; 

 
86. Bahwa hakim dalam perkara ini tidak melakukan pemeriksaan dengan arif lagi bijaksana, tidak  

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati 
nuraninya;  

 
87. Bahwa alat bukti berupa Surat Visum et Repertum atas nama Anak Korban perkosaan dengan 

kesimpulan Anak Korban Perkosaan telah melahirkan melalui jalan normal jelas tidak serta 
merta membuktikan bahwa anak yang ditemukan warga adalah bayi dari Anak Korban 
perkosaan; 

88. Bahwa sekalipun hakim dalam perkara ini menyatakan petunjuk atau persesuaian keterangan 
saksi, surat dan keterangan didapat untuk membuktikan terjadi aborsi, hakim tetap terikat 
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pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan hakim dapat menyatakan seseorang 
bersalah dengan minimal 2 alat bukti yang sah; 
 

89. Bahwa dengan demikian, unsur tindak pidana “anak yang masih dalam kandungan” dalam 
tuntutan Pasal 77A jo Pasal 45A UU No 35 tahun 2014 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jelas tidak 
terbukti, bahwa tidak ada alat bukti yang serta membuktikan secara meyakinkan bahwa bayi 
yang ditemukan warga adalah bayi Anak Korban perkosaan; 

 
90. Bahwa berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka pemeriksaan perisidangan dalam kasus ini tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian, anak korban perkosaan harus diputus 
bebas.  

 
 

C. Unsur Penyertaan dalam Tuntutan Tidak terbukti 
 

91. Bahwa terdakwa Anak Korban perkosaan didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 77 A ayat (1) 
Jo pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI 
Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, 
dengan menyertakan adanya unsur penyertaan dalam dakwaan; 
 

92. Bahwa walaupun menyertakan unsur penyerataan di dalam dakwaannya, Penuntut Umum 
tidak secara spesifik menyebutkan bentuk penyertaan apa yang dimaksud dalam dakwaan 
penuntut umum, dalam dakwaannya Penuntut Umum hanya menyebutkan sebagai berikut 

 

telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja 
melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alsan dan 
tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, 
perbuatan mana dilakukan oleh anak dan saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN 
(Halaman 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn) 
 

93. Bahwa jika diperhatikan, Anak Korban perkosaan dalam uraian dakwaan merupakan pelaku 
perbuatan materil yang didakwa menekan-nekan perutnya sehingg mengakibatkan terjadinya 
aborsi; 
 

94. Bahwa melalui dakwaannya Penunutut Umum tidak secara jelas menguraiakan penyertaan 
mana yang dimaksud dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini Anak Korban perkosaan, penuntut 
umum tidak menguraikan perbuatan mana yang dilakukan terdakwa terkait dengan 
penyertaannya, padahal sesuai dengan Pasal 142 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan harus 
memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan 
dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, dalam hal ini Penuntut 
Umum tidak menguraikan secara jelas dan cermat bentuk penyertaan apa yang 
didakwakannya, harusnya, dakwaan penuntut umum sesuai Pasal 142 ayat (3) KUHAP batal 
demi hukum; 
 

95. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pun, dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa 
diperoleh fakta bahwa Saksi Asmara Dewi, Ibu Anak Korban perkosaan, yang semula diduga 
bersama-sama  Anak korban Perkosaan melakukan aborsi, ternyata terbukti tidak terlibat 
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membantu ataupun terlibat dalam melakukan aborsi dengan Anak Korban perkosaan 
(halaman 10 Putusan 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mbn);  

 
96. Bahwa walaupun fakta persidangan menunjukkan tidak ada unsur penyertaan, Penuntut 

Umum tetap menjatuhkan tuntutan berdasarkan Pasal 77 A ayat (1) Jo pasal 45A Undang-
Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 
2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan 
tunggal; 

 
97. Bahwa dalam hukum pidana, menurut pendapat Rammelink (Ramelink, Hukum Pidana 

Material I: hal. 35), hakim harus selalu melandaskan putusannya pada dan dengan memuat 
pertimbangan-pertimbangan hukum (motivering), termasuk ialah kewajiban hakim untuk 
mengulas setiap bukti yang diajukan sebagai alasan pembuktian tindak pidana, serta 
sebaliknya keharusan untuk memberikan tanggapan pembelaan yurisis penting yang 
diajukan terdakwa; 

 
98. Bahwa perbuatan yang didakwakan (dalam surat dakwaan) jika dinyatakan terbukti harus 

dinyatakan terbukti dengan merujuk pada terpenuhinya seluruh unsur-unsur delik secara 
lengakap (pengkualifikasian sebagai delik); 
 

99. Bahwa apabila satu elemen atau satu unsur tersebut dilupakan oleh penuntut umum, maka 
perbuatan tersebut tidak dapat dinyataan terbukti dan dijatuhi tindak pidana; 
 

100. Bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, musyawarah hakim untuk mengambil 
keputusan akhir didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam 
pemeriksaan di sidang;  
 

101. Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa unsur penyertaan tidak terbukti, hakim pun 
dalam persidangan membuktikan unsur penyertaan tidak terbukti melalui uraian berikut: 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terungkap bahwa tidak 
adanya perbuatan Saksi Asmara Dewi dalam perbuatan menggugurkan kandungan Anak, 
dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terpenuhi (Halaman 18 Putusan 
/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mbn) 
 

102. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, pada dasarnya setiap unsur tindak pidana yang masuk 
ke dalam dakwaan harus dibuktikan semua untuk dapat menentukan kesalahan seorang 
terdakwa, hal ini juga sesuai dengan Pasal 197 huruf h KUHAP bahwa dalam surat putusan 
pemidanaannya memuat pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak 
pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan; 
 

103. Bahwa dengan demikian, unsur penyertaan tidak terbukti, maka seluruh unsur tindak pidana 
menjadi tidak terbukti, pembuktian dalam kasus ini menjadi tidak sah dan meyakinkan, 
sehingga sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan untuk Anak Korban Perkosaan 
harus dinyatakan bebas.  

 
D. Unsur tindak Pidana “dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan” tidak terbukti 
 



 

halaman 26 

 
104. Bahwa Anak Korban perkosaan dituntut melakukan tindak pidana aborsi dengan alasan dan 

tata cara yang tidak dibernarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, unsur 
“dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan” seharusnya tidak terbukti karena Anak Korban perkosaan adalah korban 
perkosaan yang berhak melakukan aborsi; 
 

105. Bahwa di dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan disampaikan "Larangan (aborsi) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang 
dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang 
menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat 
diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b. kehamilan 
akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan; 
 

106. Bahwa di dalam Pasal 77 UU Kesehatan ditegaskan: "Pemerintah wajib melindungi dan 
mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan (3) yang 
tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma 
agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan." 
 

107. Bahwa ketentuan tersebut sebenarnya merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan 
oleh Negara terhadap perempuan korban perkosaan yang mengalami kehamilan; 
 

108. Bahwa ketentuan pengecualian larangan aborsi seharusnya dapat diterapkan di dalam perkara 
yang melibatkan Anak Korban Perkosaan dalam perkara ini, dikarenakan dirinya mengalami 
kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya yang 
menimbulkan dampak-dampak yang nyata bagi kesehatan anak korban perkosaan; 
 

109. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 76 UU Kesehatan huruf a dinyatakan: "Aborsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) 
minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis"; 
 

110. Bahwa selain di dalam Pasal 76 huruf a UU Kesehatan, ketentuan mengenai jangka waktu ini 
dimuat pula di dalam Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi yang menyatakan: "Tindakan 
aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan 
apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama 
haid terakhir." 
 

111. Bahwa ketentuan ini sebenarnya merupakan ketentuan teknis yang mengatur pelaksanaan 
aborsi bagi korban perkosaan dan juga perempuan yang mengalami kedaruratan medis, yang 
tidak mengurangi hak korban perkosaan atas pengecualian larangan aborsi di dalam Pasal 
75 ayat (2); 
 

112. Bahwa lebih lanjut, di dalam pengaturan terhadap jangka waktu sendiri terdapat ruang yang 
memungkinkan adanya perpanjangan jangka waktu, yakni dalam hal kedaruratan medis; 
 

113. Bahwa sangat disayangkan ketentuan tersebut tidak diterapkan oleh majelis hakim terhadap 
kasus yang dialami oleh anak korban perkosaan, padahal kehamilan yang disebabkan oleh 
perkosaan di usia anak-anak, 15 tahun, merupakan kehamilan yang beresiko secara kesehatan 
bagi anak korban perkosaan; 
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114. Bahwa penelitian WHO menunjukkan kehamilan tidak diinginkan di usia anak adalah 
penyebab terbesar kematian perempuan di usia 15 hingga 19 tahun (WHO, Early marriages, 
adolescent and young pregnancies http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB130/B130_12-
en.pdf); 

 
115. Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial 

RI Nomor 045/KMA/SKB/IV/2009 , 02/SKB/PKY/IV/2009, Hakim memiliki kewajiban untuk 
memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk 
menghukum; 
 

116. Bahwa selain itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, hakim 
dalam pemeriksaan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum berkewajiban untuk 
mempertimbangkan dampak psikis yang dialami korban serta ketidakberdayaan fisik dan 
psikis korban; 
 

117. Bahwa apabila majelis hakim benar-benar ingin memberikan keadilan bagi anak korban 
perkosaan dan memperhatikan norma-norma di dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017, 
seharusnya majelis hakim dapat menerapkan perpanjangan waktu untuk anak korban 
perkosaan melakukan aborsi terhadap kandungannya, mengingat keadaan dan fakta-fakta 
yang ada terhadap anak korban perkosaan, sebagaimana perpanjangan waktu di dalam 
kondisi kedaruratan medis; 
 

118. Bahwa dengan demikian, sekalipun Anak korban Perkosaan melakukan perbuatan aborsi, 
usia kandungan Anak Korban Perkosaan yang telah melebihi waktu 6 minggu ataupun 40 
hari tidak menghilangkan fakta bahwa Anak merupakan Korban perkosaan yang berhak atas 
pengecualian larangan aborsi; 
 

119. Bahwa dengan demikian alasan aborsi yang dilakukan oleh Anak Korban perkosaan dapat 
dibenarkan menurut udang-undang, dengan demikian unsur “dengan alasan dan tata cara 
yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan” tidak terbukti.  
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Bab VI 
Terdapat Alasan Penghapus Pidana untuk Anak Korban Perkosaan 

 
 
Sekalipun Majelis Hakim menganggap bahwa perbuatan Anak Korban perkosaan berdasarkan 
pengakuannya adalah fakta hukum yang telah sesuai ketentuan pembuktian hukum acara pidana. 
Namun begitu, terpenuhinya semua perbuatan yang masuk ke dalam unsur tindak pidana tidak serta 
merta dapat membuat Anak Korban perkosaan dijatuhkan pidana.  
 
 
120. Bahwa jika hakim berpandangan perbuatan yang dilakukan Anak Korban perkosaan sebagai 

fakta hukum yang tervalidasi, benar bahwa perbuatan tersebut diatur dalam UU sebagai suatu 
tindak pidana, namun adanya perbuatan melawan hukum saja tidak cukup untuk dapat 
mempidanakan seseorang; 
 

121. Bahwa perbuatan tindak pidana dapat diganjar pidana hanya apabila terdapat 2 unsur wajib 
dalam suatu pemidanaan, yaitu: (1) adanya suatu perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan (2) orang yang melakukan perbuatan tersebut dianggap bertanggungjawab secara 
pidana atas perbuatannya, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila 
melawan hukum dan ada unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana; 
 

122. Bahwa kesalahan atau pertanggungjawaban pidana menurut doktrin hukum pidana terdiri 
dari 3 anasir yang selalu wajib dipenuhi secara kumulatif (1) dapat dipertanggungjawabkan 
(toerekeningsvatbaarheid) kepada si pembuat, (2) suatu sikap psikis pembuat berhubungan 
dengan kelakuan/ perbuatannya: dikarenakan a) disengaja b) adanya sikap kurang hati-hati 
atau lalai, (3) tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungajwaban pidana bagi 
si pembuat; 
 

123. Bahwa Pompe mendefinisikan dapat bertanggungjawab dengan 3 syarat, dengan adanya (1) 
suatu kemampuan berpikir (secara psikis) pada pembuat yang memungkinkan pembuat 
menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya (2) oleh sebab itu, pembuat mengerti 
makna dan akibat perbuatannya (3) oleh sebab itu, pembuat dapat menentukan kehendaknya 
sesuai dengan pendapatnya tentang makna dan akibat kelakukannya; 
 

124. Bahwa dalam ketentuan KUHP dijelaskan beberapa bentuk penghapus pidana, yaitu keadaan 
dimana perbuatan yang dilakukan tidak dapat dipidana, yang diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, 
Pasal 50 dan Pasal 51; 
 

125. Bahwa salah satu alasan penghapus pertanggungajwaban pidana tersebut berdasarkan daya 
paksa atau keadaan memaksa atau keadaan darurat atau overmacht yang diatur dalam Pasal 
48 KUHP dengan bunyi ““Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, 
tidak dipidana”; 
 

126. Bahwa apa yang dilakukan oleh Anak Korban Perkosaan dapat dikategorikan sebagai 
perbuatan yang didorong oleh karena adanya daya paksa atau keadaan memaksa atau 
keadaan darurat atau overmacht; 
 

127. Bahwa dalam Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan “daya memaksa” atau 
overmacht ialah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan, 
sedangkan yang dimaksud paksaan adalah tekanan fisik/badaniah (=lichamelijk) maupun 
tekanan psikis (=batin, jiwa= geestelijk) dan dapat juga dijalankan oleh pihak ketiga dengan 
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menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau cara-cara memaksa lainnya (R. Atang 
Ranoemihardja, Hukum Pidana: Azas-asaz, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat 
Beberapa Sarjana, hal. 48); 
 

128. Bahwa dalam doktrin, ada 3 bentuk keadaan darurat  yaitu (1) pertentangan antara dua 
kepentingan hukum, (2) Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, dan 
(3) Pertentangan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum; 
 

129. Bahwa doktrin daya paksa dalam Pasal 48 KUHP juga menjelaskan jika si pembuat berbuat 
atau tidak berbuat dikarenakan satu tekanan psikis oleh orang lain atau keadaan. Bagi si 
pembuat tak ada penentuan kehendak secara bebas. Ia didorong oleh paksaan psikis dari luar 
yang sedemikian kuatnya, sehingga ia melakukan perbuatan yang sebenarnya tak ingin ia 
lakukan. Pada keadaan darurat si pembuat ada dalam suatu keadaan yang berbahaya yang 
memaksa atau mendorong dia untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap undang-undang; 
 

130. Bahwa dalam kasus ini, dalam persidangan dan pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan 
telah ada fakta hukum bahwa Anak korban perkosaan melakukan aborsi terhadap kandungan 
lantara takut diusir dari rumah apabila Saksi Asmara Dewi yang merupakan Ibu Anak Korban 
perkosaan mengetahui bahwa anak korban perkosaan sedang hamil (halaman 12 Putusan No. 
5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn); 
 

131. Bahwa dalam kasus ini, hakim telah menyatakan sebagai fakta hukum bahwa kehamilan yang 
dialami oleh pelaku atau dalam hal ini Anak Korban perkosaan adalah karena perkosaan yang 
dilakukan kakaknya sendiri berdasarkan ancaman dari pelaku dengan ancaman fisik akan 
dipukul, sehingga keadaan jiwa korban dalam kondisi adanya tekanan psikis yang kuat 
(halaman 12 putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn); 
 

132. Bahwa menurut Rammelink, keadaaan darurat atau overmacht digambarkan sebagai setiap 
daya, dorongan, paksaan yang membuat seseorang tidak berdaya menghadapinya, Pembuat 
undang-undang hendak menunjukkan suatu situasi sulit yang diakibatkan oleh keadaan 
eksternal dan orang yang meloloskan diri dari situasi tersebut dengan terpaksa melakukan 
suatu tindak pidana; 
 

133. Bahwa berkenaan dengan tekanan psikis dalam konteks overmacht berdasarkan HR 21 Mei 
1918 W 10293, tekanan tersebut menurut Rammelink tidak mutlak harus ada pada saat tindak 
pidana dilakukan. Bisa jadi tekanan tersebut sudah ada jauh sebelumnya, kemudian 
memuncak dan memunculkan situasi stress yang tidak terarahkan (Rammelink, Hukum Pidana 
Materil 1: hal. 276); 
 

134. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, tekanan psikis yang diderita oleh Anak Korban 
perkosaan telah dialami sejak pertama kali diancam dengan ancaman fisik akan dipukul oleh 
kakak Anak Korban pekosaan apabila tidak mau menuruti permintaan kakak kandungnya 
untuk bersetubuh, dalam fakta hukum ditemukan bahwa perkosaaan tersebut sudah terjadi 
sebanyak sembilan kali sejak September 2017 (halaman 12 putusan No. 5/Pid.Sus-
Anak/2018/PN Mbn); 
 

135. Bahwa dengan demikian sejak saat itu terdapat ancaman psikis dan jasmani terhadap Anak 
Korban perkosaan yang kemudian memuncak dan membuat Anak Korban perkosaan 
melakukan tindak pidana berupa aborsi terhadap kehamilannya yang disebabkan oleh 
perkosaan yang dilakukan kakak kandungnya yang terjadi dibawah ancaman;  
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136. Bahwa dalam hal ini kondisi eksternal Anak korban perkosaan jelas sedang dalam dorongan, 

paksaan yang membuat dirinya tidak berdaya, dibawah ancaman kakaknya sehingga menjadi 
korban persetubuhan oleh kakaknya sendiri, terlebih lagi dalam konteks persetubuhan yang 
melibatkan anak, maka tidak ada persetujuan yang terlegitmasi di dalamnya, persetubuhan 
terhadap anak apapun bentuknya termasuk ke dalam bentuk mutlak perkosaan atau 
statutory rape; 
 

137. Bahwa seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan sosial serta 
kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya 
telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Oleh karena itu, sebagian 
besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan 
menginginkan untuk melakukan aborsi; 
 

138. Bahwa perkosaan yang menimbulkan kehamilan terhadap perempuan berdasarkan penelitian 
Harvard Humanitarian Initiative and Oxfam dapat menimbulkan kesedihan, kemarahan, 
ketakutan, kecemasan, rasa malu, dan penderitaan terhadap korban (Global Justice Center, 
The Right to an Abortion for Girls and Women Raped in Armed Conflict, 
http://www.globaljusticecenter.net/documents/LegalBrief.RightToAnAbortion.February2011.
pdf); 
 

139. Bahwa perkosaan yang dilakukan oleh orang dekat, terkhusus keluarga, menyebabkan korban 
mengalami penderitaan karena tidak dapat menemukan siapa yang dapat mendengar kisah 
anak korban perkosaan mengenai kejadian yang terjadi kepadanya (Elizabeth Ward, Rape of 
Girl-Children by Male Family Members, hal. 96); 
 

140. Bahwa selain itu, korban perkosaan oleh keluarga mengalami kesulitan dalam menceritakan 
kisahnya, karena pada dasarnya korban perkosaan akan merasa kebingungan ketika sosok 
yang seharusnya menjadi panutan dan memberikan contoh yang baik melakukan sesuatu yang 
salah, terutama berkaitan dengan tubuh korban, yang membuat korban perkosaan merasa 
dirinyalah yang salah (Elizabeth Ward, Rape of Girl-Children by Male Family Members, hal. 96); 
 

141. Bahwa perkosaan membawa respon psikologis yang akut pada korban, diantaranya adalah 
kecemasan, ketakutan, perilaku regresif, mimpi buruk, menarik diri, gangguan internalisasi 
dan eksternalisasi, kenakalan, kekejaman, perilaku melukai diri sendiri, masalah perilaku 
umum, gangguan stres pasca trauma (PTSD), rendah diri, dan seksual; 
 

142. Bahwa Efek psikologis jangka panjang korban perkosaan yaitu gangguan depresi dan 
kecemasan serta reviktimisasi dimana anak-anak yang menjadi korban oleh anak-anak lain 
menunjukkan peningkatan masalah emosi dan perilaku yang membawa pada keadaan anak 
tidak mampu berkendak bebas atas perbuatannya; 
 

143. Bahwa dorongan, paksaan yang membawa pada keadaan memaksa atau keadaan darurat  
tersebut lantas bertambah dengan adanya fakta hukum bahwa saksi Asmara Dewi yang 
merupakan Ibu Anak Korban Perkosaan mengancam akan mengusir korban anak perkosaan 
jika ketahuan hamil (Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn, hal. 5, Saksi Asmara Dewi 
mengaku pernah mengatakan akan mengusir korban jika korban hamil, karena akan membuat 
malu keluarga); 
 

144. Bahwa seperti yang diketahui bahwa Anak Korban perkosaan masih berusia anak, yaitu 15 
tahun, sesuai dengan UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang 
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Perlindungan Anak, anak adalah seseroang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak 
dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU No 35 tahun 2014), bahwa dalam konsideran UU 
tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskiriminasi; 
 

145. Bahwa Pasal 1 angka 12 UU No 35 tahun 2014 menyatakan hak anak adalah bagian dari hak 
asasi manusia, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, 
masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah; 
 

146. Bahwa kekerasan dalam Pasal 1 angka 12 UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak 
adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, 
bahwa dengan demikian ancaman yang diterima oleh Anak Korban perkosaan dari Saksi Ibu 
dalam putusan tersebut  termasuk kekerasan karena mengancam keberlangsungan hidupnya 
yang berakibat pada penelantaran; 
 

147. Bahwa berdasarkan pendapat Sugadhi dalam KUHP Berikut Penjelasannya, overmacht atau 
daya paksa adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak 
mungkin dapat ditentang, baik daya paksaan batin, maupun lahir, rohani maupun jasmani 
(Sugandhi, KUHP Berikut Penjelasannya: 54), dalam hal ini Ibu Anak Korban perkosaan sebagai 
orang tua Anak Korban berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2014 tentang 
perlindungan anak bahwa orang tua bertanggungjawab mengasuh, memelihara, mendidik, 
dan melindungi Anak, dengan demikian penguasaan terhadap Anak Korban perkosaan jelas 
berada pada Ibu Anak Korban perkosaan yaitu Saksi Asmara Dewi; 
 

148. Sehingga ancaman berupa pengusiran dari Saksi Asmara Dewi merupakan masuk ke dalam 
bentuk keadaan daya paksa, atau keadaan memaksa yang membuat anak menjadi takut 
dengan ancaman tersebut, karena jelas akan mengancam keberlangsungan hidup anak; 
 

149. Bahwa berdasarkan pendapat Rammelink dikemukanan bahwa dalam daya paksa atau 
keadaan memaksa atau keadaaan darurat tekanan yang dialami oleh seseorang bisa jadi 
menjadi sangat kuat dan terarah pada satu kepentingan tertentu, sehingga secara nalar tidak 
mungkin baginya untuk bertahan, terkecuali ada subsidair lain, dalam kasus ini, Anak Korban 
perkosaan diperkosa secara bekali-kali oleh kakak kandungnya sendiri, dan ibu Anak Korban 
perkosaan mengancam akan mengusir korban apabila ketahuan hamil, dalam hal ini secara 
nalar manusia, Anak Korban perkosaan jelas tidak memiliki pilihan lain, karena dalam hal 
korban mengaku hamil pun Ibu Anak Korban perkosaan akan mengusir korban, ancaman itu 
lah yang membuat korban menjadi tidak bebas dalam berkehendak, dan memutuskan untuk 
mengugurkan kandungannya; 
 

150. Bahwa dalam konteks dotrin hukum pidana pun diakui bahwa unsur daya paksa atau keadaan 
memaksa atau keadaan darurat atau overmacht psikis tidak luput pertimbangan-
pertimbangan normatif; 
 

151. Bahwa banyak faktor kecil, termasuk Garantantenstelungen, seperti usia, jenis kelamin, fungsi, 
posisi kemasyarakatan turut berperan dalam menilai adanya indikator daya paksa atau 
keadaan memaksa atau keadaan darurat atau overmacht (Rammelink, Hukum Pidana Material 
I: hal 275); 
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152. Bahwa dengan demikian, relasi antara orang tua yaitu Ibu Anak Korban perkosaan Saksi 
Asmara Dewi dengan Anak Korban perkosaan berpengaruh pada terbentuknya keadaan 
memaksa secara psikis pada Anak Korban Perkosaan; 
 

153. Bahwa yang dimaksud Garantantenstelungen, berdasarkan pendapat Prof Nico Kijzer dengan 
merujuk pada Jescheck bahwa Garantantenstelungen dapat diterjemahkan sebagai 
waarborgfunctie atau fungsi penjagaan atau perlidungan atau due care. Orang-orang yang 
dikarenakan fungsi dan jabatannya diwajibkan oleh hukum untuk mencegah terjadi suatu 
akibat yang tidak dikehendaki, dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 
Ibu Anak Korban perkosaan memiliki fungsi penjagaan atau perlindungan yang berpengaruh 
pada keadaan memaksa tersebut; 
 

154. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Anak Korban perkosaan 
melakukan perbuatan aborsi atas dasar daya paksa atau keadaan memaksa atau keadaan 
darurat atau overmacht yang berdasarkan pasal 48 KUHP dinyatakan tidak dipidana, anak 
korban perkosaan harusnya diputus lepas dari segala tuntutan. 
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Bab VII 
Kesimpulan 

 

1. Terpidana dalam perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn adalah seorang anak berusia 15 
tahun, yang diputus bersalah melakukan tindak pidana aborsi terhadap anak yang diatur 
dalam Pasal 77A j.o Pasal 45A UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dan dipidana dengan penjara 6 bulan dan 3 bulan pelatihan kerja; 
 

2. Anak masih berusia 15 tahun, mengalami kehamilan akibat perkosaan yang dilakukan oleh 
kakak kandungnya sendiri yang masih berusia 17 tahun, yang juga dituntut secara pidana 
dengan nomor perkara No. 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn yang pada tanggal yang sama 19 Juli 
2018 divonis 2 tahun penjara akibat persetubuhan tersebut; 

 
3. Dalam proses pemeriksaan perkara, ditemukan beberapa permasalahan hukum acara, sebagai 

berikut: 
 

a. Melanggar ketentuan Pasal 3 huruf c UU SPPA tentang hak anak atas bantuan 
hukum yang efektif. Bahwa berdasarkan putusan, pendampingan bantuan hukum 
baru ada berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/Pn Mbn 
tanggal 9 Juli 2018, tanggal yang sama dengan hari pertama sidang; 

 
b. Bahwa walaupun terdapat penasihat hukum yang mendampingi Anak Korban 

perkosaan selama proses persidangan, tidak ada upaya menghadirkan bantuan 
hukum yang efektif dan kredibel dalam proses persidangan Anak Korban perkosaan 
ditandai dengan tidak ada agenda sidang sesuai dengan kepentingan pembelaan 
Anak Korban perkosaan, yaitu tidak ada agenda sidang eksepsi, agenda sidang 
menghadirkan ahli atau saksi yang meringankan terdakwa, maupun agenda sidang 
pembacaan pembelaan tertulis terdakwa; 

 

c. Terdapat Indikasi adanya paksaan dalam proses penyidikan untuk mendapatkan 
keterangan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan larangan penyiksaan pada 
proses Pemeriksaan di tahap Penyidikan, terdapat 1 saksi dan terdakwa yang 
mencabut sebagian keterangannya di tahap penyidikan karena mengalami 
pemaksaan; 

 

d. Penelitian Kemasyarakatan tidak sesuai dengan ketentuan UU SPPA untuk menggali 
latar belakang tindak pidana dan kondisi psikologi terdakwa yang merupakan korban 
perkosaan kakak kandungnya selama 9 kali; 

 
4. Unsur Tindak Pidana yang didakwa Tidak terbukti 

 
a. Unsur “Dengan sengaja melakukan aborsi“ Tidak Terbukti, karena tidak ada alat 

bukti yang membuktikan adanya perbuatan materil dilakukannya aborsi oleh Anak 
Korban perkosaan, alat bukti yang dihadirkan terkait unsur ini hanya pengakuan 
Anak Korban perkosaan, sedangkan Terdakwa sesuai dengan KUHAP tidak boleh 
dibebankan kewajiban pembuktian 
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b. Unsur “Anak yang masih dalam kandungan” tidak terbukti, karena tidak ada 
Pembuktian yang menyatakan bayi yang ditemukan adalah bayi dari anak korban 
perkosaan yang meninggal akibat aborsi, hasil visum bayi tidak diketahui 
kematiannya, sedang visum terdakwa tidak serta merta membuktikan bahwa bayi 
yang ditemukan adalah bayi anak korban perkosaan  

 

c. Unsur Penyertaan dalam tuntutan tidak terbukti, Harusnya Putusan Bebas: 
penuntut umum tetap menuntut dengan adanya pasal penyertaan, padahal dalam 
perisidangan tidak terbukti adanya penyertaan 

 

d. Unsur tindak Pidana “dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh 
ketentuan peraturan perundang-undangan” tidak tepenuhi, usia kehamilan yang 
dialami Anak Korban Perkosaan tidak menghilangkan fakta bahwa ia adalah korban 
perkosaan yang boleh melakukan aborsi. 

 
 

5. Terdapat alasan penghapus pidana dalam kasus ini, berdasarkan pasal 48 KUHP terdapat 
pengaruh daya paksa atau keadaan memaksa atau keadaan darurat atau overmacht. 
Pengadilan sebaiknya mempertimbangkan ketentuan Pasal 48 KUHP untuk diterapkan pada 
situasi dan kasus yang menimpa anak korban perkosaan ini.  

 
 

 
 
 


