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Abstrak 
Perlindungan terhadap anak telah diatur oleh secara 
tegas dalam dalam peraturan perundang-undangan 
khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini 
kemudian telah dua kali mengalami perubahan yaitu 
pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014. Setiap orang yang melanggar hak seorang 
anak untuk dilindungi sudah seharusnya diganjar 
hukuman seperti yang telah diatur dalam undang-
undang. Makalah ini merupakan sebuah laporan kasus. 
Bahwa dilaporkan telah terjadi perdagangan dan 
kekerasan seksual pada anak perempuan, berusia 16 
tahun, oleh temannya sendiri, seorang perempuan 
berusia 18 tahun, kepada seorang pria tidak dikenal. 
Korban dipaksa masuk ke dalam sebuah mobil dan 
dipaksa untuk membuka pakaiannya. Pelaku memaksa 
korban dan memasukan kelaminnya ke kelamin korban 
selama kurang lebih lima belas menit dan ejakulasi diluar. 
Setelah itu, pelaku mengantarkan korban ke tempat 
semula dan memberikan uang sebesar empat ratus ribu 
rupiah. Kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 
2016 dan diperiksa pada bulan Desember tahun 2016, 
sehingga sudah tidak ditemukan tanda kekerasan dan 
pada pemeriksaan genitalia ditemukan robekan lama 
yang sampai dasar dan robekan lama yang tidak sampai 
dasar. Pemeriksaan laboratorium sederhana tidak dapat 
dilakukan karena kejadian sudah terlalu lama berlalu. 
Seorang dokter dituntut untuk dapat menentukan adanya 
tanda-tanda persetubuhan, adanya tanda-tanda 
kekerasan, serta memperkirakan umur korban 
berdasarkan keilmuan yang dimilikinya.  
Kata Kunci: Kekerasan seksual pada anak, 
perdagangan anak 
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PENDAHULUAN  
Anak memiliki hak konstitusional 

untuk mendapatkan perlindungan dari 
kekerasan seksual, terkandung dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945, pada pasal 28 B ayat 
(2) dan pasal 4, Undang-Undang no. 23 tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. 
Berdasarkan norma tersebut, Negara 
dipandang berkewajiban dan 
bertanggungjawab atas perlindungan anak 
dari kekerasan seksual.1 Kekerasan seksual 
sebagai segala jenis kegiatan atau hubungan 
seksual yang dipaksakan dan/atau tanpa 
persetujuan (consent) dari korban. Di 
Indonesia, pada umumnya definisi dan jenis 
kekerasan seksual yang dianut diambil dari 
kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 
khususnya dalam Bab XIV tentang kejahatan 
terhadap Kesusilaan. Kekerasan seksual 
terhadap anak.2 

Kekerasan seksual terhadap anak 
akan memberikan dampak atau efek yang 
tidak ringan kepada anak sebagai korban. 
Kebanyakan korban perkosaan mengalami 
psychological disorder yang disebut popurst-
traumatic stress disorder (PTSD) yang 
gejalanya berupa ketakutan yang intens, 
kecemasan yang tinggi, dan emosi 
pascaperistiwa tersebut.2 

Perdagangan anak merupakan salah 
satu bentuk tindakan kejahatan yang dapat 
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 
orang atau sebuah lembaga terhadap orang 
yang usianya belum mencapai 18 tahun, 
termasuk janin yang masih berada dalam 
kandungan. Perdagangan anak menurut 
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Office of Drug Control and Crime Prevention 
(ODCCP) adalah suatu tindakan perekrutan, 
pemindahan, pengiriman, penempatan atau 
menerima anak-anak dibawah umur untuk 
tujuan eksploitasi dan itu dengan 
menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun 
pemaksaan lainnya seperti penculikan, 
penipuan, kecuranagan, penyalahgunaan 
wewenang maupun posisi penting.3 

Perdagangan anak biasanya bertujuan untuk 
eksploitasi dalam hal pekerjaan, eksploitasi 
seksual, pekerjaan illegal seperti mengemis, 
perdagangan adopsi dan perjodohan dengan 
pemaksaan. Data UNICEF menyebutkan 
setiap tahunnya, sekitar 1,2 juta anak di dunia 
menjadi korban perdagangan anak. Di 
Indoesia, sebanyak 100.000 anak menjadi 
korban perdagangan anak setiap tahun, dan 
dari jumlah tersebut, 400.000 hingga 700.000 
diantaranya menjadi korban prostitusi.3 

Perlindungan terhadap anak telah 
diatur oleh secara tegas dalam dalam 
peraturan perundang-undangan khusus yaitu 
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam 
peraturan ini lebih diperjelas mengenai 
kekerasan seksual pada anak yang 
sebelumnya belum terlalu disinggung. Hal ini 
dapat terlihat dari poin kekerasan seksual 
pada pasal 15 sehingga menekankan bahwa 
setiap anak berhak untuk memperoleh 
perlindungan dari kejahatan seksual di luar 
bentuk kekerasan lainnya. Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2016, dibuat dikarenakan 
peraturan sebelumnya dinilai belum 
memberikan efek jera terhadap pelaku 
kekerasan seksual terhadap anak, sehingga 
sanksi pidana terhadap pelaku diperberat 
dalam Pasal 81 ayat 5 dan 7 dimana pelaku 
kejahatan seksual dapat dipidana mati, 
seumur hidup, atau tindakan kebiri kimia.4,5,6 

Setiap orang yang melanggar hak 
seorang anak untuk dilindungi sudah 
seharusnya diganjar hukuman seperti yang 
telah diatur dalam undang-undang nomor 35 
tahun 2014, yaitu dalam BAB XII mengenai 
ketentuan pidana yang diberlakukan pada 
pelaku pelanggaran terhadap macam-macam 
jenis larangan yang tercantum dalam BAB 
XIA. Khusus untuk kekerasan seksual diatur 
dalam beberapa pasal yaitu pasal 81, pasal 82 
dan pasal 88.5 

Selain undang-undang khusus yang 
mengaturnya, ketentuan mengenai 
kekerasan seksual dari dulu sudah lama 
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana pada BAB XIV tentang Kejahatan 
Terhadap Kesusilaan. Khusus untuk tindak 
pidana perkosaan dan perbuatan cabul, 
terdapat dalam pasal 285, pasal 286, pasal 
287, pasal 289, dan pasal 290.7 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 83 
menentukan larangan bagi setiap orang untuk 
menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta 
melakukan penculikan, penjualan, dan/atau 
perdagangan anak. Namun, ketentuan KUHP 
dan Undang-Undang Perlindungan Anak 
tersebut tidak merumuskan pengertian 
perdagangan orang yang tegas secara hukum, 
dan memberikan sanksi yang terlalu ringan dan 
tidak sepadan dengan dampak yang diderita 
korban. Oleh karena itu, dibentuk undang-
undang khusus tentang tindak pidanan 
perdagangan orang yang dituangkan dalam 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pada 
pasal 2, pasal 12, dan pasal 17.8 

METODE  

Makalah ini merupakan sebuah 
pembahasan laporan kasus dan merujuk ke 
beberapa literatur. 
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ILUSTRASI KASUS 
Dilaporkan sebuah kasus 

perdagangan dan kekerasan seksual pada 
anak, dengan surat permintaan Visum et 
Repertum pada bulan Desember tahun 2016. 
Kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei 
tahun 2016. Korban seorang perempuan, 
berusia 16 tahun, bertempat tinggal di 
Padang, beragama islam dan berstatus 
sebagai pelajar. Awal mula kejadian, korban 
dibawa temannya, perempuan, berusia 18 
tahun, ke jembatan Siti Nurbaya di Padang 
dengan mengendarai sepeda motor. 
Sesampainya disana, korban dikenalkan 
dengan seorang pria dan dipaksa dengan 
mendorong korban untuk naik kedalam mobil 
pria tersebut. Setelah masuk, mobil dikunci 
dan melaju ke daerah Kampung Kaliang. 
Setelah mobil berhenti, pelaku memaksa 
korban untuk membuka baju dengan 
menginjak kaki dan tangan korban, lalu 
membuka pakaian korban dengan paksa, 
setelah itu memasukkan kemaluan pelaku ke 
kemaluan korban selama 15 menit dan 
diakhiri dengan ejakulasi di luar. Setelah itu 
korban diantarkan ke tempat semula dan 
diberikan uang sebesar 400 ribu rupiah. 

Pemeriksaan dilakukan pada bulan 
Desember tahun 2016, korban datang 
dengan keadaan sadar, keadaan umum baik, 
emosi tenang, sikap selama pemeriksaan 
cukup membantu, penampilan bersih dan 
pakaian telah diganti. Perkembangan seks 
sekunder sudah berkembang, riwayat haid 
teratur dengan haid pertama pada usia 13 
tahun, lama haid kurang lebih 1 minggu dan 
hari pertama haid terakhir pada tanggal 1 
Desember tahun 2016. Tidak ditemukan luka-
luka pada tubuh korban.  

Pada pemeriksaan selaput dara, 
ditemukan robekan lama sampai dasar, arah 
jam 4 dan 9, dan robekan lama tidak sampai 

dasar, arah jam 3 dan 7. Pemeriksaan 
laboratorium tidak dapat diperiksa. 

 

Gambar 1. Pemeriksaan genitalia luar dan 
selaput dara. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada kasus ini, permintaan surat 
Keterangan Ahli berupa surat permintaan 
visum korban kejahatan seksual telah 
dikirimkan oleh penyidik kepolisian kepada 
instansi kesehatan, dalam hal ini Rumah Sakit 
Umum Pusat dr. M. Djamil Padang, dimana 
prosedur tersebut telah sesuai dengan 
wewenang penyidik serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Oleh 
karena itu, menjadi kewajiban dokter untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap korban 
sesuai dengan keperluan penyidikan. 

Selanjutnya dokter ahli kedokteran 
kehakiman wajib membuat surat Keterangan 
Ahli berdasarkan hasil pemeriksaan yang 
telah dilakukan terhadap korban. Surat 
Keterangan Ahli berupa Visum et Repertum 
ini yang nantinya akan berfungsi sebagai alat 
bukti yang sah sesuai dengan KUHAP pasal 
184 ayat (1). 

Persetubuhan adalah suatu peristiwa 
dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam 
alat kelamin perempuan, sebagian atau 
seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya 
pancaran air mani. Adanya robekan pada 
selaput dara hanya menunjukkan adanya 
benda padat/kenyal yang masuk, dengan 
demikian bukan merupakan tanda pasti 
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persetubuhan. Robekan selaput dara yang 
terbentuk bergantung pada faktor besarnya 
zakar dan ketegangannya, seberapa jauh 
zakar masuk, keadaan selaput dara serta 
posisi persetubuhan. Jika zakar masuk 
seluruhnya & keadaan selaput dara masih 
cukup baik, pada pemeriksaan diharapkan 
adanya robekan pada selaput dara. Jika 
elastis, tentu tidak akan ada robekan. Derajat 
penetrasi dapat dibagi dua, yaitu penetrasi 
minimal atau sebagian dan penetrasi 
seluruhnya atau total. Penetrasi minimal 
adalah menggesekkan penis di antara labia 
pada vulva tanpa memasukkan penis ke 
dalam vagina, adanya luka lecet, hiperemi, 
atau memar pada vulva dapat ditemukan 
pada penetrasi yang minimal. Sedangkan 
penetrasi total adalah menggesekkan penis 
dengan memasukkan penis ke dalam vagina. 
Hal yang dapat ditemukan pada penetrasi 
total antara lain robekan pada selaput dara, 
tanda penyembuhan luka berupa jaringan 
parut halus di sepanjang dinding vagina, pada 
anak yang prepubertas dapat mengalami 
trauma genital yang berat yang memerlukan 
tindakan surgical repair, serta ditemukannya 
ejakulat yang mengandung spermatozoa bila 
disertai dengan ejakulasi. Yang merupakan 
tanda pasti adanya persetubuhan adalah 
adanya pancaran air mani (ejakulasi) di dalam 
vagina. 

Dari pemeriksaan pada kasus ini 
ditemukan adanya robekan lama, sampai 
dasar, arah jam 4 dan 9, serta robekan lama, 
tidak sampai dasar, arah jam 3 dan 7. Hal ini 
menunjukkan adanya penetrasi total akibat 
benda tumpul yang sudah lama terjadi, yang 
tidak memastikan adanya persetubuhan. 
Temuan ini sesuai dengan keterangan korban 
bahwa pernah terjadi persetubuhan kurang 
lebih 7 bulan yang lalu. Dikarenakan hal itu 
pula, pemeriksaan cairan mani tidak dapat 

dilakukan karena kejadian persetubuhan 
telah lama terjadi. 

Kekerasan tidak selamanya 
meninggalkan bekas/luka, tergantung dari 
penampang benda, daerah yang terkena 
kekerasan, serta kekuatan dari kekerasan itu 
sendiri. Adanya luka berarti adanya 
kekerasan, namun tidak ada luka bukan 
berarti tidak ada kekerasan. Kekerasan bisa 
terjadi dengan cara pemberian zat-zat yang 
dapat melemahkan daya korban sesuai Pasal 
89 KUHP. Dengan berlalunya waktu, luka 
dapat sembuh atau tidak ditemukan, 
racun/obat bius telah dikeluarkan dari tubuh.  

Pada kasus ini, korban mengaku 
mengalami kekerasan dari pelaku yang 
membekap mulut korban serta menginjak 
kedua tangan korban agar korban berhenti 
melawan. Sayangnya, dikarenakan faktor 
waktu dimana kejadi sudah lama terjadi, 
tanda-tanda kekerasan ini sudah tidak 
mungkin lagi ditemukan.  

Dalam kasus ini, sebenarnya terdapat 
2 kasus berbeda dengan 2 pelaku berbeda 
yang dapat diperkarakan hukum secara 
terpisah. Pertama, kasus perdagangan anak 
yang dilakukan pelaku wanita dan kedua, 
kasus pemerkosaan yang dilakukan pelaku 
pria. 

Pada kasus pertama, pelaku wanita 
yang merupakan teman korban, memenuhi 
kriteria tindak pidana perdagangan orang 
yang diatur dalam Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. Pelaku wanita ini melanggar Pasal 2 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 
karena telah merekrut dan mengirim korban 
di dalam wilayah negara Republik Indonesia 
yang menyebabkan korban tereksploitasi 
secara seksual, dan diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 3 tahun dan paling 
lama 15 tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh 
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juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 
Karena korban adalah anak berusia <18 
tahun, ancaman pidananya ditambah 1/3 
(sepertiga) seperti yang telah diatur dalam 
Pasal 17. Selain itu, Undang-Undang 
Perlindungan Anak juga mengatur tindak 
pidana perdagangan anak ini dalam Pasal 83 
yang telah mengalami perubahan dengan 
ancaman pidana penjara paling lama 15 
tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda 
paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah) dan paling sedikit 
Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

Pada kasus kedua, pelaku pria 
melanggar Pasal 285 KUHP yang mengatur 
bahwa pelaku kekerasan yang memaksa 
seorang wanita bersetubuh dengan dia di 
luar perkawinan, diancam karena melakukan 
perkosaan dengan pidana penjara paling 
lama 12 tahun. Pasal yang dikenakan juga 
dapat ditambah dengan Pasal 287 
dikarenakan korban yang mengalami tindak 
perkosaan tersebut adalah anak berumur 16 
tahun dan belum lagi waktunya untuk 
dikawin atau bersetubuh, dengan sanksi 
pidana paling lama 9 tahun. Selain itu, 
berdasarkan Undang-Undang Perlindungan 
Anak yang mengalami dua kali perubahan, 
pelaku juga melanggar ketentuan Pasal 81 
yang mengatur bahwa pelanggar yang 

sengaja melakukan kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 
15 tahun dan paling singkat 5 tahun dan 
denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). Dikarenakan pelaku 
meggunakan atau memanfaatkan korban 
tindak pidana perdagangan orang dengan 
cara melakukan persetubuhan dengan 
korban tindak pidana perdaganan orang, 
dikenakan ancama pidana yang sama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu 
pidana penjara paling singkat 3 tahun dan 
paling lama 15 tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua 
puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

 

SIMPULAN 

Peranan seorang dokter dalam 
pengumpulan bukti salama pemeriksaan 
medis forensik memiliki hubungan langsung 
dengan keberhasilan penuntutan kasus. Selain 
itu, seorang dokter dituntut untuk dapat 
menetukan adanya tanda-tanda 
persetubuhan, adanya tanda-tanda kekerasan, 
serta memperkirakan umur korban 
berdasarkan keilmuan yang dimilikinya. 
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