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Abstrak 
Dewasa ini kasus kekerasan seksual dan tindakan 
asusila semakin meningkat seiring dengan kemajuan 
teknologi dan kemajuan dunia hiburan. Berikut ini salah 
satu contoh kekerasan seksual yang terjadi di surabaya. 
Kasus ini terjadi pada Nn. L 15 tahun, metode 
pemeriksaan yang kami lakukan terhadap kasus ini 
adalah pemeriksaan pada fisik perempuan yang menjadi 
korban meliputi: (1). Pemeriksaan tanda-tanda 
kekerasan pada alat kelamin luar dan alat kelamin 
dalam, (2). Pemeriksaan mikroskopis pada air bilasan 
vagina. (3) Swab vagina untuk mencari sisa sel sperma 
di bawah mikroskop. (4) Pemeriksaan Fluorosensi pada 
air sentrifuge bilasan vagina yang disemprotkan ke kain 
kemudian diamati dibawah lampu ultraviolet dalam 
ruang gelap. Kesimpulan kasus ini adalah didapatkan 
hasil positif yang bermakna dari pemeriksaan fisik alat 
kelamin dalam yaitu terjadi kekerasan tumpul (robekan 
lama) dan sisa selaput dara pada alat kelamin bagian 
dalam Nn.L dan hasil positip fluoresensi pada air bilasan 
vagina yang telah disentrifuge dan disemprotkan ke kain 
yang kemudian diperiksa dibawah sinar lampu ultraviolet 
dalam ruang gelap.  
Kata Kunci: Kekerasan seksual di bawah umur, 
Pemeriksaan pada kekerasan seksual, Kekerasan 
seksual 
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PENDAHULUAN  
Dewasa ini berbagai angka kejahatan 
cenderung meningkat. Salah satunya adalah 
angka kejahatan asusila atau seksual yang 
berujung pada maraknya pelecehan seksual. 
Era keterbukaan dan derasnya arus informasi 
menjadi salah satu faktor pendorong 
terjadinya kejahatan seksual tersebut. 
Menurut situs Komisi Perlindungan Anak 
(KPAI) yang diakses di www.kpai.go.id 
pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami 
oleh anak di tanah air cenderung meningkat 
tiap tahunnya jika menilik fakta-fakta dari 
tahun sebelumnya. Hal ini terekam dalam 
catatan KPAI yang menunjukkan peningkatan 
hingga 100 persen jika dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya. dari tahun 2013 ke 
tahun 2014 angka tersebut mengalami 
kenaikan hingga 100 persen. Menurut data 
yang terekam 
(www.komnasperempuan.go.id) ditemukan 
ada 259.150 kasus kekerasan terhadap 
perempuan yang dilaporkan dan ditangani 
selama tahun 2016. Kekerasan di ranah rumah 
tangga/relasi personal yang terdiri dari 
Kekerasan terhadap istri (KTI) yang 
menempati peringkat pertama 5.784 kasus 
(56%), disusul kekerasan dalam pacaran 
sejumlah 2.171 kasus (21%), menyusul 
berikutnya kekerasan terhadap anak 
perempuan 1.799 kasus (17%) dan sisanya 
kekerasan dari mantan suami, kekerasan 
mantan terhadap pacar, serta kekerasan 
terhadap pembantu rumah tangga.(2) 

Menurut Undang-undang No. 
23/2002 tentang perlindungan anak yang 
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telah diubah dengan Undang-undang No. 
35/2014 yang termasuk anak adalah 
seseorang yang belum berumur berusia 18 
(delapan belas tahun) termasuk anak yang 
masih di dalam kandungan. Menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 
45 usia belum dewasa adalah jika yang 
bersangkutan belum berusia 16 (enam belas 
tahun). Pada kasus ini korban masih 
termasuk kategori usia anak karena belum 
berusia 16 (enam belas tahun) sejalan 
dengan undang-undang perlindungan anak. 
Pada kasus ini bila menilik KUHP Bab XIV 
tentang Kejahatan terhadap kesusilaan telah 
memenuhi unsur pidana yang tercantum 
dalam KUHP 287 ayat 1 dan ayat 2 
mengancam pelaku persetubuhan terhadap 
anak dibawah umur dengan hukuman 
pidana kurungan maksimal 9 tahun dan 
hukuman bisa memberat menjadi 12 tahun 
bila korban masuk kategori luka berat (KUHP 
90) tetapi mengingat usia anak yang sudah 
diatas 12 tahun dan dilakukan suka sama 
suka maka dalam kasus ini pelaku tidak 
dapat dituntut. Menurut hukum, 
persetubuhan yang disebut legal (tidak 
melanggar hukum) adalah yang memenuhi 
kaidah sebagai berikut: 

1. Wanita tersebut merupakan istri sah 
(sesuai UU No 1/1974 mengenai 
perkawinan) dan ada izin (consent) dari 
wanita yang disetubuhi. 

2. Wanita tersebut sudah cukup umur, sehat 
akalnya, tidak sedang dalam keadaan 
terikat perkawinan dengan orang lain dan 
bukan merupakan anggota keluarga 
dekat. 

Laporan Kasus 
Hari kamis tanggal 9 Maret 2017 jam 10.00 
WIB Nn. L keluar bersama mantan pacar 
hendak diajak untuk balikan tetapi yang 
bersangkutan tidak mau/ menolak sehingga 
ditinggalkan di daerah kenjeran. Yang 

bersangkutan menelpon pacarnya yang baru 
untuk dijemput. Sang pacar yang baru datang 
tetapi Nn. L tidak diantar pulang, tetapi 
dibawa ke sebuah rumah kosong di madura. 
Di rumah kosong tersebut Nn. L dan sang 
pacar baru tinggal selama 3 hari. Selama di 
rumah kosong tersebut Nn. L mengaku terjadi 
satu kali persetubuhan. Sebelumnya Nn. L 
mengaku belum pernah berhubungan badan 
dengan siapapun. Hari sabtu tanggal 11 Maret 
pukul 16.00 WIB korban diantar ke daerah 
suramadu. Kemudian Nn. L pulang ke rumah, 
sang ibu yang curiga kemudian dibawa ke 
kantor polisi untuk meminta visum pada 
tanggal 11 maret 2017 pukul 17.00 WIB. Nn. L 
dan sang ibu baru datang bersama polisi 
datang ke RS dr. Sutomo pada tanggal 13 
Maret 2017 pukul 09.00 WIB, kemudian 
dilakukan pemeriksaan terhadap Nn. L. 

Hasil Pemeriksaan: Seorang 
perempuan berusia kurang lebih lima belas 
tahun, warna kulit sawo matang. berat badan 
lima puluh kilogram, tinggi badan seratus 
enam puluh sentimeter, status gizi cukup. 
Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik 
secara umum. Pada selaput dara, ditemukan 
robekan lama tidak sampai dasar pada arah 
pukul dua dan pukul enam. Pada bibir luar 
kemaluan, ditemukan luka lecet pada arah 
pukul tujuh warna kemerahan dan tidak 
ditemukan spermatozoa pada pemeriksaan 
mikroskopis swab vagina. 

 
Gambar 1. Luka lecet pada mulut liang vagina 
dan robekan pada selaput dara 
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Gambar 2. Flurosensi silver (keputihan) pada 
airbilasan vagina 

 
Gambar 3. Pemeriksaanmikroskopis swab 
vagina: tidak ditemukan spermatozoa. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persetubuhan didefinisikan  sebagai 
bertemunyaantara 2 alat kelamin yang 
berlainan untuk memenuhi hasrat/ kebutuhan 
biologis yaitu kebutuhan seksual. Pertemuan 
antara dua kelamin ini tidak harus sedemikian 
rupa sehingga penis masuk kedalam vagina. 
Walaupun penis masuk tak terlalu dalam 
(yaitu masuknya ujung glans penis) diantara 
dua labium mayor (penetrasi ringan) sudah 
bisa digolongkan sebagai senggama, baik 
diakhiri atau tidak diakhiri dengan 
orgasme/ejakulasi. Disebut bersetubuh secara 
lengkap apabila diawali dengan 
masuknya/penetrasi penis ke dalam vagina 
kemudian diikuti dengan gesekan-gesekan 
antara vagina dan penis yang kemudian 

menimbulkan rangsangan taktil/ stimulus 
yang kemudian diakhiri dengan puncaknya 
ejakulasi. Setelah ejakulasi penis akan menjadi 
lemas dan memerlukan interval yang relatif 
lama ketika ingin memulai lagi. (3) Jika 
mengacu pada pasa 133 ayat 1 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara (KUHAP): 

Dalam hal penyidik untuk kepentingan 
peradilan menangani seorang korban baik 
luka, keracunan ataupun mati yang diduga 
karena peristiwa yang merupakan tindak 
pidana, ia berwenang mengajukan 
permintaan keterangan ahli kepada ahli 
kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli 
lainnya. 

Seorang penyidik penyidik berwenang 
untuk meminta bantuan dokter untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap pelaku 
ataupun terhadap korban kasus persetubuhan 
sebagai bagian dari proses hukum. Dokter 
harus melakukan periksaan secara teliti untuk 
bisa menemukan beberapa hal yang menjadi 
unsur tindak pidana, yaitu unsur 
persetubuhan. Berdasarkan bukti-bukti yang 
diperoleh didapatkan tanda-tanda 
persetubuhan lama, dan tanda-tanda 
persetubuhan baru berupa fluoresensi semen 
pada hasil sentrifus bilasan vagina. Hal ini bisa 
menjadi bukti adanya semen yang bisa 
dipertimbangkan mengingat waktu 
pemeriksaan yang telah mengalami jeda 2x24 
jam. Bukti lain yang harus dicari adalah 
adanya paksaan atau tidak saat peretubuhan 
terjadi. Hanya saja sangat sulit mencari bukti 
secara medis persetubuhan tersebut 
dilakukan secara paksaan atau tidak sebab, 
sangat sulit membedakan suatu persetubuhan 
dilakukan dengan paksaan atau secara 
sukarela. Pada kasus ini Nn. L. mengaku kalau 
mempunyai rasa suka terhadap pelaku yang 
akan membuat pembuktian adanya kekerasan 
akan sulit ditemukan. 
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Tahap pertama pemeriksaan adalah 
menganamnesis pelaku perempuan untuk 
kepentingan pemeriksaan medikolegal. 
Pertanyaan yang harus dan mutlak ditanyakan 
untuk kekerasan seksual yakni: (1). Apakah 
penis pelaku pria masuk ke dalam vulva? (2) 
Apakah pelaku pria mengalami ejakulasi? (3) 
Apakah pelaku menggunakan kondom? Ketiga 
hal tersebut juga harus ditanyakan terkait 
dengan persetubuhan anal atau oral. Dimana 
apakah pelaku memasukkan penis ke dalam 
lubang anus dan mulut, dan apakah pelaku 
mengalami ejakulasi di kedua lubang tersebut 
atau tidak. Hal lain yang perlu ditanyakan 
adalah, apakah yang pelaku perempuan 
lakukan setelah kejadian, apakah menyiram, 
mencuci alat kelamin, mandi, baung air besar 
atau buang air kecil. Karena hal-hal yang 
dilakukan pelaku perempuan tersebut dapat 
mempengaruhi hasil pemeriksaan ada 
tidaknya tanda persetubuhan. Kondisi umum 
pelaku diperiksa dan dicatat, apakah dalam 
kondisi pengaruh alkohol atau obat-obatan. 
Semua yang dibawa dan melekat pada diri 
pelaku harus diperiksa dengan teliti.4 

Pemeriksaan 

Memeriksa korban atau pelaku tindak 
pidana, termasuk pelaku kekerasan seksual 
atau persetubuhan. Diperlukan pemeriksaan 
yang teliti supaya bisa menemukan beberapa 
hal yang menjadi unsur tindak pidana, yakni 
unsur persetubuhan dan ada tidaknya 
pemaksaan. Berdasarkan bukti-bukti yang 
ditemukan dapat disimpulkan kebenaran 
terjadinya persetubuhan. Hanya saja, apakah 
persetubuhan tersebut dilakukan secara 
paksaan atau tidak, sangat mustahil dokter 
dapat menyimpulkannya. Sebab bukti medik 
antara persetubuhan dengan paksaan dan 
tanpa paksaan sulit dibedakan. Bukti-bukti 
medik juga dapat digunakan untuk 
menyimpulkan adanya unsur kekerasan, 

sebab pada ancaman kekerasan tidak 
ditemukan bukti-bukti medik. 

Pemeriksaan fisik pelaku persetubuhan harus 
dilakukan pada seluruh sisi tubuh, untuk 
mencari tanda-tanda persetubuhan yang 
terjadi.5,6 

1. Pemeriksaan Mulut dan bibir. 

Pada mulut dan bibir harus diperiksa dengan 
teliti. Sebelum pemeriksaan secara fisik, maka 
sebaiknya diambil terlebih dahulu swab pada 
permukaan bukal mulut, untuk mengambil 
sampel berupa spermatozoa atau cairan 
semen yang tertinggal saat terjadi pada 
penetrasi oral. Walaupun kebanyakan 
spermatozoa tidak ditemukan, tetapi dapat 
diperiksa sel epitel dari alat kelamin pelaku 
yang tertinggal pada permukaan bukal. 
Setelah pengambilan swab bukal, dapat 
diperiksa selanjutnya tanda-tanda kekerasan 
yang terjadi akibat pemaksaan pelaku saat 
mencium korban, atau pembekapan agar 
korban tidak berteriak. Misalnya pda bibir 
dapat ditemukan memar, luka lecet pada 
permukaan bukal karena tertekan ke gigi 
korban, bahkan bisa terjadi luka robek. 
Hadirnya perdarahan berupa ptekie bisa 
ditemukan pada permukaan palatum molle 
yang lunak, yang bisa timbul akibat falatio, 
yakni memasukkan  alat kelamin pelaku ke 
dalam mulut korban. 

2. Pemeriksaan bite mark (love bite). 

Pelaku laki-laki bisa melakukan gigitan atau 
oral suction oleh karena hasrat seksual, 
sehingga menimbulkan tanda berupa bite 
mark atau suction mark. Bitemark atau 
suction mark, disebut love bite, umumnya 
ditemukan pada daerah leher bagian depan 
dan samping, di bawah telinga, pundak depan, 
serta yang lebih khusus terjadi pada payudara, 
terutama pada daerah puting susu atau aerola 
mamae. Lesi berbentuk lingkaran atau oval, 
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akibat oral suction, yang menimbulkan ptekie 
atau perdarahan intradermal. Lecet terjadi 
akibat gigitan, yang berbentuk semilunar 
sesuai dengan pola gigi pelaku.7 

Sebelum melakukan pemeriksaan 
secara fisik, dilakukan swab terlebih dahulu 
pada lesi love bite, untuk mengambil sampel 
saliva dari pelaku, dengan dua kali swab. Swab 
pertama menggunakan lidi kapas yang telah 
dibasahi oleh aquades, dan swab yang kedua 
menggunakan lidi kapas kering. Kedua hasil 
swab dikeringkan dalam suhu kamar, 
kemudian dikirimkan ke laboratorium untuk 
diperiksa.7 

3. Memar dan lecet pada badan. 

Tanda kekerasan yang bisa 
dihubungkan dengan kekerasan seksual, 
adalah memar atau lecet yang ditemukan 
pada payudara, pantat, atau paha. Lecet yang 
berbentuk linear dapat diakibatkan kuku 
pelaku. Memar pada pantat dan paha 
menunjukkan terjadinya kekerasan saat 
pelaku berusaha melakukan persetubuhan 
dengan korban. Tanda yang perlu 
diperhatikan adalah memar pada paha atas 
sisi dalam, dimana korban akan berupaya 
untuk mencegah persetubuhan dengan 
menutupkan paha sekuat tenaga. Juga memar 
atau lecet yang terdapat pada sekitar anus, ini 
terjadi saat pelaku membuka bagian pantat 
untuk melakukan anal seks atau 
persetubuhan vagina melalui belakang.8 

Apabila hubungan seksual dilakukan 
pada tempat yang keras atau permukaan 
kasar,  seperti lantai yang kasar, maka dapat 
ditemukan memar atau lecet pada bagian 
punggung, terutama pundak belakang dan 
pantat. Bila tempatnya di lapangan terbuka, 
maka memar atau lecet dapat berbentuk 
seperti batu, ranting atau daun. Dapat pula 
ditemukan warna kehijauan karena rumput 

atau daun pada permukaan kulit, yang 
bercampur dengan tanah atau debu. 

4. Alat kelamin. 

Pemeriksaan pada vulva dan anus 
harus dilakukan dengan teliti. Tanda 
kekerasan yang terjadi bisa berupa lecet, 
memar, bengkak atau luka robek, serta 
adanya perdarahan atau keluarnya cairan dari 
kedua lubang tersebut. Setiap adanya darah 
atau sisa cairan yang terdapat pada baju atau 
tubuh korban harus diambil sampelnya. 
Rambut pubis diperiksa dengan teliti, apakah 
terdapat benda asing, rambut yang terlepas, 
cairan semen yang telah mengering atau 
masih basah. Sampel dari pemeriksaan 
tersebut diambil dan disimpan untuk dikirim 
ke laboratorium. 

Pada pemeriksaan harus diambil 
sampel untuk pemeriksaan biologi forensik, 
untuk pemeriksaan cairan semen atau 
pemeriksaan penyakit kelamin, juga sampel 
untuk pemeriksaan DNA, atau residu dari 
bahan kimia yang ada pada kondom. Jika ada 
cairan yang keluar dari vulva dan anus, maka 
cairan tersebut harus diambil dengan pipet 
dan kemudian disimpan dalam tabung kering 
yang bisa mencegah dari penguapan. Swab 
dengan lidi kapas dilakukan dengan gentle 
pada permukaan: (1) Permukaan dalam dan 
luar vulva dan sekitar lubang vagina bagian 
luar. (2) Tepi dan bagian dalam anus. (3) 
Vagina bagian tengah, dengan menggunakan 
speculum yang memungkinkan pengambilan 
sampel tanpa terkontaminasi dari bagian 
vagina luar. (4) Vagina bagian dalam, cervix 
uteri dan fornix posterior, dengan 
menggunakan speculum. Jika ada banyak 
cairan didalamnya, maka diambil terlebih 
dahulu dengan pipet dan dimasukkan dalam 
tabung. Hal yang harus dievaluasi berikutnya 
adalah lecet, memar, robek dan perdarahan 
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yang terjadi bila ada. Evaluasai selaput dara 
dan kondisi selaput dara apakah ada robekan, 
kemudian dicatat robekan baru atau lama, 
serta posisi robekan selaput daranya.6 Pada 
kejadian dengan pelaku pria yang memiliki 
kandungan sperma sedikit bahkan tidak ada, 
8-10 % laki-laki, maka pemeriksaan 
spermatozoa akan negatif. Pada kasus 
tersebut, pemeriksaan ejakulat dapat dapat 
dideteksi dengan pemeriksaan antigen 
spesifik prostat / PSA. Cukup berguna pada 
kasus pelaku yang telah menjalani vasektomi. 
PSA juga dikenal sebagai antigen prostat (PA), 
p30 yang mengacu pada berat molekul 30 
kiloDalton, atau gamma-seminoprotein 
(gamma-SM), yang pertama kali diidentifikasi 
sebagai penanda yang menunjukkan adanya 
ejakulat atau semen oleh Sensabaugh dari 
University of California.6 

Pemeriksaan cairan semen dapat 
dilakukan mata telanjang untuk skrening, 
dengan mengidentifikasi bercak yang dicurigai 
pada pakaian, kulit, atau rambut pubis. 
Pemeriksaan di bawah sinar ultraviolet 
menunjukkan bahwa cairan semen akan 
berfluoresensi warna biru-silver. Metode ini 
sangat berguna untuk skrining, tetapi tidak 
dapat digunakan untuk pemeriksaan 
definitif.5,9 

Pada pemeriksaan ketika menemukan 
adanya spermatozoa, maka harus dilakukan 
pemeriksaan DNA dari sampel hasil swab. Jika 
pada pemeriksaan tidak menemukan 
spermatozoa, maka sampel dari swab vagina, 
anus atau bukal mulut harus diperiksa tes 
asam fosfatase. Jika hasil pemeriksaan tes 
asam fosfatase positif, maka dapat 
disimpulkan bahwa ada ejakulat pelaku pada 
korban. Jika hasil asam fosfatase meragukan, 

maka bisa ditambah pemeriksaan PSA, karena 
PSA dapat positif pada pemeriksaan degan 
asam fosfatase negatif. Jika pemeriksaan PSA 
positif dan tidak ditemukan spermatozoa, 
maka tetap dilakukan pemeriksaan DNA dari 
sampel swab vagina.4,8 

Spermatozoa yang masih bergerak 
dapat ditemukan dalam waktu kurang 6 jam, 
terkadang dapat ditemukan sampai 12 jam 
setelah kejadian, dan sangat jarang ditemukan 
lebih dari 12 jam setelah kejadian. 
Spermatozoa yang bergerak sering diperoleh 
dari dinding vagina, karena spermatozoa 
terperangkap pada lendir mukus vagina.4,10 

Spermatozoa yang tidak bergerak 
dapat ditemukan sampai 26 jam setelah 
kejadian, terkadang pada beberapa kasus 
masih bisa ditemukan dalam 2-3 hari setelah 
kejadian. Hasil pemeriksaan dinyatakan 
terjadi persetubuhan jika ditemukan satu 
spermatozoa utuh, kepala dan ekor, dalam 
liang vagina.4,8,10 

SIMPULAN 
1. Usia dan kehendak anak mempengaruhi 
suatu kasus dinyatakan berimplikasi pidana 
atau tidak pada pelaku kekerasan seksual. 
2. Pemeriksaan fisik dan laboratorium sangat 
membantu membuktikan adanya kekerasan 
seksual pada kelompok usia dibawah umur. 
3. Interval waktu pemeriksaan forensik 
terhadap korban dan pelaku kekerasan 
seksual dan saat kejadian sangat 
mempengaruhi hasil pemeriksaan. 
4. Semakin beragamnya modal pemeriksaan 
akan membantu pembuktian kekerasan 
seksual.
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