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Mekanisme Penanganan Kasus TPESA di Filipina, Australia, Belanda dan Perancis 

 

 Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA) merupakan kejahatan yang tidak 

mengenal batas wilayah. Setiap negara memiliki kerentanan terjadinya ESA dan memiliki 

mekanisme yang berbeda dalam melakukan penanganan terhadap kasus-kasus TPESA. Filipina, 

Australia, Belanda dan Perancis merupakan negara-negara yang sudah memulai memiliki 

mekanisme khusus dalam menangani kasus TPESA. Dalam bab ini akan dipaparkan lebih lanjut 

mengenai mekanisme penanganan kasus TPESA di negara-negara tersebut berdasarkan: 1) 

Membangun pertanyaan yang ramah anak, 2) Penempatan korban TPESA, 3) Interaksi antara 

korban dengan pelaku dalam persidangan, 4) Ketentuan lain apabila korban memiliki hambatan 

fisik, psikis, dan 5) Akses pendamping dan/atau penerjemah bagi anak. 

 

3.1 Gambaran Umum 

3.1.1 Tujuan Umum 

Menguasai mekanisme penanganan kasus TPESA di Filipina, Australia, Belanda dan 

Perancis 

 

3.1.2 Tujuan Khusus 

1. Memahami poin pembelajaran dari materi ‘Mekanisme Penanganan Kasus TPESA di 

Filipina, Australia, Belanda dan Perancis’, 

2. Mengidentifikasikan bagaimana penanganan kasus TPESA di Indonesia, termasuk 

tantangan serta menganalisanya dengan apa yang dipelajari. 

  

3.2 Aktivitas Pembelajaran 

NO. TAHAPAN 
KEGIATAN 

KEGIATAN Metode 

FASILITATOR PESERTA 

1. Pendahuluan 1. Perkenalan 

pengajar dan 

fasilitator 

2. Menjelaskan 

agenda 

pembelajaran  

1. Mendengarkan 

perkenalan dan 

agenda pembelajaran 

2. Merespon 

kesepakatan aturan 

pembelajaran 

1. Pemaparan 

pengajar 

2. Pengerjaan 

kuis 
 



3. Diskusi 

kesepakatan aturan 

selama 

pembelajaran  

4. Meminta peserta 

mengisi pre-test  

 
 
2. 

 
Penyajian 
 

 

1. Paparan mengenai 

sistem peradilan anak 

di beberapa negara 

dalam menangani kasus 

TPESA, dengan 

beberapa sub topik: 

a. Membangun 

pertanyaan yang ramah 

anak; 

b. Penempatan korban 

TPESA; 

c. Interaksi antara korban 

dengan pelaku dalam 

persidangan, 

d. Ketentuan lain apabila 

korban memiliki 

hambatan fisik, psikis 

e. Akses pendamping 

dan/atau penerjemah 

bagi anak 

2. Mengajak diskusi 

kepada peserta apa 

yang dipelajari dan apa 

yang mungkin di 

aplikasikan dalam sesi 

ini (20 menit) 

 

 

1. Menyimak 

paparan 

2. Memberikan 

tanggapan seputar 

apa yang 

dipelajari dan apa 

yang akan 

diaplikasikan 

 

1. Ceramah 

2. Diskusi 

dan tanya 

jawab 

3 Bridging 1. Menanyakan, “apakah 

ada yang ingin 

ditanyakan” di setiap 

selesai pemaparan sub 

pokok bahasan 

Jika respons minim dan 

diperlukan, maka selingi 

dengan ice breaking 

1. Bertanya jika ada 

yang ingin ditanyakan 

2. Berpartisipasi dalam 

ice breaking  

1. Diskusi Tanya 

jawab 

 



4 Penutup 1. Menanyakan kembali 

apakah masih ada yang 

ditanyakan (5 menit) 

2. Menanyakan kembali 

apakah sudah sesuai 

harapan seperti yang 

disampaikan di awal (5 

menit) 

3. Meminta peserta untuk 

mengerjakan post test (10 

menit) 

4. Menutup sesi dengan 

berterimakasih atas 

partisipasi (2 menit) 

 

 

Menjelaskan agenda sesi 

berikutnya (3 menit) 

1. Bertanya jika ada 

yang ingin ditanyakan 

2. Menyampaikan kesan 

pembelajaran 

3. Mengerjakan post test 

1. Diskusi Tanya 

jawab 

2. Pengerjaan 

kuis 

 

3.3 Isi Materi 

Mekanisme penanganan kasus TPESA di Filipina, Australia, Belanda, Perancis 

berdasarkan: 

1. Membangun pertanyaan yang ramah anak, 

2. Penempatan korban TPESA, 

3. Interaksu ntara korban dengan pelaku dalam persidangan, 

4. Ketentuan lain apabila korban memiliki hambatan fisik, psikis, dsb 

5. Akses pendamping dan/atau penerjemah bagi anak 

 

3.4 Materi 

Mekanisme penanganan kasus eksploitasi seksual anak di beberapa negara, khususnya 

sistem peradilan anak yang berlaku. 

 

 

 

 



Indikator Penjelasan 

Filipina 

Menyusun pertanyaan-

pertanyaan yang ramah 

anak1 

1. Hakim mendapatkan pelatihan khusus dalam 

mewawancarai anak korban TPESA 

2. Terdapat competency examination yang diperuntukan 

saksi anak dalam memberikan keterangan  

3. Terdapat ketentuan pertanyaan yang diajukan selama 

pelaksanaan competency examination, beberapa ketentuan 

antara lain: 

a. Sesuai dengan usia anak dan tahap perkembangan 

anak 

b. Tidak terkait dengan permasalahan anak 

c. Fokus terhadap kemampuan anak untuk 

mengingat, berkomunikasi, dapat membedakan 

hal yang benar dan salah, serta menghormati anak 

4. Pengadilan melarang pengacara untuk mendekati anak 

apabila anak merasa takut dan terintimidasi oleh 

pengacara tersebut 

5. Dalam hal cara bertanya, pengadilan mengkontrol 

pertanyaan yang ditanyakan kepada anak untuk: 

a. Memfasilitasi kebenaran, 

b. Memastikan bahwa pertanyaan disampaikan 

sesuai dengan tingkat perkembangan anak 

c. Melindungi anak dari pelecehan ataupun rasa 

malu 

d. Menghindari pemborosan waktu 

6. Pengadilan dapat mengajukan pertanyaan yang 

mengarahkan dalam setiap tahap examination untuk 

 
1 https://www.chanrobles.com/childwitnessexamination.htm#.X4piQkUzbDd 

https://www.chanrobles.com/childwitnessexamination.htm#.X4piQkUzbDd


kepentingan terbaik dalam pengadilan 

7. Keberatan dalam pertanyaan dilakukan dengan cara yang 

tidak menyesatkan, membingungkan, menakut-nakuti 

atau mengintimidasi anak 

8. Pembuktian tidak memerlukan kesaksian anak. Apabila 

dapat dipercaya, kesaksian akan cukup untuk mendukung 

penemuan fakta, kesimpulan atau putusan yang tunduk 

pada standar pembuktian yang dipersyaratkan dalam 

kasus pidana dan non-pidana. 

9. Pertanyaan hakim tidak harus terkait dengan 

permasalahan di persidangan, tetapi hakim dapat bertanya 

mengenai perasaan anak bersaksi di ruang sidang 

10. Pengadilan dapat mengabulkan maupun menolak 

penggunaan siaran langsung televisi dengan 

mementingkan kepentingan terbaik bagi anak 

11. Pengadilan dapat memerintahkan agar anak memberikan 

saksi melalui siaran langsung televisi apabila ada 

kemungkinan anak mengalami trauma karena bersaksi di 

depan terdakwa, penasihat hukum maupun jaksa 

penuntut. Trauma tersebut yang dapat mempengaruhi 

kelengkapan maupun kebenaran kesaksian anak 

Penempatan korban 

TPESA 

 

Terdapat pengadilan keluarga yang memiliki yuridiksi untuk 

mendengar dan memutuskan beberapa kasus, khususnya sebagai 

berikut2: 

1. Kasus pidana yang mana satu atau lebih terdakwa berusia 

di bawah delapan belas (18) tahun tetapi tidak kurang dari 

sembilan (9) tahun pada saat dilakukannya pelanggaran. 

Sebagai tambahan, jika anak di bawah umur tersebut 

 
2 https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1997/ra_8369_1997.html 

 

https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1997/ra_8369_1997.html


dinyatakan bersalah, pengadilan akan memutuskan 

hukuman dan memastikan setiap tanggungjawab perdata 

yang mungkin ditimbulkan oleh terdakwa 

2.  Petisi untuk pernyataan anak terlantar, petisi/pernyataan 

komitmen anak secara sukarela atau tidak sukarela; 

penangguhan, penghentian atau pemulihan wewenang 

sebagai orang tua dan kasus lain yang diketahui 

berdasarkan Keputusan Presiden No. 603, Pemerintah 

Eksekutif No. 56, (seri 1986), dan undang-undang terkait 

lainnya 

3. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang 

melibatkan anak - yang mencakup segala bentuk tindakan 

pelecehan, penelantaran, kejahatan, eksploitasi, kekerasan, 

dan diskriminasi dan semua kondisi lain yang merugikan 

perkembangan anak-anak. 

Interaksi antara korban 

dengan pelaku dalam 

persidangan 

 

1. Pelaksanaan pengadilan keluarga dilakukan di sebuah 

ruangan dan anak korban didampingi oleh pekerja sosial 

dan dapat duduk di tempat yang terpisah dari pelaku. 

2. Hakim, jaksa, terdakwa serta pengacara berada di ruangan 

pengadilan. Kesaksian anak dilakukan melalui siaran 

langsung televisi yang ditayangkan dan diperdengarkan di 

ruang pengadilan 

Ketentuan lain apabila 

korban memiliki 

hambatan fisik, psikis 

Untuk korban Eksploitasi Seksual Anak, khususnya bagi yang 

tuna rungu dan tuna wicara, akan disediakan interpreter.3 

Akses pendamping 

dan/atau penerjemah 

1. Pengadilan dalam menunjuk pendamping anak dengan 

mempertimbangkan latar belakang pendamping serta 

 
3 https://www.chanrobles.com/childwitnessexamination.htm#.X4piQkUzbDd 

https://www.chanrobles.com/childwitnessexamination.htm#.X4piQkUzbDd


bagi anak 

 

wawasan yang dimiliki terkait dengan proses pengadilan, 

program kesejahteraan sosial dan wawasan seputar hak-

hak anak 

2. Menyediakan interpreter apabila anak tidak mengerti 

bahasa Inggris atau Filipina ataupun tidak dapat 

berkomunikasi karena tingkat perkembangannya, seperti 

munculnya rasa takut, malu, kecacatan atau alasan yang 

lainnya. Interpreter akan ditunjuk oleh pengadilan. 

3. Pengadilan menyediakan fasilitator, seperti psikolog, 

psikiatris, pekerja sosial, konselor, guru, pemuka agama, 

orangtua dan keluarga apabila anak tidak mampu 

menjawab pertanyaan 

4. Pengadilan mengizinkan anak didampingi oleh satu atau 

dua wali yang dapat memberikan dukungan kepada 

korban secara emosional 

5. Hakim dapat melarang pihak siapapun yang kehadirannya 

membuat anak takut, termasuk pihak yang terdakwa 

Australia4 

Terdapat sebuah koalisi bernama The AFP Child Protection Operations (CPO) yang 

melaksanakan investigasi dan koordinasi di wilayah  Australia secara lintas yurisdiksi 

terhadap international online child sex exploitation khususnya online dan di sektor 

pariwisata. Organisasi ini digawangi Australian State and Territory Police, pemerintah dan 

organisasi non pemerintah, seperti Internet Service Provider dan  Internet Content Host,, the 

Virtual Global Taskforce (VGT), lembaga penegakan hukum internasional, INTERPOL, dan 

masyarakat. Terdapat pelatihan melalui program Project Childhood (Protection Pillar) yang 

disusun oleh UNODC yang melibatkan pemerintah Australia, salah satu kegiatannya adalah 

training untuk hakim dan jaksa dalam mengadili perkara TPESA. 

 
4 https://www.missionaustralia.com.au/servicedirectory/192-justice-corrections/mission-australia-court-support-service-mission-
australia-centre 

 

https://www.missionaustralia.com.au/servicedirectory/192-justice-corrections/mission-australia-court-support-service-mission-australia-centre
https://www.missionaustralia.com.au/servicedirectory/192-justice-corrections/mission-australia-court-support-service-mission-australia-centre


Menyusun pertanyaan-

pertanyaan yang ramah 

anak 

- 

Penempatan korban 

TPESA 

- 

Interaksi antara korban 

dengan pelaku dalam 

persidangan 

 

Terdapat penggunaan bukti yang dibuat secara pre-recorded untuk 

korban anak dalam tindak pidana kekerasan seksual yang telah 

diundangkan di semua yurisdiksi Australia. Pre-recording the 

evidence bertujuan untuk meminimalisir stres yang dihadapi oleh 

Anak korban jika berhadapan langsung dengan pelaku, 

mengurangi kemungkinan jika memori Anak kabur karena waktu 

dan agar bukti seputar anak tidak diambil melalui wawancara yang 

terus (Friedman & Jones 2005). 

Ketentuan lain apabila 

korban memiliki 

hambatan fisik, psikis 

 

Akses pendamping 

dan/atau penerjemah 

bagi anak 

 

 

1. Lembaga - lembaga seperti Kejaksaan/Director of Public 

Prosecution (DPP), Lembaga Perlindungan Saksi & 

Korban/Witness Assistance Service (WAS) maupun 

Pengadilan dapat mengarahkan korban kepada akses 

pendampingan dan informasi, salah satunya adalah 

lembaga Mission Australia Court Support Service yang 

memberikan layanan informasi, dukungan, advokasi dan 

arahan bagi korban dan saksi dalam menjalani proses 

persidangan. Layanan yang diberikan antara lain 

menginformasikan hak dan kewajiban saksi dan korban, 

informasi tentang protokol dan prosedur hukum, 

mendukung selama proses hukum secara psikologis, 

mengadvokasikan kebutuhan saksi dan korban, 

menjelaskan dan memberikan arahan terkait konseling dan 

akses kompensasi. Layanan yang diberikan bagi saksi dan 



korban dengan latar belakang beragam, khususnya: 

Kelompok Adat Aborigin & Torres Strait Islander, anak-

anak, disabilitas, dan perempuan.   

2. Terdapat Witness Assistance Service (WAS) Pilot Project 

di November 2008 yang dibangun oleh The 

Commonwealth Director of Public Prosecutions (CDPP) 

yang bertugas memberikan layanan pendampingan dan 

informasi selama proses penuntutan, di mana layanan 

diberikan kepada korban yang memenuhi kriteria: 

a. Category A: Setiap anak di bawah 18 tahun, korban 

tindak pidana yang diatur dan berada di bawah 

CDPP, khususnya TPESA, perkawinan paksa, 

perbudakan, maupun pihak keluarga korban yang 

meninggal dunia akibat tindak pidana tersebut, 

serta korban yang memiliki hambatan psikologis 

akibat tindak pidana..  

b. Category B: Setiap korban dari tindak pidana 

seperti TPPO, kerja paksa, penjeratan hutang, 

eksploitasi ekonomi, seksual, fisik, dll yang 

merugikan. 

Mekanisme 

pemeriksaan dengan 

komunikasi audio 

visual dan rekaman 

elektronik 

1. Akses diberikan bagi korban dan saksi kekerasan seksual 

khususnya anak dan disabilitas yang dapat berupa 

pemeriksaan permulaan antara polisi dan korban. Saksi 

atau korban diperiksa oleh polisi atau pekerja sosial. 

2. Di negara bagian The Commonwealth, hanya korban anak 

yang bisa diperiksa. 

3. Di New South Wales (Criminal Procedure Act 1986): anak 

di bawah usia 16 tahun  

4. Sementara di Teritorial Utara: setiap saksi dalam perkara 

kekerasan seksual.  



5. Rekaman elektronik dapat berupa rekaman seluruh atau 

Sebagian dari keterangan korban, bisa dilakukan dengan 

pemeriksaan di mana korban diperiksa di ruang berbeda. 

Hakim, jaksa, pengacara dan tersangka akan ada di ruang 

sidang. Pemeriksaan silang dapat dilakukan. Saksi tidak 

perlu hadir di persidangan dan jury akan melihat 

rekamannya.  

6. Di Victoria (Evidence Act 1958), ada mekanisme bernama 

VATE (video or audio taping of evidence) yang mana 

seluruh bukti dalam kasus kekerasan seksual ditampilkan 

dalam bentuk rekaman audio-visual yang ditayangkan di 

persidangan. Hanya berlaku bagi korban langsung. Saat 

diperdengarkan, tersangka dan pengacaranya juga hadir 

tapi berbeda ruangan dengan korban. Kedua pihak hanya 

dapat berkomunikasi melalui masing-masing kuasa hukum 

atau pendamping. Tidak ada mekanisme cross 

examination. korban ditanya beberapa pertanyaan yang 

diajukan oleh pihak berwenang yang ditunjuk oleh kepala 

unit kepolisian. Berlaku hanya untuk anak dan disabilitas. 

7. Di Queensland dan Western Australia,  mekanisme ini 

dapat diterapkan bagi siapa saja yang mengalami kesulitan 

untuk hadir di persidangan atau memberi kesaksian. 

Negara bagian South Australia memperluas aturannya 

bahwa korban akan dirugikan jika tidak mendapat 

perlakuan khusus sebagai pihak yang rentan.  

    

Belanda5 

 
5 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/netherlands-3-implementation-anti-trafficking-policy_en 

 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/netherlands-3-implementation-anti-trafficking-policy_en


Belanda meratifikasi Lanzarote Convention yang menambah hukuman bagi online grooming 

sampai dengan 2 years. Belanda juga membantu atas adanya the European Financial 

Coalition against Commercial Sexual Exploitation of Children (EFC) tahun 2009 dan 

kerjasama dengan the Dutch Banking Association (NVB) dalam rangka membantu tukar 

informasi dalam arus keuangan atas hasil transaksi TPESA di internet. 

Peradilan yang ramah 

anak 

1. Hakim tidak hanya menyampaikan pertanyaan yang 

mudah dimengerti anak, tetapi juga menyusun amar 

putusan dengan bahasa yang sederhana dan ringan dibaca 

oleh anak sehingga anak mengerti apa yang terjadi pada 

dirinya (case number 200.191.708/01 par. 5.9) 

2. Ketentuan yang berlaku merujuk pada Guidelines on child-

friendly justice of the Council of Europe (2010) yang 

menekankan prinsip-prinsip peradilan yang 

mengutamakan partisipasi, best interest of child, 

menghormati harkat & martabat anak, perlindungan atas  

diskriminasi, serta penerapan rule of law.  

3. Bagian 5 Pemeriksaan ramah anak: Poin 55 Guidelines 

on child-friendly justice of the Council of Europe (2010)  

mengatur bahwa sebelum pemeriksaan di persidangan 

dimulai, anak sebisa mungkin merasa familiar dengan tata 

letak pengadilan dan fasilitas lainnya, termasuk identitas 

dan peran para petugas atau APH yang terlibat dalam 

perkaranya 

4. Poin 57 Guidelines on child-friendly justice of the Council 

of Europe (2010) menerangkan bahwa hakim, jaksa, 

maupun petugas lainnya berinteraksi dengan anak dengan 

rasa hormat dan sensitivitas yang baik. 

Penempatan korban 

TPESA 

Secara umum, korban dapat memberikan keterangan di luar 

sidang. Berdasarkan ketentuan, anak berhak atas bantuan hukum 



dari negara, pendampingan orangtua, serta partisipasi yang efektif 

selama proses peradilan.   

Interaksi antara korban 

dengan pelaku dalam 

persidangan 

 

1. Hakim dapat memerintahkan agar korban memberikan 

keterangan di luar ruangan persidangan untuk melindungi 

privasi pribadi korban anak. Hal ini juga bisa dimohonkan 

oleh korban (Article 269 of the Dutch Code of Criminal 

Procedure) 

2. Hukum acara pidana Belanda dibuat untuk mencegah 

konfrontasi dengan korban di persidangan publik. Jika 

hakim merasa korban perlu diperiksa lebih lanjut, hakim 

akan mengarahkan kasus ke hakim pemeriksa, agar korban 

diperiksa terpisah di luar sidang yang dihadiri oleh kuasa 

hukum pelaku saja. Di kasus yang serius, korban yang 

mampu menulis pernyataan tentang dampak tindak pidana, 

pernyataannya akan dimasukkan ke dalam berkas perkara. 

3. Bagi Anak Berkonflik dengan Hukum, pemeriksaan 

khusus dapat dilaksanakan sepanjang dilakukan di kantor 

kepolisian, jaksa, maupun pengadilan di dalam ruangan 

khusus.  

4. Pemeriksaan dapat dipertimbangkan untuk menggunakan 

metode pemeriksaan menggunakan video maupun 

rekaman audio ataupun pemeriksaan sebelum sidang (pre-

trial hearing) menggunakan kamera. Hasil pemeriksaan 

dapat diajukan sebagai barang bukti.  

Ketentuan lain apabila 

korban memiliki 

hambatan fisik, psikis 

 

Akses pendamping 

1. Sejak anak pertama kali masuk ke dalam peradilan pidana, 

baik polisi, imigrasi, petugas pendidikan, bahkan 

pengadilan mengingatkan dan menawarkan layanan yang 

ada (layanan kesehatan, psikologi, sosial, penerjemah dan 

interpreter) maupun organisasi lain yang dapat 



dan/atau penerjemah 

bagi anak 

 

 

 

memberikan layanan dukungan bagi anak, bahkan layanan 

bantuan finansial jika dapat diajukan; 

2. Setiap informasi disampaikan langsung kepada anak dan 

pendamping/orang tua/walinya.  

3. Hakim dan unsur pengadilan juga mendapat pelatihan dari 

the Centre of Education for the Judiciary (Studiecentrum 

Rechtspleging, SSR). 

Lain-lain 1. Anak berhak atas perlindungan pribadi dan keluarganya 

2. Proses peradilan menekankan pada pendekatan 

multidisipliner (Menjalankan koordinasi, pemahaman 

yang komprehensif menggunakan pemeriksaan 

psikologis, hukum, sosial, emosi fisik dan kognitif) 

3. Hakim meminta rekomendasi dari tim profesional seperti 

pekerja sosial, psikolog, terkait kesejahteraan anak 

PERANCIS6 

Menyusun Pertanyaan-

Pertanyaan yang Ramah 

Anak 

- 

Penempatan Korban 

TPESA 

Korban anak dan keluarga mendapat perlindungan dari situasi 

ancaman dan pelecehan mulai dari lingkungan hingga prosedur 

pengadilan. 

Interaksi Antara Korban 

dengan Pelaku dalam 

Persidangan 

- 

Ketentuan lain apabila 

Korban memiliki 

1. Dapat dimintakan pemeriksaan kesehatan untuk 

memahami kondisi psikis dan fisik korban anak. 

 
6 https://ecpat-france.fr/www.ecpat-france/wp-content/uploads/2018/10/KnowYourRight_FRE-min.pdf   

https://ecpat-france.fr/www.ecpat-france/wp-content/uploads/2018/10/KnowYourRight_FRE-min.pdf


Hambatan Psikis dan 

Fisik 

2. Dalam hal korban anak memiliki hambatan psikis atau 

fisik seperti takut, ragu-ragu, atau kesulitan dalam 

memberikan keterangan. Korban anak dapat diberi hak 

khusus kapan ikut dalam persidangan. 

Akses Pendamping 

dan/atau Penerjemah 

bagi Anak 

Korban anak dapat didampingi secara gratis oleh bantuan hukum, 

penerjemah, pekerja sosial, atau asosiasi hak anak. 

Mekanisme 

Pemeriksaan dengan 

Komunikasi Audio 

Visual dan Rekaman 

Elektronik 

Mekanisme penggunaan video ditujukan terhadap audiensi untuk 

membatasi jumlah mereka, sebab semakin banyak audiensi akan 

berdampak bagi korban anak. 

Hal Lainnya 1. Identitas korban anak tidak boleh dipublikasikan 

2. Kompensasi merupakan hak korban anak 

3. Menjawab pertanyaan dari korban anak atas pertanyaan 

yang diberikan kapan saja 

4. Memberikan layanan medis dan sosial gratis sebelum, 

selama, dan sesudah proses persidangan 

 


