
Mekanisme Penanganan Kasus TPESA
di Filipina, Australia, Belanda dan 
Perancis
ECPAT Indonesia dan MAPPI FH UI



PERBANDINGAN 
HUKUM PIDANA 

FORMIL  
PENANGANAN 

TPESA

▪ Keluarga Hukum Civil Law
▪ Keluarga Hukum Common 

Law 
▪ Keluarga Hybrid 

(campuran)
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Indikator
Mekanisme

Penanganan
Kasus TPESA

▪ Menyusun pertanyaan-pertanyaan
yang ramah anak

▪ Penempatan korban TPESA
▪ Interaksi antara korban dengan

pelaku dalam persidangan
▪ Ketentuan lain apabila korban 

memiliki hambatan fisik dan psikis
▪ Akses pendamping dan/atau

penerjemah bagi anak
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RINGKASAN FILIPINA

Telah 
mengatur
secara detail 
5 indicator 
dalam
pemeriksaan
anak sebagai
korban dalam
proses 
peridangan

AUSTRALIA

Australia tidak
secara khusus
memiliki panduan
detail pengajuan
pertanyaan. Yang 
dikembangkan
adalah panduan
pre-recording. 
Lembaga 
Perlindungan
Korban dan Saksi
(WAS) menjadi
kekuatan khusus.

BELANDA

Guidelines on child-
friendly justice of
the Council of
Europe (2010), 
pelatihan khusus 
bagi hakim, 
korban dapat 
memberikan 
keterangan di luar 
sidang, video 
conference, 
recording, 
pemeriksaan
menggunakan
metode
multidispliner
dan memanggil
ahli khsus
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PERANCIS

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

Ketentuuan
khusus lainnya 
hampir mirip 
dengan Belanda
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Negara/Indikator Pertanyaan ramah

anak

Penempatan

korban 

Interaksi korban 

dan pelaku

Korban difable Pendamping

korban

Filipina Dikembangkan

secara khusus

Pengadilan

keluarga

Pengadilan

keluarga interaksi

bisa dengan

sarana elektronik

Disediakan khusus

pendamping, 

penterjemah

Ditunjuk oleh 

pengadilan secara

khusus

Australia Sistem elektronik

tanpa kehadiran

anak

Adanya Lembaga 

dalam

penempatan

khusus untuk

korban

Interaksi bisa

mengggunakan

recording yang 

sudah dilakukan

sebelumnya

Layanan khusus tersdia

Belanda Dapat memberikan

di luar sidang

Dapat bantuan

hukum dan 

bantuan lainnya

dari negara

Video konferensi, 

pemeriksaan di 

luar siding, 

recording

Disedikan ruang

dan pendamping

khusus

tersedia

Perancis Pembatasan

kehadiran peserta

Korban dan 

keluarga dapat

bantuan dari

negara

Pembatasan-

pembatasan

khusus jumlah

peserta di ruang

dan sarana

elektronik

Disediakan ruang

dan pendamping

khusus

tersedia

PERBANDINGAN 



Filipina





Menyusun 
pertanyaan
ramah anak

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
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4.
Pengadilan
melarang
pengacara untuk
mendekati anak
apabila anak
merasa takut dan 
terintimidasi
oleh pengacara
tsb

5.
pengadilan
mengkontrol
pertanyaan yang 
ditanyakan
kepada anak

6.
Pengadilan dapat
mengajukan
pertanyaan yang 
mengarahkan
dalam setiap
tahap examination
untuk kepentingan
terbaik dalam
pengadilan



Menyusun 
pertanyaan
ramah anak

7.
Keberatan dalam
pertanyaan dilakukan
dengan cara yang 
tidak menyesatkan, 
membingungkan, 
menakut-nakuti atau
mengintimidasi anak

8.
Pembuktian tidak
memerlukan
kesaksian anak

9.
Pertanyaan hakim 
tidak harus terkait
dengan permasalahan
di persidangan, tetapi
hakim dapat bertanya
mengenai perasaan
anak bersaksi di ruang
sidang
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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. 



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 dinyatakan
bersalah, pengadilan akan
memutuskan hukuman dan 
memastikan setiap
tanggungjawab perdata
yang mungkin ditimbulkan
oleh terdakwa

Penempatan
korban TPESA
Terdapat pengadilan
keluarga yang memiliki
yuridiksi untuk mendengar
dan memutuskan beberapa
kasus, khususnya sebagai
berikut:
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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

Penempatan
korban TPESA
Terdapat pengadilan
keluarga yang memiliki
yuridiksi untuk mendengar
dan memutuskan beberapa
kasus, khususnya sebagai
berikut:
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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.

Penempatan
korban TPESA
Terdapat pengadilan
keluarga yang memiliki
yuridiksi untuk mendengar
dan memutuskan beberapa
kasus, khususnya sebagai
berikut:
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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.

13



Interaksi antara korban 
dengan pelaku dalam
persidangan

2. Hakim, jaksa, terdakwa serta
pengacara berada di ruangan
pengadilan. Kesaksian anak
dilakukan melalui siaran langsung
televisi yang ditayangkan dan 
diperdengarkan di ruang
pengadilan
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Untuk korban Eksploitasi Seksual Anak, 
khususnya bagi yang tuna rungu dan tuna 

wicara, akan disediakan interpreter.
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Akses
pendamping

dan/atau
penerjemah

bagi anak

2.

Menyediakan interpreter 
apabila anak tidak
mengerti bahasa Inggris
atau Filipina ataupun
tidak dapat
berkomunikasi karena
tingkat perkembangannya

1.
Menunjuk pendamping
anak mempertimbangkan
latar belakang
pendamping serta
wawasan yang dimiliki
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Akses
pendamping

dan/atau
penerjemah

bagi anak

4.
Pengadilan mengizinkan
anak didampingi oleh 
satu atau dua wali yang 
dapat memberikan
dukungan kepada korban 
secara emosional

3.
Pengadilan menyediakan
fasilitator, seperti
psikolog, psikiatris, 
pekerja sosial, konselor, 
guru, pemuka agama, 
orangtua dan keluarga
apabila anak tidak
mampu menjawab
pertanyaan
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Australia





The AFP Child 
Protection 

Operations (CPO)
melaksanakan

investigasi dan 
koordinasi di 

wilayah Australia 
terhadap international 

online child sex 
exploitation
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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.

Ketentuan lain apabila korban memiliki hambatan

fisik, psikis/Akses pendamping dan/atau penerjemah

bagi anak

Adanya Lembaga yang mengarahkan korban kepada

akses pendampingan dan informasi

Adanya Lembaga yang melakukan pendampingan dan 

informasi selama proses penuntutan
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Mekanisme pemeriksaan dengan komunikasi audio visual dan rekaman

elektronik

Akses komunikasi bagi korban dan saksi kekerasan seksual khususnya anak

dan disabilitas yang dapat berupa pemeriksaan permulaan antara polisi dan 

korban.

Rekaman elektronik dapat berupa rekaman seluruh atau sebagian dari

keterangan korban, bisa dilakukan dengan pemeriksaan di mana korban 

diperiksa di ruang berbeda. 

Di Victoria, terdapat mekanisme bernama VATE: seluruh bukti dalam kasus

kekerasan seksual ditampilkan dalam bentuk rekaman audio-visual yang 

ditayangkan di persidangan. Berlaku hanya untuk anak dan disabilitas

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..



22

Di negara bagian The 

Commonwealth, 

hanya korban anak

yang bisa diperiksa

Di New South 

Wales (Criminal 

Procedure Act 

1986): anak di 

bawah usia 16 

tahun

Sementara di 

Teritorial Utara: 

setiap saksi dalam

perkara kekerasan

seksual



Belanda





> 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

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.
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Interaksi antara korban dengan pelaku dalam persidangan
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Hakim dapat memerintahkan agar 

korban memberikan keterangan di 

luar ruangan persidangan untuk

melindungi privasi pribadi korban 

anak. 

Hukum acara pidana Belanda dibuat

untuk mencegah konfrontasi dengan

korban di persidangan publik.

Bagi Anak Berkonflik dengan

Hukum, pemeriksaan khusus dapat

dilaksanakan sepanjang dilakukan di 

kantor kepolisian, jaksa, maupun

pengadilan di dalam ruangan

khusus.

Pemeriksaan dapat dipertimbangkan

untuk menggunakan metode

pemeriksaan menggunakan video 

maupun rekaman audio ataupun

pemeriksaan sebelum sidang (pre-

trial hearing) menggunakan kamera. 



Ketentuan lain 
apabila

korban memiliki
hambatan fisik, 

psikis

Akses
pendamping

dan/atau
penerjemah

bagi anak

▪ Penawarkan layanan layanan kesehatan, 
psikologi, sosial, penerjemah dan 
interpreter maupun organisasi lain yang 
dapat memberikan layanan dukungan
bagi anak, bahkan layanan bantuan
finansial jika dapat diajukan;

▪ Setiap informasi disampaikan langsung
kepada anak dan pendamping/orang 
tua/walinya.

▪ Hakim dan unsur pengadilan juga 
mendapat pelatihan dari the Centre of 
Education for the Judiciary 
(Studiecentrum Rechtspleging, SSR).
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Lainnya

Anak berhak atas
perlindungan
pribadi dan 
keluarganya

Proses peradilan
menekankan

pada pendekatan
multidisipliner

Hakim meminta
rekomendasi dari

tim profesional
seperti pekerja
sosial, psikolog, 

terkait kesejahteraan
anak
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Prancis
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Penempatan Korban 

TPESA

Korban anak dan keluarga mendapat

perlindungan dari situasi ancaman dan pelecehan

mulai dari lingkungan hingga prosedur

pengadilan.

Ketentuan lain apabila

Korban memiliki

Hambatan Psikis dan Fisik

1. Dapat dimintakan pemeriksaan kesehatan

untuk memahami kondisi psikis dan fisik

korban anak.

2. Dalam hal korban anak memiliki hambatan

psikis atau fisik seperti takut, ragu-ragu, atau

kesulitan dalam memberikan keterangan.

Akses Pendamping

dan/atau Penerjemah bagi

Anak

Korban anak dapat didampingi secara gratis oleh 

bantuan hukum, penerjemah, pekerja sosial, atau

asosiasi hak anak.
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Mekanisme Pemeriksaan Ditujukan terhadap audiensi untuk membatasi

jumlah mereka, sebab semakin banyak audiensi

akan berdampak bagi korban anak.

Hal Lainnya Identitas korban anak tidak boleh dipublikasikan

Kompensasi merupakan hak korban anak

Menjawab pertanyaan dari korban anak atas

pertanyaan yang diberikan kapan saja

Memberikan layanan medis dan sosial gratis 

sebelum, selama, dan sesudah proses 

persidangan



RINGKASAN FILIPINA

Telah 
mengatur
secara detail 
5 indicator 
dalam
pemeriksaan
anak sebagai
korban dalam
proses 
peridangan

AUSTRALIA

Australia tidak
secara khusus
memiliki panduan
detail pengajuan
pertanyaan. Yang 
dikembangkan
adalah panduan
pre-recording. 
Lembaga 
Perlindungan
Korban dan Saksi
(WAS) menjadi
kekuatan khusus.

BELANDA

Guidelines on child-
friendly justice of
the Council of
Europe (2010), 
pelatihan khusus 
bagi hakim, 
korban dapat 
memberikan 
keterangan di luar 
sidang, video 
conference, 
recording, 
pemeriksaan
menggunakan
metode
multidispliner
dan memanggil
ahli khsus
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PERANCIS

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

Ketentuuan
khusus lainnya 
hampir mirip 
dengan Belanda



Terimakasih


