
SEXUAL ABUSE 
of CHILDRENof CHILDREN



PENDAHULUAN

� Kasus anak di McMartin Preschool, 
California

� Korban: seorang anak usia 2,5 tahun

� Tertuduh: Raymond Buckey (cucu pendiri � Tertuduh: Raymond Buckey (cucu pendiri 
sekolah)

� Peristiwa: dipaksa minum darah, 
menyaksikan kepala bayi hidup dicincang, 
dan gurunya bisa terbang



� Pihak polisi melayangkan surat ke 200 ortu 

dan � kekerasan seksual (oral sex, 

sodomi, dsb)

� Para ortu mengirim anak ke lembaga social 

service (CII).

� Juri memberi indikasi: Buckey, ibunya dan � Juri memberi indikasi: Buckey, ibunya dan 

5 guru lainnya bersalah

� Proses pengadilan berjalan lambat (1983-

1990). Putusan I: tidak ada hasil karena 

suara juri pecah. Putusan II: tidak bersalah



� Jaksa penuntut tidak puas, � talk show 

anak2 yang dianiaya

� Masa kini: banyak kasus sejenis yang tidak 

memuaskan secara hukum.

� Pelaku justru orang-orang yang dekat 

dengan korban: di sekolah & rumah dengan korban: di sekolah & rumah 

(anggota keluarga)



PERAN PSIKOLOG FORENSIK

� Evaluasi korban (anak)

� Assesment kompetensi utk memberikan 

kesaksian

� Menyiapkan anak utk memberi kesaksian

� Memberi kesaksian sebagai expert witness



ASSESSING ALLEGATIONS BY A 
CHILD

� Teknik interview

� adanya dilema leading question

1. Penggunaan pertanyaan sugestif1. Penggunaan pertanyaan sugestif

� mengurangi akurasi pernyataan anak

2. Implikasi konfirmasi oleh orang lain

Cth: “setiap anak….”

� menyebabkan konformitas



Cont…

3. Memberikan konskuensi positif dan 

negatif 

� kesan bahwa anak dipaksa memberi  

pernyataan sesuai dengan harapan iterpernyataan sesuai dengan harapan iter

4. Pertanyaan berulang-ulang

� kemungkinan anak akan  merubah 

jawaban



Cont…

5. Inviting Speculations

� Anak diminta berpura2 berperan 
sesuatu

Cth: “anggaplah kau melihat…”Cth: “anggaplah kau melihat…”

Teknik utk memisahkan pernyataan yang 
benar/imajinasi/salah � Statement Validity 
Assesment (SVA)



Teknik Lain

� Menggunakan boneka, gambar, dan 

boneka dengan anatomi lengkap.

+ � anak yg tdk dapat mengungkapkan scr 

verbalverbal

- � tidak ada standardisasi



Panduan penggunaa “doll”

1. Sebaiknya tidak digunakan utk membuat 

diagnosa awal

2. Prof. harus terlatih

3. Menyadari faktor interpersonal �

mempengaruhi respon

4. Alat bantu seperti video.



Beberapa cara peningkatan prosedur

1. Interview dng bahasa yang dipahami anak

2. Dokumentasi semua proses

3. Pertanyaan dala bentuk open ended Q



Anak � cukup kompeten bersaksi ?

� Asumsi sejauhmana kompetensi anak dalam 

memberi kesaksian bervarasi

� Kriteria yang dibutuhkan:

1. Anak tahu benar/salah ?1. Anak tahu benar/salah ?

2. Memahami kejadian yang disaksikannya ?

3. Memiliki memory yang akurat ?

4. Mampu/tidak memeri kesaksian ?

� Psikolog dapat memberi masukan



Hak anak dalam memberi kesaksian

� Intimidasi dari pengacara lawan

� Hak anak (saksi) dapat dilindungi dng cara:

- didudukkan di kursi anak- didudukkan di kursi anak

- bersaksi duduk di lantai

- menggunakan media pengganti verbal

- ditutupi layar

- melalui tele-conference



Psikolog sbg Expert Witness

� Mengajukan fakta2 ilmiah � emperjelas 

“kekaburan” di ruang sidang

1. Kesaksian dr sudut sosial

2. Kesaksian ttg kemiripan antara anak 

(saksi) dgn anak (korban)



Psikolog menjadi expert witness tidak hanya 

sebagai pembela tapi bisa menjadi penuntut

1.Adanya ketidakakuratan informasi yang 

diberikan anak

2.Masalah memory pada anak

3.Menolak dengan mengacu pada prosedur 3.Menolak dengan mengacu pada prosedur 

standar atau tidak


