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SUMMARY KASUS HUKUM ANAND KRISHNA 

 

I. Putusan Bebas (vrijsprak) 

Aktivis Spiritual Lintas Agama Anand Krishna (AK) divonis PUTUSAN BEBAS (vrijsprak) pada tanggal 22 
Nopember 2011 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Albertina 
Ho SH. MH. 

Hakim Perempuan Albertina Ho yang dikenal sebagai Srikandi Hukum Indonesia karena ketegasan, kejujuran, 
kepintaran, dan dedikasi pada profesi yang digelutinya, berpendapat bahwa AK secara sah dan menyakinkan 
TIDAK TERBUKTI melanggar Pasal 290 ayat 1, Pasal 294 ayat 2 (2) jo Pasal 64 ayat 1 KUHP tentang 
Pencabulan/Pelecehan Seksual. 

Karena itu, Ketua Majelis Hakim Albertina Ho SH MH membebaskan AK dari dakwaan pertama dan kedua, 
serta MEMULIHKAN Hak Anand Krishna dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, setelah 
persidangan hampir selama 1 tahun 3 bulan sejak 25 Agustus 2010 lalu.  

Hakim Albertina Ho SH MH membebaskan AK karena tuduhan yang dialamatkan pada dirinya tidak memiliki 
dasar hukum, tanpa bukti dan tanpa saksi. Ditambah adanya bukti forensik dari RSCM berupa visum et 
repertum tertanggal 3 Mei 2010 yang ditanda-tangani oleh ahli forensik, dr. Abd Mun’im Idris, SpF. 
(Lampiran 1, hal 9-10) yang menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada Pelapor 
Tunggal Tara Pradipta Laksmi, dan dirinya masih perawan. Saksi Maya Safira Muchtar yang sering disebutkan 
menjadi saksi dalam dugaan tindakan pidana ini, juga mengaku TIDAK PERNAH menyaksikan maupun TIDAK 
PERNAH terjadi pelecehan seperti yang dilaporkan oleh pelapor maupun saksi-saksi lainnya. 

II. Kejanggalan-Kejanggalan Dalam Kasus (Terungkapnya Dugaan ada 
Konspirasi menjatuhkan Anand Krishna lewat Kasus Pelecehan) 

Kasus Hukum penuh kejanggalan ini bermula ketika Tara Pradipta Laksmi tiba-tiba melapor ke Komnas 
Perempuan tanggal 12 Februari 2010, dan dilanjutkan ke Polda Metro Jaya 15 Februari 2010 dengan 
tuduhan pelecehan seksual. Pengaduan, tanpa somasi sebelumnya, ini dibarengi gencarnya kampanye 
pemberitaan media massa terutama oleh sebuah stasiun tv swasta dan media online. Saking gencarnya 
pemberitaan ini, AK seolah-olah sudah dinyatakan bersalah sehingga AK sudah harus menerima kenyataan 
di-“Trial by The Press”-kan sebelum menghadap proses peradilan.  

1. Inkonsistensi Kesaksian Saksi Pelapor dan Dugaan terjadinya False Memory Impant 

Dalam persidangan, Saksi Pelapor Tara Pradipta Laksmi pun kerap mengubah keterangan kesaksiannya, 
sehingga keterangan kesaksiannya berbeda antara yang tertera dalam Berkas Perkara (BAP) dengan 
keterangan kesaksian saat Majelis Hakim yang diketuai Drs Hari Sasangka SH. M.Hum, dan berbeda pula 
dengan keterangan kesaksiannya saat Majelis Hakim yang diketuai Albertina Ho SH. Inkonsistensi dalam 
memberikan keterangan dan pernyataan ini adalah salah satu ciri dari Penanaman Memori Palsu (False 
Memory Implantation).  
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Penanaman Memori Palsu ini diduga dilakukan oleh terapis-nya sendiri, Dewi P Faeni alias Dewi Yogo 
Pratomo, yang mengaku dalam sebuah wawancara dengan Media-Online bahwa telah melakukan 45 x Sesi 
Hipnoterapi dalam kurun waktu 3-4 bulan. Tindakan ini dianggap OVERDOSIS, TIDAK ETIS dan cenderung 
mengarah pada False Memory Implant, seperti yang diterangkan oleh Saksi Ahli Prof Dr Luh Ketut Suryani, 
ahli psikiater, pendiri CASA (Committe Anti Sexual Abuse) dan Adi W Gunawan, ahli hipnoterapi, pendiri 
Mind Technology dalam ruang persidangan. Pemberian Terapi Hipnoterapi secara normal adalah 1 (satu) kali 
per minggu saja, sedangkan bisa mencapai 3-4 kali per minggu.  

Kredibilitas pendidikan dan profesi Dewi P Faeni alias Dewi Yogo Pratomo-pun sangat diragukan kemampuan 
menangani pasien secara klinis karena latar belakang pendidikannya (Lampiran 2, hal 11). Demikian pula 
latar belakang pendidikan Wowiek ‘Mardigu’ Prasantyo yang dihadirkan sebagai Saksi Ahli Hipnoterapi 
sangat diragukan kebenarannya. (Lampiran 3, hal 12)  

Menurut American Psychological Association (APA), mereka yang baru mengingat sebuah kejadian 
pelecehan seksual, setelah menjalani serangkaian program terapi hipnoterapis, biasanya justru mengalami 
penanaman memori palsu atau False Memory Implant – FMI 

Salah satu contoh terjadinya inkonsistensi dalam keterangan Saksi Pelapor Tara Pradipta Laksmi adalah 
dirinya hanya memberikan keterangan bahwa hanya ada 1 pintu menuju tempat AK di Ciawi. Padahal ketika 
diadakan Kunjungan Peninjauan Lokasi dugaan TKP oleh para Hakim pada tanggal 5 Oktober 2011.  

Sebelumnya berulang kali dalam persidangan, AK mengundang Majelis Hakim untuk mengadakan Kunjungan 
Peninjauan Lokasi dugaan TKP ini agar terjadi verifikasi dan perbandingan antara keterangan para pelapor 
dan para saksi dengan lokasi dugaan TKP.  

Salah satu contoh lain inkonsistensi keterangan Saksi Pelapor Tara Pradipta Laksmi adalah keterangannya 
pada persidangan di depan Majelis Hakim Drs Hari Sasangka SH. M.Hum, Saksi Pelapor Tunggal Tara Pradipta 
Laksmi memberi keterangan bila ia baru bercerita tentang pelecehan seksual kepada ibunya sesaat sebelum 
lapor ke polisi, dimana Tara mengaku bila saat itu ia sedang menyusun apa yang disebutnya sebagai 
kronologi kejadian di komputernya untuk disampaikan kepada pihak Kepolisian. Dan barulah ia bercerita 
juga kepada ibunya. Tara melapor di Kepolisian tanggal 15 Pebruari 2010. 
 
Padahal tanggal 12 Pebruari 2010, Tara Pradipta Laksmi bersama Ibu dan Tantenya, didampingi pengacara-
nya dan saksi-saksi lain sudah melaporkan kasus ini ke Komnas Perempuan, seperti yang sudah diberitakan 
media-media online maupun media kaca. 
 
2. Dugaan adanya Konspirasi yang dirancang Muhammad Djumaat Abrory Djabbar 
 
Demikian pula terungkap dalam persidangan, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, semua 
saksi-saksi yang memberatkan AK di persidangan telah dimobilisasi, dikoordinir, dan difasilitasi oleh 
Muhammad Djumaat Abrory Djabbar, dan Dian Mayasari yang dibantu oleh Shinta Kencana Kheng dalam 
pertemuan-pertemuan sebelum dan sesudah pelaporan ke kepolisian. Dalam persidangan Muhammad 
Djumaat Abrory Djabbar mengakui bahwa dirinya dan istrinya, Dian Mayasari memfasilitasikan pertemuan-
pertemuan ini dan membiayai para saksi-saksi ini, termasuk perjalanan ke Bali untuk meminta penutupan 
Anand Krishna Center di Bali, 14 Apr 2010. (Lampiran 5a, hal 14) 
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Pertemuan-pertemuan ini dibenarkan oleh Ibu Tara, Wijarningsih dalam keterangannya di BAP, Halaman 17, 
Paragraf terakhir : “Benar, Saksi (Wijarningsih) pernah bertemu dengan MD Abrory Djabbar pada sekitar 
antara bulan September atau Desember 2009 di mana saat itu Saksi dan keluarga bermaksud 
memperkenalkan Tara dengan para KORBAN PELECEHAN SEKSUAL dari Anand Krishna dan juga anggota dari 
kelompok Anand Krishna yang telah keluar dari kelompok tersebut. Pertemuan tersebut diadakan di rumah 
Sdr. Djabbar di daerah Cinere Mas Depok.” 
 
Jadi antara Kesaksian Tara Pradipta Laksmi dan Ibu-nya, Wijarningsih pun sudah berbeda satu dengan 
lainnya. 
 
Kesaksian Wijarningsih terkait adanya pertemuan-pertemuan yang direncanakan di antara para saksi ini juga 
bisa dilihat dari Keterangan Saksi Ahli JPU Dewi P. Faeni alias Dewi Yogo Pratomo bahwa pada bulan 
September 2009, Tara masih ingin datang ke Ashram, tapi kemudian dipertemukan dengan saksi-saksi lain 
yang mengaku pernah menjadi korban. 
 
Jadi jelas sekali bahwa pertemuan yang diadakan di rumah Sdr. Djabbar di daerah Cinere Mas Depok ini 
adalah pertemuan untuk merencanakan konspirasi terhadap AK, daripada sekedar temu kangen atau 
silaturahmi anggota komunitas Anand Ashram yang telah keluar, karena di Anand Ashram tidak ada sistem 
anggota, sehingga yang keluar dan masuk Ashram jumlahnya ribuan orang, bukan hanya belasan orang. 
 
Seperti yang terungkap dalam persidangan Muhamad Djumaat Abrory Djabbar pernah menawarkan tawaran 
perdamaian kepada salah satu kuasa hukum AK, Darwin Aritonang SH, asalkan : (1) AK meminta maaf di 
depan umum, (2) AK tidak lagi terlibat dalam seluruh kegiatan Anand Ashram, (3) Penyerahan aset-aset 
Anand Ashram. Hal yang hampir sama juga dilontarkan kepada salah satu anggota KPAA, Ir Gede M Merada 
di luar ruang persidangan bahwa kasus ini sebenarnya tak perlu sampai di persidangan bila AK memenuhi 
keinginannya. 
 
3. Black Campaign, Isu Penodaan Agama, serta Tuduhan Pengambilan Paksa 
 
Salah satu hasil pertemuan di rumah Abrory, seperti yang terungkap di dalam persidangan, Abrory kemudian 
memperkenalkan Wijarningsih dengan seorang pengacara bernama Agung Mattauch, yang kata-katanya 
sempat dikutip oleh wartawan di TempoInteraktif.com tertanggal 25 Pebruari 2010 : “Pelecehan Seksual 
hanyalah entry gate bagi persoalan yang lebih serius. Ini ada Penodaan  Agama.” (Lampiran 6a, hal 15) 
 
Tapi nantinya tertanggal 6 Maret 2010 di vivanews.com, Agung Mattauch malah melontarkan tuduhan : 
“Anand Krishna Alihkan Isu Pluralisme” (Lampiran 6b, hal 15), dan tanggal 14 April 2010 di 
tempointeraktif.com, ingin menutup Anand Ashram. (Lampiran 5a, hal 14). Padahal Agung Mattauch yang 
pertama melontarkan isu Penodaan Agama.  
 
Tabloid Suara Islam menerbitkan laporan utama tertanggal 5 Maret 2010 tentang Kasus ini yang dikaitkan 
dengan Ajaran Sesat dan isu Penodaan Agama. (Lampiran 6b, hal 17) 
 
Tidak hanya itu saja, pada persidangan AK tanggal 16 Sept 2010 lalu, puluhan kelompok FPI (Front Pembela 
Islam) pun menyambangi persidangan AK dengan poster bertuliskan kata-kata : “Sesat!”, “Ajaran Sesat”, 
dsbnya. (Lampiran 6c, hal 16) 
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Kampanye negative (Black Campaign) di media juga dibarengi dengan pelaporan tindakan pengambilan 
paksa dan perbuatan tidak menyenangkan oleh para pengurus Anand Ashram yang terjadi sekitar bulan Juni 
2009. Laporan ke Polres Depok ini dilakukan tanggal 5 April 2010, dengan nomor laporan No. 0872 /K/IV/ 
2010 /Restro Depok. Para terlapor dikenakan pasal 167 ayat 4 tentang memasuki pekarangan tanpa izin dan 
pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Ada pun ternyata laporan ini TIDAK TERBUKTI 
dengan dikeluarkannya SP3 oleh Polres Depok (Lampiran 6, hal 18-19) 

Konspirasi ini juga merancang pengiringan Opini Publik yang masif di media-media massa dengan 
mendirikan posko-posko Korban Anand Krishna di Jakarta, Jogjakarta dan Bali, agar mempengaruhi publik 
bahwa korban-korban AK sudah mencapai sampai lebih dari 42 orang. (Lampiran 5b, hal 14).  

Sekarang terbukti bahwa yang melaporkan hanyalah Tara Pradipta Laksmi sedangkan ke-4 wanita lainnya 
hanyalah saksi-saksi yang mengaku pernah dilecehkan tanpa disertai bukti dan juga saksi, seperti telah 
diputus bebas oleh Ketua Majelis Hakim Albertina Ho SH. MH. 

4. Kejanggalan-kejanggalan dalam Kesaksian para saksi perempuan lainnya. 

Pertama adalah Sumidah, seorang terapis di L’Ayurveda yang sudah bekerja lama di sana. Mengaku pernah 
dilecehkan di Bali, tapi tanpa disertai 1 alat bukti pun, dan tanpa disaksikan oleh seorang saksi lainnya. 

Kedua adalah Dian Mayasari, istri Muhammad Djumaat Abrory Djabbar, yang disebut oleh suaminya sendiri 
dalam persidangan sebagai fasilitator dari pertemuan-pertemuan sebelum adanya pelaporan ke pihak 
kepolisian. Mengaku pernah dilecehkan tahun 2002-2004, tapi pada tahun 2005 menulis sebuah buku 
berjudul Kemilau Cinta dengan mempersembahkan buku itu kepada Yang Mulia Sai Anand Krishna, Sang 
Maestro musik jiwaku seperti tertulis di halaman depan buku tersebut (Lampiran 7a, hal 20). Dian Mayasari 
juga menolak memberikan pemeriksaan ulang kesaksian di depan Majelis Hakim pimpinan Hakim 
perempuan Albertina Ho SH MH. 

Ketiga adalah Farah Diba Agustin alias Fay. Mengaku mengaku pernah dilecehkan pada tahun 2005, tapi 
kemudian juga menulis buku Maria & Mariam di tahun 2006, dimana dalam buku tersebut tertulis ungkapan 
terima kasih dan persembahan kepada salah satunya adalah Anand Krishna (Lampiran 7b, hal 20). Farah 
Diba Agustin tidak pernah melaporkan pengakuannya ini sampai tahun 2010 lalu. 

Ke-empat adalah Shinta Kencana Kheng. Mengaku pernah dilecehkan pada tahun 2004-2006, tapi pada 
tahun 2010, tertangkap kamera dan beberapa saksi, berduaan di dalam mobil, pada malam hari, selama 
beberapa kali, di tempat sepi dengan Ketua Majelis Hakim terdahulu, Drs Hari Sasangka SH. M.Hum, 
sehingga diduga mempunyai hubungan spesial ketika perkara ini masih disidangkan di PN Jaksel pada paruh 
pertama tahun 2011. Perkara dugaan pelanggaran kode etik kehakiman ini sudah diproses di Komisi Yudisial 
(KY) (Lampiran 9b, hal 22) dan Mahkamah Agung (MA) dan berakibat digantinya Majelis Hakim dengan 
Majelis Hakim baru dengan Ketuanya, Hakim Perempuan Ibu Albertina Ho SH MH pada tanggal 7 Juni 2011 
sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat itu, Herry Swantoro SH MH (Lampiran 
9a, hal 21) 

MA juga memutuskan untuk mengenakan sanksi indisipliner tidak memukul palu kepada Hakim Hari 
Sasangka akibat perbuatannya berhubungan dengan saksi perempuan dalam kasus sama yang sedang 
ditanganinya di luar lingkungan pengadilan. (Lampiran 9c, hal 23) 
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III. Hubungan Khusus antara Saksi Shinta Kencana Kheng dengan Ketua Majelis 
Hakim terdahulu, serta Kejanggalan Proses Penuntutan oleh JPU 

Dugaan adanya hubungan khusus antara Saksi Shinta Kencana Kheng dan Ketua Majelis Hakim terdahulu, 
Drs Hari Sasangka SH., M.Hum ini menimbulkan tanda-tanya besar. Dalam ruang persidangan pertama, para 
saksi seperti Sumidah, Tara, Shinta dan Fay diperkenankan masuk ke dalam ruang sidang tertutup karena 
Ketua Majelis Hakim mengakomodir kepentingan pihak luar – gejala Hakim sudah tidak independen dan 
tidak objektif lagi. Dalam suatu sesi persidangan, bahkan Saksi Shinta bisa menginterupsi perkataan Hakim 
dari bangku penonton, walaupun penasehat hukum AK sangat keberatan dengan hal ini. Apakah kejadian ini 
wajar terjadi di dalam ruang persidangan yang mulia? Tentu TIDAK! 

Keanehan dan kejanggalan dalam proses persidangan bukan itu saja. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Martha P 
Berliana Tobing menyusun surat tuntutan hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan beberapa 
kejanggalan, antara lain :  

 Hanya berdasarkan COPY-PASTE Surat Dakwaan dengan MENGABAIKAN dan MENGESAMPINGKAN 
fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. 
 

 SENGAJA MENGABURKAN nama, profesi dan keterangan seorang Saksi Ahli Hukum Pidana, Prof Dr H 
Dwidja Priyanto SH MH SpN yang berprofesi Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Bandung dan Rektor 
Universitas Suryakancana – Cianjur, dengan nama Prof. Wija, Ahli Psikiater dan beserta keterangan 
tentang Hipnoterapi lengkap beserta latar belakang pendidikan dan analisanya, yang sebenarnya 
tidak pernah ada di dalam ruang persidangan selama ini. Kesalahan ini juga dengan sengaja tidak 
diperbaiki dalam Replik Jaksa.  
 

 JPU juga memaksakan sebuah kejadian dalam surat tuntutan sebuah fakta yang tidak masuk akal 
dimana pada tanggal 25 Februari 2010, Saksi Shinta Kencana Kheng dihubungi oleh AK, diminta 
untuk datang ke padepokan dan kemudian dilecehkan. Padahal menurut Berkas Perkara (BAP), pada 
tanggal yang sama (25 Februari 2010), Shinta berada di Polda Metro Jaya diperiksa sebagai saksi, dan 
Shinta sudah keluar dari Anand Ashram sejak tahun 2006, seperti yang diungkapkannya sendiri 
dalam BAP. JPU tidak memperbaiki-nya dalam Replik. 

IV. BLACK CAMPAIGN LAGI SETELAH PUTUSAN BEBAS 

Putusan Bebas tampaknya tidak memuaskan bagi kelompok yang diduga kuat terlibat dalam konspirasi ini 
sehingga bersama-sama Agung Mattauch - pengacaranya, Tara dkk, kembali melancarkan black campaign 
dengan melemparkan tuduhan-tuduhan palsu tanpa disertai bukti dan saksi, kali ini, kepada Majelis Hakim 
dan AK, di Komisi Yudisial (KY), Jumat Sore – 2 Desember 2011.  

Tuduhan-tuduhan tidak berdasar ini antara lain adalah : (Lampiran 11, hal 25) 

 Majelis Hakim dipertanyakan netralitas-nya karena tidak memanggil kembali para Saksi Ahli yang 
telah dipersiapkan oleh JPU. 
FAKTA SEBENARNYA adalah JPU yang menolak kembali menghadirkan para Saksi Ahli tersebut, 
sementara Majelis Hakim pimpinan Albertina Ho mempersilakan baik JPU maupun Penasehat 
Hukum untuk menghadirkan kembali saksi-saksi dalam persidangan ini. Penolakan JPU memanggil 
kembali saksi-saksinya ini dikutip oleh Situs Surat Kabar Harian berbahasa Inggris, The Jakarta Post , 
Edisi 11 Nopember 2011. Rekaman suara persidangan pun dapat membuktikan hal ini. (Lampiran 10, 
hal 24) 
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 Majelis Hakim dituduh mengesampingkan bukti tisu bersperma dalam persidangan ini. 
FAKTA SEBENARNYA adalah bukti tisu bersperma ini tidak ada dan hanya digunakan sebagai alat 
black-campaign di media massa. Daftar alat bukti, baik di Berita Acara Perkara (BAP) Kepolisian, 
maupun Surat Dakwaan dapat memverifikasi hal ini bahwa tisu bersperma ini tidak pernah dijadikan 
alat bukti dalam persidangan. 
 

 Majelis Hakim dituduh se-mobil dengan AK dalam perjalanan menuju lokasi dugaan TKP. 
FAKTA SEBENARNYA adalah Majelis Hakim dan AK bersama rombongan Tim Penasehat Hukum 
berangkat menuju lokasi dugaan TKP dengan kendaraan masing-masing. Majelis Hakim bersama 
Panitera menaiki mobil dinas PN Jakarta Selatan, sedangkan AK bersama Tim Kuasa Hukum menaiki 
mobil pribadi. Banyak saksi, seperti tukang parkir, satpam, aparat kepolisian di PN Jaksel yang 
menyaksikan peristiwa ini.  

Black Campaign dengan tuduhan-tuduhan palsu ini kandas di tengah jalan karena baik Tim Penasehat Hukum 
AK dan Komunitas Pecinta Anand Ashram (KPAA) langsung segera merespon fitnah-fitnah keji seperti ini di 
akhir pekan. Hasilnya media tidak lagi termakan dengan isu-isu tanpa bukti ini dan segera melupakannya. 

 

V. KASASI KE MAHKAMAH AGUNG 

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari) mengeluarkan pernyataan mengajukan kasasi putusan ke 
Mahkamah Agung (MA) atas putusan bebas murni Kasus AK (29/11). Sudah rahasia umum bahwa pihak 
kejaksaan akan selalu naik banding/mengajukan kasasi pada semua putusan bebas, atau putusan hukuman 
di bawah 2/3 (dua per tiga) tuntutan JPU, walaupun hal ini melanggar HAM dan hak-hak konstitusional 
seorang warga atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 
sama di hadapan hukum seperti tertuang dalam Pasal 28D, butir pertama, Undang-Undang Dasar 1945.   

Pengajuan kasasi atas putusan bebas (vrijsprak) di Indonesia kadang dilakukan karena adanya jurisprudensi 
keputusan MA (No. 275 K/Pid/1983) untuk menerima kasasi putusan bebas dalam kasus yang dikenal 
sebagai Kasus Natalegawa, 15 Desember 1983 beberapa hari setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri 
Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang intinya 
bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 67 dan 244.  

Sedangkan Jurisprudensi keputusan MA, bukanlah salah satu dari Sumber Tertib Hukum, seperti yang 
tertuang dalam Tap MPR No. III/2000. Sumber Tertib Hukum yang diakui adalah : UUD’45, TAP MPR, UU, 
Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Perundangan Pengganti UU (Perpu), Keppres, Peraturan Daerah 
(Propinsi/Kabupaten/Kota).  

Sedangkan SK Menteri Kehakiman mempunyai dasar hirarki hukum yang lebih rendah ketimbang KUHAP, 
sehingga pengajuan kasasi kejaksaan terhadap Putusan Bebas menyalahi Asas Hukum Universal - Lex 
superior derogat legi lex inferiori (asas yang menegaskan bahwa hukum yang lebih tinggi kedudukannya 
mengesampingkan hukum yang lebih rendah kududukannya ) 

Pengabulan Kasasi atas Putusan Bebas Kasus Anand Krishna diputus oleh Majelis Hakim, HM Zaharuddin 
Utama, SH, MM (Ketua), H. Achmad Yamanie, SH, MH dan DR. Sofyan Sitompul SH MH (Anggota). HM 
Zaharuddin Utama juga dikenal sebagai Hakim yang membatalkan Putusan Bebas Pritya Mulyasari dan 
menghukum Nenek Rusminah. 
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VI. KESIMPULAN 

Walaupun segala kejanggalan-kejanggalan ini dan dugaan rekayasa hukum, Majelis Hakim yang 
diketuai Hakim Albertina Ho, SH MH berpendapat AK dibebaskan secara sah dan meyakinkan 
(vrijsprak) karena TIDAK ADA Saksi yang melihat tuduhan tersebut, dan TIDAK ADA Bukti yang 
menguatkan tuduhan tersebut, karena itu, Hak AK atas Kedudukan, Kemampuan, Harkat dan 
Martabat-nya dipulihkan.  

Keputusan vonis bebas Hakim Albertina Ho, SH MH ini menegaskan bahwa telah terjadi dugaan 
kuat adanya konspirasi untuk menjatuhkan Anand Krishna dengan menggunakan Kasus Hukum 
Pelecehan Seksual. Konspirasi ini diduga didalangi oleh Muhammad Djumaat Abrory Djabbar 
dengan menggunakan masalah internal keluarga Tara Pradipta Laksmi sejak kedatangan Ayahnya 
kembali dari Australia. 

Tapi konspirasi ini tidak akan terjadi tanpa bantuan Psikolog Dewi P Faeni alias Dewi Yogo Pratomo 
yang terungkap dalam fakta-fakta di persidangan telah mengisolasi Tara Pradipta Laksmi dari 
hubungan luar selama 3-4 bulan, dan pada periode yang sama, memaksakan pemberian terapi 
hipnoterapi yang OVERDOSIS sebanyak 45 kali.  

Menurut Prof Dr LK Suryani, Pendiri CASA (Committee Anti Sexual Abuse), sekaligus Kepala 
Laboratorum Psikiatri FK Universitas Udayana-Bali, pemberian terapi hipnoterapi yang OVERDOSIS 
seperti itu tidak boleh dilakukan karena akan menjurus pada proses cuci otak atau brain washing. 
Untuk kasus pemerkosaan saja, 4 sesi biasanya sudah cukup, dan itu pun tidak boleh dilakukan 
dalam waktu yang berdekatan. (Lampiran 4, hal 13). Pemberian terapi hipnoterapi yang 
OVERDOSIS dikategorikan sebagai upaya yang menjurus False Memory Implant (Penanaman 
Memori Palsu). Pemberian terapi hipnoterapi oleh seorang lulusan psikolog industri (bukan klinis) 
juga patut dipertanyakan (Lampiran 4, hal 13) 

Dan, dikabulkannya Kasasi Putusan Bebas dalam kasus ini adalah Catat Hukum, dan melanggar HAM 
seseorang akan Kepastian dan Jaminan Hukum. Tapi ini adalah modus operandi baru dalam 
menjatuhkan karakter seseorang melalui kasus pelecehan seksual. Jangan sampai ada orang lain 
yang di-anandkrishna-kan karena busuknya sistem keadilan di Indonesia. 
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Data-data Lampiran Pendukung dari Media dan Dokumen 

 

Daftar Isi :  

1. Lampiran 1a : Salinan Visum et repertum Tara Pradipta Laksmi. (Hal 9) 
Lampiran 1b : Copy Visum et repertum Tara Pradipta Laksmi Asli. (Hal 10) 

2. Lampiran 2 : Email Pernyataan dari HMI - Hypnosis Motivation Institute tentang latar belakang 
pendidikan terapis Dewi Yogo Pratomo (Hal 11) 

3. Lampiran 3 : Email dari HTI – Hypnotherapy Training Institute tentang latar belakang Mardigu (Hal 12) 
4. Lampiran 4 : Artikel RMOL, 20 Mei 2011, Saksi Ahli Meragukan Keabsahan Hipnoterapis Pelapor (Hal 13) 
5. Lampiran 5a : Artikel TempoInteraktif.com 14 Apr 2010 – Korban AK Minta Padepokan Ditutup (Hal 14) 

Lampiran 5b : Artikel Kompas.com 16 Mar 2010 – 42 Mantan Pengikut siap lawan AK (Hal 14) 
6. Lampiran 6a : Artikel TempoInteraktif.com 25 Feb 2010 – AK Dituding Sebarkan Ajaran Sesat (Hal 15) 

Lampiran 6b : Artikel Vivanews.com 6 Maret 2010 – AK Alihkan ke Isu Pluralisme (Hal 15) 
Lampiran 6c : Artikel Detiknews.com 16 Sep 2010 – FPI minta AK dihukum berat (Hal 16) 
Lampiran 6d : Artikel Tabloid Suara Islam Edisi 85, 5-19 Maret 2010 – Ajaran Sesat & AK (Hal 17) 

7. Lampiran 7 : SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dari Polres Depok (Hal 18-19) 
8. Lampiran 8a : Cover Buku & Ucapan Terima Kasih karangan Dian Mayasari, 2005 (Hal 20) 

Lampiran 8b : Cover Buku & Ucapan Terima Kasih Farah Diba Agustin, 2006 (Hal 20) 
9. Lampiran 9a : Surat Penetapan Pergantian Majelis Hakim dari Ketua PN Jaksel 7 Juni 2011 (Hal 21) 

Lampiran 9b : Surat Pemanggilan dari KY untuk Shinta Kencana Kheng 18 Juli 2011 (Hal 22) 
Lampiran 9c : Artikel AntaraNews 22 Feb’12: “MA Hukum Hakim Hari Sasangka (Hal 23) 

10. Lampiran 10 : Artikel The Jakarta Post 11 Nop’11 : “I was set up : Anand Krishna” (Hal 24) 
11. Lampiran 11 : Artikel AntaraNews, 3 Des’11, Kuasa Hukum Anand Heran Terhadap TP-KAK (Hal 25) 
12. Lampiran 12 : Artikel RMOL, 9 Nop’11 – Kasasi Atas Vonis Bebas (Hal 26) 
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Lampiran 1a – Salinan Visum et repertum Tara Pradipta Laksmi sesuai Aslinya 

DEPARTEMEN KESEHATAN RI 
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK 

RSUP NASIONAL DR CIPTO MANGUNKUSUMO 
PUSAT KRISIS TERPADU untuk Perempuan dan Anak 

Jalan Diponegoro No. 71 

HASIL SEMENTARA 

Yang bertanda-tangan dibawah ini adalah dokter Abdul Mun’im Idris dokter jaga di Rumah Sakit Umum 
Nasional Ciptomangunkusumo, berdasarkan surat permintaan visum etrepertum Kepala Kepolisian 
Sektor/Resort Direskrum, nomer  B/Ver.........../021D.... tertanggal 3 Mei 2010 pada hari ini tanggal 3 Mei 
2010 pukul 15.40 bertempat di Kamar Periksa Pusat Krisis Terpadu Rumah Sakit Umum Pusat Nasional 
Ciptomangunkusumo telah melakukan pemeriksaan atas korban yang menurut surat permintaan visum 
tersebut :  

Nama :   - 10.047572 338-56-88  
Kelamin :  - TARA PRADIPTA LAKSMI NN 
Usia :   - 03.05.2010  20t 0b 0h Pr 

Dengan hasil pemeriksaan sementara sebagai berikut :  

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. 
Penampilan umum/sikap kooperatif .... pakaian rapi  

2. Korban mengaku dicabuli pada tanggal Mei – Jun 2009 
Pada saat itu dia mengalami : pelecehan, dicabuli .... dan vagina dimasuki ... 

3. Riwayat haid normal ; riwayat perkembangan seksual normal 
4. Pada tubuh korban ditemukan luka-luka sebagai berikut : t.a.k 
5. Pada pemeriksaan genitalia : Selaput darah utuh di sekitarnya ... tampak cairan ..... 
6. Pemeriksaan Laboratorium : Tidak dilakukan     tidak ada indikasi  

Kesimpulan :  
Pada perempuan berumur 20 tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan tanda-tanda 
persetubuhan.  

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan mengingat sumpah jabatan. 

 
Jakarta, 3 Mei 2010 

Ttd. 
dr. Abd Mun’im Idris, SpF 

Catatan :  
Surat Pemeriksaan berlaku selama VER repertum diproses  
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Lampiran 1b : Salinan Asli Visum 
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Lampiran ke-2 : Latar Belakang Pendidikan Terapis Dewi P Faeni alias Dewi Yogo Pratomo  

Dalam surat dakwaan dan tuntutan JPU, Dr Dewi P Faeni alias Dewi Yogo Pratomo mengaku bergelar S1 dan 
S2 di Universitas of Maryland (Manajemen SDM/Psikologi Industri), S3 di UNPAD (Doktor di Univ Maryland 
dalam Manajemen SDM/Psikologi Industri), serta menyelesaikan sekolah HMI (Hypnotherapist Motivation 
Institute) sebagai sertifikat (Certified Hypnotherapist) setara S1 dan Master of Hypnotherapist setara S3.  

Mengaku bekerja sebagai Hypnotherapist sejak sekitar tahun 1993 awalnya berkantor di Negara Jerman. 

 Kenyataannya : 
1. Baru menyelesaikan Distance Education Program of Hypnotherapy di HMI, February 2009. 
2. Diploma in hynotherapy, a certificate course –nya TIDAK SETARA dengan gelar S3 di USA 
3. Seorang berpendidikan Psikologi Industri tidak tepat menangani pasien secara klinis. 
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Lampiran 3: Latar Belakang Pendidikan Saksi Ahli Wowiek Mardigu Prasantyo alias Mardigu 

 
Dalam dakwaan dan tuntutan, serta persidangan, Saksi Ahli Mardigu mengaku bergelar CHT dari 
lembaga Hypnotherapy Training Institute (HTI) 
 

 Kenyataannya : HTI lewat email dari Direkturnya, Randal Churchill mengaku tidak pernah 
mempunyai peserta dengan nama tersebut di sekolah-nya.  
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Lampiran 4 - Saksi Ahli Ragukan Keabsahan Hipnoterapi Pelapor Anand Krishna 
Jum'at, 20 Mei 2011 , 13:13:00 WIB | Laporan: Widya Victoria 
http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=27674 
 

Pengadilan terhadap Anand Krishna, yang diduga melakukan pelanggaran Pasal 290 dan 
294 KUHP tentang Pelecehan Seksual memasuki babak baru. Sidang kali ini menghadirkan saksi ahli 
hipnosis/hipnoterapi, Adi W Gunawan - Leading  Expert in Mind Technology, Profesor Luh Ketut Suryani, dan 
Ahli Pidana profesor Dwidja Priyatno yang juga Rektor Universitas Suryakancana, Cianjur. 
 
Dalam sidang yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu lalu (18/5) ini, pendiri CASA 
(Committee Against Sexual Abuse), profesor Suryani mempertanyakan alasan kenapa terjadinya 45 kali sesi 
terapi hipnoterapi dalam waktu 90 hari yang dilakukan oleh ahli hipnoterapi terhadap pelapor. 
 
"Bisa-bisa inilah yang  disebut brainwashing atau cuci otak,” kata Kepala Laboratorium Psikiatri FK 
Universitas Udayana tersebut.  
 
Dia juga menyampaikan bahwa seorang yang mengalami pelecehan seksual tidak bisa tersenyum-senyum 
atau ketawa-ketawa lucu saat muncul beberapa kali di beberapa media televisi nasional. Apalagi sampai  
dengan mudah menceritakan bahwa dirinya adalah seorang korban yang sudah lama mengalami pelecehan 
seksual.  
 
“Kesan yang timbul yang saya perhatikan sang pelapor seperti ingin mencari popularitas saja,” ujarnya.  
 
Menyangkut kondisi Tara Pradipta Laksmi (pelapor) berdasarkan BAP kepolisian, menurut Suryani, jika 
demikan keadaan dia  maka semestinya Tara mendapatkan penanganan psikiater yang bisa memberi obat. 
Karena psikolog bukan dokter dan tidak boleh memberi oba. Jika dalam keadaan seperti itu seorang 
dihipnoterapi malah bisa kontradiksi, bukan membaik justru lebih parah keadaannya. 
 
Hal senada juga dikemukakan Adi Gunawan. Dalam pandangan  dia, terapi sampai 50 kali seperti yang 
dialami Tara (pelapor), jelas-jelas bertujuan untuk memasukkan memori baru bukan untuk terapi. Dalam hal 
ini, trauma pelecehan bisa ditanggulangi dalam satu hingga maksimal empat sesi. Dan itu pun kalau sudah 
termasuk pemerkosaan segala. Adi Gunawan juga meragukan keabsahan ahli hipnoterapi Tara.  Hasil 
hipnosis, kata Adi tidak bisa dipakai di dalam persidangan karena subjektif dan tidak ada standar yang baku.   
 
Sementara itu, Dwidja Priyatno menjelaskan pasal 290 bahwa seorang korban pelecehan seksual menurut 
pasal itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya secara phisik. Padahal Tara mengaku sadar sepenuhnya, 
mengingat semua kejadian dan tidak ada paksaan. Bahkan berdasarkan keterangan, Tara datang ke Ashram 
Anand Krishna atas kemauannya sendiri. Menyoroti pasal 294, Dwidja menekankan ada sesuatu yang terlalu 
dipaksakan dimana jaksa memunculkan empat orang yang mengaku sebagai saksi. Padahal ,menurut hukum, 
seorang saksi harus menyaksikan sendiri, mengalami dan mendengar sendiri. 
  
Keempat orang saksi tersebut tidak ada seorang pun yang menyaksikan sendiri Tara mengalami pelecehan 
seksual. Dalam persidangan sebagai saksi keempat orang tersebut hanya menceritakan diri mereka juga 
mengalami pelecehan seksual sekitar lima tahun yang lalu.  Dengan begitu, mereka tidak bisa dipaksakan 
menjadi saksi dalam kasus ini. [wid]  
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Lampiran 5a : Salah Satu Contoh Kampanye Negatif (Black Campaign) yang dilancarkan di 
Media dengan dibiayai Muhammad Djumaat Abrory Djabbar untuk pergi ke Bali. 
 
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2010/04/14/brk,20100414-240303,id.html 
 

Korban Anand Krishna Minta Padepokan Ditutup   
RABU, 14 APRIL 2010 | 14:38 WIB 

TEMPO Interaktif, Denpasar -Sepuluh orang yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual oleh tokoh 
spiritual Anand Krisna, Rabu (14/4) berada di Denpasar. Mereka yang didampingi pengacaranya mengaku 
akan mendesak Polda Bali untuk menutup Yayasan Anand Krisna Ashram di Bali. *) 

*) Indikasi kuat bahwa Anand Ashram sebagai lembaga juga diincar –Ed. 
 
"Saya berharap menjadi korban terakhir, jangan ada lagi korban yang lain, " kata Tara yang pertama kali 
mencuatkan masalah itu. Untuk kasus pelecehan seksual, dia menyerahkan sepenuhnya ke polisi. Tetapi , 
menurutnya, diperlukan langkah lebih jauh dengan melakukan penutupan tempat praktek Anand. 
 
Pengacara Tara, Agung Mattauch menegaskan, Anand Krisna telah banyak menyebarkan doktrin yang 
berbahaya. Dia mencontohkan ajaran untuk anak usia 12-15 untuk menyerahkan total dirinya kepada guru 
dan untuk memutuskan hubungan dengan keluarga. Ada laporan juga, kata dia, di salahsatu tempat di Bali 
terdapat patung Anand Krisna yang harus dicium oleh para pengikutnya bila memasuki tempat itu. *) 

*) Di Buku Kehidupan sbg Manifesto dari A.K, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ke-5, 2008, Hal 56, 
tertulis : “Saya katakan pada anda untuk berhenti mencari guru….. Ketergantungan pada seorang guru 
bertentangan dengan pencarian anda.” –Ed 

 Mattauch menyatakan, kedatangan ke Bali juga untuk menyampaikan klarifikasi karena beredarr isi bahwa laporan 
mereka adalah udaha untuk menyerang ajaran pluralisme. "Di Jakarta ada isu , seakan terjadi penyerangan terhadap 
tokoh maupun aset tokoh Pluralisme . Isu juga beredar di Bali," katanya. Menurutnya, hal itu hanyalah pengalihan opini 

belaka. *)  Ke-2 kalinya, menjilat ludah sendiri setelah mengatakan bahwa ini adalah persoalan penodaan agama di 
tanggal 25 Februari 2010) – Ed. ....................................... (ROFIQI HASAN) 

 

Lampiran 5b – Contoh Lain Black Campaign di Media. 

42 Mantan Pengikut Siap Melawan Anand Krishna 
Sandro Gatra | Abi | Selasa, 16 Maret 2010 | 11:08 WIB  

http://female.kompas.com/read/2010/03/16/11084996/42.Mantan.Pengikut.Siap.Melawan.Anand.Krishna 

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Tara Pradibta Laksmi dan Sumidah, dua perempuan yang diduga menjadi korban 
Anand Krishna, siap menghadapi jika pihak Anand melaporkan mereka ke polisi dengan tuduhan perbuatan tidak 
menyenangkan, pencemaran nama baik, dan fitnah. "Silakan saja, itu hak mereka. Kita buktikan saja nanti," ucap 
koordinator tim kuasa hukum korban, Agung Mattauch, kepada Kompas.com melalui telepon, Selasa (16/3/2010). 

Agung menjelaskan, saat ini telah bergabung sebanyak 42 orang ke dalam posko korban Anand Krishna. Sejumlah 42 
orang itu adalah mantan pengikut Anand yang diduga mengalami pelecehan seksual dan eksploitasi. Mereka siap 
membantu Tara dan Sumidah untuk menghadapi Anand. ......................... 



Hanya Untuk Kalangan Sendiri dan Terbatas – Dilarang untuk dicopy atau dikutip tanpa ijin/persetujuan tertulis Page 15 
 

Lampiran 6a :  Anand Krishna Dituding Sebarkan Ajaran Sesat   

(http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/2010/02/25/brk,20100225-228390,id.html). 

Kamis, 25 Februari 2010 | 16:48 WIB |TEMPO/Adri Irianto 

TEMPO Interaktif, Jakarta - Guru spiritual Anand Krishna dituding menyebarkan aliran sesat dengan meminta murid-
muridnya murtad dari agama yang semula diimani pengikutnya.  

Kuasa hukum Tara Pradipta Laksi, korban pelecehan Anand, Agung Mattauch mengatakan, pengikut aliran spiritual itu 
sering disindir jika masih menjalani rutinitas salat berjamaah. "Kalau masih salat dianggap belum sempurna, jadi 
disindir-sindir ada yang masih salat," ujarnya ditemui di Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kamis (25/2).  

Pusat meditasi milik Anand ramai menjaring pengikut usai tragedi kerusuhan Mei 1998. Agung menuturkan, banyak 
masyarakat tertarik karena ajaran spiritual tersebut menawarkan ketenangan batin.  

"Dibikin agar antaragama tidak bentrok. Tidak ada patok agama tertentu, menurut korban di Bali, ajarannya bukan hindu, 
tapi kehindu-hinduan," jelasnya. 
 
Dalam ritual yang dijalankan, juga terdapat patung Anand Krishna yang nantinya akan disembah-sembah oleh para 
pengikutnya. "Pelecehan hanya entry gate untuk persoalan yang lebih serius. Ini ada penodaan agama," kata 
Agung.  
 
Jumlah pengikut Anand mencapai ratusan orang dengan pengikut kelas elit sekitar 30 orang. Dari jumlah tersebut juga 
banyak yang memiliki loyalitas tinggi dan siap menyumbang dana besar hingga ratusan miliar rupiah. "Ada doktrinasi, 
dari CD, litelatur yang diberikan ke pengikutnya," kata dia. Pihaknya juga telah meminta Dewan Pertimbangan Presiden 
untuk intervensi dalam persoalan ini. "Hari ini kami akan menemui Watimpres," tegas Agung.  (VENNIE MELYANI) 
 

 

Lampiran 6b : Anand Krishna Alihkan Isu ke Pluralisme 

http://metro.vivanews.com/news/read/134437-anand_krishan_alihkan_isu_ke_pluralisme 
Korban tidak menggugat masalah pluralisme tapi masalah penyimpangan seksual. 

SABTU, 6 MARET 2010, 18:52 WIB  

VIVAnews - Korban dugaan pelecehan seksual Anand Krishna kembali menggelar jumpa pers untuk membongkar bukti-
bukti baru dan menyampaikan adanya upaya pengalihan opini terhadap masyarakat terkait kasus ini. 
 
"Menghubungi sejumlah tokoh mempengaruhi opini. Seakan-akan diarahkan kepada upaya kaum miyoritas menekan 
minoritas dalam arti pluralisme," ujar kuasa hukum korban, Agung Mattauch, Sabtu 6 Maret 2010, di posko pengaduan 
korban di Apartemen Taman Rasuna, Kuningan, Jakarta Selatan.  Menurut Agung, pihaknya tidak menggugat masalah 
pluralisme tapi masalah penyimpangan seksual. Selain itu diputar pula video dugaan doktrinisasi terhadap anak 
dibawah umur 15 tahun yang dilakukan Maya Safira Muchtar di padepokan di Bogor, Jawa Barat. *) 
 

*) Tanggal 25 Feb, Orang yang Sama – Agung Mattauch justru yang pertama kali menyatakan bahwa ini bukanlah 
masalah pelecehan seksual, tapi penodaan agama. Tapi pada tanggal 6 Maret ini, dia menelan ludahnya sendiri, dan 
malah menuduh A.K berusaha mengalihkan isunya. Kebohongan Publik –Ed. 
 .................... (Eko Priliawito) 
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Lampiran 6c : Sidang AK didatangi Front Pembela Islam (FPI) 

Sambangi PN Jaksel, FPI Minta Anand Krishna Dihukum Berat   
Mega Putra Ratya – detikNews 
(http://www.detiknews.com/read/2010/09/16/112254/1441587/10/sambangi-pn-jaksel-fpi-minta-anand-krishna-dihukum-berat) 

Jakarta - Belasan anggota Front Pembela Islam (FPI) dengan atribut lengkap menyambangi Pengadilan Negeri (PN) 
Jakarta Selatan, di Jl Ampera Raya. Mereka hendak memantau jalannya sidang dengan terdakwa Anand Krishna. 
 
Belasan anggota FPI tersebut mendatangi salah satu ruang tempat Anand menjalani sidang. Namun mereka hanya 
menunggu di luar karena sidang dengan agenda pembacaan eksepsi berlangsung tertutup. "Kita ke sini untuk memberi 
dukungan agar hakim menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada dia (Anand)," ujar Panglima Laskar FPI 
Jakarta Timur Susilo kepada wartawan di PN Jakarta Selatan, Kamis (16/9/2010). 
 
Karena tidak dapat menyaksikan jalannya sidang, belasan anggota FPI tersebut membubarkan diri meninggalkan PN 
Jaksel. Pengacara Anand mengaku tidak keberatan dengan ulah para anggota FPI tersebut. "Sah-sah saja, semua boleh 
memantau sidang kok," ujar pengacara Anand, Astro P Girsang, usai sidang. 
 
Tokoh spiritual Anand Krishna menjalani sidang atas dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh Tara Pradipta 
Laksmi pada pertengahan Februari 2010 lalu. Anand dituding telah melakukan pelecehan seksual terhadap Tara di 
tempat pelatihan yoga di L'Ayurveda di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Anand dijerat pasal 290 KUHP tentang 
pelecehan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. (her/nrl) 
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Lampiran 6d – Tabloid Suara Islam Edisi 85, 5-19 Maret 2010 
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Lampiran 7 : SP3 dari Polres Depok 
 

 
 
 
 
 



Hanya Untuk Kalangan Sendiri dan Terbatas – Dilarang untuk dicopy atau dikutip tanpa ijin/persetujuan tertulis Page 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hanya Untuk Kalangan Sendiri dan Terbatas – Dilarang untuk dicopy atau dikutip tanpa ijin/persetujuan tertulis Page 20 
 

Lampiran 8a – Buku Karangan Dian Mayasari yang memuat Ucapan Terima Kasih kepada Anand Krishna, terbit 
tahun 2005, sementara mengaku pernah dilecehkan tahun 2002-2004. Sangat Tidak Masuk Akal. 

 
 
 

Lampiran 8b – Cover dan Ucapan Terima Kasih dikutip dari Buku Karangan Farah Diba Agustin, terbit tahun 2006, 
sementara mengaku pernah dilecehkan tahun 2005. 
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Lampiran 9a – Surat Penetapan Pergantian Majelis Hakim – 7 Juni 2011 

 
  

 

 



Hanya Untuk Kalangan Sendiri dan Terbatas – Dilarang untuk dicopy atau dikutip tanpa ijin/persetujuan tertulis Page 22 
 

Lampiran 9b : Surat Pemanggilan dari Komisi Yudisial (KY) untuk Shinta Kencana Kheng 
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Lampiran 9c – MA hukum Hakim Hari Sasangka 
MA hukum Hakim Hari Sasangka 
http://www.antaranews.com/berita/298370/ma-hukum-hakim-hari-sasangka 

Rabu, 22 Februari 2012 11:02 WIB | 1688 Views  

Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Agung (MA) telah memberikan hukuman disiplin bagi Hakim dalam 
perkara Anand Krishna, Hari Sasangka, demikian Kuasa Hukum Anand, Humphrey Djemat, di Jakarta, Rabu. 
 
Ia menyatakan kesalutannya atas keputusan yang diambil Mahkamah Agung RI dalam memberikan hukuman 
disiplin terhadap Hari. 
 
"Saya kagum atas langkah yang diambil oleh MA khususnya Ketua MA Hatta Ali yang saat itu menjadi Ketua 
Muda Bidang Pengawasan yang berdasar kepada inisiatifnya sendiri dan didasari profesionalitas dengan 
menjunjung tinggi rasa keadilan serta bertujuan menegakkan hukum," kata Humphrey dalam pernyataan 
kepada ANTARA News. 
 
Humphrey menjelaskan Hatta telah menginstruksikan pemeriksaan oleh Badan Pengawas MA terhadap 
dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hari. 
 
"Hukuman disiplin yang dijatuhkan Mahkamah Agung terhadap Hakim Hari Sasangka sudah tepat dan 
diharapkan dapat memberi efek jera kepada hakim-hakim lainnya," jelas Humphrey.. 
 
Hari dijatuhi hukuman berupa hakim non-palu pada Pengadilan Tinggi Ambon selama enam bulan serta 
mendapat pengurangan tunjangan remunerasi selama enam bulan sebesar 90 persen per bulan. 
 
"Hingga saat ini Komisi Yudisial yang malah secara resmi dilapori perbuatan Hari Sasangka tersebut belum 
memberikan keputusannya," jelas Humphrey. 
 
Hari telah dilaporkan ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik karena melakukan perbuatan 
tercela seperti menjalin hubungan dengan saksi korban wanita yang bernama Shinta Kencana Kheng dan 
diketahui melakukannya sebanyak tiga kali. 
 
Perbuatan Hari tersebut menurut Humphrey bisa dibuktikan dengan adanya sejumlah saksi dan foto. 
 
Akibat perbuatannya Hari langsung diganti oleh Hakim Albertina Ho sebagai Ketua Majelis Hakim perkara 
Anand Krishna. 
 
Sementara itu pada 22 November Ketua Majelis Hakim Albertina Ho memutuskan Anand Krishna bebas 
murni dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, jelas Humphrey. 
 
Hakim Albertina, jelas Humphrey, juga menegaskan Anand Krishna telah dipulihkan hak serta kemampuan, 
kedudukan dan harkat serta martabatnya.   
(B019) Editor: Ella Syafputri COPYRIGHT © 2012 



Hanya Untuk Kalangan Sendiri dan Terbatas – Dilarang untuk dicopy atau dikutip tanpa ijin/persetujuan tertulis Page 24 
 

Lampiran 10 – Kutipan perkataan JPU yang menolak memanggil kembali beberapa saksinya. 

‘I was set up’: Anand Krishna 
The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 11/08/2011 5:00 AM  
http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/08/i-was-set-anand-krishna.html 

The defendant in a sexual assault trial, spiritual guru Anand Krishna, alleged that the whole court 
proceedings were a shame aimed at bringing him down. In a press briefing held soon after delivering 
his defense statement at the South Jakarta District Court, Anand said the court case had been cooked 
up by powerful people aimed at “destroying my good reputation”.  
 
Prosecutors in the case have sought a prison term of 2.5 years, which Anand considers unfair as the 
prosecution against him is not supported by strong evidence. One of the prosecutors, Martha 
BerlianaTobing, maintained that Anand had violated Criminal Code articles 294 and 290 on sexual 
harassment and demanded 2.5 years’ imprisonment. 
 
One of Anand’s disciples, Tara Pradipta Laksmi, filed a complaint of alleged sexual harassment 
against Anand in February last year. 
 
Hari Sasangka, the first judge appointed to oversee the case, was removed after allegations surfaced 
that he had had a relationship with one of the witnesses. Hari was transferred to the Ambon High 
Court and replaced by respected judge Albertina Ho. 
 
Albertina subsequently asked witnesses to present their testimonies again. However, many of the 
witnesses refused to appear in court and stuck to their earlier statements. 
 
Anand, whose defense team comprises lawyers from five different law firms, objected to this and 
said that the new judge needed to extract fresh information from the witnesses. 
 
Martha, however, insisted she had gathered enough evidence from the witnesses. 
 
“We are confident that we have enough evidence; WE DON’T NEED TO BRING ALL THE 
WITNESSES BACK SINCE THEIR TESTIMONIES WOULD REMAIN THE SAME,” she 
said. 
 
One of Anand’s lawyers, Otto Hasibuan, said witnesses re-presenting their testimonies would help 
his client. 
 
“Tara has appeared before the new judge and she changed her statement. Previously, she said she had 
been assaulted everyday for months. Later, she said that Anand had abused her on four occasions,” 
he said. 
 
Another of Anand’s lawyers, Andreas Nahot Silitonga, said he was optimistic that his client would 
be cleared. “There are too many loopholes in this case and we have high hopes about Albertina’s 
leadership and credibility,” he said. 
 
Anand Krishna, 55, who founded the Anand Ashram foundation as a Center for Holistic Health and 
Meditation in 1991, is also known for his social activism. (lfr) 
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Lampiran 11 – Kuasa Hukum Anand Heran terhadap TP-KAK 

http://bali.antaranews.com/berita/16749/kuasa-hukum-anand-heran-terhadap-tp-kak 

Kuasa Hukum Anand Heran Terhadap TP-KAK 
Saturday, December 3 2011 21:18 WIB | Bali Update | Dibaca 15011 kali 

Denpasar (Antara Bali) - Tim kuasa hukum Anand Krishna mengaku heran terhadap pernyataan Koordinator 
Tim Pembela Korban Anand Krishna (TP-KAK) Agung Mattacuh di Komisi Yudisial, Jumat (2/12) yang menilai 
adanya kejanggalan terkait putusan bebas kliennya. 
 
Dr Otto Hasibuan, SH, MM, salah seorang penasehat hukum Anand Krishna, dalam siaran pers yang dikirim 
kepada ANTARA di Denpasar, Sabtu, mengingatkan bahwa majelis hakim yang memutus bebas itu dipimpin 
oleh seorang wanita yang dikenal jujur, bersih dan berdedikasi, yakni Albertina Ho. 
 
Anand Krishna yang menjadi terdakwa kasus pelecehan seksual dan telah menjalani proses hukum sekitar 15 
bulan, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/11). 
 
Otto Hasibuan mengaku bingung terhadap pernyataan Koordinator TP-KAK, karena yang tidak bersedia 
memanggil saksi ahli dimaksud adalah JPU (jaksa penuntut umum).Majelis hakim, katanya, justru 
mempersilakan kepada JPU maupun pihaknya untuk memanggil setiap saksi yang dirasa perlu untuk 
didengar kembali kesaksiannya. 
 
"Saat itu justru JPU Martha P Berliana Tobing yang tidak ingin menghadirkan kembali saksi ahli psikolog Dewi 
Yogo dan pakar hipnotis Mardigu," katanya menegaskan. 
 
Ia menambahkan bahwa bila kedua saksi tersebut dihadirkan ke ruang persidangan, justru akan 
memperjelas adanya dugaan konspirasi di balik kasus pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Anand. 
Hal itu karena apa yang dilakukan Dewi Yogo terhadap korban Tara Pradipta Laksmi, oleh Prof Dr LK Suryani 
(pendiri Committee Anti Sexual Abuse/CASA) dan Adi W Gunawan (pakar hipnoterapi) dinilai sebagai 
kecenderungan penanaman memori palsu akibat sesi terapi hipnotis sebanyak 45 kali dalam kurun waktu 
hanya tiga-empat bulan. 
 
"Saksi ahli Dewi Yogo dan Mardigu dalam persidangan saat itu justru memberikan keterangan yang berbeda 
tentang latar belakang pendidikan dan profesi mereka. Dalam surat keterangan institusi pendidikan yang 
kami peroleh, mereka menyatakan pernah belajar hipnoterapi," ujar Otto Hasibuan. 
 
Sementara itu menanggapi soal kejanggalan tentang bukti sperma yang diabaikan oleh majelis hakim, 
Humprey R Djemat, Koordinator Tim Kuasa Hukum Anand Krishna, juga mengaku bingung, karena bukti 
tersebut tidak pernah ada. Ketika peninjauan di tempat perkara, katanya, Phung Soe Swe alias Chandra, saksi 
yang dihadirkan JPU, mengakui bahwa toilet dan tempat sampah penemuan tisu bersperma itu berada di 
ruang umum, bukan milik pribadi Anand. 
 
"Bukti sperma mana yang dimaksud? Dalam daftar bukti sitaan pada berkas perkara, hal itu tidak pernah 
ada. Itu mungkin hanya cerita atau karangan, bukan bukti hukum. Bukti sperma itu bukan fakta hukum," kata 
Humprey menegaskan. 
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Terkait informasi bahwa majelis hakim pernah satu mobil dengan Anand saat datang ke tempat pemeriksaan 
perkara dan tuduhan penyewaan jasa kehumasan, Darwin Aritonang, SH, MH, tim kuasa hukum Anand 
lainnya, mengingatkan untuk bicara bukti. 
 
"Kalau bicara tolong disertai bukti, jangan hanya menggunakan ilusi, cerita karangan atau mengedepankan 
emosi. Silahkan disertai bukti hukum," ucapnya. 
 
Sementara Astro P Girsang, SH, pengacara yang hampir dua tahun mendampingi Anand, menilai tuduhan 
kepada kliennya sama sekali tidak didasarkan pada bukti yang relevan. 
 
"Tuduhan-tuduhan mereka hanya berdasarkan gosip dan informasi yang tak dapat dibuktikan kebenarannya. 
Kami telah mendokumentasikan dan merekam semua pembicaraan di dalam ruangan persidangan, sehingga 
semua fakta-fakta yang terungkap dapat didengar kembali secara jelas dan terang," katanya. 
 
Putusan bebas itu dinilai memperkuat dugaan adanya upaya sistematis untuk membungkam Anand, dan 
mengancam pluralisme di Indonesia seperti pernah diungkapkan oleh mantan Menristek AS Hikam, dan 
mantan Sesneg Djohan Effendi. 
 
Ketika putusan bebas dibacakan oleh Hakim Albertina Ho (22/11), dihadiri beberapa tokoh pluralisme dan 
aktivis perempuan seperti Prof Musdah Mulia, Romo Frans Magnis Suseno, serta penulis Julia Suryakusuma, 
guna mendukung keadilan bagi Anand.(AJ/T007)  

 

Lampiran 12 - KASASI ATAS VONIS BEBAS 
 
Yusril Respon Positif Pendapat Tiga Ahli Hukum Pidana 
Rabu, 09 November 2011 , 23:48:00 WIB | Laporan: Ade Mulyana 
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/11/09/45157/Yusril-Respon-Positif-Pendapat-Tiga-Ahli-Hukum-Pidana-  

RMOL. Kuasa hukum Agusrin M Najamuddin, Gubernur non aktif Bengkulu, Yusril Ihza Mahendra menyambut positif 
pendapat tiga ahli hukum pidana, Dr Chairul Huda, Prof Muladi dan Prof Romi Atmasasmita saat bersaksi di hadapan 
hakim MK mengenai posisi dan status kasasi yang dimajukan jaksa atas vonis bebas (Rabu, 9/11). 
 
Ketiganya sama-sama menyatakan bahwa tindakan jaksa mengajukan kasasi atas putusan bebas (vrijspraak) harus 
dihentikan karena bertentangan dengan Pasal 67 dan 244 KUHAP. 
 
Yusril mengatakan, kalau permohonannya dikabulkan hakim MK, maka putusan ini akan mengakhiri kontroversi yang 
sudah berlangsung 30 tahun tentang boleh tidaknya jaksa mengajukan kasasi atas putusan bebas.  
 
"Banyak orang yang akan terbantu dengan putusan itu, seperti Prita Mulyasari dan juga yang lainnya," kata Yusril dalam 
keterangan resminya yang diterima redaksi (Rabu, 9/10). 
 
Menurut Chairul, Kasasi hanya berlaku untuk putusan yang menjatuhkan hukuman, bukan untuk putusan bebas. Prof 
Muladi menyebut kasasi jaksa atas vonis bebas sebagai tindakan bertentangan dengan KUHAP, HAM dan 
Demokratisasi. Sementara Prof Romi Atmasasmita menyebutnya bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. 
[dem] 

 


