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ABSTRAK 
Kejaksaan adalah sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 
negara di bidang penuntutan yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal 
anak yang melakukan tindak pidana, walaupun secara kualitas dan kuantitas 
dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan 
oleh orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan 
penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan. Kejaksaan sebagai 
pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat 
dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan tetap memenuhi hak-
hak pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana profil regulasi 
yang mengatur tentang kedudukan dan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan 
terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bagaimana peran Kejaksaan 
dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dari hasil 
penelitian diketahui bahwa telah ada kesinkronan antara perundang-undangan 
dengan penerapannya dan Kejaksaan Negeri Boyolali sudah melaksanakan 
perannya sesuai dengan Undang-Undang tetapi Kejaksaan Negeri Surakarta 
belum melaksanakan sepenuhnya perannya sesuai dengan perundang-undangan 
yang ada.  
 
Kata kunci: Penuntutan, Anak, Tindak Pidana dan Kejaksaan  
 

ABSTRACT 
Public attorney is a governmental agency performing a state power of prosecution 
and its duties and responsibilities are regulated by Article 30 of Act No. 16 of 2004 
about Attorney of Indonesian Republic. In this matter, a child who committed a 
crime, although qualitatively and quantitatively he or she might commit law 
breaking just like an adult, but he or she would not be handled like an adult. 
Attorney as an authoritative agency in prosecution is expected to make indictment 
that can give repent effect to the defendant and in the same time, it fulfill his or her 
rights. Problem statements of the research is to know what is profile of ordinance 
regulating position and role of public attorney in prosecution stage to a child who 
had committed a crime. Results of the research indicated that synchronous 
correlation between act and its application in Public Attorney of Boyolali Regency. 
The Public Attorney performed its role according to the act but Public Attorney of 
Surakarta was not performing its role completely according to existing act so that 
reevaluation is needed to examine role of the Public Attorney of Surakarta in 
prosecution stages. 
 
Key words: Prosecution, Child, Crime and Public Attorney 
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PENDAHULUAN 

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana 

yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 

30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan 

tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun 

demikian, namun untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku 

asas lex specialis derogat legi generalis yang artinya bahwa aturan hukum yang 

khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana di atur 

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang 

kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Walaupun anak secara kualitas dan kuantitas dapat saja 

melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakukan orang dewasa, 

tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang 

dewasa yang melakukan kejahatan.1 Badan PBB untuk anak, UNICEF melaporkan 

sekitar 5.000 anak Indonesia dihadapkan ke muka pengadilan setiap tahunnya. 

Meskipun jumlahnya tidak pasti, setiap tahun jumlah anak yang berkonflik dengan 

hukum terus bertambah.2 Contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana di 

Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan vonis bersalah pada anak yang berusia 15 

tahun yang didakwa melakukan pencurian sandal jepit, sementara di Pengadilan 

Negeri Denpasar, Bali menyidangkan anak berusia 14 tahun yang didakwa 

melakukan penjambretan dengan nilai uang dalam tas yang dijambret ternyata 

                                                           
1 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: PT.RajaGrafindo 

Persada, hlm.76. 
2  Fultoni, et. al, 2012, Anak Berkonflik dengan Hukum, Jakarta:The Indonesian Legal Resource 

Center (ILRC), hlm.1. 
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hanya Rp. 1.000; (seribu rupiah).3 Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam 

tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek 

jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum 

dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.  

Dengan latar belakang diatas penulis akan membuat rumusan masalah, 

antara lain: Bagaimana profil regulasi yang mengatur tentang kedudukan dan peran 

Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana? 

Bagaimana peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri 

Surakarta? 

Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menjelaskan profil 

peraturan yang mengatur tentang kedudukan dan peran Kejaksaan dalam tahap 

penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, serta mendiskripsikan 

dan menganalisis peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri 

Surakarta. Manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan suatu gambaran nyata 

tentang peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan 

tindak pidana, memberikan konsep mengenai peran Kejaksaan dalam tahap 

penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 

Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan 

kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh 

karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

                                                           
3  Antonius Wiwan Koban, 5 Januari 2012, Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, dalam 

http://antoniuswiwankoban.wordpress.com/2012/01/05/kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum/ 
diunduh 29 Mei 2013, pukul 11:35. 
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kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.4 Selain 

prinsip tersebut, ada pula prinsip penting negara hukum yang lain yaitu adanya 

pemenuhan hak asasi manusia yang hak-haknya telah diatur dalam konstitusi 

maupun diatur dalam Undang-Undang lain. Perilaku kenakalan yang dilakukan 

oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang 

dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama, konsekuensinya, reaksi 

yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa.5 Jadi, 

walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar 

hukum seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penanganan yang 

diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang 

melakukan kejahatan.6 Maka dari itu Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang 

dalam tahap penuntutan pada proses peradilan, diharapkan dalam membuat 

dakwaan dapat memberikan efek jera dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku 

sehingga dapat menjalankan perannya sesuai dengan perundang-undangan. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis terdiri dari 

berbagai unsur antara lain sebagai berikut: penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan penelitian normatif-empiris7, jenis penelitian ini adalah deskriptif-

analitis8, penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kajaksaan Negeri 

Boyolali dan Kejaksaan Negeri Surakarta, untuk jenis data yang digunakan data 

primer berupa keterangan atau fakta yang secara langsung dari Kepala Kejaksaan 

                                                           
4  Supriadi, 2006, Etika&Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika, 

hlm.127. 
5  Nashriana, Op. Cit, hlm. 75. 
6 Ibid,  hlm.76. 
7 Roni Hanjito Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm.34. 
8  Johny Ibrahim, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:Banyumedia 

Publishing, hlm.310. 
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mengenai peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan 

tindak pidana sedangkan untuk sumber data sekunder berasal antara lain: 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan, sedangkan untuk metode pengumpulan data peneliti lebih 

memilih pengamatan atau observasi9 dan wawancara (interview)10, sedangkan 

untuk metode analisis data penelitian ini penulis akan menggunakan analisis 

kualitatif.11 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Profil Regulasi Mengenai Peran Kejaksaan dalam Tahap Penuntutan 

Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana 

Untuk mengetahui profil regulasi Mengenai Peran Kejaksaan dalam 

tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini maka 

kita harus melihat kaidah hukum dari konstitusi, kaidah hukum umum yang 

konkrit atau abstrak dalam perundang-undangan. Dalam mengkaji aturan 

hukum umum yang konkrit atau abstrak, kita dapat melihat pada Pasal 7 

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan yang menjelaskan mengenai jenis dan hierarki Peraturan 

Perundang-undangan yang terdiri dari: (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

                                                           
9 Rianto Adi, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta:Granit, hlm.70. 
10 Husaini Usman dan Purnomo Setiadyakbar, 2008, Metodologi Penetitian Sosial, Jakarta:Bumi 

Aksara, hlm.55-57. 
11  Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Bandung:Mandar Maju, hlm.99.  
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Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan 

Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Menurut Pasal 

2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan menegaskan bahwa “Pancasila merupakan sumber dari segala 

sumber hukum negara”, jadi sudah jelas bahwa sumber hukum di Indonesia 

adalah Pancasila. 

Supaya dapat memperjelas profil regulasi tentang peran Kejaksaan 

dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, 

maka penulis terlebih dahulu menentukan variabel yang akan dibahas, 

yakni mengenai: (1) Kewajiban Kejaksaan; (2) Kewenangan Kejaksaan; (3) 

Hak Kejaksaan; (4) Mekanisme Kerja Kejaksaan. 

Dalam hal kewajiban telah diatur pada UU No. 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) yakni “Kejaksaan 

Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut 

kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-

undang.”  Melihat pada Pasal 41 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah jelas bahwa penuntutan terhadap 

perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang telah ditetapkan 

berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Pasal 42 

ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

yang menjelaskan Penuntut Umum berkewajiban mengupayakan diversi, 

berarti meski Kejaksaan wajib melaksanakan kekuasaan di bidang 
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penuntutan tetapi tetap ada upaya diversi agar pelaku anak yang melakukan 

tindak pidana tidak dituntut. 

Kewenangan Kejaksaan terdapat pada Pasal 14 KUHAP yaitu 

menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau 

penyidik pembantu dan mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan 

pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan 

ayat (4). Kewenangan Kejaksaan juga tercantum dalam Pasal 30 UU No. 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni di dalam bidang 

pidana salah satunya memiliki wewenang melakukan penuntutan, 

kewenangan lainnya tercantum dalam Keputusan Bersama tentang 

Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Pasal 7 yang 

menyebutkan selain berwenang melakukan penuntutan maka berwenang 

pula menyiapkan Jaksa dan tenaga administrasi di setiap kantor Kejaksaan, 

menyediakan ruang pemeriksaan khusus, mengadakan diskusi secara rutin, 

menyusun panduan/pedoman, surat edaran/standar operasional prosedur 

penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan 

keadilan restoratif, membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang 

berhadapan dengan hukum, melakukan sosialisasi internal, dan 

mengefektifkan fungsi kepala Kejaksaan Tinggi. 

Hak yang dimiliki oleh Kejaksaan terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) 

KUHAP bahwa Kejaksaan berhak menghentikan penuntutan apabila tidak 

terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau 

perkara ditutup demi hukum, dan Penuntut Umum menuangkan hal tersebut 

dalam surat ketetapan yang isinya diberitahukan kepada tersangka yang 
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turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan pada tersangka atau keluarga 

atau Penasihat Hukum, pejabat Rumah Tahanan Negara, penyidik dan 

hakim. 

Mekanisme kerja Kejaksaan termuat pada KUHAP (Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP jo Pasal 110 

(1) KUHAP yang menjelaskan bahwa penyerahan berkas perkara dari 

Penyidik dilakukan: (a) pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan 

berkas perkara; (b) dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik 

menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada 

penuntut umum dan dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, 

penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut 

umum. Apabila berkas belum lengkap, dalam Pasal 110 ayat (2) dan (3) jo 

Pasal 138 ayat (2) dijelaskan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa 

hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum 

segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk 

tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 

(empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah 

menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam 

Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan 

Hukum pada Pasal 13 huruf e juga dijelaskan Penuntut Umum dapat 

melakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restoratif. 

Dari analisis variabel di atas maka dapat diketahui bahwa sudah ada 

kesinkronan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain sehingga 

antar peraturan sama-sama saling menguatkan dan mendukung guna 
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tercapainya pelaksanaan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terutama 

dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 

2. Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang 

Melakukan Tindak Pidana 

Dalam menuntut anak yang melakukan tindak pidana maka ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan Jaksa Penuntut Umum, yaitu:12 (1) 

Dalam perkara anak diprioritaskan dalam penyelesaiannya; (2) Dalam 

persidangan dan tata ruang persidangan untuk anak berbeda dengan orang 

dewasa, antara lain: tidak memakai toga atau pakaian dinas dan dalam 

sidang tertutup (Pasal 6 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak); 

(3) Bahwa dalam persidangan anak sebagai pelaku agar didampingi oleh 

orang tuanya atau walinya/orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan 

Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas; (4) Dalam hal tuntutan pidana 

tertentu, kami JPU memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak; (5) 

Memperlakukan dengan baik anak sebagai saksi dan sebagai korban tindak 

pidana dengan memperhatikan situasi dan kondisi anak; (6) Dalam 

persidangan berlangsung, orang tua/wali atau yang dipercayai untuk 

mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan; (7) Dalam 

hal JPU menuntut Terdakwa, harus memperhatikan Hasil Penelitian 

pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) tersebut yang nantinya dipakai atau 

dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara. Dalam hal melaksanakan 

putusan hakim, akan dikenai berupa tindakan sebagai berikut: (1) 

                                                           
12 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan 
Hukum. 
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Dikembalikan kepada orang tua; (2) Dididik dan diberi pelatihan di 

Departemen Sosial dalam hal ini Depsos ANTASENA Magelang; (3) 

Sebagai Anak Negara tempatnya di Kutoarjo. 

Data di lapangan menunjukkan bahwa dalam menangani perkara 

yang pelakunya anak, baik Kejari Boyolali maupun Kejari Surakarta telah 

mempunyai Jaksa Anak yang menangani khusus perkara yang pelakunya 

anak. Hal ini sesuai dengan peraturan UU No. 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak pada Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 41 ayat (1) UU No. 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penunjukan Jaksa 

Anak ini berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia 

Nomor: KEP- 012/O.3/02/2013 pada tanggal 4 Februari 2013.  

Salah satu syarat menjadi Jaksa Anak menurut Pasal 41 ayat (2) UU 

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “telah mengikuti pelatihan teknis 

tentang peradilan anak”. Pelatihan teknis tentang peradilan anak untuk 

Jaksa Anak bertempat di Jakarta yang bernama: Diklat Penanganan Tindak 

Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum Angkatan I Tahun 2013 yang 

diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik 

Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Badan Diklat Kejaksaan 

Republik Indonesia Nomor: KEP- 19F/J/J.3/02/2013 tanggal 20 Februari 

2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Anak 

Berhadapan Dengan Hukum Angkatan I Tahun 2013 meliputi 96 (sembilan 

puluh enam) jam pelajaran, dilaksanakan dari tanggal 28 Februari sampai 

dengan 15 Maret 2013, tetapi pelatihan ini diikuti oleh perwakilan tiap 
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instansi Kejaksaan seluruh Indonesia masing-masing hanya 1 (satu) orang 

disebabkan keterbatasannya tempat. 

Melakukan pemeriksaan anak baik di Kejari Boyolali maupun 

Kejari Surakarta telah menyediakan ruang pemeriksaan khusus bagi anak 

yang yang telah sesuai dengan Pasal 7 dalam Keputusan Bersama tentang 

Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Mengenai 

pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut di Kejari Boyolali 

yang menjadi pertimbangan adalah melihat dari tingkat kenakalan si anak, 

hasil keterangan Bapas dan fakta di pengadilan, sedangkan Kejari Surakarta 

yang menjadi pertimbangan adalah pendidikan si anak dan latar belakang 

orang tua, hal yang menjadi pertimbangan ini belum di atur secara konkrit 

dalam perundang-undangan sehingga terjadi perbedaan.  

Kejari Boyolali dan Kejari Surakarta telah melakukan upaya 

restoratif dan diversi sebab merupakan kewajiban yang dilakukan karena 

bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, 

menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak 

dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk 

berpartisipasi, dan menanamkan rasa bertanggungjawab kepada anak. 

Upaya ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam 

dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan 

pengulangan tindak pidana. 

Latar belakang si anak melakukan tindak pidana antara Kejari 

Boyolali dengan Kejari Surakarta sama yaitu di akibatkan pengaruh ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan canggih, ketidak 
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harmonisan orang tua sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian, kasih 

sayang dan pengawasan dari orang tua, akibat pergaulan bebas yang berasal 

dari lingkungan karena kurangnya peran orang tua dalam mengontrol dan 

mengawasi pergaulan si anak, dan yang terakhir adalah akibat lemahnya 

ekonomi keluarga. Meskipun sama, tapi di Boyolali perkara yang 

pelakunya anak banyak yang cenderung akibat pengaruh ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang semakin maju baik melalui handphone, internet  dan 

media audio-visual karena banyaknya terjadi kasus asusila, sedangkan di 

Surakarta cenderung akibat faktor lemahnya ekonomi keluarga sebab 

banyak terjadi kasus pencurian. 

Jumlah angka kriminalitas yang pelakunya anak antara kota 

Boyolali dengan kota Surakarta berbeda dilihat dari tahun 2012 hingga 

2013. Di kota Boyolali angka kriminalitas yang pelakunya anak dilihat dari 

tahun ke tahun terjadi peningkatan yang signifikan yaitu tahun 2012 

sebanyak 31 kasus sedangkan tahun 2013 hingga bulan September 

sebanyak 30 kasus. Kota Surakarta terjadi penurunan, ini dapat terlihat 

pada tahun 2012 terjadi sebanyak 29 kasus dan tahun 2013 hingga bulan 

September sebanyak 19 kasus. Salah satu kewenangan Kejaksaan dalam 

Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan 

Hukum adalah “melakukan sosialisasi internal”, di sini Kejari Boyolali 

telah menerapkan wewenang tersebut dengan melakukan penyuluhan-

penyuluhan hukum guna sebagai usaha preventif baik penyuluhan hukum 

kepada anak maupun kepada orang tua, untuk menekan meningkatnya 

angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak yaitu dengan cara 
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mengadakan penyuluhan hukum sebagai kegiatan rutin terutama ke SMA 

(Sekolah Menengah Atas) setiap dua bulan sekali dengan memberikan 

penyuluhan terutama mengenai narkoba dan pergaulan bebas. Penyuluhan 

untuk orang tua di sini dilakukan juga dua bulan sekali dengan melakukan 

penyuluhan ke daerah di Boyolali dengan memberikan penyuluhan 

terutama mengenai religi karena pada dasarnya orang tua harus 

menanamkan pengetahuan ilmu agama pada si anak supaya terbekali iman 

yang kuat sehingga tidak mudah terjerumus ke arah yang tidak baik, 

sedangkan di Kejari Surakarta tidak melakukan penyuluhan. 

Mengenai hukuman yang dijatuhkan pada si anak, Kejari Boyolali 

dan Kejari Surakarta tidak langsung memberikan tuntutan yang 

mengharuskan si anak masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak 

(LP Anak) tetapi ada upaya atau alternatif lain yang nantinya dapat 

menimbulkan efek jera bagi pelaku itu sendiri, alternatif itu ialah: (1) Si 

anak dikembalikan kepada orang tua untuk dididik kembali; (2) Diberikan 

hukuman percobaan kurungan penjara, apabila dalam masa hukuman 

percobaan si anak telah menyadari kesalahannya dan tidak akan 

mengulanginya kembali maka dapat dibebaskan meskipun masa hukuman 

belum selesai; (3) Diberikan pendidikan dan pelatihan, ditempatkan ke 

panti sosial khusus anak yang telah didirikan oleh Kementrian Sosial yang 

bernama Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP); dan (4) Di hukum masuk ke 

Lapas Anak. Lapas Anak adalah pilihan alternatif terakhir sebab sebisa 

mungkin meminimalisasi hukuman ini, dan dikirim ke LP Anak Kutoarjo di 

Purworejo. Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa Kejari 
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Boyolali sudah melaksanakan perannya sesuai Undang-Undang sedangkan 

Kejari Surakarta belum sepenuhnya karena masih belum melaksanakan 

sosialisasi internal. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1) Regulasi mengenai 

peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana antar peraturan sudah menunjukkan kesinkronan, kesinkronan dapat dilihat 

dalam semua variabel yaitu variabel kewajiban, kewenangan, hak dan mekanisme 

kerja. Semua substansi dari regulasi mulai dari KUHAP, UU No. 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan RI, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, 

dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia, Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148 A/A/JA/12/2009, 

Nomor: B/45/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 

10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan 

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sudah sesuai dengan isi konstitusi Pasal 

24 ayat (3) karena dalam konstitusi itu memberikan kewenangan kepada Undang-

Undang untuk memperjelas dan melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang 

itu sendiri. 2) Dilihat dari hasil penelitian, sejauh ini di Kejaksaan Negeri Boyolali 

sudah melaksanakan perannya sesuai dengan Undang-Undang dan yang telah 
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diatur dalam peraturan lain, tetapi di Kejaksaan Negeri Surakarta belum semua 

peran dilaksanakan, hal ini terlihat dalam hal kegiatan pemberian penyuluhan 

hukum kepada anak maupun orang tua dalam rangka upaya preventif agar tidak 

terjadi bertambahnya tindak pidana yang pelakunya anak, padahal kegiatan ini 

harusnya dilakukan sebab merupakan salah satu kewenangan Kejaksaan yaitu 

harus melakukan sosialisasi internal. 

 

Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 1) 

Pemerintah perlu menyediakan akses secara luas, sehingga tidak hanya terbatas 

kepada para Jaksa Anak untuk mengikuti Diklat Penanganan Tindak Pidana Anak 

Berhadapan Dengan Hukum dalam rangka pelaksanaan Pasal 41 ayat (2) UU 

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “telah mengikuti pelatihan teknis 

tentang peradilan anak”; 2) Pemerintah perlu menyediakan tempat pendidikan dan 

pelatihan untuk si anak yang melakukan tindak pidana di tiap-tiap provinsi 

minimal 1 (satu) sehingga memudahkan orang tua si anak yang ingin berkunjung 

menjenguk karena jarak yang ditempuh tidak begitu jauh; 3) Kejaksaan Negeri 

Surakarta hendaknya agar melakukan kegiatan pemberian penyuluhan hukum atau 

sosialisasi internal kepada anak maupun orang tua dalam rangka upaya preventif 

agar tidak terjadi bertambahnya tindak pidana yang pelakunya anak sebab kegiatan 

ini merupakan salah satu kewenangan yang harus dilaksanakan oleh Kejaksaan; 4) 

Orang tua harusnya lebih memperhatikan si anak dengan memberikan kasih sayang 

dan utamanya pembekalan mengenai keagamaan agar si anak tidak terjerumus 

dalam tindak pidana yang akan merugikan masa depan si anak sendiri. 
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