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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Kesusilaan dengan Pelaku 

dan Korban Anak di Surakarta 

Anak merupakan generasi penerus bangsa, memerlukan pembinaan 

dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan 

fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Berbagai peraturan dan undang-

undang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan agar perlindungan terhadap 

anak betul-betul dapat diaktualisasikan dalam realitas kehidupan untuk 

menjamin agar anak tidak mendapatkan diskriminasi dalam menjalankan 

kehidupannya agar tetap dapat tumbuh dan berkembang secara layak, baik 

dari segi jasmani, rohani maupun sosial. Anak tidak hanya dilindungi ketika 

mereka menjadi korban kejaha tan, bahkan ketika mereka menjadi pelaku 

kejahatan, negara juga wajib melindungi. 

Negara Indonesia mempunyai berbagai peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak sebagai pelaku 

tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan 

Anak yang melanggar hukum, sanksi pidananya harus lebih bersifat 

mendidik dan membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik, yaitu agar 

menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu 
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sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi 

pidana bagi orang dewasa. 

Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan 

dalam Pasal 1 ayat (3) undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) 

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana.” Kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana 

di Indonesia mempunyai perbedaan dengan orang dewasa sebagai pelaku 

tindak pidana. Misalnya, pemisahan sidang anak dan sidang yang 

mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa 

memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang 

dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin 

terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting 

dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.
1
 

Anak sebagai pelaku dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan 

bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan 

ketentuan dalam undang-undang. Kemudian dalam Pasal 69 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, menjelaskan bila ada anak yang belum berusia 14 (empat belas) 

tahun hanya dapat dikenai tindakan. 

Ketentuan pidana bagi anak diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: 

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas: 

                                                           
1
 Wagiati Sutedjo, 2005, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 45. 
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a. Pidana peringatan; 

b. Pidana dengan syarat: 

1) Pembinaan di luar lembaga; 

2) Pelayanan masyarakat; atau 

3) Pengawasan. 

c. Pelatihan kerja; 

d. Pembinaan dalam lembaga; dan 

e. Penjara. 

(2) Pidana tambahan terdiri atas: 

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 

b. Pemenuhan kewajiban adat. 

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa 

penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan 

martabat anak. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Sedangkan ketentuan mengenai tindakan bagi anak sebagai pelaku 

diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: 

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi: 

a. Pengembalian kepada orang tua/ wali; 

b. Penyerahan kepada seseorang; 

c. Perawatan di rumah sakit jiwa; 

d. Perawatan di LPKS; 

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang 

diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 

f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/ atau 

g. Perbaikan akibat tindak pidana. 

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan 

huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. 

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh 

Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam 

dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Terkait hak-hak anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: 

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 

sesuai dengan umurnya; 

b. Dipisahkan dari orang dewasa; 
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c. Memperoleh ketentuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 

d. Melakukan kegiatan rekreasional; 

e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, 

tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, 

f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 

g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya 

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 

h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak 

memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i. Tidak dipublikasikan identitasnya; 

j. Memperoleh pendampingan orangtua/ wali dan orang yang dipercaya 

oleh anak; 

k. Memperoleh advokasi sosial; 

l. Memperoleh kehidupan pribadi; 

m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 

n. Memperoleh pendidikan; 

o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan 

p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Anak yang sedang menjalani masa pidana mempunyai hak-hak 

yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yaitu: 

a. Mendapat pengurangan masa pidana; 

b. Memperoleh asimilasi; 

c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga; 

d. Memperoleh pembebasan bersyarat; 

e. Memperoleh cuti menjelang bebas; 

f. Memperoleh cuti bersyarat; dan 

g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pakar hukum Arif Gosita 

memberikan uraian mengenai hak-hak anak yang perlu diperhatikan dalam 

penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu:
 2
 

a. Sebelum persidangan 

1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah; 

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan tindakan 

yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari 

siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan); 

                                                           
2
 Arif Gosita, 2004, Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan, Edisi Ketiga, Jakarta: PT 

Bhuana Ilmu Populer, hal 122. 
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3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka 

mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan 

datang dengan prodeo; 

4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar 

pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang 

berwajib). 

b. Selama persidangan 

1) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan 

kasusnya; 

2) Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan; 

3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar 

persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan); 

4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan 

yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial 

(ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan); 

5) Hak untuk menyatakan pendapat; 

6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang 

menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut 

ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau 

karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang 

diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 

22); 

7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang 

positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia 

seutuhnya; 

8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya. 

c. Setelah persidangan 

1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang 

manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai 

pemasyarakatan; 

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan 

yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari 

siapa saja (ancaman, penganiayaan, pembunuhan); 

3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, 

keluarganya. 

 

Implementasi penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana harus 

disesuaikan dengan aturan-aturan yang telah disebutkan di atas. Instansi 

yang berwenang adalah Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan 

Negeri. Dalam pembahasan ini penulis akan menyajikan data-data hasil 

wawancara di lokasi penelitian beserta skema alur proses penanganan 

perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku anak di Surakarta dari 
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Kepolisian sampai Pengadilan Negeri yang selanjutnya dikaji oleh penulis 

agar mudah dipahami. Penjelasannya sebagai berikut: 

a. Penanganan Perkara Anak di Kepolisian 

Penanganan awal tindak pidana berawal dari Kepolisian terlebih 

dahulu berupa adanya laporan dari korban tindak pidana. Terlebih 

apabila tindak pidana tersebut adalah tindak pidana kesusilaan karena 

adanya laporan dari korban merupakan hal yang mutlak atau karena 

tindak pidana kesusilaan merupakan delik aduan. Setelah adanya 

laporan kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan 

penyidikan guna mencari petunjuk untuk memutuskan bahwa perkara 

tidak pidana yang ditangani dapat dilanjutkan atau tidak ke Kejaksaan 

Negeri.  

Menurut Bapak Aipda. Heri Purwanto, S.H selaku anggota 

penyidik Unit PPA Polresta Surakarta, mewakili Ibu Ipda. Endang T. 

H., S.H selaku Kasubnit PPA Polresta Surakarta, dalam proses 

penanganan perkara anak di tingkat Kepolisian, sebenarnya Unit PPA 

Polresta Surakarta mengupayakan jalur non litigasi (di luar pengadilan). 

Alasannya karena anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga 

tidak perlu adanya upaya jalur hukum kecuali merupakan satu-satunya 

upaya akhir.
3
 

Dalam hal proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan 

dengan pelaku anak di tingkat Kepolisian, tidak jauh berbeda dengan 

penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dewasa. 

Hanya saja ada perlakuan khusus dalam penanganannya. Adapun tata 

                                                           
3
 Heri Purwanto, Penyidik Unit PPA Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 3 

Juli 2014, pukul 10:23 WIB. 
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urutan proses penanganan tindak pidana kesusilaan dengan pelaku anak 

di tingkat kepolisian adalah:
4
 

1) Penyelidikan, adalah “serangkaian tindakan penyelidik untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang” (Pasal 

1 angka 5 KUHAP). Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik (Pasal 1 

angka 4 KUHAP). Langkah-langkah penyelidikan antara lain: 

a) Menindaklanjuti laporan tindak pidana kesusilaan dari korban 

dan/atau keluarga korban  

Tindak pidana kesusilaan termasuk jenis delik aduan 

absolut (absolute klacht delict) yaitu suatu delik yang baru ada 

penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. 

Sedangkan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja 

atau kejahatannya saja. Setelah dimulainya pemeriksaan perkara 

di depan pengadilan, maka pengaduan tersebut tidak dapat ditarik 

kembali (Pasal 284 ayat 4 KUHP). Dalam tindak pidana aduan 

absolut yang dituntut adalah peristiwanya, sehingga permintaan 

penuntutan dalam pengaduan harus berbunyi: “saya minta agar 

peristiwa ini dituntut.”
5
 Delik aduan absolut ini mempunyai 

akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-

pisahkan (onsplitbaar). Hal ini sesuai dengan Pasal 72 – 75 

KUHP sebagai berikut: 

                                                           
4
 Heri Purwanto, Penyidik Unit PPA Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 3 

Juli 2014, pukul 10:23 WIB. 
5
 R. Soesilo, 1994, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap, 

Bogor: Politea, hal 87. 



49 
 

 

Pasal 72 

(1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut 

atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun 

dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan 

yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya 

yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu; 

(2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, 

maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau 

pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau 

pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau 

seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, 

atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang 

sampai derajat ketiga. 

 

Pasal 73 

Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang 

ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang 

itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau 

suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa 

yang meninggal tidak menghendaki penuntutan. 

 

Pasal 74 

(1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak 

orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika 

bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika 

bertempat tinggal di luar Indonesia. 

(2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang 

waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, 

pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang 

pada tenggang waktu tersebut. 

 

Pasal 75 

Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam 

waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. 

 

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dinyatakan bahwa 

dalam perkara yang termasuk delik aduan, pengaduan hanya 

boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak 

mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di 

Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat 

tinggal di luar Indonesia. orang yang mengajukan pengaduan 

berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga 

bulan setelah pengaduan diajukan.  
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b) Melakukan pemeriksaan  

Pihak Kepolisian kemudian memeriksa korban dan 

orangtua dari korban. Kepolisian tidak menggunakan 

seragam/atribut dinas ketika menangani perkara anak (Pasal 22 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak). Kemudian dalam proses pemeriksaan, anak wajib 

diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing 

kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai peraturan 

perundang-undangan (Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). 

c) Melengkapi dengan barang bukti dan saksi 

Setelah mencari data dan fakta, selanjutnya mencari saksi, 

barang bukti dan petunjuk (misal: rekaman atau keterangan-

keterangan saksi) di tempat kejadian perkara (TKP). 

2) Penyidikan, adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari 

serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya” (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Penyidikan perkara anak 

dilakukan oleh penyidik atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan 

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 26 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak). Syarat menjadi penyidik perkara anak 

yakni: telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, 

perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, mengikuti 
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pelatihan teknis tentang peradilan Anak (Pasal 26 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak). Karena perkara anak maka penyidik wajib meminta 

pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah 

tindak pidana dilaporkan (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Langkah-

langkah penyidikan meliputi: 

a) Penangkapan 

Penyidik dalam menangani perkara anak wajib 

memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan 

mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara (Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak) serta wajib merahasiakan identitas anak (Pasal 19 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak). Langkah pertama untuk melakukan penyidikan 

adalah dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang 

diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan adalah “suatu 

tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu 

kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti 

guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan 

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

ini” (Pasal 1 angka 20 KUHAP). Jangka waktu penangkapan 

paling lama 24 jam (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Kemudian 

anak ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak (Pasal 30 



52 
 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak). Dalam hal penyidikan, penyidik 

berkoordinasi dengan penuntut umum dengan jangka waktu 1x24 

jam sejak dimulainya penyidikan (Pasal 31 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). 

b) Penahanan 

Berikutnya melakukan proses penahanan selama 7 (tujuh) 

hari (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) merujuk pada Pasal 21 

ayat (1)  KUHAP menjelaskan bahwa “perintah penahanan yang 

dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras 

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam 

hal adanya keadaan  yang menimbulkan kekhawatiran bahwa 

tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau 

menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak 

pidana”. Sedangkan masa penahanannya dapat diperpanjang 

selama 8 (delapan) hari (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak) merujuk pada Pasal 21 ayat (2) KUHAP bahwa 

“penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik 

atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan 

memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim 

yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan 

menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara 
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kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia 

ditahan”. 

Penahanan adalah “penempatan tersangka atau terdakwa 

di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim 

dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini” (Pasal 1 angka 21 KUHAP). 

Penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan 

dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) 

tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan 

ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (Pasal 32 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak). Tetapi penahanan terhadap anak tidak 

boleh dilakukan apabila anak memperoleh jaminan dari orangtua 

dan/atau wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan 

diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, 

dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana (Pasal 32 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak). 

Berdasarkan ketentuan di atas, penahanan seorang anak 

dalam proses penyidikan, waktu penangkapannya lebih pendek 

daripada penahanan orang dewasa, yaitu 1x24 jam. Hal ini 

dikarenakan supaya anak tidak terlalu lama dalam proses 

penyidikan, sehingga tidak akan mengganggu pertumbuhan fisik 

dan mentalnya. Setelah ditangkap, kemudian anak ditahan selama 

7 (tujuh) hari. Apabila demi kepentingan penyidikan maka dapat 
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diperpanjang selama 8 hari. Statusnya yang semula terduga 

berubah menjadi tersangka.  

d) Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan 

Setelah proses penyidikan selesai, kemudian Kepolisian 

melengkapi administrasi penyidikan (sprindik) dan SPDP (Surat 

Perintah Dimulainya Penyidikan) lalu dikirimkan ke penuntut 

umum. Tahapannya sebagai berikut: 

(1) Berkas tahap pertama dikirim ke JPU. Jika dalam 15 hari 

masih ada kekurangan/kurang lengkap (P19), maka JPU 

mengembalikan berkas tahap pertama ke kepolisian; 

(2) Kemudian Kepolisian melengkapi berkas tahap pertama yang 

dikembalikan oleh JPU, lalu mengirimkan berkas yang sudah 

dilengkapi kepada JPU; 

(3) Apabila sudah lengkap, maka pemberitahuan P21 (istilah 

berkas sudah lengkap) dari JPU; 

(4) Terakhir, pengiriman tersangka ke Kejaksaan beserta barang 

bukti. 

b. Penanganan Perkara Anak di Kejaksaan Negeri  

Kejaksaan Negeri merupakan instansi yang berwenang 

memproses penanganan perkara setelah Kepolisian yang dalam hal ini 

yang berwenang melakukan adalah penuntut umum. Penuntut umum 

dalam Pasal 1 angka 6 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana adalah ”Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan kehakiman”.  
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Menurut Ibu Ana May Diana, S.H, selaku Jaksa Fungsional di 

Kejaksaan Negeri Surakarta, ada perlakuan khusus pada proses 

penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku anak di 

Surakarta. Adapun urutannya adalah:
6
 

1) Menerima SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)/ P16 dan 

berkas tahap pertama dari Kepolisian yang selanjutnya melakukan 

penelitian berkas perkara. Karena pelaku adalah anak, maka jangka 

waktunya lebih singkat, yakni kurang dari 14 hari. Bila lengkap 

maka dinamakan P21, bila tidak lengkap maka dinamakan P19 dan 

dikembalikan di Kepolisian; 

2) Menerima pengiriman berkas tahap kedua, yaitu tersangka beserta 

barang buktinya berupa identitas anak, waktu dan tempat kejadian 

perkara atau kronologis kejadian; 

3) Selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka, karena pelaku 

adalah anak maka jangka waktu penahanannya adalah selama 5 

(lima) hari dan dapat melakukan perpanjangan penahanan selama 5 

(lima) hari (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak); 

4) Bila dakwaan sudah lengkap maka segera dilimpahkan ke 

Pengadilan Negeri; 

5) Setelah itu, menunggu penetapan oleh majelis hakim untuk 

persidangan; 

Penuntutan yang dilakukan pihak Kejaksaan terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana mengacu pada Pasal 41 ayat (1) dan (2) 

                                                           
6
 Ana May Diana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 

Kamis, 3 Juli 2014, pukul 08:31 WIB. 
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak: 

(1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum 

yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat 

lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. 

(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum; 

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah 

Anak; dan 

c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.  

(3) Dalam hal belum terdapat penuntut umum yang memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan 

dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas 

penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. 

 

c. Penanganan Perkara Anak di Pengadilan Negeri 

Tahapan selanjutnya di tingkat Pengadilan Negeri. Lembaga 

pengadilan adalah pelaksanaan atau penerapan hukum terhadap suatu 

perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat melihat, putusan 

mana dapat berupa pemidanaan, pembebasan maupun pelepasan dari 

hukuman terhadap pelaku tindak pidana.
7
 Pengadilan merupakan proses 

penanganan perkara tindak pidana yang paling vital karena di 

pengadilan akan merubah keadaan seeorang yang oleh penuntut umum 

dijadikan terdakwa. Terdakwa mungkin bisa bebas dari segala tuntutan 

dari penuntut umum atau bahkan bisa dijatuhi pidana karena telah 

terbukti berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan.  

Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Anak 

disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak”. Hakim dalam hal 

perkara anak adalah hakim anak (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 

                                                           
7
 Andi Hamzah, 2002, Op.Cit, hal. 164. 
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Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Adapun 

aturan terkait pemeriksaan perkara anak oleh hakim antara lain:   

Pasal 43  

(1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak 

dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 

Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang 

bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. 

(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan 

peradilan umum; 

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah 

Anak; dan 

c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.  

(3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang 

Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan 

bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.  

 

Pasal 44  

(1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat 

pertama dengan hakim tunggal. 

(2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara 

Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit 

pembuktiannya. 

(3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera 

atau panitera pengganti  

 

Penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku 

anak, menurut Bapak Subur Susatyo, S.H., M.H selaku Hakim di 

Pengadilan Negeri Surakarta, menjelaskan bahwa pengadilan 

mempunyai kebijakan khusus dalam hal penanganan perkara anak. 

Misalnya, dalam persidangan dengan pelaku anak hanya ada satu 

hakim/hakim tunggal. Pada persidangan perkara anak, hakim, jaksa, 

penyidik maupun advokat tidak menggunakan toga dan atribut dinas. 

Hakim, jaksa, penyidik maupun advokat tidak boleh menggunakan 

seragam seperti saat persidangan dengan pelaku dewasa. Minimal 
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menggunakan baju batik pada saat persidangan dengan pelaku anak.
8
 

Hal itu sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “penyidik, penuntut 

umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi 

bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara 

anak, anak korban, dan/atau anak aksi tidak memakai toga atau atribut 

kedinasan”. Kemudian untuk pemberian hukuman tidak boleh setara 

dengan orang dewasa. Anak maksimum pidana penjaranya adalah 

setengah dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 81 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak) dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Alasannya karena anak 

sebagai pelaku tindak pidana harus dibedakan dengan orang dewasa 

demi pertumbuhannya di masa yang akan datang.
9
 

Menurut Bapak Subur Susatyo, S.H., M.H., selaku Hakim di 

Pengadilan Negeri Surakarta, menjelaskan proses penanganan perkara 

tindak pidana kesusilaan dengan pelaku anak di Surakarta pada tingkat 

Pengadilan Negeri, yaitu:
10

 

1) Penetapan majelis hakim 

Pengadilan wajib menetapkan hakim dalam menangani 

perkara anak setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum 

                                                           
8
 Subur Susatyo, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 26 

Juni 2014, pukul 08:26 WIB. 
9
 Subur Susatyo, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 26 

Juni 2014, pukul 08:26 WIB. 
10

 Subur Susatyo, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 26 

Juni 2014, pukul 08:26 WIB. 
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dengan jangka waktu 3 hari (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). 

2) Sidang Dibuka dan Dinyatakan Tertutup Untuk Umum  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada 

persidangan anak hakim, jaksa, penyidik maupun advokat tidak 

menggunakan toga dan atribut dinas (Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Anak 

disidangkan dalam ruang sidang khusus anak, di mana ruang tunggu 

sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa, dan 

waktu sidang anak didahulukan dari sidang orang dewasa (Pasal 53 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak). Karena mengenai perkara kesusilaan dengan pelaku 

anak maka sidang dibuka dengan majelis hakim mengucapkan 

“sidang tertutup untuk umum”. Sesuai dengan Pasal 54 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak: ”Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang 

dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan”. 

Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat  putusan menjadi batal 

demi hukum. Persidangan yang tertutup untuk umum digambarkan 

dengan tertutupnya semua pintu ruangan sidang. Setelah pernyataan 

tersebut diucapkan, hakim memanggil masuk terdakwa beserta 

orangtuanya, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum dan 

pembimbing kemasyarakatan. 

Tujuan persidangan tertutup untuk umum adalah karena 

segala hal yang terkait dengan kesusilaan merupakan suatu hal yang 
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bukan untuk dipertunjukkan bagi masyarakat umum. Sedangkan bagi 

pelaku, sidang tertutup diselenggarakan dengan tujuan agar 

mengadili anak jangan terlalu banyak kekuasaan dan terlalu sedikit 

pengetahuan. Mengadili anak bukan bermaksud menghukum tetapi 

membantu, membina dan membimbing anak kearah kedewasaan. 

Selain itu menghindari suasana pengadilan yang bersifat formalistis 

menakutkan anak dengan memungkinkan lebih memberi pengaruh 

buruk terhadap perkembangan jiwa anak. 

3) Pembacaan dakwaan oleh penuntut umum yang kemudian 

dilanjutkan pembacaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan 

(Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak) 

Hakim mempersilahkan penuntut umum untuk membacakan 

dakwaannya. Menyangkut surat dakwaan yang dibuat harus 

memenuhi syarat formil dan materil. Mengenai syarat surat dakwaan 

di atur pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: 

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal 

dan ditanda tangani serta berisi: 

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 

tersangka. 

b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak 

pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 

tempat tindak pidana lakukan.  

 

Ketentuan huruf a pada Pasal di atas merupakan syarat formal 

yaitu menyangkut identitas terdakwa. Sedangkan pada huruf b pada 

pasal diatas merupakan syarat materil sehingga apabila dakwaan 
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tidak memenuhi ketentuan ini maka dinyatakan batal demi hukum 

(Pasal 143 ayat (3) KUHAP). Dalam membuat surat dakwaan 

penuntut umum dapat menyusun secara tunggal, subsidaritas, 

alternatif, atau kumulatif, hal ini tergantung pada hasil penyidikan 

yang tertuang dalam penuntutan. Setelah surat dakwaan dibacakan, 

maka ketua sidang akan menanyakan kepada terdakwa apakah isi 

surat dakwaan sudah jelas. Jika masih belum jelas maka ketua sidang 

dapat meminta penuntut umum untuk menjelaskannya. 

Selanjutnya pembacaan laporan hasil penelitian masyarakat 

oleh pembimbing kemasyarakatan. Dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, laporan tersebut berisi: 

c. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; 

d. Latar belakang dilakukannya tindak pidana; 

e. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana 

terhadap tubuh atau nyawa; 

f. Hal lain yang dianggap perlu; 

g. Berita acara diversi; 

h. Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. 

 

4) Pemeriksaan saksi 

Pemeriksaan saksi dalam perkara pidana merupakan salah 

satu kunci untuk penyelesaian perkara tindak pidana. Peran saksi 

dalam memberikan keterangan akan mempermudah hakim untuk 

meneliti dan mempertimbangkan bahwa terdakwa bersalah atau 

tidak. Penjelasan proses pemeriksaan saksi dalam perkara anak 

diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: 
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(1) Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim 

dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang. 

(2) Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua/wali, advokat 

atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing 

kemasyarakatan tetap hadir. 

(3) Dalam hal anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir 

untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, 

hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi 

didengar keterangannya: 

a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik 

yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah 

hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut 

umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum 

lainnya;atau 

b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat 

komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh 

orangtua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau 

pendamping lainnya. 

   

5) Hakim memberi kesempatan kepada orangtua/wali dan/atau 

pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak 

(Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak) 

Sebelum memberikan putusan, hakim memberi kesempatan 

kepada orangtua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan 

hal yang bermanfaat bagi anak seperti: 

a) Dampak negatif tindak pidana yang telah dilakukan anak, baik 

kepada diri sendiri maupun korban. 

b) Sanksi dosa dan pembalasan di akhirat ketika anak melakukan 

tindak pidana. 

c) Kesempatan kerja bagi anak di masa yang akan datang menjadi 

berkurang dikarenakan telah melakukan tindak pidana. 

d) Memohon kepada anak agar tidak mengulangi perbuatan tindak 

pidana yang telah dilakukannya. 
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6) Mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari 

pembimbing kemasyarakatan 

Berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib hukumnya 

bagi hakim sebelum memutus perkara untuk mempertimbangkan 

laporan penelitian dari pembimbing kemasyarakatan. Apabila tidak 

dipertimbangkan maka putusan batal demi hukum (Pasal 60 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak). 

7) Putusan hakim 

Tahapan akhir dari penanganan perkara tindak pidana 

kesusilaan dengan anak sebagai pelaku pada proses di pengadilan 

adalah putusan hakim. Proses penentuan bersalah atau tidaknya 

terdakwa. Pada pengadilan anak ada hal khusus menyangkut putusan 

hakim yaitu sikap hakim sebelumnya menjatuhkan putusan, putusan 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, hakim wajib 

mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-

hal yang menyangkut pemberian hukuman kepada terdakwa anak. 

Dalam perkara anak, pembacaan putusan pengadilan 

dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak 

dihadiri oleh anak serta tetap merahasiakan identitas anak, anak 

korban dan/atau anak saksi oleh media massa (Pasal 61 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak). Apabila dikenai pidana penjara maka pidana penjara yang 

dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu per dua) dari 
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maksimum pidana ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 

81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak). Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 62 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak: 

(1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari 

putusan diucapkan kepada anak, advokat atau pemberi bantuan 

hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut 

umum; 

(2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 

(lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak, advokat atau 

pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan 

dan penuntut umum. 

 

Agar lebih jelas dalam proses penanganan perkara tindak pidana 

kesusilaan dengan anak sebagai pelaku, maka dalam penulisan hukum ini 

penulis mengambil dua putusan dari Pengadilan Negeri Surakarta yaitu 

Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2013/PN.Ska dan Putusan Nomor: 

50/Pid.Sus/2013/PN.Ska. Kedua putusan tersebut diuraikan secara singkat 

terkait identitas terdakwa, kronologi singkat, dakwaan, tuntutan serta 

putusan hakim. Kemudian penulis akan menganalisis kedua putusan 

tersebut antara putusan satu dengan yang lainnya agar dapat diketahui 

perbedaan-perbedaan di antara kedua putusan tersebut. Analisis 

ditabulasikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 1 Kasus Tindak Pidana Kesusilaan dengan Anak Sebagai Pelaku 

No Uraian 
Putusan Nomor: 

27/Pid.Sus/2013/PN.Ska 

Putusan Nomor: 

50/Pid.Sus/2013/PN.Ska. 

1 Nama pelaku, 

umur, TTL 

1. RF, 14 Tahun, Surakarta, 2 

Agustus 1998  

2. TS, 17 tahun, Surakarta, 3 

Juli 1995 

RB, 17 Tahun, Surakarta 

29 Juli 1996 

2 Kasus  Kesusilaan, persetubuhan Kesusilaan, pencabulan 

3 Kronologi singkat Pada hari Jum’at tanggal 11 

Januari 2013 sekitar pukul 

Pada hari Sabtu tanggal 

27 Agustus 2011 jam 
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01.00 WIB terdakwa I dan 

terdakwa II, secara 

bergantian menyetubuhi 

saksi korban MEV. 

Terdakwa 2 memberikan pil 

koplo kepada korban, setelah 

korban tidak sadar, para 

terdakwa menyetubuhi 

korban secara bergantian. 

11.00 WIB di kamar 

mandi kost, Terdakwa 

memegangi kemaluan 

Saksi NN dan GP 

menggunakan tangan 

hingga terasa sakit. 

4 Dakwaan Pertama, dengan Pasal 81 

ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak 

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP. Kedua, dengan Pasal 

286 KUHP. Ketiga, Pasal 

287 ayat (1) KUHP.  

Pertama, dengan Pasal 

82 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 202 

tentang Perlindungan 

Anak. Kedua, Pasal 290 

ayat (2) KUHP. 

5 Tuntutan Pidana penjara dua tahun 

delapan bulan 

Pidana penjara tujuh 

tahun  

6 Putusan Pidana penjara masing-

masing selama 1 (satu) tahun 

dan 9 (sembilan) bulan 

Pidana penjara selama 

10 (sepuluh) bulan 

dengan ketentuan bahwa 

pidana tersebut tidak 

usah dijalani kecuali 

dengan perintah Hakim, 

Terdakwa sebelum lewat 

masa percobaan selama 

1 (satu tahun dan 6 

(enam) bulan melakukan 

perbuatan yang dapat 

dikenakan 

Sumber: Arsip Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2014 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka penanganan perkara anak sebagai 

pelaku tindak pidana kesusilaan harus memperhatikan hakikat tujuan 

sanksi pidana dan hak-hak anak.  Menurut Hadi Supeno, pelaku kenakalan 

anak adalah korban. Dia korban dari perlakuan salah orangtuanya, dia 

korban dari pendidikan guru-gurunya, dia korban kebijakan pemerintahan 

lokal dan dia korban dari lingkungan sosial yang memberikan tekanan 

psikis sehingga anak-anak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak 

dilakukan. Bahkan, karena ada yang nilai-nilai yang terinternalisasi sejak 
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usia dini, dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah 

pelanggaran hukum.
11

 

Dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, 

yang penting baginya, bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum 

atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil 

untuk mendidik anak-anak seperti itu. Bagi pembentuk undang-undang, 

suatu pidana itu merupakan suatu sarana yang lebih sederhana untuk 

mendidik seorang anak daripada mengirimkan anak tersebut ke suatu 

lembaga pendidikan paksa, di mana anak itu perlu dididik secara sistematis 

untuk suatu jangka waktu yang cukup lama, bukan saja memerlukan biaya 

yang sangat besar melainkan juga merupakan suatu pengekangan yang 

terlalu lama terhadap seorang anak.
12

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka pada pelaksanaannya pada 

Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2013/PN.Ska dan Putusan Nomor: 

50/Pid.Sus/2013/PN.Ska dengan anak sebagai pelaku tindak pidana 

kesusilaan telah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak karena sudah mempertimbangkan hak-hak anak. 

Wujud nyata penerapannya antara lain merahasiakan identitas anak, anak 

korban dan/atau anak saksi oleh media massa (Pasal 61 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Kemudian 

pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak bahwa “penyidik, penuntut umum, hakim, 

pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum 

                                                           
11

 Hadi Supeno, Op. Cit, hal. 91-92. 
12

 Nandang Sambas, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Graha 

Ilmu, hal. 81. 
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lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, 

dan/atau anak aksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”. Selain 

itu, terkait jangka waktu penangkapan anak juga dibedakan dengan orang 

dewasa yakni 1x24 jam (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Lalu dalam hal 

ancaman pidana anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum pidana 

ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 81 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). 

Penjatuhan pidana kepada anak memang harus berbeda dengan 

penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak diberikan pemidanaan yang 

seringan mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak 

pidana dewasa. Anak yang melanggar hukum kesusilaan seharusnya 

dipidana dengan pidana yang bersifat mendidik dan membina anak ke arah 

kehidupan yang lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh 

kepada hukum. Oleh karena itu sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus 

berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa. 

Penjatuhan pidana atau tindakan harus dapat 

dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk 

mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan 

bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu 

keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat 

edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan 

anak yang bersangkutan. 
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2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan 

Anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan tentunya mengalami 

penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Negara sebagai penjamin 

kehidupan bermasyarakat bermaksud memberikan perlindungan secara 

khusus kepada anak agar terhindar dari upaya eksploitasi oleh pihak-pihak 

tertentu. Pemberian perlindungan kepada anak sebagai korban didasarkan 

pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa hak-hak anak antara lain 

meliputi: 

Pasal 4 

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

 

Pasal 5 

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan 

 

Pasal 6 

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 

bimbingan orangtua. 

 

Pasal 7 

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan 

diasuh oleh orangtuanya sendiri. 

(2) Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin 

tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak 

tersebut dapat diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak 

angkat oleh oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Pasal 8 

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. 
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Pasal 9 

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

dengan minat dan bakatnya. 

(2) Selain hak anak sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi 

anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan 

luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga 

berhak mendapatkan pendidikan khusus. 

 

Pasal 10 

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan 

dan kepatutan. 

 

Pasal 11 

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 

bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi 

sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi 

pengembangan diri. 

 

Pasal 12 

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 

 

Pasal 13 

(1) Setiap anak selama dalam masa pengasuhan orang tua, wali, atau 

pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak 

mendapatkan perlindungan dari perlakuan: 

a. Diskriminasi; 

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial; 

c. Penelantaran; 

d. Kekejaman, kekerasan, penganiayaan; 

e. Ketidakadilan; dan  

f. Perlakuan salah lainnya. 

(2) Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala 

bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka 

pelaku dikenakan pemberatan hukuman. 

 

Pasal 14 

Setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada 

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan 

itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan 

pertimbangan terakhir. 

 

Pasal 15 

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 
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c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 

e. Pelibatan dalam peperangan. 

 

Pasal 16 

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 

manusiawi. 

(2) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan dan hanya 

dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. 

 

Pasal 17 

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasanya berhak untuk: 

a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 

dipisahkan dari orang dewasa; 

b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 

c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak 

yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk 

umum. 

(3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau 

yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya 

(Pasal 17 ayat (2)). 

 

Pasal 18 

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya. 

 

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dilaksanakan melalui: 

a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; 

b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa 

dan untuk menghindari labelisasi; 

c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik 

fisik, mental, maupun sosial; dan 

d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan perkara. 
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Terkait proses penanganan anak sebagai korban tindak pidana 

kesusilaan, maka prosesnya  adalah: 

a. Penanganan Korban di Tingkat Kepolisian 

Menurut Aipda. Heri Purwanto, S.H selaku anggota penyidik 

Unit PPA Polresta Surakarta, mewakili Ibu Ipda. Endang T. H., S.H 

selaku Kasubnit PPA Polresta Surakarta, dalam memperlakukan korban 

pada proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan 

korban anak, maka tata urutannya sebagai berikut:
13

 

1) Menerima laporan dari korban dan/atau keluarga korban 

Karena tindak pidana kesusilaan termasuk jenis delik aduan 

absolut (absolute klacht delict) yaitu suatu delik yang baru ada 

penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam 

penanganan perkara anak, Kepolisian tidak menggunakan seragam 

dinas (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak). Pada waktu melapor, korban 

ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dimana anggota-

anggota didominasi oleh polisi wanita (polwan) sehingga korban 

tidak malu dan lebih terbuka dalam memberikan keterangan dan 

menceritakan kronologis peristiwa kesusilaan yang telah dialaminya.  

2) Melakukan pemeriksaan 

Pihak kepolisian memeriksa korban dan wajib didampingi 

oleh orangtua (Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam memberikan 

pertanyaan, sebisa mungkin penyidik menggunakan bahasa yang 

                                                           
13

 Heri Purwanto, Penyidik Unit PPA Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 3 

Juli 2014, pukul 10:23 WIB. 



72 
 

mudah dimengerti dan tidak menyinggung perasaan korban apalagi 

memojokkan korban. Karena merupakan tindak pidana kesusilaan 

maka korban melakukan tes visum et repertum,
14

 di ruangan khusus 

sehingga banyak membantu meringankan penderitaan korban serta 

untuk mencari data dan fakta sehingga memudahkan proses 

penyidikan; 

3) Memberikan obat pencegah kehamilan 

Berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, maka apabila dari 

hasil pemeriksaan diketahui korban belum menunjukkan tanda-tanda 

kehamilan, maka korban diberi obat pencegah kehamilan yang 

berfungsi mematikan sperma sehingga tidak terjadi pembuahan. 

4) Menjalin kerjasama dengan psikiater 

Bagi korban yang mengalami trauma atau gangguan psikis 

akibat tindak pidana kesusilaan yang telah dialaminya, RPK 

menjalin kerjasama dengan psikiater yang bertujuan untuk 

memulihkan kondisi kejiwaan dari korban kesusilaan tersebut. 

5) Menyediakan fasilitas (SHELTER) rumah aman 

Dalam hal setelah mengalami tindak pidana kesusilaan 

korban tidak diterima kembali oleh keluarganya, atau sudah tidak 

ada lagi yang bersedia menampung korban, RPK yang bekerjasama 

dengan SERUNI menyediakan fasilitas berupa SHELTER (Rumah 

Aman) yang memberikan perlindungan agar korban terhindar dari 

                                                           
14

 Surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah 

dilakukannya, misalnya atas mayat seorang untuk menentukan sebab kematian dan lain 

sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara, dalam Subekti dan 

Tjitrosudibyo, 1992, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, hal 67. 
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kekerasan serta membantu untuk memberikan rumah tinggal 

sementara. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penanganan 

anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan di tingkat kepolisian 

adalah pada waktu melapor, korban ditempatkan di Ruang Pelayanan 

Khusus (RPK) yang mayoritas anggotanya polisi wanita (polwan). 

Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan perkara anak tidak 

menggunakan seragam dinas (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Korban dalam 

proses pemeriksaan wajib didampingi oleh orangtua (Pasal 23 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak).. Kemudian saat memberikan pertanyaan, penyidik 

kepolisian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak 

menyinggung perasaan korban apalagi memojokkan korban. Untuk 

kepentingan visum at repertum, RPK telah menyediakan ruangan 

khusus sehingga banyak membantu meringankan penderitaan korban 

dalam proses penyidikan. Selain itu, RPK juga menjalin kerjasama 

dengan psikiater untuk mengantisipasi korban yang mengalami trauma 

atau depresi akibat tindak pidana kesusilaan. RPK juga menjalin 

kerjasama dengan SERUNI dengan menyediakan fasilitas berupa 

SHELTER (Rumah Aman) yang memberikan perlindungan agar korban 

terhindar dari kekerasan serta membantu untuk memberikan rumah 

tinggal sementara. 
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b. Penanganan Korban di Kejaksaan Negeri 

Menurut Ibu Ana May Diana, S.H, selaku Jaksa Fungsional 

Kejaksaan Negeri Surakarta, dalam memperlakukan anak sebagai 

korban tindak pidana kesusilaan adalah:
15

 

1) Jaksa penuntut umum (JPU) bertindak sebagai partner korban, yang 

dengan kata lain berpihak pada korban. 

2) Penuntut umum tidak diperbolehkan memanggil saksi/ korban dalam 

hal penuntutan. 

3) Jika korban datang ke Kejaksaan atas inisiatif sendiri dalam rangka 

meminta kepada jaksa supaya pelaku dituntut dengan hukuman yang 

berat, maka pihak Kejaksaan boleh menerimanya. Namun penuntut 

umum hanya berwenang menuntut pelaku dengan ancaman pidana. 

Jadi dalam kasus kesusilaan penuntut umum hanya bisa menjerat 

pelaku dengan ancaman hukuman pidana sesuai dengan aturan 

hukum yang berlaku dan tidak berwenang terhadap ganti kerugian 

terhadap korban. 

Berdasarkan uraian di atas, penanganan anak sebagai korban 

tindak pidana kesusilaan di tingkat kejaksaan adalah penuntut umum 

memposisikan sebagai partner korban (berpihak pada korban). 

Walaupun sebagai partner, penuntut umum tidak diperbolehkan 

memanggil saksi/ korban. Penuntut umum hanya berwenang menuntut 

pelaku dengan ancaman pidana.  

 

 

                                                           
15

 Ana May Diana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 

Kamis, 3 Juli 2014, pukul 08:31 WIB. 
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c. Penanganan Korban di Pengadilan Negeri 

Selanjutnya penulis akan membahas perlakuan terhadap anak 

korban tindak pidana kesusilaan di Surakarta pada tingkat Pengadilan 

Negeri. Menurut Bapak Subur Susatyo, S.H., M.H selaku Hakim di 

Pengadilan Negeri Surakarta, perlakuan terhadap anak sebagai korban 

tindak pidana kesusilaan adalah:
16

 

1) Korban bersedia menghadiri persidangan sebagai saksi 

Jika korban bersedia datang untuk menjadi saksi dalam 

persidangan maka wajib didampingi orangtua (Pasal 23 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak). Peran pendampingan orangtua korban dalam hal ini 

dimaksudkan agar korban dapat jujur dan berani mengungkapkan 

peristiwa yang telah terjadi. Serta dengan adanya pendampingan 

diharapkan agar korban tidak takut bila pernah ada suatu ancaman 

dari pelaku. 

2) Memberikan kesaksian dengan syarat pelaku dibawa keluar ruang 

sidang (Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). 

Hal ini wajar mengingat demi kepentingan terbaik bago 

korban. Karena korban yang usianya masih belum dewasa tentunya 

mengalami trauma dan takut memberikan kesaksian bila berada 

dalam satu ruangan bersama terdakwa. 

3) Bagi korban yang enggan hadir dalam persidangan maka majelis 

hakim dapat meminta keterangan di luar persidangan melalui 
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 Subur Susatyo, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 26 

Juni 2014, pukul 08:26 WIB. 
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perekaman elektronik dan melalui pemeriksaan jarak jauh (Pasal 58 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak). 

Seiring perkembangan teknologi, pemberian keterangan 

dapat melalui perekaman maupun pemeriksaan jarak jauh. Hal ini  

untuk membuat terang fakta-fakta persidangan ketika korban enggan 

hadir dalam persidangan karena suatu hal yang tertentu. 

Permeriksaan saksi saat persidangan sangat penting, oleh karena 

saksi dalam persidangan dianggap oleh hakim mengetahui lebih banyak 

mengenai peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi. Keadaan di mana 

korban menjadi saksi maka bagi terdakwa, ia mungkin merupakan bukti 

yang paling membahayakan bagi penuntutan. Sesuai dengan Pasal 58 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, korban dan/atau saksi dapat memberikan 

keterangan dengan syarat pelaku dibawa keluar ruangan persidangan. 

Hal ini bertujuan agar korban dan/atau saksi lebih leluasa dalam 

mengungkapkan hal-hal yang telah terjadi. 

Penyelenggaran pelaksanaan persidangan secara tertutup 

terhadap kasus kesusilaan secara tidak langsung memiliki dampak bagi 

saksi korban. Dampak yang akan lebih dirasakan oleh saksi korban 

adalah dampak secara psikologis. Perasaan malu, trauma, dan depresi 

masih dirasakan oleh saksi korban. Karena dalam proses persidangan 

saksi korban akan menjelaskan peristiwa yang dialaminya tersebut 

kepada hakim yang memeriksa perkaranya. Korban akan teringat 

peristiwa itu untuk kemudian ia ungkapkan di muka persidangan. 
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Proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan anak 

sebagai korban, maka dalam penulisan hukum ini penulis mengambil dua 

putusan dari Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Putusan Nomor: 

29/Pid.Sus/2010/PN.Ska dan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2013/PN.Ska. 

Kedua putusan tersebut akan penulis uraikan secara singkat terkait 

identitas terdakwa, kronologi singkat, dakwaan, tuntutan, serta putusan 

hakim. Kemudian penulis akan menganalisis kedua putusan tersebut antara 

putusan satu dengan yang lainnya agar dapat diketahui perbedaan-

perbedaan di antara kedua putusan tersebut. Berikut ini rangkuman kedua 

kasus tersebut: 

Tabel 2 Kasus Tindak Pidana Kesusilaan dengan Anak Sebagai Korban 

No Uraian 
Putusan Nomor: 

29/Pid.Sus/2010/PN.Ska 

P Putusan Nomor: 

17/Pid.Sus/2013/PN.Ska. 

1 Nama pelaku, 

umur, TTL 

S, 59 tahun, Karanganyar, 

1 Des 1950 

DD, 21 tahun, Surakarta, 

18 Januari 1992 

2 Korban FN (11 tahun 2 bulan) SCW (9 tahun) 

3 Kasus  Kesusilaan, perbuatan 

cabul 

Kesusilaan, persetubuhan 

dengan pemaksaan 

4 Kronologi singkat Terdakwa melakukan 

perbuatan pencabulan 

terhadap  saksi korban FN 

di rumah terdakwa. 

Terdakwa langsung 

menindih saksi korban, 

lalu menurunkan celana 

dalamnya, setelah itu 

terdakwa membuka sarung 

dan menempelkan 

kelaminnya ke kelamin 

korban selama 20 menit 

hingga mengeluarkan 

cairan.  

Terdakwa memasuki 

kamar korban dan 

langsung menindih dan 

membekap mulut saksi 

korban dengan sekuat 

tenaga. Setelah saksi 

korban tidak berdaya, 

terdakwa memasukkan 

kemaluannya ke dalam 

kemaluan saksi korban 

selama sekitar 1 menit 

hingga terdakwa 

mengeluarkan cairan. 

5 Dakwaan Pertama, dengan Pasal 82 

Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak jo. 64 

KUHP. Kedua, dengan 

Pasal 290 ayat (2) KUHP 

jo. 64 KUHP. 

Pertama, dengan Pasal 81 

ayat (1); Kedua, dengan 

Pasal 82 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan 

Anak. Ketiga, dengan 

Pasal 287 ayat (1) KUHP. 
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6 Tuntutan Dituntut tujuh tahun 

penjara 

Dituntut tujuh tahun 

penjara 

7 Putusan Pidana penjara selama 3 

(tiga) tahun dan denda 

sebesar Rp 60.000.000,- 

apabila denda tidak 

dibayar diganti hukuman 

kurungan selama 2 (dua) 

bulan 

Pidana penjara selama 4 

(empat) tahun dan denda 

sebesar Rp 60.000.000,- 

apabila denda tersebut 

tidak dibayar diganti 

dengan hukuman kurungan 

selama 4 (empat) bulan 

Sumber: Arsip Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2014 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perlindungan 

hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dapat diartikan 

sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak 

asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai 

kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
17

 Pasal 89 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak menjelaskan bahwa anak korban dan/ atau anak saksi berhak atas 

semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Kemudian hak-hak lain anak sebagai korban diatur 

dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak meliputi: 

1. Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan 

Anak Saksi berhak atas: 

a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam 

lembaga maupun di luar lembaga; 

b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial; dan 

c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan 

perkara. 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan 

Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Presiden. 

 

                                                           
17

 Waluyadi, 2009, Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana, Bandung: CV Mandar Maju, hal. 

146. 
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Adapun hak-hak anak sebagai korban diatur dalam Pasal 15 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu: 

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 

2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 

3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 

4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 

5. Pelibatan dalam peperangan. 

 

Sedangkan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Setiap anak 

sebagai korban yang menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual atau 

yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Dijelaskan juga 

dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, bahwa “Setiap Anak yang menjadi korban atau 

pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan 

lainnya”. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak sebagai korban tindak 

pidana di Indonesia mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan 

bantuan hukum lainnya. 

Implikasi perlindungan anak sebagi korban tindak pidana di 

Indonesia sebagai berikut: 

a. Sebelum persidangan 

Korban tindak pidana kesusilaan menderita mental, fisik dan 

sosial karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan 

terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk 

bukti adanya tindak pidana kesusilaan, ia harus menceritakan peristiwa 

yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa 

ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada 

pembalasan terhadap dirinya. 
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Selain itu pada prakteknya, banyak korban tindak pidana 

kesusilaan pada waktu melapor justru dianggap sebagai faktor 

penyebab tindak pidana kesusilaan yang dialaminya karena ia dianggap 

berpakaian terlalu minim. Hal ini merupakan gambaran bahwa belum 

semua penegak hukum sadar akan hak asasi setiap orang untuk 

mendapat perlindungan yang sama di dalam hukum. Ironis memang 

jika mengingat bahwa Indonesia mempunyai peraturan perundang-

undangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi 

manusia, tetapi tidak direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat 

b. Selama persidangan 

Korban tindak pidana kesusilaan harus hadir dalam persidangan 

atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan 

kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan 

membuat rekonstruksi peristiwa tindak pidana kesusilaan yang 

dialaminya. Ia dihadapkan pada pelaku yang pernah melakukan tindak 

pidana kesusilaan sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia harus 

menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha 

menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, 

mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak 

menguntungkan pihak korban. Melihat kondisi korban  tindak pidana 

kesusilaan ternyata perlu disediakan pendamping atau pembela untuk 

pihak korban tindak pidana kesusilaan. 

c. Setelah persidangan  

Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana 

kesusilaan masih menghadapi berbagai macam kesulitan, seperti tidak 
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mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya 

tetap menjadi tanggungannya. Namun yang paling utama adalah korban 

masih merasa dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada 

kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya 

seperti semula, oleh karena ia telah cacat. Penderitaan mentalnya 

bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana kesusilaan telah 

dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan. 

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia 

mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi 

baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan 

keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang 

memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan 

suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat 

penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu. 

 

B. Faktor-Faktor Penghambat Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana 

Kesusilaan Dengan Pelaku dan Korban Anak di Surakarta 

Tabel 3 Faktor-Faktor Penghambat Proses Penanganan Perkara Tindak 

Pidana Kesusilaan dengan Pelaku dan Korban Anak di Surakarta 

Instansi Faktor Penghambat 

Kepolisian 

1. Rendahnya kesadaran saksi dalam menghadiri proses 

pemeriksaan 

2. Keterangan korban yang tidak terus terang 

Kejaksaan 

1. Pelaku tidak jujur saat persidangan 

2. Pemanggilan saksi 

3. Keluarga korban yang masih dendam 

4. Orangtua tidak hadir dalam persidangan 

Pengadilan 

Negeri 

1. Menghadirkan orangtua anak 

2. Pemanggilan saksi 
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Berdasarkan tabel di atas, penjelasannya sebagai berikut: 

1. Tingkat Kepolisian 

a. Rendahnya kesadaran saksi dalam menghadiri proses pemeriksaan 

Menurut wawancara dengan Bapak Aipda. Heri Purwanto, S.H, 

selaku anggota unit PPA Polresta Surakarta, mewakili Ibu Ipda. Endang 

T. H., S.H selaku Kasubnit PPA Polresta Surakarta:
18

 “Dalam kasus 

kesusilaan hambatan yang berupa jarak psikologis antara pemeriksa 

dengan korban dapat dengan mudah tercipta. Hambatan pemanggilan 

saksi ini terjadi saat proses penyidikan dan saat persidangan. Biasanya 

malu merupakan kendala utama bagi korban untuk menceritakan 

peristiwa yang dialaminya. Saksi korban dan keluarganya tentunya 

merasa malu dan menganggap hal ini sebagai aib, sehingga tidak 

bersedia datang untuk menjalani pemeriksaan di kepolisian”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa rasa malu 

dari korban untuk mengungkapkan tindak pidana kesusilaan yang telah 

dialaminya menjadi masalah besar bagi penyidik. Biasanya korban 

tidak sepenuhnya untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Korban 

masih dibayangi trauma dan rasa takut terhadap pelaku tindak pidana 

kesusilaan. Maka dari itu diperlukan pemanggilan saksi agar dapat 

memberikan petunjuk. Namun kesadaran saksi untuk menghadiri proses 

pemeriksaan masih rendah. Padahal pemanggilan saksi oleh penyidik 

tersebut dengan surat panggilan yang sah dengan alasan secara jelas 

untuk memenuhi panggilan (Pasal 112 ayat (1) KUHAP) dan wajib 

datang (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).  

                                                           
18

 Heri Purwanto, Penyidik Unit PPA Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 3 

Juli 2014, pukul 10:31 WIB. 
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b. Keterangan korban yang tidak terus terang 

Menurut wawancara dengan Bapak Aipda Heri Purwanto, S.H, 

selaku anggota unit PPA Polresta Surakarta, mewakili Ibu Ipda. Endang 

T. H., S.H selaku Kasubnit PPA Polresta Surakarta:
19

 “Korban 

biasanya malu atau takut menceritakan kejadian yang menimpanya, 

sehingga tidak memberikan keterangan yang jujur”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa korban 

tindak pidana kesusilaan mengalami ketakutan dalam menceritakan 

kejadian yang telah dialaminya. Hal itu dikarenakan korban merasa 

malu dan masih trauma serta ketakutan sehingga seringkali memberikan 

keterangan yang tidak sebenarnya. Padahal dalam hal ini korban 

sebagai saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 

116 ayat (2) KUHAP). Dengan keterangan yang jelas maka akan 

memudahkan penyidik untuk mencari petunjuk yang selanjutnya akan 

melanjutkan perkara. 

2. Tingkat Kejaksaan 

a. Pelaku tidak jujur saat persidangan 

Menurut keterangan Ibu Ana May Diana, S.H, selaku Jaksa 

Fungsional di Kejaksaan Negeri Surakarta:
20

 “Untuk mengelak dari 

dakwaan, pelaku biasanya berbelit-belit/tidak jujur dalam memberikan 

keterangan. Hal ini untuk mengelabui hakim yang memeriksa perkara 

bahwa pelaku melakukan perbuatan yang dituduhkan sehingga 

mempersulit proses persidangan.”. 

                                                           
19

 Heri Purwanto, Penyidik Unit PPA Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 3 

Juli 2014, pukul 10.31 WIB. 
20

 Ana May Diana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 

Kamis, 3 Juli 2014, pukul 08:31 WIB. 
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Meskipun pelaku selalu berbelit-belit dan tidak jujur dengan 

maksud menghindari pertanggungjawaban pidana, hal tersebut tetap 

tidak akan membuat hakim sepenuhnya percaya. Karena keterangan 

dari terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain sehingga hakim 

dapat mempertimbangkannya (Pasal 189 ayat (4) KUHAP). Apabila 

terdakwa masih menutup-nutupi kejadian yang sesungguhnya maka 

akan merugikan bagi terdakwa sendiri karena dalam hal saling bekerja 

sama untuk menyelesaikan perkara akan membuat terdakwa dikurangi 

sanksi pidananya. 

b. Pemanggilan saksi  

Menurut Ibu Ana May Diana, S.H selaku Jaksa Fungsional di 

Kejaksaan Negeri Surakarta:
21

 “Saksi yang menjadi korban tindak 

pidana kesusilaan umumnya takut hadir karena yang pertama adalah 

takut dengan balasan dari pelaku apabila saksi memberikan 

kesaksiannya. Ketika menjadi korban tindak pidana kesusilaan 

biasanya pada saat kejadian korban diancam oleh pelaku apabila 

melaporkan tindakan pelaku kepada orang lain. Hal tersebutlah yang 

membuat korban trauma sehingga tidak mau memberikan kesaksian 

bahkan enggan hadir dalam proses hukumnya”. 

Saksi-saksi yang telah dipersiapkan oleh jaksa penuntut umum 

kadang-kadang tidak datang karena urusan pekerjaan atau urusan lain, 

sehingga proses penuntutan menjadi terhambat. Padahal penuntut 

umum telah menyampaikan surat panggilan kepada saksi untuk datang 

pada persidangan yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang untuk 

                                                           
21

 Ana May Diana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 

Kamis, 3 Juli 2014, pukul 08:31 WIB. 
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perkara apa ia dipanggil, selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang 

dimulai (Pasal 14 huruf f KUHAP). 

c. Keluarga korban yang masih dendam 

Menurut wawancara dengan Ibu Ana May Diana, S.H, selaku 

Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, bahwa:
22

 “Faktanya, 

keluarga korban berupaya menghakimi sendiri pelaku, dikarenakan 

telah menodai anaknya. Keluarga korban merasa belum puas dengan 

proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Umumnya 

keluarga korban menginginkan pelaku dipidana penjara yang 

maksimum, namun berbicara pelaku anak maka hal itu tidaklah 

mungkin terjadi”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipastikan bahwa segala 

perbuatan yang dilakukan oleh keluarga korban terhadap terdakwa 

hanyalah sia-sia dan sangat tidak mencerminkan ketaatan hukum. 

Sudah menjadi keharusan berlapang dada bagi keluarga korban untuk 

menyikapi apapun putusan yang diberikan oleh majelis hakim. Apabila 

keluarga korban nekat melakukan tindakan yang dapat mencederai atau 

melukai terdakwa maka akan diproses oleh aparat penegak hukum. 

Karena dalam hal terdakwa anak, haruslah diperlakukan secara 

manusiawi dan bebas dari penyiksaan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). 

d. Orangtua anak tidak hadir dalam persidangan 

                                                           
22

 Ana May Diana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 

Kamis, 3 Juli 2014, pukul 08:31 WIB. 
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Menurut wawancara dengan Ibu Ana May Diana S.H, selaku 

Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Surakarta:
23

 “Perlunya 

pendampingan bagi anak di persidangan agar membuktikan adanya 

dukungan moral orangtua sehingga anak lebih kuat jiwanya ketika 

menjalani proses peradilan. Namun hal itu sangat sulit mengingat 

waktu penanganan perkara anak yang singkat”. 

Peran orangtua dalam persidangan anak dimaksudkan untuk 

memberikan pendampingan dan penjelasan kepada anak. 

Pendampingan berarti mendampingi anak, makna selain itu adalah 

menambah suntikan moral bagi anak agar tidak stress dalam 

menghadapi proses persidangan. Arti dari penjelasan dalam Pasal 60 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berarti memberikan 

suatu hal kepada anak yang sifatnya edukatif dan memberi manfaat 

serta mengupayakan agar anak tidak mengulangi tindak pidana 

kesusilaan. 

3. Tingkat Pengadilan Negeri 

a. Menghadirkan orangtua anak  

Menurut wawancara dengan Bapak Subur Susatyo, S.H., M.H, 

selaku hakim Pengadilan Negeri Surakarta:
24

 “Umumnya orangtua 

pelaku merasa malu untuk menghadiri persidangan terkait tindak 

pidana yang dilakukan anaknya”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, sangat disayangkan ketika 

orangtua tidak turut serta menadmpingi anaknya dalam persidangan. 

                                                           
23

 Ana May Diana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 

Kamis, 3 Juli 2014, pukul 08:31 WIB. 
24

 Subur Susatyo, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 26 

Juni 2014, pukul 08:26 WIB. 
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Hal ini menjadi corengan empati karena tidak ada dukungan dan kasih 

sayang orangtua ketika anaknya menjalani pidana. Dikarenakan proses 

penanganan perkara anak yang singkat maka orangtua anak tidak dapat 

menghadiri persidangan. Sedangkan kasus lain yang pernah terjadi 

yaitu pelaku adalah anak jalanan yang tidak diketahui asal-usulnya.  

b. Pemanggilan saksi 

Menurut wawancara dengan Bapak Subur Susatyo, S.H., M.H, 

selaku hakim Pengadilan Negeri Surakarta:
25

 bahwa “Kalaupun saksi 

datang di persidangan ketika dimintai keterangan umumnya 

saksi/korban yang statusnya masih sebagai pelajar sangat ketakutan 

bila berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum. Saksi hanya 

terdiam ketika dimintai keterangan, bahkan sampai menangis karena 

trauma akan hal yang telah menimpa dirinya”. 

Biasanya saksi/korban yang masih anak-anak enggan 

menghadiri persidangan. Padahal majelis hakim telah memerintahkan 

kepada penuntut umum agar saksi datang di sidang pengadilan (Pasal 

152 ayat (2) KUHAP). Selain itu saksi wajib mengucapkan sumpah 

atau janji menurut kepercayaannya bahwa akan memberikan keterangan 

dengan jujur (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Hal ini tentunya membuat 

aparat penegak hukum tidak dapat maksimal dalam menjalankan tugas 

dan wewenangnya dikarenakan keterangan korban yang sangat sulit 

untuk didapatkan. 

 

                                                           
25

 Subur Susatyo, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 26 

Juni 2014, pukul 08:26 WIB. 
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C. Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penanganan 

Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Pelaku dan Korban Anak di 

Surakarta 

Tabel 4 Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Proses 

Penanganan Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Pelaku 

dan Korban Anak di Surakarta 

Instansi Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan 

Kepolisian 
1. Penjemputan paksa saksi 

2. Membawakan pendamping bagi saksi/korban 

Kejaksaan 

1. Pencarian saksi terlebih dahulu 

2. Memberitahukan kepada keluarga korban bahwa kinerja 

aparat penegak hukum sudah maksimal 

3. Melakukan segala upaya agar pelaku bertindak jujur saat 

persidangan 

Pengadilan 

Negeri 

1. Meminta Bapas untuk melakukan pendampingan 

terhadap anak 

2. Membawakan pendamping bagi saksi/korban 

3. Pemanggilan saksi secara paksa 

 

Berdasarkan tabel di atas maka penjelasannya adalah: 

1. Tingkat Kepolisian 

a. Penjemputan paksa saksi 

Menurut wawancara dengan Bapak Aipda. Heri Purwanto, S.H, 

selaku anggota unit PPA Polresta Surakarta, mewakili Ibu Ipda. Endang 

T. H., S.H selaku Kasubnit PPA Polresta Surakarta:
26

 “Keterangan 

saksi menjadi yang utama ketika pemeriksaan awal di tingkat 

Kepolisian guna menemukan petunjuk, sehingga perkara nantinya 

dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila keterangan saksi cukup kuat 

maka perkara tersebut dapat dilanjutkan”. 

Penjemputan paksa saksi merupakan tindakan yang sangat 

efektif. Karena apabila saksi enggan hadir maka proses pemeriksaan 

                                                           
26

 Heri Purwanto, Penyidik Unit PPA Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 3 

Juli 2014, pukul 10.31 WIB. 
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perkara menjadi belum jelas karena penyidik kekurangan petunjuk. Bila 

saksi tidak dapat hadir karena alasan yang jelas maka penyidik 

mendatangi kediaman saksi untuk dimintai keterangan (Pasal 113 

KUHAP). 

b. Membawakan pendamping bagi saksi/korban agar saksi/korban berterus 

terang dalam proses penyelidikan 

Menurut wawancara dengan Bapak Aipda. Heri Purwanto, S.H 

selaku anggota unit PPA Polresta Surakarta, mewakili Ibu Ipda. Endang 

T. H., S.H selaku Kasubnit PPA Polresta Surakarta:
27

 “Karena saksi/ 

korban anak biasanya bila dimintai keterangan oleh kepolisian hanya 

bisa diam dan bahkan menangis, sehingga kepolisian sulit mencari 

petunjuk”. 

Keterangan saksi/korban merupakan kunci utama untuk 

memudahkan penyidik dalam melanjutkan proses penanganan perkara. 

Namun dalam hal ini keterangan saksi/korban menjadi tidak jelas 

dikarenakan saksi/korban hanya terdiam bahkan menangis saat dimintai 

keterangan oleh penyidik. Maka dari itu kepolisian meminta 

orangtua/walinya untuk menjadi pendamping dikarenakan kondisi 

psikis dan mentalnya yang belum matang. Hal ini sesuai dengan Pasal 

23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Adanya pendampingan terhadap saksi/korban 

dapat memberikan tambahan kenyamanan bagi saksi/korban saat 

dimintai keterangan dan selain itu saksi/korban dapat memberikan 

keterangan secara jujur dan jelas. 
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 Heri Purwanto, Penyidik Unit PPA Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 3 

Juli 2014, pukul 10.31 WIB. 
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2. Tingkat Kejaksaan 

a. Pencarian saksi terlebih dahulu 

Menurut keterangan Ibu Ana May Diana, S.H, selaku Jaksa 

Fungsional di Kejaksaan Negeri Surakarta:
28

 “Pencarian saksi sangat 

penting dikarenakan demi kepentingan jalannya proses persidangan 

agar dari keterangan saksi tersebut majelis hakim dapat 

mempertimbangkan fakta-fakta persidangan”. 

Pada saat persidangan, jaksa mengupayakan untuk mencari saksi 

terlebih dahulu. Saksi yang dimaksud adalah saksi yang memberatkan 

terdakwa, alasannya agar dapat memperkuat keyakinan hakim bahwa 

terdakwa terbukti bersalah dan harus dikenai sanksi. 

b. Memberitahukan keluarga korban bahwa proses penanganan perkara 

sudah diterapkan secara maksimal 

Terkait keluarga korban yang masih dendam dengan pelaku 

menurut keterangan Ibu Ana May Diana, S.H, selaku Jaksa Fungsional 

di Kejaksaan Negeri Surakarta:
29

 “Penuntut umum akan menjelaskan 

bahwa keluarga korban harus bersedia terhadap proses hukum yang 

telah dilaksanakan serta harus ikhlas dengan segala putusan yang 

diberikan oleh majelis hakim. Namun apabila keluarga korban tidak 

terima dengan putusan majelis hakim maka penuntut umum meminta 

bantuan Kepolisian untuk membantu mengamankan terdakwa dari 

segala upaya penganiayaan keluarga korban”. 
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Secara manusiawi apabila orangtua melihat anaknya menderita 

kerugian fisik dan mental yang dalam hal ini menjadi korban tindak 

pidana kesusilaan dapat dipastikan orangtua korban tidak terima bahkan 

marah. Pemberitahuan kinerja aparat yang sudah maksimal kepada 

orangtua korban terbukti mampu meminimalisir upaya anarki dari 

keluarga korban untuk melakukan tindakan yang dapat mencederai atau 

melukai terdakwa ketika putusan hakim telah dijatuhkan. 

c. Melakukan segala upaya agar pelaku jujur pada persidangan 

Menurut keterangan Ibu Ana May Diana, S.H, selaku Jaksa 

Fungsional di Kejaksaan Negeri Surakarta:
30

 “Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir agar pelaku tidak merekayasa keterangannya saat di 

persidangan. Dengan demikian majelis hakim tidak kesulitan untuk 

mempertimbangkan terdakwa bersalah atau tidak”. 

Terkadang pelaku tidak jujur saat dimintai keterangan oleh 

hakim sehingga hakim menjadi bingung. Maka dari itu penuntut umum 

melakukan segala upaya agar pelaku jujur dalam persidangan. Tindakan 

tersebut antara lain mendatangkan saksi yang memberatkan terdakwa 

dan bila perlu mendatangkan ahli. Bila dirasa masih tidak jujur maka 

penuntut umum meminta terdakwa untuk membuktikan keterangannya 

secara jelas dengan disertai bukti. 

3. Tingkat Pengadilan Negeri 

a. Bekerjasama dengan Bapas untuk melakukan pendampingan terhadap 

anak saat persidangan 
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Menurut wawancara dengan Bapak Subur Susatyo, S.H., M.H, 

selaku hakim Pengadilan Negeri Surakarta:
31

 “Pernah ada kejadian 

pelaku tidak didampingi orangtuanya sehingga penuntut umum dengan 

seijin dari majelis hakim pengadilan negeri meminta Bapas untuk 

melakukan pendampingan terhadap anak sebagai pelaku tersebut. 

Pendampingan oleh Bapas dilakukan ketika tidak ada orangtua yang 

mendampingi anak saat persidangan”. 

Pendampingan anak dilakukan setelah adanya perintah dari 

majelis hakim. Karena anak wajib diberikan bantuan hukum dan 

didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain 

(Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak). 

b. Membawakan pendamping bagi anak sebagai saksi/korban 

Menurut wawancara dengan Bapak Subur Susatyo, S.H., M.H, 

selaku hakim Pengadilan Negeri Surakarta:
32

 “Pentingnya 

pendampingan bagi anak sebagai korban atau saksi dikarenakan 

korban ketika dimintai keterangan oleh hakim hanya terdiam dan 

bahkan menangis karena merasa malu atau trauma terhadap peristiwa 

yang dialaminya”. 

Anak yang menjadi saksi atau korban dalam persidangan 

tentunya merasa di bawah tekanan ketika harus mengungkapkan 

peristiwa yang pernah dialaminya. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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menjelaskan bahwa pendampingan wajib dilakukan oleh orangtua/wali 

kepada anak korban dan/atau anak saksi di setiap proses pemeriksaan. 

Dengan dibawakan pendamping maka jalannya sidang kemungkinan 

akan berjalan lancar dikarenakan pada saat tahapan pembuktian, saksi/ 

korban yang memberikan keterangan akan berani menuturkan hal yang 

sebenar-benarnya telah dialaminya sesuai dengan fakta. 

c. Pemanggilan saksi secara paksa 

Pada proses persidangan di pengadilan, saksi merupakan unsur 

paling penting dalam tahap pembuktian. Menurut wawancara dengan 

Bapak Subur Susatyo, S.H., M.H, selaku hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta:
33

 “Ketika saksi tidak menghadiri persidangan maka majelis 

hakim memerintahkan supaya saksi dihadapkan di persidangan”. 

Pernyataan tersebut berdasarkan Pasal 159 ayat (2) KUHAP. Tindakan  

tersebut bertujuan agar majelis hakim mendapatkan fakta-fakta dalam 

persidangan untuk mempertimbangkan bahwa pelaku bersalah atau 

tidak. 
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