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ABSTRAK 

 
Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana adalah ekonomi, perceraian orang 
tua, lingkungan pergaulan anak dan kemajuan teknologi informasi. Pemidanaan 
terhadap anak pasca berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
adalah untuk anak yang belum berumur 12 tahun diserahkan kembali ke orang 
tua/wali dan diikutsertakan dalam pendidikan dan pembimbingan LPKS, 
sedangkan untuk anak yang berumur 12 sampai dengan 14 tahun dikembalikan ke 
orang tua/wali dan perawatan di LPKS. Adapun untuk anak yang berusia 15 
sampai dengan 18 tahun berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam proses 
persidangan di pengadilan, perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik 
dengan hukum dilakukan dengan cara: diperiksa dalam suasana kekeluargaan, 
sidang secara tertutup, sidang dengan hakim tunggal, berdasarkan hasil laporan 
pembimbing kemasyarakatan, didampingi orang tua/wali, penasihat hukum dan 
pembimbing kemasyarakatan, penjatuhan pidana yang lebih ringan dari orang 
dewasa serta sanksi hukum terhadap pelaku pidana anak. 
 
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Berkonflik Dengan Hukum, Proses 

Persidangan 
 

The factors which cause the children to commit criminal offenses are economic, 
parental divorce, social environment, and information technology advancement. 
The criminal prosecution to the children in conflict with law following the 
enactment Law Number: 12 of 2012 regarding Criminal Justice System of 
Children follows the following provisions: the children whose age is less than 12 
years old are returned to their parents/guardians and are included in the education 
and guidance program at the Social Welfare Organizing Agency (LPKS); those 
who are aged 12 – 14 years old are returned to their parents/guardians and under 
the care of the LPKS; and those who are aged 15 – 18 years old are subject to 
principal and additional punishments. In the court proceedings, the law protection 
to the children in conflict with law in the court proceedings is done through the 
following methods: the children are investigated within familial atmosphere; the 
court proceedings are closed to the public; the court proceedings are led by one 
single judge; the proceeding process is done based on the report of community 
counselors; the children are accompanied by their parents/guardians, legal 
advisors, and community counselors; and the sentences and sanctions exposed to 
the children are lighter than those exposed to the adults. 
 
Keywords: Law protection, children in conflict with law, court proceedings. 
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PENDAHULUAN 

Kenakalan anak atau Juvenile delinquency adalah suatu tindakan atau 

perbuatan pelanggaran norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh 

anak-anak usia muda.
1
 Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak 

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan 

pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi, informasi, dan 

teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua sehingga anak kurang 

atau tidak memperoleh kasih sayang dan pembinaan. 

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebut sebagai Anak Nakal. Sejak 

berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (UU SPPA), penyebutan anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu 

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut Anak 

dengan definisi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.    

Salah satu tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya adalah tindak 

pidana kesusilaan. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Magetan, fenomena 

tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak sudah banyak terjadi bahkan 

sampai pada proses persidangan.  

Anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas 

perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Terhadap anak 

yang melakukan tindak pidana juga berhak untuk mendapatkan perlindungan 

hukum. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang 

mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang 

memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam 

hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan 

terhindar dari ancaman yang merugikan.
2
 

                                                           
1
 Setya Wahyudi. 2011. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana 

Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 30. 
2
 Moch. Faisal Salam. 2005. Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia, Cetakan I. Bandung: 

Mandar Maju. Hal. 1. 
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Tujuan pokok diadakannya sidang anak bukanlah untuk menghukum si 

anak, melainkan mendidik kembali (re-educate), dan memperbaiki kembali 

setelah diadili (rehabilite). Oleh karena itu, selama dalam persidangan hakim 

melakukan upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak di pengadilan 

mengingat kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa.
3
 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, pemidanaan dan 

upaya perlindungan hukum dalam proses persidangan di pengadilan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis 

dengan pendekatan yuridis empiris. Sementara itu, teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis kualitatif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anak Berkonflik Dengan Hukum 

Remaja di Kabupaten Magetan juga telah banyak dipengaruhi oleh faktor-

faktor internal dan eksternal pada dirinya sehingga sering kali berperilaku 

menyimpang. Perbuatan yang dilakukan oleh para remaja tersebut sudah ada yang 

disidangkan di Pengadilan Negeri Magetan dan sudah mendapatkan putusan yang 

berkekuatan hukum tetap.  

Dalam persidangan tersebut terungkap faktor yang melatarbelakangi anak 

melakukan tindak pidana, antara lain: (1) faktor ekonomi, yaitu anak/remaja 

melakukan perilaku menyimpang dengan alasan untuk mendapatkan uang karena 

tidak lagi tinggal bersama kedua orang tuanya, dan ada anak/remaja yang mencuri 

karena ingin memiliki handphone sedangkan orang tuanya tidak mampu 

membelikan. Selanjutnya (2) Faktor perceraian orang tua. Perceraian orang tua 

berpengaruh terhadap kebutuhan psikologis anak yang tidak lagi dapat terpenuhi 

dengan baik, karena salah satu figur yang menjadi panutan tidak lagi bersama-

sama dengan mereka.  

Kemudian (3) faktor lingkungan pergaulan anak. Dalam situasi sosial yang 

menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menegaskan eksistensi dirinya 

                                                           
3
 Maulana Hasan Wadong. 2000. Advokasi Anak dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: 

Gramedia. Hal. 11. 
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dengan membaur dalam lingkungan pergaulan tanpa mempedulikan apakah 

berada dalam lingkungan pergaulan yang baik atau tidak. Selanjutnya (4) faktor 

kemajuan teknologi informasi, terutama media internet. Informasi yang disajikan 

atau di-upload ke internet tanpa dilakukan penyaringan terlebih dahulu, dapat 

menimbulkan kejahatan asusila jika tidak ada kontrol/pengawasan dari orang tua 

ketika anak menggunakan internet. 

Faktor kenakalan anak di Kabupaten Magetan tersebut lebih didominasi 

oleh faktor eksternal, yaitu dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Hal ini 

sesuai dengan pendapat dari Wagiati Sutedjo dan Melani yang menyebutkan 

faktor motivasi ekstrinsik kenakalan anak meliputi: faktor keluarga, faktor 

pergaulan anak dan pengaruh mass-media.
4
 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Asif Khan & Mohd. Owais Farooqui yang menyebutkan bahwa faktor 

penyebab utama dari kenakalan remaja adalah: (1) pengaruh keluarga, (2) orang 

tua tunggal, dan (3) paparan kekerasan melalui media.
5
 

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh David Freedman & George W. Woods yang menyebutkan bahwa 

masalah perilaku anak dapat dijelaskan, setidaknya sebagian diukur yang 

dikonsentrasikan pada ketidakberuntungan. Dengan demikian, seorang anak yang 

status ekonomi keluarga berada di atas garis kemiskinan, tetapi tinggal di 

lingkungan yang kurang menguntungkan, memiliki risiko tinggi untuk masalah 

perilaku. Hal ini muncul paling signifikan selama masa transisi dari masa kanak-

kanak ke masa remaja.
6
 

 

Pemidanaan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Pasca 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

                                                           
4
 Wagiati Soetedjo dan Melani. 2013. Hukum Pidana Anak, Edisi Revisi. Bandung: Refika 

Aditama. Hal. 20-23. 
5
 Asif Khan & Mohd. Owais Farooqui. 2013. “Young Offenders and Balancing the Juvenile 

Justice System”. International Journal of Research and Analysis, Volume 1 Issue 2. Hal. 342-344. 
6
 David Freedman & George W. Woods. 2013. “Neighborhood Effects, Mental Illness and 

Criminal Behavior: A Review”. Journal of Politics and Law; Vol. 6, No. 3; 2013, ISSN 1913-

9047, E-ISSN 1913-9055. Hal. 3-4. 
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Terdapat berbagai tujuan dari sanksi pidana atau pemidanaan, namun 

tujuan utamanya adalah: (1) Protection of the community/incapacitation of the 

offender (perlindungan kepada masyarakat/inkapasitas pelaku); (2) Specific and 

general deterrence (penjeraan khusus dan umum); (3) Rehabilitation 

(rehabilitasi); (4) Retribution (retribusi); dan (5) Keadilan restoratif (restorative 

justice).
7
 

Untuk menangani perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak, 

pemerintah telah mengaturnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal itu dilakukan dengan 

mempertimbangkan faktor psikologis atau perkembangan jiwa anak sehingga 

diharapkan tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak 

dan untuk menjaga kehidupan masa depan anak. 

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pasca 

berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, yaitu: (1) Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun (sesuai 

Pasal 21 UU SPPA) yaitu: diserahkan kembali ke orang tua/wali dan 

diikutsertakan dalam pendidikan dan pembimbingan LPKS. (2) Anak yang 

berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun (sesuai Pasal 

82 UU SPPA) berupa tindakan, yaitu: dikembalikan ke orang tua/wali dan 

perawatan di LPKS. (3) Anak yang berumur 15 (lima belas) tahun sampai dengan 

18 (delapan belas) tahun (sesuai Pasal 71 UU SPPA) yaitu: pidana pokok, terdiri 

dari: pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam 

lembaga dan penjara. Selain pidana pokok juga ada pidana tambahan, yaitu: 

dikembalikan ke orang tua dan ikut dalam pelatihan di LPKS. 

Pada kenyataannya, Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak selalu 

mengacu pada undang-undang tersebut, karena Hakim mempunyai pertimbangan 

tersendiri terkait dengan perkara yang ditanganinya, misalnya: (a) Sifat dari 

perbuatan pidananya itu sendiri, contohnya apakah lalai, sengaja, keji, berulang 

atau perbarengan, dan lain-lain; (b) adanya perdamaian antara pelaku dan korban; 

                                                           
7
 Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri. 2013. Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan 

Pembaharuan. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 90. 
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(c) nilai kerugian; (d) sisi korban; (e) usia korban dan pelaku anak; dan (f) itikad 

untuk memperbaiki diri dari pelaku.  

Saat ini keadaan berkembang seiring dengan konsep berpikir manusia 

yang juga berkembang sehingga apabila seorang anak melakukan tindak pidana 

dalam hal proses yang diberlakukan terhadap seorang anak hendaknya lebih 

menekankan sarana non-penal yang dapat diambil namun haruslah tetap 

berorientasi dengan koridor hukum yang berlaku sehingga sarana non-penal dapat 

diterapkan pada kasus-kasus tertentu dengan syarat tertentu pula serta adanya 

peningkatan sumber daya manusia dari aparatur penegak hukum sehingga proses 

penanganan anak yang bermasalah dengan hukum sesuai dengan instrumen 

internasional dan hukum positif di Indonesia demi masa depan anak yang lebih 

baik. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Paulus Hadisuprapto yang 

meyebutkan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 

cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa yang akan datang. 

Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana 

penjara yang berupa stigma atau cap jahat pada diri anak.8  

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Barda Nawawi Arief yang 

menyebutkan bahwa pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa 

terus meskipun anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak melakukan 

kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit 

untuk kembali menjadi anak ”baik”.9 

Jaminan untuk mempertahankan norma-norma hukum yang dialami 

masyarakat serta masalah penegakan hukum haruslah dilakukan secermat 

mungkin dan dengan sebaik-baiknya. Keputusan yang tepat dan cermat yang 

harus dipertanggungjawabkan kepada hukum, di samping juga 

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hal inilah yang merupakan letak peran 

penting hukum dalam melindungi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. 

 
                                                           
8
 Paulus Hadisaputro. 2003. Juvenile Delinguency. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 124.  

9
 Barda Nawawi Arief. 1994. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan 

Pidana Penjara. Semarang: Ananta. Hal. 47. 

6 



Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan 

Hukum Dalam Proses Persidangan di Pengadilan 

Secara yuridis, peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk 

badan peradilan dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga peradilan, kejaksaan, 

kepolisian, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, bantuan hukum, untuk 

memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara.  

Pandangan filosofis, peradilan berhubungan erat dengan konsepsi 

keadilan. Keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi di antara segala nilai 

yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Keadilan merupakan 

integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu 

diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang 

dihadapi. Konsepsi ini berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan 

dunia dan peradaban bangsa.10 

Penempatan kata “Anak” dalam Peradilan Anak menunjukkan batasan atas 

perkara yang ditangani oleh Badan Peradilan yaitu perkara anak. Ruang lingkup 

peradilan anak yang meliputi: (a) segala aktivitas pemeriksaan; (b) pemutusan 

perkara; dan (c) hal-hal yang menyangkut kepentingan anak. Menurut sistem 

hukum, aktivitas pemeriksaan terhadap perkara pidana melibatkan: kepolisian, 

selaku penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan, penangkapan, 

penahanan serta pemeriksaan pendahuluan; kejaksaan selaku penuntut umum, 

sebagai penyidik atas tindak pidana khusus yang kemudian melimpahkan ke 

pengadilan; pemeriksaan di depan pengadilan kemudian mengambil keputusan.11 

Falsafah yang mendasari peradilan anak adalah untuk kepentingan dan 

kesejahteraan masa depan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara peradilan 

anak dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Peradilan anak hendaknya 

memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. 

Aspek perlindungan anak dalam peradilan anak ditinjau dari segi psikologis 

bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, 

tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. 

                                                           
10

 Maidan Gultom. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika 

Aditama. Hal. 189. 
11

 Ibid. Hal. 190. 
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Bentuk perlindungan hukum pada anak yang berkonflik dengan hukum 

pada perkara pidana dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Magetan: (1) 

Selama proses persidangan, Anak diperiksa dalam suasana kekeluargaan. Hal ini 

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan dalam menangani 

perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, 

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut 

Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib 

memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana 

kekeluargaan tetap terpelihara. (2) Pelaksanaan sidang dilakukan secara tertutup. 

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Hakim memeriksa perkara Anak 

dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.  

Kemudian (3) sidang dilakukan dengan hakim tunggal. Perkara pidana 

Anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana 

yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan pembuktiannya mudah 

atau tidak sulit. Pemeriksaan sidang Anak pada dasarnya dilakukan dengan hakim  

tunggal berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (4) Berdasarkan hasil laporan pembimbing 

kemasyarakatan. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dibacakan oleh 

Pembimbing Kemasyarakatan di awal sebagai pertimbangan Hakim sebelum 

menjatuhkan vonis. Sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pembimbing 

kemasyarakatan menyampaikan laporan secara tertulis. Laporan pembimbing 

kemasyarakatan diberikan sebelum sidang dibuka.  

Setelah itu (5) Didampingi orang tua atau wali, penasihat hukum dan 

pembimbing kemasyarakatan. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa dalam sidang 

Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali  atau pendamping, Advokat  

atau pemberi bantuan hukum  lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk 
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mendampingi Anak. Pada Anak yang menjalankan sidang kasus pidana, kehadiran 

orang tua atau wali sangat penting dan diperlukan.  

Selanjutnya (6) penjatuhan pidana yang lebih ringan dari orang dewasa. 

Sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana penjara yang 

dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum 

ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila diancamkan dengan pidana 

mati atau seumur hidup, maka terhadap anak dapat dijatuhkan penjara paling lama 

10 (sepuluh) tahun (Pasal 81 ayat (6)). Bagi anak yang belum berusia 14 (empat 

belas) tahun, maka anak hanya dapat dijatuhkan tindakan (Pasal 69 ayat (2)).      

(7) Sanksi hukum terhadap pelaku pidana Anak.  

Pengadilan Negeri Magetan masih menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi 

Anak sebagai pelaku tindak pidana. Masih jarang Hakim yang menjatuhkan sanksi 

tindakan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini disebabkan 

keadaan kehidupan dalam keluarga anak tersebut yang tidak mampu mendidik 

sehingga dikhawatirkan akan membuat Anak melakukan kembali perbuatannya. 

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali 

dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan 

perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan terhadap 

kepentingan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan 

dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan anak.12 

 

PENUTUP 

1. Simpulan 

Pertama, faktor yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana 

adalah: ekonomi, perceraian orang tua, lingkungan pergaulan anak yang negatif, 

dan kemajuan teknologi informasi. Kedua, pemidanaan terhadap anak yang 

berkonflik dengan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: (1) anak yang belum berumur 

12 tahun diserahkan kembali ke orang tua/wali dan iikutsertakan dalam 
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 Darwan Prints. 2003. Hukum Anak Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 193. 
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pendidikan dan pembimbingan LPKS, (2) anak yang berumur 12 tahun sampai 

dengan 14 tahun dikembalikan ke orang tua/wali dan perawatan di LPKS, anak 

yang berumur 15 tahun sampai dengan 18 tahun terdiri dari: (a) pidana pokok, 

yaitu: pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam 

lembaga, dan penjara, (b) pidana tambahan, yaitu: dikembalikan ke orang tua dan 

ikut dalam pelatihan di LPKS. Pada kenyataannya Hakim dalam menjatuhkan 

pidana tidak selalu mengacu pada undang-undang tersebut karena Hakim 

mempunyai pertimbangan tersendiri terkait dengan perkara yang ditanganinya. 

Ketiga, upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan 

hukum dalam proses persidangan di pengadilan dilakukan dalam bentuk:             

(1) selama proses persidangan, anak diperiksa dalam suasana kekeluargaan,                

(2) pelaksanaan sidang dilakukan secara tertutup, (3) sidang dilakukan dengan 

hakim tunggal, (4) berdasarkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, (5) 

didampingi orang tua atau wali, penasihat hukum dan pembimbing 

kemasyarakatan, (6) penjatuhan pidana yang lebih ringan dari orang dewasa, serta 

(7) sanksi hukum terhadap pelaku pidana anak. 

2. Saran 

Pertama, bagi Legislator dapat direkomendasikan yaitu: (1) dalam RUU 

KUHP diatur mengenai kewajiban bagi aparat penegak hukum maupun pelaku 

dan korban untuk menyelesaikan perkaranya melalui perdamaian atau diversi, 

namun tidak dengan ancaman, paksaan maupun intimidasi, serta perlu diatur 

tentang hasil dari diversi tersebut, yaitu apabila berhasil terjadi perdamaian maka 

proses hukum tidak dilanjutkan, tetapi apabila perdamaian tersebut tidak berhasil 

maka proses hukum dilanjutkan. (2) Di dalam RUU KUHP diatur mengenai 

hukuman maksimal bagi Anak yang melakukan tindak pidana yang keji/biadab, 

misalnya: melakukan pembunuhan disertai dengan pemerkosaan/pencabulan, 

yaitu 15 (lima belas) tahun penjara bagi anak yang berusia 14 (empat belas) tahun 

sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. 

Kedua, bagi pemerintah, dapat direkomendasikan yaitu: (1) perlunya 

pemerintah menyediakan lembaga rehabilitatif bagi Anak sebagai pelaku tindak 

pidana untuk mengembalikan psikologinya sebelum Anak tersebut kembali ke 
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masyarakat agar dapat membantu proses reintegrasi Anak sebagai pelaku tindak 

pidana dengan lingkungannya dan masyarakat. (2) Perlu dibentuk perundang-

undangan guna menentukan kekuatan hukum hasil kesepakatan antara pelaku dan 

korban sebagai alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana atau sebagai alasan 

hapusnya kewenangan menjalankan pidana bagi pelaku. Ketiga, bagi Mahkamah 

Agung, supaya lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas para Hakim dengan cara 

untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang psikologi anak melalui 

diklat pelatihan. 

Keempat, bagi Hakim, dapat direkomendasikan yaitu: (1) hendaknya 

Hakim dapat memperhatikan secara teori dan praktek mengenai bentuk-bentuk 

perlindungan hukum terhadap anak selama dalam proses persidangan, terutama 

yang berkaitan dengan hak-hak anak. (2) Hendaknya dalam penjatuhan sanksi 

hukuman kepada Anak sebagai pelaku tindak pidana, Hakim juga memperhatikan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengingat Anak pelaku tindak 

pidana, tidak selalu sebagai pelaku tetapi juga korban karena terpengaruh pada 

kondisi lingkungan yang buruk, meskipun demikian Hakim juga harus 

memperhatikan jenis dan sifat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagai 

pelaku tindak pidana, sehingga prinsip perlindungan bagi anak dapat tercapai.   
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