
PEMIDANAAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 

(Studi Terhadap Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl, Putusan 

Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl dan Putusan Nomor 

4/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Kdl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 

Pada Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum 

 

Oleh: 

ARINDA HIKMANINGTYAS 

C100160143 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2020



i 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

 

 

  



ii 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

 

  



iii 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak 

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu  

pergurun tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 

diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 

maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surakarta, 27 Agustus 2020 

Penulis, 

 

 

 

 

 

ARINDA HIKMANINGTYAS 

C100160143 



1 

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 

(Studi Terhadap Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl, Putusan 

Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl dan Putusan Nomor 

4/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Kdl) 

 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah: a) untuk mengetahui bentuk penerapan pidana 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; b) untuk mengetahui alasan 

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 

dalam Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl, Putusan Nomor 

11/Pid.Sus.Anak/2018/PN dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2019/ PN.Kdl. 

Metode pendekatan pada penelitian ini dengan pendekatan normatif. Jenis 

Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normative. Hasil 

penelitian yang diperoleh adalah Anak yang berhadapan dengan hukum mengacu 

tehadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak 

pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai 

usia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. 

Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak 

pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak 

yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana. Penjatuhan pidana 

yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana maupun anak 

sebagai saksi tidak dilarang melanggar harkat dan martabat seorang anak, karena 

bagaimanapun anak yang berhadapan dengan hukum sekalipun masih memiliki 

masa depan yang panjang. Dalam beberapa perkara Hakim menjatuhkan pidana 

berupa; a) pidana pokok telah sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak huruf (a) angka 3 yakni 

pelatihan kerja; b) Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang paling 

tepat diterapkan untuk anak tersebut adalah Pidana penjara di lembaga 

Pemasyarakatan Pemuda; c) anak dijatuhi putusan oleh hakim dikenai tindakan 

berupa perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) di 

Pondok Pesantren sesuai dengan peraturan undang-undang Pasal 70 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. 

 

Kata kunci: tindak pidana oleh anak, pengaturan hukum tindak pidana oleh anak, 

proses penyelesaian tindak pidana oleh anak 

 

Abtract 

The objectives of this study are: a) to determine the form of criminal application 

against children in conflict with the law; b) to find out the reason for the judge in 

imposing a sentence against a child who is in conflict with the law in the Decision 

on Case Number 7 / Pid. Sus. Child / 2018 / PN. Kdl, Decision Number 11 / Pid. 

Sus. Anak / 2018 / PN and Decision Number 4 / Pid. Sus. Child / 2019 / PN. Kdl. 

The approach method in this study is a normative approach. This type of research 

the writer uses is normative juridical research. The research results obtained are 

children who are in conflict with the law referring to children who are in conflict 

with the law and children who are victims of criminal acts. Children who are in 
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conflict with the law are children who have reached the age of 12 (twelve) years 

but have not reached the age of 18 (eighteen) years. Those who are suspected, 

suspected, charged or sentenced to have committed a criminal act. Children who 

are faced with the law can also be said to be children who are forced to come into 

conflict with the criminal court system. The imposition of crimes given to 

children who are in conflict with the law, children who are in conflict with the 

law, children who are victims of criminal acts and children as witnesses are not 

prohibited from violating the dignity of a child, because after all the children who 

are in conflict with the law still have a future that is long. In several cases, the 

Judge handed down crimes in the form of; a) the main crime is in accordance with 

Article 71 of Law Number 11 Year 2012 concerning the Criminal Justice System 

for Children (a) point 3, namely job training; b) The Panel of Judges is of the 

opinion that the most appropriate punishment for the child is imprisonment in the 

Youth Prison;c) the child was sentenced by the judge to take action in the form of 

treatment at the LPKS (Social Welfare Organizing Institution) at the Islamic 

Boarding School in accordance with the provisions of Article 70 of Law Number 

11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. 

 

Keywords: criminal actions by children, legal arrangements for criminal actions 

by children, settlement process of crime by children 

 

1. PENDAHULUAN 

Anak adalah aset berharga dari suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang 

harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan di tangan merekalah 

kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Semakin modern suatu negara, 

seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif 

bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan tersebut. Pengertian 

anak diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan Anak yang berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”     

 Dalam kegiatan sehari-hari dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan 

anak, bahkan terdapat pula anak yang melakukan tindak pidana yang melanggar 

hukum. Penyimpangan yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain yakni perkembangan teknologi yang sangat cepat, arus globalisasi 

dibidang komunikasi dan informasi, serta perubahan gaya hidup telah membawa 

perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang akan 

berpengaruh bagi nilai dan perilaku anak.  
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 Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi 

menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum; anak yang 

menjadi korban tindak pidana; dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Yang 

dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah 

berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun 

pelaku tindak pidana wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak 

boleh diperlakukan secara diskriminatif. Anak yang melakukan tindak pidana atau 

melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama 

melalui sistem peradilan pidana anak (Utami F, 2018). 

 Pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau 

penjatuhan pidana oleh hakim, dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan 

mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur 

bagaimanan hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret 

sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana) (Arief, 2002). Pemidanaan 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu dilema 

dalam masyarakat dimana anak merupakan seorang yang sangat dilindungi hak-

haknya serta tidak dapat diperlakukan secara semena-mena seperti halnya orang 

dewasa yang melakukan tindak pidana.  

 Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan 

perhatian khusus dimana dalam penjatuhan pidana yang diberikan kepada anak 

tentunya akan berbeda dengan penjatuhan pidana bagi orang dewasa. Penjatuhan 

pidana bagi anak harus memenuhi berbagai unsur serta tidak mengurangi hak-hak 

nya sebagai seorang anak yang membutuhkan edukasi untuk melanjutkan 

kehidupan serta masa depannya. 

 Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian hukum yang kemudian akan ditulis dalam skripsi yang 

berjudul “PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN 

DENGAN HUKUM (Studi Putusan Nomor   7/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl, 

Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl dan Putusan Nomor 

4/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Kdl) 
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 Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang timbul adalah: a) Bagaimana bentuk penerapan pidana 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?; b) Apakah yang menjadi alasan 

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 

dalam Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl, Putusan Nomor 

11/Pid.Sus.Anak/2018/PN dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Kdl?  

 

2. METODE 

Metode pendekatan pada penelitian ini dengan pendekatan normatif, dimana 

melakukan analisis melalui putusan pengadilan serta putusan hakim dalam 

perspektif hukum positif mengenai pemidanaan terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum. Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian 

yuridis normatif yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang 

menyangkut permasalahan yang diteliti. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

putusan pengadilan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl, Putusan Nomor 

11/Pid.Sus.Anak/2018/PN dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Kdl 

sesuai dengan peraturan dalam perlindungan anak dikaitkan dengan teori hukum 

pidana mengenai pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Bentuk Penerapan Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan 

Hukum 

Dari pengertian luas tentang pidana dan pemidanaan, pemidanaan merupakan 

suatu sistem karena ruang lingkup pola pemidanaan tidak hanya meliputi masalah 

yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau berat ringannya suatu sanksi 

tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan  perumusan sanksi dalam 

hukum pidana. Jika diperhatikan ketentuan pasal 45 KUHP, dapat dikatakan 

bahwa sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh KUHP adalah sistem 

pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa semua anak, asal jiwanya sehat, 

dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dituntut. 
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 Anak yang berhadapan dengan hukum mengacu tehadap dengan anak 

yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang 

berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) 

tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, 

disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Anak 

yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa 

berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena : a) Disangka, didakwa, atau 

dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; b) Telah menjadi korban akibat 

perbuatan pelanggran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara 

terhadapnya; atau; c) Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu 

peristiwa pelanggaran hukum (Herlina, 2004). 

 Menurut undang-undang nomor 11 tahun tahun 2012 tentang sistem 

peradilan pidana anak telah diatur bentuk-bentuk penerapan pidana yang dapat 

dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang 

berkonflik dengan hukum. Dalam pasal 71 undang-undang nomor 11 tahun tahun 

2012 tentang sistem peradilan pidana anak diatur penerapan pidana yang 

dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dibagi menjadi 

pidana pokok dan pidana tambahan. Penjatuhan pidana yang diberikan terhadap 

anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum, 

anak yang menjadi korban tindak pidana maupun anak sebagai saksi tidak 

dilarang melanggar harkat dan martabat seorang anak, karena bagaimanapun anak 

yang berhadapan dengan hukum sekalipun masih memiliki masa depan yang 

panjang. Yang termasuk anak dalam hal ini yakni seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun dan melakukan tindak pidana, dimana anak yang berusia 

kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan dan tidak 

diperkenankan dijatuhi pidana. Dalam praktiknya, penerapan pidana yang 

dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh 

anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun diberikan tindakan yang ringan 

dengan alasan dan pertimbangan bahwa anak tersebut belum dapat 

bertanggungjawab atas perbuatannya dan belum memahami bahwa perbuatan 

tersebut merupakan perbuatan tercela yang dapat dijatuhi pidana. Hakim dalam 

menjatuhkan pidana tentu mempertimbangkan baik dan buruknya bagi anak 
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apabila dijatuhi pidana maupun tindakan. Sama halnya dengan anak yang telah 

melakukan tindak pidana yang berat dan harus dijatuhi pidana tidak serta merta 

dihukum seberat-bertanya seperti hukuman bagi orang dewas, meskipun anak 

tersebut sudah masuk dalam kategori dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. Anak yang berkonflik dengan hukum yang bmelakukan 

pembunuhan misalnya, anak tersebut dijatuhi hukuman setengah dari hukuman 

orang dewasa. Contohnya, apabila orang dewasa melakukan pembunuhan 

diancam pidana maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara, maka jika anak yang 

melakukan tindak pidana pembunuhan akan dijatuhi pidana maksimal 10 (sepuluh) 

tahun penjara dan tidak diperbolehkan dijatuhi hukuman mati. Dalam proses 

peradilan pidana terhadap anak tidak diperbolehkan memperlakukan anak 

berkonflik dengan hukum dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, 

jika anak diperlakukan seperti orang dewasa maka akan terjadi pelanggaran hak 

asasi manusia. Jika ada anak berusia kurang dari 14 (empat belas tahun) 

melakukan tindak pidana dan masih dapat dibina maka penyidik anak akan 

menyerahkan anak tersebut kepada orang tua, apabila anak tersebut tidak dapat 

dibina oleh orang tua maka penyidik akan menyerahkan anak tersebut ke 

departmene sosial dengan pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penuntutan pidana terhadap 

orang yang belum dewasa atau dapat disebut anak diatur dalam pasal 45, 46, 47. 

Pasal 45 KUHP ; Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum 

dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, 

hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan 

kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau 

memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana 

apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran 

berdasar- kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 

531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah 

karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan 

putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. 
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3.2 Alasan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang 

Berhadapan Dengan Hukum Dalam Putusan Perkara Nomor 

7/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl, Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN 

Dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Kdl 

Bahwa anak Mochammad Azriel Akbar Bin Mochammad Zaeni dan Anak Ryan 

Ramadhan Panca Sakti Bin Supeno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang 

mengakibatkan mati” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Menurut 

Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, 

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap 

anak”. Dalam hal ini terdakwa telah memenuhi larangan dalam peraturan 

perundang-undangan yakni “melakukan kekerasan terhadap anak yang 

mengakibatkan mati”.   

 Menjatuhkan pidana terhadap Anak Mochammad Azriel Akbar Bin 

Mochammad Zaeni dan Anak Ryan Ramadhan Panca Sakti Bin Supeno dengan 

pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA 

(Lembaga Pembinaan Khusus Anak) KUTOARJO. Dalam hal ini hakim 

menjatuhkan pidana penjara berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “Dalam hal 

anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).  

 Menetapkan agar para anak menjalani pelatihan kerja pada lembaga 

pelatihan kerja masing-masing selama 1 (satu) tahun di Panti Sosial Mandiri 

Semarang. Hakim menjatuhkan pidana dalam hal ini pidana pokok sesuai dengan 

pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak huruf (a) angka 3 yakni pelatihan kerja. Apabila dalam hukum materiil 

diancam pidana kumulatif berupa pidana dan denda, maka pidana denda diganti 

dengan pelatihan kerja. 
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3.3 Deskripsi perkara dan analisis alasan putusan hakim menjatuhkan 

pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan 

Perkara Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl 

Majelis hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan yang dakwaaan jaksa penuntut 

umum yakni melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP “Barangsiapa yang membeli, 

menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau 

karena hendak mendapat untuk menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa 

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang 

patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”. 

 Bahwa dalam kasus tersebut, perbuatan anak telah memenuhi unsur-unsur 

pasal yang didakwakan, yakni memenuhi unsur-unsur pasal 480 ayat (1) KUHP, 

yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 

Barangsiapa; a) membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima 

sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk menjual, menukarkan, 

menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang; b) 

yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. 

 Bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan, sebagaimana ketentuan pasal 86 

ayat (1) UU No 11 tahun 2012 yaitu Anak yang belum selesai menjalani pidana di 

LPKA dan telah menyapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke 

Lembaga Pemasyarakatan Pemuda dan Anak Ahmad Zainal Khakim Bin Kamdi 

telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun, maka Majelis Hakim 

berpendapat bahwa pemidanaan yang paling tepat diterapkan untuk anak tersebut 

adalah Pidana penjara di lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kendal. 

 Bahwa anak tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana penadahan, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 

selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sesuai dengan Pasal 

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

Pidana Anak yang disebutkan bahwa “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA 

apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat”. dalam hal 

ini, perbuatan yang dilakukan oleh anak telah melanggar pasal tersebut sehingga 
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pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

3.4 Deskripsi perkara dan analisis alasan putusan hakim menjatuhkan 

pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan 

Perkara Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Kdl 

Perbuatan anak tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana 

diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak yang berbunyi “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain”. 

 Dalam kasus ini, anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan 

pertimbangan penuntut umum dan permintaan orang tua bahwa anak masih 

berusia 16 (enam belas) tahun, maka anak tersebut dijatuhi putusan oleh hakim 

dikenai tindakan berupa perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara 

Kesejahteraan Sosial) di Pondok Pesantren sesuai dengan peraturan undang-

undang Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana anak yang berbunyi “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau 

keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat 

dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau 

mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. 

 Hakim dalam memutuskan putusan tentunya harus sesuai dengan 

pertimbangan hukum serta undang-undang yang berlaku, putusan yang tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan mencederai citra seorang 

hakim. Putusan seorang hakim berkaitan erat dengan masa depan dan nasib seriap 

orang, khususnya masa depan seorang anak yang berhadapan dengan hukum 

harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya.  

 Hakim dalam pidana anak diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 

2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dimana dalam acara persidangan anak 

ditutup untuk umum oleh hakim, hal ini dilakukan untuk melindungi mental anak. 
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Dalam menjatuhkan pidana bagi anak, hakim tidak serta merta menjatuhkan 

pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi juga berat 

ringannya akibat perbuatan anak, serta pertimbangan orang tua atau advokat. 

Dalam menjatuhkan putusan, hakim anak, dalam persidangan hakim juga 

diharuskan untuk memberikan pendampingan bagi anak yakni anak diwajibkan 

untuk didampingi orang tua maupun advokat, apabila hakim tidak melakukan hal 

tersebut maka persidangan batal demi hukum. 

 Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad (2007:212), dapat dibagi 

menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah 

pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 

persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus 

dimuat di dalam putusan.  

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan adalah dasar dari hukum acara 

pidana karena berdasarkan dakwaan pemeriksaan di persidangan dilakukan. 

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun 

tunggal, komulatif, alternatif ataupun subsidair, keterangan terdakwa, keterangan 

saksi. 

Barang-barang bukti Barang bukti adalah semua benda yang dapat 

dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di sidang pengadilan, 

meliputi benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa seluruhnya atau sebagian 

diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana, benda yang 

dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk 

mempersiapkan, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 

tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 

pidana yang dilakukan. Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak 

termasuk alat bukti. Barang bukti yang terungkap pada persidangan dapat 

dipergunakan untuk memperoleh hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim 

akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Selain itu, 

hakim pun akan lebih merasa yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui 

oleh terdakwa ataupun saksi. 

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis Pertimbangan hakim ini 

berdasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang 
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biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, yang 

berdasarkan: latar belakang terdakwa; akibat perbuatan terdakwa; Kondisi diri 

terdakwa; agama terdakwa, alat (Karisa, 2020) 

 Banyaknya putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana 

penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pada dasarnya tidak sesuai 

dengan pengertian dan penjelasan dari pemidanaan dalam hukum pidana anak. 

Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, 

karena pemidanaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir (ultimum 

remedium / the last resort principle) dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang 

singkat. Istilah “ultimum remidium” menjelaskan bahwa sanksi pidana digunakan 

saat sanksi-sanksi yang lainnya sudah tidak dapat diterapkan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa sanksi pidana merupakan jalan terakhir yang nantinya akan 

ditempuh setelah sanksi perdata dan sanksi administratif (Supena, 2010). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Anak yang berhadapan dengan hukum mengacu tehadap dengan anak yang 

berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan 

dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun tetapi 

belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa 

atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan 

dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik 

dengan sistem pengadilan pidana. 

 Penjatuhan pidana yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban 

tindak pidana maupun anak sebagai saksi tidak dilarang melanggar harkat dan 

martabat seorang anak, karena bagaimanapun anak yang berhadapan dengan 

hukum sekalipun masih memiliki masa depan yang panjang. 

 Dalam Perkara Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl :Bahwa berdasarkan 

putusan dan pertimbangan hakim, anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan kekerasan terhadap 

anak yang mengakibatkan mati” dan hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak 
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dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan 

di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), hakim memutuskan agar para 

anak menjalani pelatihan kerja pada lembaga pelatihan kerja masing-masing 

selama 1 (satu) tahun di Panti Sosial Mandiri Semarang. Hakim menjatuhkan 

pidana dalam hal ini pidana pokok telah sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak huruf (a) angka 3 

yakni pelatihan kerja.  

 Dalam Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kdl : Bahwa 

dalam kasus tersebut menurut pertimbangan hakim perbuatan anak telah 

memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, yakni memenuhi unsur-unsur 

dalam pasal 480 ayat (1) KUHP. Sesuai fakta-fakta di persidangan, sebagaimana 

ketentuan pasal 86 ayat (1) UU No 11 tahun 2012 anak telah berusia lebih dari 18 

(delapan belas) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang 

paling tepat diterapkan untuk anak tersebut adalah Pidana penjara di lembaga 

Pemasyarakatan Pemuda. 

 Dalam Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Kdl : Perbuatan 

anak tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana diatur 

dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak yang mengatur tentang persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Dalam 

kasus ini, anak yang melakukan tindak pidana masih berusia 16 (enam belas) 

tahun, maka anak tersebut dijatuhi putusan oleh hakim dikenai tindakan berupa 

perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) di Pondok 

Pesantren sesuai dengan peraturan undang-undang Pasal 70 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. 

4.2 Saran 

Kepada hakim agar dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan hak-hak anak 

dalam setiap pengambilan keputusan terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana baik berdasarkan prinsip dan hak kelangsungan hidup dan tumbuh 

kembang anak, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip kepentingan terbaik bagi 

anak.  
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 Kepada masyarakat umum dan orang tua khususnya, anak merupakan 

anugerah dari Allah SWT sehingga orang tua hendaknya berperan aktif dalam 

mengawasi pergaulan dan lingkungan anak dalam rangka pencegahan terhadap 

kejahatan yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana.  

 Kepada pembentuk Undang-Undang hendaknya dibentuk suatu perturan 

perundang-undangan yang memuat sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana 

dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum dan mempertimbangkan hak-

hak anak. 
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