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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hal ini dikarenakan 

bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan 

ditentukan Adapaun hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia 

yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang hak anak.Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, 

anak adalah masa depanbangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga 

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, 

berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan 

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat 

bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai 

dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. 

Pengertian anak menurut Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dan Perempuan tercantum dalam Pasal I butir I UU No 23 

Tahun 2002 berbunyi: 

 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.”Dalam pengertian dan batasan 

tentang anak sebagaimana dirumuskan dalam pasal I butir I UU No 23 Tahun 

2002 ini tercakup 2 (dua) isu penting yang menjadi unsur definisi anak, 

yakni:Pertama, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.Dengan 

demikian, setiap orang yang telah melewati batas usia 18 tahun, termasuk orang 

yang secara mental tidak cakap (Curandus), dikualifikasi sebagai bukan anak, 
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yakni orang dewasa. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan apakah statusnya sudah 

kawin atau tidak.Kedua, anak yang masih dalam kandungan.1 

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai 

macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai 

bidang kehidupan dan penghidupan. Anak perlu mendapat perlindungan dari 

kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap 

dirinya sehingga dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. 

Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal 

protection).2 

Ketika seorang anak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

undang-undang, perbuatan tersebut tidak sepenuhnya menjadi tanggung 

jawabnya, karena secara psikologis dan kemampuan berpikir mereka, belum 

tumbuh dengan sempurna.Oleh karena itu, konsep pemidanaan terhadap anak 

adalah sebagai langkah obat terakhir (Ultimum Remidium). Mengingat Prinsip 

perlindungan anak menurut UU No 23 Tahun 2002 tercantum dalam pasal 2 UU 

No 23 tahun 2002 yang berbunyi: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan 

Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip 

dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: 

a. Non Diskriminasi 

b. Kepentinga yang terbaik bagi anak 

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup serta perkembangan, dan 

d. Penghargaan terhadap pendapat anak 

 

 

                                                           
1Ibid, hal 8 
2Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademi Pressindo, 1989, hal 35 
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Jadi, prinsip-prinsip perlindungan anak dalam UU No 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak mengadopsi prinsip-prinsip dasar dari KHA 

(Konvensi Hak-Hak Anak) dan berasaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 

Kemudian tercantum dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak.3 

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, 

pengadilan,dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga 

Pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejatabat yang terdidik khusus atau 

setidaknya mengetahui tentang masalah anak nakal. Perlakuan selama proses 

peradilan pidana anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak 

dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan 

terlaksannya keadilan, pengadilan juga harus memberikan dispensasi hukuman 

kepada anak setengah dari ancaman pidana yang dijatuhkan kepada orang 

dewasa.4 

Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur 

dalam (UU No 11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang No 3 Tahun 1997 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pembedaan perlakuannya terletak pada 

hukum acara dan ancaman pidananya. 

Dalam penjelasan Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

pelindungan khusus juga didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, 

pemerintah, dan lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung 

jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Pengaturan secara tegas mengenai 

keadilan restorative dan diversi, untuk menghindari dan menjatuhkan anak dari 

                                                           
3Op, Cit, Hal 40 
4 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Indonesia, Bandung, Refika Aditama, Hal 5 
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proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak, dan 

diharapkan anak kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.5 

Dalam konteks kehidupan anak pada struktur lapisan masyarakat dan tata 

kultur yang masih mendasarkan pada pola relasi antara anak dengan orang dewasa 

(patron-klien relationship), maka anak yang melakukan tindak pidana seharusnya 

di pandang sebagai korban (Chlid prespectif as victim) dari berbagai faktor, 

misalnya kemiskinan, kurangnya perhatian keluarga dan masyarakat, keterbatasan 

pengetahuan orang tua atas pendidikan anak, serta pengaruh negative dari 

lingkungannya. Sehingga anak melakukan tindak pidana tidak terlepas dari faktor-

faktor yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana.6 

Dalam hal pemidanaan terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan dimana 

penerapan sanksi tersebut memiliki tujuan yang berbeda, sanksi pidana 

sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi 

tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.Jika fokus 

sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan 

(agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada 

upaya memberi pertolongan agar dia berubah.7 

Menurut Sudarto sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan 

kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu. 

Sanksi dalam hukum pidana modern, juga meliputi apa yang disebut tindakan tata 

tertib. Sudarto juga menjelaskan bahwa sanksi pidana adalah pembalasan 

(pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk 

pembinaan atau perawatan si pembuat.8 

Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau 

tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang 

dilakukan. Disamping itu juga diperhatikan;  keadaan anak, keadaan rumah tangga 

                                                           
5Abintoro Prakoso, 2013,Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, 

Yogyakarta,  hal. 12   
6Ibid, hal. 23 
7M.Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hal. 32 
8Ibid, hal. 51 
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orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan 

lingkungannya. Di samping itu hakim juga wajib memperhatikan laporan 

Pembimbing Kemasyarakat.9Anak – Anak yang belum dewasa masih memerlukan 

pengawasan dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga apabila dijatuhi pidana 

di khawatirkan akan merusak masa depannya anak tersebut dan mungkin juga 

anak tersebut tidak akan sembuh dari perbuatannya.  

Seorang anak belum dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahnnya 

karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan 

pelanggaran hukum.Karena anak adalah sebagai generasi penerus, maka kepada 

mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana diharapkan supaya dapat 

secepatnya kembali ke jalan yang benar. 

Sebenarnya masalah pemberian pidana atau penjatuhan pidana itu adalah 

kebebasan hakim, keadaan ini sangat berbahaya apabila disalahgunakan, oleh 

karena itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyertakan alasan – alasan 

yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Jadi dalam hal menjatuhkan 

pidana hakim diberi kebebasan, seperti apa yang dikatakan oleh Oemar Seno 

Adji,yaitu dalam maksimal dan minimal tersebut, hakim pidana adalah bebas 

dalam memberi hukuman yang dijatuhkan terdakwa secara tepat”.10 

Namun kebebasan yang diberikan pada hakim dalam menjatuhkan pidana 

bukanlah merupakan kebebasan hakim tersebut. Dalam hal menjatuhkan putusan 

yang dianggap adil dan tepat sebelumnya hakim harus memeriksa dengan teliti 

terhadap terdakwa apakah benar – benar bersalah atau tidak, disini hakim dibebani 

tugas yang berat dimana hakim dituntut untuk bertindak secermat – cermatnya 

                                                           
9 Abintoro Prakoso, Op.Cit, hal. 89 
10Ibid, hal. 18 
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agar tidak terkena pengaruh oleh siapapun dalam menilai semua alat bukti dan 

saksi yang diajukan kepadanya. 

Apabila hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana hakim harus dapat menyelami sifat dan kewajiban dari anak tersebut.Oleh 

karena itu Sri Widoyati Wirtno Soekito,berpendapat bahwa merupakan tugas 

hakim anak untuk memeriksa dan menyelidiki sedalam – dalamnya apa sebabnya 

seorang anak melakukan tindak pidana atau kenakalan anak, atau apa sebabnya 

seoranganak terlantar keadannya”.11 

Oleh karena itu hakim dalam hal ini hanya dapat berpedoman pada pasal 45, 

46, 47 KUHP yang prinsipnya hanya mengatur tentang bagaimana jika terdakwa 

seorang anak yang melakukan kejahatan, tetapi Undang-Undang tidak 

menyebutkan hal apa yang harus dipergunakan sebagai alasan atau pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak.12 

Uraian peristiwa hukum yang terdapat di dalam proses pemeriksaan di 

persidangan, dapat dilihat dari putusan hakim Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/ 

PN.Malang. adapun peristiwa hukum yang terkait langsung dengan terdakwa 

ialah: 

Keterangan terdakwa dalam persidangan13: 

a. Bahwa terdakwa melihat Albertus sudah punya firasat mau berantem 

dengan bilang ke Ecky “ya sudah, kita pulang saja, tidak apa apa”, namun 

Baduk tetap tidak terima dituduh mencuri, kemudian Albertus dipukul dari 

belakang oleh Baduk karena Albertus mau pulang, terdakwa kaget dan 

spontan ikut-ikut memukul Albertus dan temannya Albertus  

b. Bahwa pada saat pemukulan, Ecky ada di belakangnya Albertus,   kemudian 

oleh Wahyu si Ecky ditarik ke belakang, terdakwa tidak tahu apa yang 

terjadi di belakang kalau ternyata ada pemerkosaan   

c. Bahwa setelah itu dipanggil Wahyu dan diajak untuk memperkosa korban, 

terdakwa sudah berusaha menolak dan merasa takut, namun oleh 

                                                           
11Ibid, hal. 5 
12Ibid,hal. 5-6 
13Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mlg, hal 11 
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Wahyudiancam akan dipukuli sama teman-teman, lalu Wahyu 

menenangkan terdakwa kalau seandainya kena masalah maka akan 

ditanggun bareng- bareng  

Keterangan Saksi ECKY DWI PRASASTI 

a. Bahwa selanjutnya saksi dijemput oleh saksi Andre di museum Brawijaya 

pergi sampai di depan pasar Blimbing kemudian saksi dan teman-teman 

diajak masuk ke rumah kosong, lalu Handphone saksi dipinjam terdakwa 

dengan alasan mau ganti kartu sim card.   

Saksi ALBERTUS ANDRE KUSUMA 

a. Bahwa sampai di Pasal Blimbing, awalnya ngobrol-ngobrol terus Bagus 

meminjam Handphone Ecky, lalu Handphone berpindah ke tangannya 

terdakwa Rengga dan setelah beberapa lama saksi hendak pamit dan 

menanyakan tentang handphone saksi Ecky karena mau pulang, Bagus 

tersinggung dan menuduh saksi kalau Bagus mencuri Handphone saksi 

Ecky, sesaat setelah itu kita dikeroyok dan dipukuli ramai-ramai mengenai 

kepala dan diinjak-injak  

b. Bahwa terdakwa Rengga ikut memukul saksi satu kali di bagian kepala dan 

menginjak 

Berdasarkan keterangan dari terdakwa dan saksi memunculkan fakta-fakta dalam 

persidangan sebagai berikut: 

Fakta dalam persidangan 

a. Bahwa benar, sampai di Pasar Blimbing, awalnya ngobrol-ngobrol terus 

Bagus meminjam handphone milik saksi Ecky Dwi Prasasti, lalu handphone 

berpindah ke tangannya terdakwa dan setelah beberapa lama saksi hendak 

pamit dan menanyakan tentang handphone milik saksi Ecky Dwi Prasasti 

karena mau pulang    

b. Bahwa benar, terdakwa ikut memperkosa saksi Ecky Dwi Prasasti yang 

terakhir.14 

Berdasarkan peristiwa hukum diatas, terdakwa pada dasarnya melakukan 

tindakan pemukulan secara responsive dan melakukan perbuatan memperkosa 

tidak berdasarkan keinginan sendiri namun adanya hasutan beserta ancaman dari 

salah satu teman terdakwa itu sendiri. Akan tetapi hal tersebut tidak tercermin 

dalam fakta persidangan. 

                                                           
14Lihat, Putusan hakim Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Malang 
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Namun dalam putusan hakim Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Malang 

pelaku pidana adalah seorang anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan 

dalam hal ini si anak melakukan pidana Pencurian dengan kekerasan dalam 

keadaan memberatkan dan Perkosaan yang dilakukan secara bersama- sama. 

Terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana 

sebagaimana di atur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana dan ketiga Pasal 

285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana,  dimana hakim menjatuhkan 

pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 

(enam) bulan. Dalam putusan tersebut pula dapat dilihat pertimbangan hakim 

mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam memutus sanksi 

pidana terhadap terdakwa. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa adalah: 

a. Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki 

perbuatannya dimasa yang akan datang. 

b. Selama persidangan terdakwa bersikap sopan, mengakui seluruh 

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi 

Sedangkan hal-hal yang memberatkan yaitu: 

I. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain 

II. Perbuatan terdakwa telah menghancurkan masadepan saksi 

Berdasarkan putusan di atas, hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa 

pidana penjara terhadap terdakwa yang berumur 18 tahun. Namun demikian, 

dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak berupa pidana penjara, beberapa 

hal yang patut di pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 

terhadap anak adalah:  
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a. Anak tersebut melakukan tindak pidana lebih dari satu kali 

b. Anak tersebut melakukan suatu tindak pidana yang tergolong dalam 

kejahatan berat 

c. Dipandang bahwa anak tersebut tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya 

lain 

d. Anak tersebut membahayakan masyarakat.15 

Dalam uraian tersebut penulis tertarik menganalisa apa yang menjadi 

pertimbangan hakim dalam menjahtuhkan sanksi pidana atau sanksi tindakan 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, penulis tertarik untuk melakukan 

analisis dengan menganalisaputusan Nomor1/Pid.Sus.Anak/2015/PN. 

Malang hakim menjatuhkan sanksi pidana. Sehingga penulis mengambil judul 

“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN 

NOMOR1/PID.SUS.ANAK/2015/PN.MALANG” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15Madhe Sadhi Asturti,1997, pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, penerbit 

IKIP, malang. hal 117 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang dan uraian diatas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor1/Pid.Sus.Anak/ 

2015/PN.Malang? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahuiapa yang menjadi dasar Pertimbangan Hukum Hakim 

dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Malang dan serta 

menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam memutus anak berhadapan 

dengan hukum dijatuhi sanksi pidana 

D. Manfaat dan Kegunaan Penulisan 

Berdasarkan tujuan penulisan hukum di atas, maka penulisan 

mengklasifikasikan manfaat penelitian sebagai berikut : 

Manfaat Penulisan : 

1. Secara Teoritis 

Sebagai usaha untuk menambah dan memperluas pengetahuan 

dalam halyang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim didalam 

memutus sanksi pidana terhadap anak  yang berhadapan dengan 

hukum 
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2. Secara Praktis  

a. Bagi Masyarakat, sebagai proses transformasi kepada masyarakat 

untuk mengetahui  apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim 

didalam memutus sanksi pidana terhadap anak  yang berhadapan 

dengan hukum 

b. Bagi Pemerintah, DPR RI, dalam lembaga – lembaga penegakan 

hukum, sebagai masukan bagi masing – masing lembaga tersebut 

agar mampu merumuskan, mensosialisasikan dan menjalankan 

peraturan tersebut serta mampu memberikan solusi terkait 

masalah pemidanaan agar tidak semata – mata sebagai alat 

pembalasan, namun lebih memperhatikan kepentingan terbaik 

bagi anak. 

c. Bagi Penulis, Karya tulis ini digunakan Penulis sebagai syarat 

untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum jenjang S-1 ( strata 1) 

untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM) serta menambah ilmu 

pengetahuan bagi Penulis. 

Kegunaan Penulisan : 

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan 

tambahan khazanah kawah candradimuka ilmu pengetahuan 

seputar hukum di Indonesia khususnya berkaitan dengan 

perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. 
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E. Metode Penulisan 

Metode penulisan adalah salah satu bentuk dari pengungkapan yang 

digunakan untuk mencocokkan antara ilmu yang ada didalam teori dengan apa 

yang telah terjadi di kenyataannya yang sebenarnya. Disamping itu metode 

penulisan ini juga dapat membantu memperoleh data-data sebagai sumber-sumber 

yang nantinya akan di gunakan sebagai dasar dalam menulis Tugas Akhir 

(skripsi). 

Dalam penelitian ini pernulis menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum ini, penulis memilih jenis penelitian hukum normatif atau 

penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder belaka. Tipe penelitian 

hukum normatif juga berdasarkan penelitian pada penelusuran perpustakaan dan 

atau peraturan perundang-undangan 

2. Metode Pendekatan 

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang digunakan, dalam 

kaitannya dengan permasalahan yang dikemukakan maka metode pendekatan 

yang digunakan adalah metode yuridis normatif ( Normatif Legal Research 

).16Yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.17 Dalam hal ini penulis 

ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai putusan Pengadilan Negeri Malang 

dengan perkara Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Malang  

                                                           
16Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat I. 

Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 13 
17Pedoman Penulisan Hukum. 2012, Fakultas Hukum UMM. Hal. 23 
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3. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Penulis menggunakan bahan primer yaitu : Putusan Pengadilan Negeri 

Malang Nomor:1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Malang KUHP dan KUHAP. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer berupa:Kitab 

Undang- Undang Hukum Pidana Tahun 1946 No. 1 Tentang Peraturan 

Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, Undang – undang tentang No 4 Tahun 1976 

Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 

Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 

Hak Asasi Manusia.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang 

Perlindungan Anak dan Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradian Pidana Anak. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedi, kamus, glossary 

buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta 

diterbitkan dalam penelitian. Kepustakaan yang dimaksud dalam penulisan 

ini adalah berupa buku-buku ilmu hukum, artikel hukum, karya ilmiah 
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hukum, jurnal hukum, media cetak dan atau elektronik yang berkaitan 

dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara 

Nomor:1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Malang  

b. Studi Dokumentasi 

Dilakukan dengan cara mencari dokumen-dokumen yang terkait 

dengan objek yang diteliti diluar dari data pustaka dalam hal ini berupa 

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor:1/Pid.Sus.Anak/2015/ 

PN.Malang.  

5. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Dalam melakukan analisa penulis menggunakan teknik analisa isi 

(contentanalysis) yaitu dengan maksud menganalisa secara mendalam 

tentang is.18Amar putusan hakim Nomor:1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Malang. 

Serta kesesuain dengan analisis yang di uji dengan norma – norma dan 

kaidah – kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan digunakan terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun 

secara berurutan yaitu dari bab 1 sampai dengan bab 4 dengan uraian 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

                                                           
18Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2003. Penelitian Hukum NormatifSuatu Tinjauan Singkat. 

Jakarta. PenerbitPT Raja Grafindo Perkasa. Hal. 22 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang bahan teori yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diangkat oleh penulis antara lain  mengenai 1. Tinjauan Umum 

Tentang Anak, 2. Teori Kedudukan Anak Dimata Hukum 3. Asas Ultimum 

Remidium 4. Teoti Putusan Hakim 5.Pertimbangan Hakim 

BAB III PEMBAHASAN  

Bab III ini akan memaparkan apa yang menjadi pokok bahasan sebagai obyek 

kajian dalan penulisan, fokus permasalahan yang dikaji dalam bab ini mengenai 

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor1/Pid.Sus.Anak/2015/ 

PN.Malang. 

BAB IV PENUTUP  

Bab IV ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian hukum ini 

yang berisikan kesimpulam dari pembahasan Bab bab sebelumnya serta  

berisikan saran/rekomendasi atau solusi yang ditawarkan penulis hukum 

ini terhadap permasalahan yang diteliti dan diharapkan akan menjadi 

masukan yang bermanfanfaat bagi seluruh stake holder terkait. 

 

 


